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STUDIE

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)

heeft op 3 februari 2005 van de Minister van Economie, Energie, Wetenschapsbeleid en

Buitenlandse Handel een brief van 28 januari 2005 ontvangen waarin hij vraagt dat de CREG

haar advies zou geven met betrekking tot het wetsontwerp tot organisatie van de

mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de commissie, voorzien door

de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door

middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de

elektriciteitsmarkt. Dit wetsontwerp was als bijlage bijgevoegd bij de brief van de Minister.

De rechtsgang in verband met onwettige beslissingen, handelingen en gedragingen heeft

onmiskenbaar een rechtstreeks effect op de rechtszekerheid en de transparantie van de

geldende wetgeving. Aangezien de goede werking van de elektriciteits- en gasmarkt

rechtszekerheid en transparantie veronderstelt, is de CREG bevoegd om over het voormelde

wetsontwerp een studie te maken op basis van artikel 23, § 2, tweede lid, 2°, van de wet 29

april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van artikel 15/14, § 2,

tweede lid, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige

producten en andere door middel van leidingen.

Bij e-mail van 8 februari 2005 heeft de CREG aan het kabinet van de Minister gevraagd om

ook te kunnen beschikken over de memorie van toelichting. Bij e-mail van 10 februari 2005

heeft de CREG de memorie van toelichting ontvangen.

Op zijn vergadering van 31 maart 2005 heeft het Directiecomité de hierna volgende studie

goedgekeurd; op 1 april 2005 werd de studie verstuurd naar de Algemene Raad van de

CREG.

Op 6 juni 2005 heeft de Algemene Raad van de CREG een advies aangenomen omtrent

deze studie. Het Directiecomité van de CREG stelt vast dat de Algemene Raad zich in dat

advies volledig akkoord verklaart met deze studie van het Directiecomité, behalve inzake de

expliciete keuze die het Directiecomité aan het einde van de studie maakt voor de price-cap

methodologie ter bestrijding van het moral hazard risico in hoofde van de netbeheerders en

de vervoersonderneming. De Algemene Raad wenst geen expliciete keuze te maken over de

tariefmethodologie ter bestrijding van deze moral hazard.
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Op 8 juni 2005 heeft het Directiecomité van de CREG de geactualiseerde versie van de

studie aangenomen.

Deze studie omvat drie delen. Het eerste deel onderzoekt de impact van het wetsontwerp op

de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt, gaat de pertinentie na van de

verantwoording die in de memorie van toelichting wordt gegeven en vergelijkt de

beroepsmogelijkheden zoals voorgesteld in het wetsontwerp met reeds bestaande analoge

procedures. Het tweede deel geeft een artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp. In

het derde deel worden de conclusies van de studie weergegeven.

Het wetsontwerp zelf, met inbegrip van de memorie van toelichting, is opgenomen als bijlage

bij deze studie.

~~~~

INLEIDING

1. Uit het opschrift van het “wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden tot

beroep tegen de beslissingen genomen door de commissie, voorzien door de wet van

12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van

leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt”

blijkt dat in een beroepsprocedure tegen beslissingen van de CREG wordt voorzien. Voor

een goed begrip van de problematiek van het instellen van beroep tegen beslissingen van de

CREG is het wellicht nuttig om de volgende inleidende beschouwingen op te werpen.

2. Zoals bekend is de Raad van State, op grond van artikel 14, § 1, van de

gecoördineerde wetten op de Raad van State, bevoegd om uitspraak te doen over de

beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van

nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen

de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden. Het begrip

“administratieve overheid” wordt echter niet gedefinieerd door de gecoördineerde wetten op

de Raad van State. De rechtsleer omschrijft het begrip als “de niet onder de rechterlijke of

onder de wetgevende macht ressorterende instellingen of lichamen die door een openbare
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macht zijn opgericht om in een openbare dienst of in een dienst van openbaar nut te

voorzien, waarvan die macht de organisatie regelt en de werkwijze of de statuten bepaalt en

kan wijzigen en waaraan de bevoegdheid is opgedragen om beslissingen vast te stellen die

uitwerking hebben t.a.v. derden”1. Rechtspraak en rechtsleer hebben vervolgens diverse

criteria ontwikkeld op grond waarvan kan worden uitgemaakt wat een administratieve

overheid is. In het algemeen kan worden gesteld dat ook de CREG een administratieve

overheid is; bijgevolg zijn haar beslissingen door elke partij welke doet blijken van een

benadeling of van een belang2 aanvechtbaar bij de Raad van State. Deze aanvechtbaarheid

vloeit niet voort uit specifieke bepalingen in de wet van 29 april 1999 betreffende de

organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: “de elektriciteitswet”) of in de wet van 12 april

1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

(hierna: “de gaswet”), maar uit de toepassingen van het “gemene recht”.

3. In de praktijk is dan ook gebleken dat diverse beslissingen van de CREG werden

aangevochten voor de Raad van State. Uit het antwoord dat de Minister van Energie heeft

gegeven op een schriftelijke parlementaire vraag3 blijkt dat bij de Raad van State een

vordering tot nietigverklaring werd ingediend tegen 38 beslissingen van de CREG. Inmiddels

is dit aantal opgelopen tot 73. In geen van deze zaken werd totnogtoe een arrest geveld (de

eerste zaken werden aanhangig gemaakt bij de Raad van State einde 2002). De meeste van

die vorderingen hebben betrekking op tariefbeslissingen van de CREG; de overige geschillen

hebben betrekking op de contracten inzake de toegang tot het elektriciteitstransmissienet. Uit

deze cijfers kan dus worden afgeleid dat inderdaad een aantal beslissingen van de CREG

wordt aangevochten en dat deze beslissingen enkel bij de Raad van State worden

aangevochten. Uit het feit dat begin 2005 nog geen arrest werd geveld in de diverse

hangende zaken4 blijkt dat een definitieve uitspraak van de Raad van State meerdere jaren

in beslag neemt. Het is evenwel zo dat alle geschillen over de tariefbeslissingen van de

CREG betrekking hebben op richtsnoeren van de CREG inzake het bepalen van de billijke

winstmarge alsook de toegepaste methodologie inzake afschrijvingen. Gelet op het feit dat

de CREG ten minste éénmaal per jaar een tariefbeslissing voor elke netbeheerder of

vervoersonderneming dient te nemen, is het dan ook normaal dat, zolang geen definitieve

1 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
Administratief Recht, 2002,  Kluwer, rechtswetenschappen, p. 773.
2 Artikel 19, alinea 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
3 Schriftelijke vragen en antwoorden, Kamer, 2004-2005, vraag nr. 62, QRVA 051, 25 oktober 2004,
7786-7788.
4 Volledigheidshalve dient ook te worden gesteld dat recent een aantal klagers hun eis tot
nietigverklaring heeft ingetrokken nadat zij kennis hadden genomen van het verslag van de auditeur
bij de Raad van State dat hen in het ongelijk stelde.
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beslissing werd genomen in één van deze zaken, het aantal zaken blijft aangroeien. Dit is

dus per definitie een tijdelijk probleem. Bovendien hebben de CREG en een aantal

netbeheerders de Raad van State attent gemaakt op de aangroei van het aantal geschillen

omwille van de periodiciteit van de tariefbeslissingen van de CREG en de Raad van State

verzocht de ingeleide geschillen bij voorrang te behandelen.

Dit alles neemt niet weg dat het uitblijven van een arrest gedurende een langere periode

zonder de minste twijfel onzekerheid creëert in hoofde van de marktactoren en aldus geen

goede dienst bewijst aan de vrijmaking van de markt. Dit geldt des te meer voor

terugkerende beslissingen zoals de tariefbeslissingen van de CREG. Een procedure die snel

duidelijkheid kan brengen over dergelijke geschillen, is belangrijk voor de markt én voor de

CREG. De CREG is dan ook van oordeel dat het principe zelf van de invoering van een

versnelde beroepsprocedure de transparantie bevordert en dus positief is voor de

marktwerking.

4. Geschillen voor een rechtscollege hebben uiteraard ook een kostprijs, in de eerste

plaats wat betreft de advocatenhonoraria. Uit de reeds aangehaalde parlementaire vraag is

gebleken dat de CREG sinds 2000 voor ongeveer 27.000 euro aan provisies van

advocatenhonoraria heeft betaald. Dit zijn dus in feite kosten die door de elektriciteits- en

gasverbruikers worden betaald. Op grond van artikel 13 van het koninklijk besluit van

24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot

financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de

regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt worden de totale werkingskosten van de

CREG gedekt door een jaarlijks vast te stellen bedrag. Hetzelfde artikel bepaalt de wijze

waarop deze werkingskosten kunnen evolueren: de personeelskosten worden aangepast op

basis van de evolutie van de kosten in het afgelopen jaar met betrekking tot de leden en het

personeel van de CREG. De andere uitgaven zijn gekoppeld aan de evolutie van het

indexcijfer van de consumptieprijzen. De werkingskosten van de CREG liggen dus vast;

indien de advocatenkosten van de CREG stijgen, geeft dit geen aanleiding tot een stijging

van de werkingskosten.

De situatie is anders voor wat betreft de netgebruikers. Aangezien op grond van

artikel 12, § 2, 2°, van de elektriciteitswet en artikel 15/5, § 2, tweede lid, 2°, van de gaswet

de tarieven het de netbeheerder of de vervoersonderneming mogelijk maken om alle reële

kosten te dekken die toerekenbaar aan zijn taken, en aangezien de advocatenhonoraria van

de netbeheerder als reële kosten kunnen worden aanzien, zitten ook deze kosten verwerkt in
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de tarieven. Maar, anders dan de werkingskosten van de CREG die beperkt zijn, dienen alle

advocatenhonoraria van de netbeheerders door de CREG te worden aanvaard als reële

kosten. Op deze wijze worden de advocatenhonoraria van de netbeheerders dus betaald

door alle netgebruikers.

Dit is een belangrijk gegeven omdat hierdoor de vraag rijst of er hierdoor niet een soort van

“moreel risico” wordt gecreëerd waarbij de netbeheerders systematisch een rechtszaak

inleiden tegen beslissingen van de CREG. In de verzekeringsliteratuur is sprake van een

moreel risico (of moral hazard) wanneer de prikkel die een verzekerde heeft om schade te

vermijden, wordt aangetast5. Economische actoren die een rechtszaak wensen te beginnen

zullen steeds een kosten/baten analyse maken; hierbij zullen de advocatenhonoraria als

kostencomponent deel uitmaken van deze analyse. Doordat zij deze kosten in beginsel zelf

dienen te dragen, hebben zij als het ware een prikkel om niet om de haverklap een vordering

bij de rechtbank in te leiden. Enkel indien de slaagkansen voldoende hoog worden ingeschat

en opwegen tegen de advocatenkosten, zullen economische actoren een rechtszaak

inleiden.

Aangezien de netbeheerders en de vervoersondernemingen niet zelf de kosten moeten

dragen van de advocatenhonoraria, moeten zij een dergelijke afweging niet maken. Zij

hebben als het ware niets te verliezen door een rechtszaak in te leiden tegen beslissingen

van de CREG want zelfs indien ze de rechtszaak verliezen, worden de advocatenhonoraria

immers verrekend in de tarieven. Er kan dan ook worden gesteld dat zij geen prikkel hebben

om geen rechtszaak in te leiden tegen beslissingen van de CREG. Met andere woorden leidt

het cost-plussysteem in hoofde van de netbeheerders tot een moreel risico met betrekking

tot het instellen van rechtszaken (zowel tegen beslissingen van de CREG, als tegen andere

beslissingen). Dit moreel risico kan leiden tot een verhoging van de nettarieven.

VERANTWOORDING VAN HET WETS-
ONTWERP

5. Het uitgangspunt van het wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden tot

beroep tegen de beslissingen genomen door de commissie, voorzien door de wet van 12

april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van

5 Faure, M. en Van den Bergh, R., Objectieve aansprakelijkheid, verplichte verzekering en
veiligheidsregulering, Maklu, Antwerpen, 1989, p. 114 e.v.
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leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

(hierna: wetsontwerp beroepsprocedure) is, zo blijkt uit de memorie van toelichting, het feit

dat de gaswet en de elektriciteitswet niet in bijzondere beroepsmechanismen tegen de

beslissingen van de CREG voorzien; dat met andere woorden de beslissingen van de CREG

onderworpen zijn aan het gemene recht, “wat niet meer aangepast lijkt te zijn aan de huidige

praktijk die onder meer blijkt in andere sectoren van het recht”. In de algemene

overwegingen van de memorie van toelichting wordt gesteld dat het de bedoeling is van het

wetsontwerp beroepsprocedure om een specifieke procedure voor een beroep tegen

sommige beslissingen van de CREG in te stellen.

6. Uit de memorie van toelichting valt niet eenduidig op te maken wat de precieze

probleemstelling is: de inhoudelijke ontoereikendheid van de procedures voorzien op basis

van het gemene recht (wat kan men bereiken met de ingestelde procedure?), dan wel de

snelheid waarmee op basis van het gemene recht geschillen worden beslecht (hoe lang

duurt het vooraleer men een uitspraak heeft?).

7. Bij wijze van verantwoording wijst de memorie van toelichting op de bepalingen van

de regeerverklaring, op de Europese richtlijnen en op het voorbeeld van het instellen van het

beroep in de financiële sector.

8. In de memorie van toelichting wordt in eerste instantie verwezen naar de “verklaring

van de federale regering van 14 juli 2003”, waaruit een bepaling wordt geciteerd; de CREG

heeft in de regeringsverklaring van 14 juli 2003, zoals die beschikbaar is, echter geen

dergelijke bepaling teruggevonden. Meer dan waarschijnlijk wordt bedoeld het federale

regeerakkoord van 12 juli 2003; toch werd het citaat in de memorie van toelichting niet

letterlijk overgenomen uit de tekst van het federale regeerakkoord zoals deze beschikbaar

is6. De desbetreffende bepaling van het federale regeerakkoord, zoals de CREG deze kon

terugvinden, luidt:

“Het beleid inzake de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt zal tevens
slagkrachtiger worden door een duidelijke lijn te trekken tussen de
beleidsvoorbereidende taken van de administratie en de taken van de CREG als
regulator van de marktwerking. Dit betekent dat de federale administratie over de
nodige informatie moet kunnen beschikken teneinde haar beleidsvoorbereidende

6 Website www.premier.be/nl/politics/20030710-accord gov.pdf.

http://www.premier.be/nl/politics/20030710-accord
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taak te kunnen uitvoeren. Anderzijds worden de taken van de CREG als
onafhankelijke marktregulator versterkt. Tevens zal de mogelijkheid worden
ingevoerd om beslissingen van de CREG aan te vechten bij het Brusselse Hof van
Beroep via een versnelde procedure”.

Uit deze bepaling kan worden afgeleid dat het blijkbaar in de bedoeling ligt van de federale

Regering om drie soorten maatregelen te treffen teneinde het beleid inzake de verdere

vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt:

1) de federale administratie in staat stellen haar beleidsvoorbereidende taak te

kunnen uitvoeren;

2) de taken van de CREG als onafhankelijke marktregulator versterken;

3) de mogelijkheid invoeren om via een versnelde procedure beroep in te stellen

tegen beslissingen van de CREG.

Voor zover kan worden opgemaakt uit de memorie van toelichting heeft onderhavig

wetsontwerp beroepsprocedure enkel betrekking op het derde soort maatregelen. Dat de

beroepsprocedure tegen beslissingen van de CREG in een afzonderlijk wetsontwerp wordt

geregeld dan de maatregelen voorzien voor de federale administratie enerzijds en de CREG

anderzijds, is te verklaren omwille van het feit dat het wetsontwerp beroepsprocedure raakt

aan de organisatie van de hoven en rechtbanken. Dit impliceert dat, op grond van artikel 77

van de Grondwet, bij de behandeling van het ontwerp in het Parlement de bicamerale

procedure dient te worden gevolgd. De uitvoering van de maatregelen onder 1) en 2) kan

gebeuren op grond van artikel 78 van de Grondwet. Te noteren valt dat het federale

regeerakkoord het heeft over een versnelde procedure. Dit geeft aan dat de federale

Regering in hoofdzaak wil ingrijpen inzake de snelheid waarmee op basis van het gemene

recht een uitspraak kan worden bekomen.

9. Als tweede verantwoording voor het treffen van het wetsontwerp beroepsprocedure

wordt in de memorie van toelichting verwezen naar de richtlijn 2003/54/EG van het Europees

Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de

interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG (hierna

genoemd: “de elektriciteitsrichtlijn”) en naar de richtlijn 2003/55/EG van het Europees

Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de

interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG (hierna genoemd:

“de gasrichtlijn”). Overeenkomstig artikel 23, lid 6, van de elektriciteitsrichtlijn en artikel 25,

lid 6, van de gasrichtlijn dienen benadeelde partijen over de mogelijkheid te beschikken om

klacht in te dienen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden tegen de beslissingen
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van de regelgevende instantie, alsook tegen de beslissingen van de relevante instantie die

overeenkomstig artikel 23, lid 3, van de elektriciteitsrichtlijn en artikel 25, lid 3, van de

gasrichtlijn tariefbeslissingen van de regelgevende instantie kan goedkeuren of verwerpen.

Een dergelijke klacht mag geen schorsende werking hebben.

Momenteel kan iedere belanghebbende om de nietigverklaring van alle bindende

beslissingen van de CREG verzoeken bij de Raad van State binnen een termijn van zestig

kalenderdagen vanaf de kennisname van de aangevochten beslissing. Dit verzoek zelf

schorst de aangevochten beslissing niet. De huidige Belgische federale wetgeving

beantwoordt dus op dit punt nu reeds aan de elektriciteits- en gasrichtlijn. Het is dan ook niet

duidelijk waarom de elektriciteits- en gasrichtlijn als reden wordt aangevoerd teneinde een

versneld beroep in te voeren tegen beslissingen van de CREG.

10. Bij wijze van derde verantwoording wordt in de memorie van toelichting meermaals

verwezen naar analoge regelingen die werden ingevoerd in de financiële en telecomsector.

De memorie van toelichting stelt zelfs uitdrukkelijk dat de federale Regering zich wil baseren

op de situaties in de andere sectoren, met name op het niveau van het financieel recht en de

telecommunicatie. Bijgevolg kan het nuttig zijn om een aantal bepalingen van toepassing in

deze sectoren te vergelijken met de bepalingen in het wetsontwerp beroepsprocedure. Een

correcte vergelijking van de situatie in de genoemde sectoren vereist evenwel dat de analyse

niet wordt beperkt door de beroepsprocedure in elk van die sectoren, maar dat ook – weze

het beknopt – wordt stilgestaan bij de rol en bevoegdheden van de respectieve regulatoren.

De CREG wijst in dit verband op de pertinentie van de verwijzing naar en vergelijking met de

financiële sector. Uit de memorie van toelichting van de Elektriciteitswet wet blijkt duidelijk

dat de Commissie voor Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor de

Verzekeringen (inmiddels samen de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen,

hierna “de CBFA”) model hebben gestaan voor de CREG7. Aangezien evenwel ook wordt

verwezen naar de telecomsector, zullen eveneens de beroepsmogelijkheden tegen

beslissingen van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna: “het

BIPT”) worden onderzocht.

Specifiek voor wat betreft het instellen van beroep bij het Brusselse hof van beroep, wordt in

de memorie van toelichting niet alleen verwezen naar de mogelijkheden die ter zake reeds

bestaan in de financiële en telecomsector, maar wordt ook verwezen naar de mogelijkheid

7 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/1, pp. 26 en 102.
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tot het instellen van beroep bij het hof van beroep van Brussel tegen bepaalde beslissingen

van de Raad voor de Mededinging.

Hieronder zullen in eerste instantie de bepalingen worden geanalyseerd die een beroep

instellen tegen beslissingen van de CBFA, van het BIPT en van de Raad voor de

Mededinging. Na analyse van de bepalingen voorzien in het wetsontwerp beroepsprocedure,

worden de verschilpunten tussen de drie systemen aan de orde gesteld. Nadien wordt

aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het instellen van een jurisdictioneel beroep tegen

beslissingen van administratieve overheden.

ANALYSE VAN DE BEPALINGEN VAN

TOEPASSING OP DE CBFA, HET BIPT EN DE

RAAD VOOR DE MEDEDINGING

Toezicht en beroepsprocedure in de financiële sector

Opdracht van de CBFA

11. De relevante basiswet in de financiële sector is de wet van 2 augustus 2002

betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna genoemd

“de wet betreffende het toezicht van de financiële sector”); met name werd door de

“wet van 2 augustus 2002 tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen

van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst

van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002

betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van

verschillende andere wetsbepalingen” een hoofdstuk VI toegevoegd in de basiswet

van 2 augustus 2002 met als titel “Verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister,

de CBF en de marktondernemingen en tussenkomst van de CBF voor de strafgerechten”.

12. Op basis van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector is de CBFA een

autonome instelling met rechtspersoonlijkheid die (onder meer) overeenkomstig

artikel 45, § 1, van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector, als opdracht heeft
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het toezicht te verzekeren op de instellingen actief in de bank-, financiële- en

verzekeringssector.

13. De werkingskosten van de CBFA worden gedragen door de ondernemingen die

onder haar toezicht staan of waarvan de verrichtingen onder haar toezicht staan, binnen de

grenzen en volgens de nadere regels vastgesteld bij koninklijk besluit. Deze kosten omvatten

de kosten met betrekking tot de adviezen, expertises en opdrachten toebedeeld aan de

CBFA (artikel 56 van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector). Deze bepaling

is uitgevoerd door het koninklijk besluit van 14 februari 2003 betreffende de dekking van de

werkingskosten van de CBFA. Krachtens artikel 1 van dit koninklijk besluit worden de

jaarlijkse werkingsmiddelen van de CBFA vastgesteld. Deze middelen worden jaarlijks

aangepast op basis van de evolutie van de kosten in het afgelopen jaar met betrekking tot de

leden van de organen en het personeel van de CBFA in vergelijking met deze in het

voorafgaande jaar; de andere uitgaven worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer

van de consumptieprijzen. Deze uitgaven vallen te laste van de verschillende marktactoren

die door de CBFA worden gecontroleerd, volgens een verdeelsleutel bepaald in het

voormelde koninklijk besluit van 14 februari 2003.

Artikel 15 van het voormelde koninklijk besluit van 14 februari 2003 bepaalt dat de CBFA de

ondernemingen welbepaalde uitzonderlijke uitgaven ten laste kan leggen die zij voor het

toezicht heeft moeten maken.

Onderzoeksbevoegdheden van de CBFA

14. De onderzoeksbevoegdheden van de CBFA worden bepaald in de artikelen 33 e.v.

van de wet betreffende het toezicht van de financiële sector. Voor wat betreft de uitoefening

van het toezicht op de secundaire markten voor financiële instrumenten beschikt de CBFA

ten aanzien van de financiële tussenpersonen, leden van een Belgische gereglementeerde

markt, marktondernemingen, verrekenings- of vereffeningsinstellingen en emittenten van

financiële instrumenten over de volgende onderzoeksbevoegdheden:

1°  zij kan zich elke informatie en elk document doen meedelen, met inbegrip van

informatie en documenten die betrekking hebben op de relaties tussen de

tussenpersoon en een bepaalde cliënt;

2°  zij kan ter plaatse inspecties en expertises verrichten, ter plaatse kennis nemen en

een kopie maken van elk document, gegevensbestand en registratie, en toegang

hebben tot elk informaticasysteem;
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3°  zij kan de commissarissen van deze entiteiten, op kosten van deze entiteiten, om

bijzondere verslagen vragen over de door haar aangegeven onderwerpen;

4°  zij kan vereisen dat de in België gevestigde financiële tussenpersonen,

marktondernemingen en verrekenings- of vereffeningsinstellingen haar alle nuttige

informatie en documenten bezorgen met betrekking tot ondernemingen die deel

uitmaken van dezelfde groep en in het buitenland zijn gevestigd.

15. Tegelijk kan de CBFA, op grond van artikel 36, § 1, van de wet betreffende het

toezicht van de financiële sector elke in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon

bevelen om zich binnen de door haar gestelde termijn te voegen naar sommige bepalingen

aangaande de secundaire markten. Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de

wet, kan de CBFA, een dwangsom opleggen en een bijzondere commissaris aanstellen.

Artikel 36, § 2, van de wet betreffende het toezicht van de financiële sector bepaalt dat de

CBFA, indien zij een inbreuk vaststelt op de bepalingen inzake de secundaire markten voor

financiële instrumenten, aan de overtreder een administratieve geldboete kan opleggen.

16. Daarenboven beschikt de CBFA op grond van de artikelen 78 e.v. van de wet

betreffende het toezicht op de financiële sector over zeer brede onderzoeksbevoegdheden:

onverminderd de onderzoeksbevoegdheden die haar worden toegekend door de wettelijke

en reglementaire bepalingen die haar opdrachten regelen, kan de CBFA, teneinde te

verifiëren of een verrichting of een activiteit wordt beoogd door de wetten en reglementen

waarvan zij op de toepassing dient toe te zien, alle nodige informatie vereisen van degenen

die de verrichting uitvoeren of de betrokken activiteit uitoefenen en van alle derden die de

uitvoering of uitoefening ervan mogelijk maken. De betrokken persoon of onderneming

maakt deze informatie over binnen de termijn en in de vorm bepaald door de CBFA. De

CBFA kan in de boeken en documenten van de belanghebbenden de juistheid van de

informatie die haar werd meegedeeld, nagaan of laten nagaan.

Tenslotte voorziet artikel 79 van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector in

een aantal strafsancties voor degenen die de onderzoeken en expertises van de CBFA in het

kader van haar toezichtsfunctie verhinderen of haar bewust onjuiste of onvolledige informatie

verstrekken en voor degenen die bewust, door verklaringen of anderszins, doen of laten

uitschijnen dat de verrichting of verrichtingen die zij uitvoeren of voornemens zijn uit te

voeren worden verricht onder de voorwaarden bepaald in de wetten en reglementen
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waarvan de CBFA op de toepassing toeziet, terwijl deze wetten en reglementen niet op hen

van toepassing zijn of niet werden geëerbiedigd.

Beroepsmogelijkheden in de financiële sector

17. De artikelen 120 e.v. van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector

voorzien in diverse verhaalmiddelen, en dit bij verschillende instanties: zo is er de

mogelijkheid om beroep in te stellen bij het hof van beroep te Brussel én bij de Raad van

State. Bijkomend is het zo dat zowel verhaalmiddelen openstaan tegen beslissingen van de

CBFA, als tegen beslissingen van diverse marktactoren.

Beroep bij het hof van beroep te Brussel

Beslissingen genomen door de minister

18. Op basis van artikel 120, § 1, van de wet betreffende het toezicht op de financiële

sector kunnen ondernemingen die om erkenning of handhaving van de hoedanigheid van

Belgische gereglementeerde markt verzoeken, alsook de CBFA, beroep instellen bij het hof

van beroep te Brussel tegen de beslissingen die de minister neemt op grond van

artikel 3, §§ 1 en 3, van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector. Deze

bepaling heeft betrekking op de bevoegdheid waarover de minister van Financiën beschikt

om een Belgische georganiseerde markt te erkennen als gereglementeerde markt of om

deze erkenning te ontnemen.

Bijkomend kunnen aanvragers of houders van een vergunning alsook de CBFA, beroep

instellen bij het hof van beroep te Brussel tegen de beslissingen inzake vergunning of

intrekking van een vergunning die de minister neemt op grond van de artikelen 16 tot 18, of

wanneer de minister geen uitspraak heeft gedaan binnen de krachtens

artikel 18 vastgestelde termijnen. Artikel 16 bepaalt dat elke marktonderneming die in België

is gevestigd en één of meer gereglementeerde markten wenst te organiseren, hiervoor

vooraf van de minister een vergunning dient te verkrijgen.

19. Het is niet onbelangrijk te onderstrepen dat, op grond van artikel 120, § 1, van de wet

betreffende het toezicht op de financiële sector, enkel de aanvragers van de erkenning of

vergunning of de houders van een vergunning en de CBFA een beroep kunnen instellen
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tegen beslissingen van de Minister. Dit is een bewuste keuze geweest: enkel voor de

voornaamste belanghebbenden werd het opportuun geacht om af te wijken van het gemene

recht in administratieve zaken8. Andere belanghebbenden kunnen een beroep indienen op

gemeenrechtelijke basis (hetzij vernietiging bij de Raad van State, hetzij bij de hoven en

rechtbanken bij de schending van subjectieve rechten).

Beslissingen genomen door de CBFA

20. Artikel 121 van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector geeft een

opsomming van de gevallen waarbij bij het hof van beroep te Brussel beroep kan worden

ingesteld tegen de beslissingen van de CBFA. Het betreft beslissingen inzake de openbare

biedingen van effecten in het algemeen en de openbare biedingen tot aankoop in het

bijzonder en beslissingen inzake de verplichtingen die de emittenten van financiële

instrumenten moeten nakomen. Daarnaast is het hof van beroep van Brussel uitsluitend

bevoegd om de beroepsprocedures te behandelen die ingesteld zijn tegen de beslissingen

van de CBFA waarbij een dwangsom of administratieve geldboete wordt opgelegd.

21. Naast deze beroepsmogelijkheden bij het hof van beroep te Brussel, is in artikel 122

van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector voorzien in een beroep ingesteld

bij de Raad van State, volgens een versnelde procedure vastgesteld door de Koning.

Blijkens de memorie van toelichting houden de criteria die werden gehanteerd om uit te

maken in welke precieze gevallen de versnelde procedure kan worden gevolgd, rekening

met de economische belangen van de gecontroleerde ondernemingen en inzonderheid het

nadeel dat de geadministreerde zou kunnen ondervinden mocht een beslissing onwettig

blijken te zijn9. Het betreft in hoofdzaak beroep tegen beslissingen inzake registratie,

vergunning, inschrijving of erkenning. In feite betreft het beslissingen die voorheen werden

genomen door de minister van Financiën.

Beslissingen genomen door een marktonderneming

22. Artikel 123, § 1, van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector bepaalt

dat een emittent, een persoon die de toelating van het financieel instrument heeft gevraagd,

en de CBFA beroep kunnen instellen bij het hof van beroep te Brussel tegen beslissingen die

een marktonderneming neemt op grond van artikel 7 van de wet betreffende het toezicht op

8 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, p. 133.
9 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, p. 143.
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de financiële sector en waarbij financiële instrumenten worden toegelaten tot, geschorst van

of geschrapt uit de notering aan of de verhandeling op een Belgische gereglementeerde

markt.

Beslissingen genomen door het Rentenfonds

23. Artikel 123, § 2, van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector bepaalt

dat gekwalificeerde tussenpersonen beroep kunnen instellen bij het hof van beroep te

Brussel tegen beslissingen van het Rentenfonds met betrekking tot het lidmaatschap van de

gereglementeerde markt die het Fonds inricht, of die hen een sanctie opleggen krachtens

artikel 2, zesde lid, van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een

Rentenfonds.

Procedure bij het hof van beroep

24. Wat betreft de procedure-aspecten, dient het beroep bij het hof van beroep te Brussel

te worden ingesteld binnen 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing of na afloop van

de vastgestelde termijn – beroep tegen bepaalde beslissingen van de CBFA dient te worden

ingesteld binnen 15 dagen na de kennisgeving of de datum waarop de beslissing werd

gepubliceerd of hen bekend werd. Vervolgens vraagt de griffie binnen de vijf dagen na de

inschrijving van de zaak op de rol aan de dossierhouder (al naargelang het geval is dit de

minister, de CBFA, de marktonderneming of het Rentenfonds) de toezending van het dossier

met de stukken. Binnen de vijf dagen na de ontvangst van de vraag moet het dossier worden

toegezonden. Het hof van beroep beslist binnen een termijn van zestig dagen na de

neerlegging van het verzoekschrift, behoudens in behoorlijk gemotiveerde omstandigheden.

Het beroep heeft geen opschortende werking met uitzondering van het beroep ingediend

tegen een beslissing van het Rentenfonds inzake het opleggen van een dwangsom of een

administratieve geldboete. Het hof van beroep te Brussel kan evenwel, alvorens recht te

spreken, de opschorting bevelen van de uitvoering van de beslissing van de CBFA als de

aanvrager ernstige middelen inroept die de herziening van de beslissing kunnen

rechtvaardigen en als de onmiddellijke uitvoering ervan een ernstig en moeilijk te herstellen

nadeel dreigt te berokkenen. Het Hof doet onverwijld uitspraak over de vraag tot opschorting.
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Procedure bij de Raad van State

25. De procedure-aspecten van het beroep dat op grond van artikel 122 van de wet

betreffende het toezicht op de financiële sector kan worden ingesteld bij de Raad van State

zijn geregeld door het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot regeling van de versnelde

procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de

Commissie voor het Bank- en Financiewezen. De procedure vervat in het voormelde

koninklijk besluit van 15 mei 2003 komt erop neer dat een arrest ten vroegste kan worden

geveld binnen een termijn van een tiental maanden na het indienen van het verzoekschrift.

Ratio legis en kenmerken van de procedures bij het hof van beroep en de Raad van State

26. Uit de memorie van toelichting valt op te maken dat de wetgever een dubbele

verantwoording heeft gegeven voor de invoering van de beroepsprocedures zoals voorzien

in de wet betreffende het toezicht op de financiële sector: ten eerste wordt het beroep bij de

minister van Financiën afgeschaft en ten tweede wordt een goede bevoegdheidsverdeling

beoogd tussen de Raad van State, enerzijds, en de burgerlijke rechter, meer bepaald het hof

van beroep te Brussel, anderzijds10. Wat de tweede verantwoording betreft, wordt verwezen

naar de mogelijkheid om bij het hof van beroep te Brussel hoger beroep in te stellen tegen

beslissingen van de Raad voor de Mededinging. Omtrent de toelaatbaarheid van de

overdracht van rechtsmacht van de administratieve rechter naar de burgerlijke rechter werd,

verwijzend naar een uitspraak van het Franse grondwettelijk hof, voorgesteld dat in

domeinen waar het objectief contentieux (dat in beginsel tot de bevoegdheid van de Raad

van State behoort) zich slechts zeer moeizaam laat scheiden van het contentieux inzake

subjectieve rechten (dat tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechter behoort), de

burgerlijke rechter uitsluitend bevoegd te maken voor het geheel van de contentieux.

27. Daarnaast werd de invoering van een beroep tegen beslissingen van de CBFA

verantwoord op grond van de belangrijke bevoegdheden en prerogatieven die aan de CBFA,

op grond van de evolutie van het financieel recht, werden toegekend. Meer specifiek heeft de

wet betreffende het toezicht op de financiële sector geleid tot een wijziging van de

bevoegdheden van de ministers van Financiën en van Economie. Tegelijk worden de

bevoegdheden van de CBFA versterkt, met name wat betreft de mogelijkheid om

marktmisbruiken op te sporen en te sanctioneren. Volgens de memorie van toelichting

10 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, pp. 128-129.
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maakten dit nieuwe interventiekader van de CBFA en de sanctioneringsmacht die haar wordt

toegewezen, een controle bij een gerechtelijke instantie noodzakelijk11.

28. Er bestaat ook weinig twijfel over dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om de

beroepsprocedures die aldus in de financiële sector bij het hof van beroep te Brussel kunnen

worden ingesteld, elke andere beroepsprocedure, inzonderheid het gemeenrechtelijke

beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State, uitsluiten. Dienaangaande stelt de

memorie van toelichting: “De beroepsprocedures die aldus bij het hof van beroep te Brussel

kunnen worden ingesteld, sluiten (…) elke andere beroepsmogelijkheid uit, inzonderheid het

gemeenrechtelijk beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State (…)”12.

29. Tegelijk betreft het een beroep in volle rechtsmacht wat erop neerkomt dat het hof

van beroep te Brussel zijn beoordeling volledig in de plaats moet stellen van de overheid

waarvan de beslissing wordt aangevochten13. Het hof zal bijgevolg uitspraak doen zoals een

rechter in hoger beroep, zelfs al is de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld niet

noodzakelijk een rechterlijke beslissing. Het hof van beroep te Brussel kan de beslissing van

de administratieve overheid dus niet enkel vernietigen, maar ook hervormen en zijn eigen

beslissing in de plaats stellen14. Bij het invoeren van deze beroepsmogelijkheden in de

financiële sector heeft de wetgever erkend dat aldus van het hof een vaak vrij technisch

oordeel zal worden verlangd. Dienaangaande werd in de memorie van toelichting gesteld dat

het aan het hof van beroep toekomt om, geval per geval, te bepalen in welke mate het de

werking van de administratieve overheid marginaal wenst te toetsen. Doordat aan het hof

van beroep volle rechtsmacht wordt verleend, kunnen discussies over de eigenlijke aard van

de controle van het hof worden vermeden. Het hof zal vrij de gronden kunnen kiezen voor

een eventuele hervorming van de beslissingen waarover het zich dient te buigen, “zonder er

zich over te bekommeren of deze gronden buiten het bereik vallen van zijn – bij hypothese

beperkte – controle”15.

30. Artikel 121, § 2, vierde lid, van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector

bepaalt dat slechts beroep kan worden ingesteld 15 dagen nadat de eiser het Directiecomité

11 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, p. 28.
12 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, p.130.
13 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, p. 131.
14 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, p. 131.
15 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, p. 132.
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van de CBFA tevergeefs heeft verzocht om de betwiste beslissing in te trekken of te wijzigen.

De bedoeling van deze bepaling bestaat erin te voorkomen dat het aantal

beroepsprocedures dat zou worden ingesteld, fors zou toenemen. Met name wilde men

voorkomen dat belanghebbenden zich verplicht zouden voelen om snel een beroep te

bewarende titel in te stellen om niet al hun verhaalrechten te verliezen16. Door deze

voorafgaande procedure zal de belanghebbende zijn argumenten duidelijk naar voren

moeten brengen hetgeen de CBFA zal verplichten tot een gemotiveerd antwoord, aldus de

redenering.

In zijn advies omtrent deze bepaling wees de Raad van State erop dat, indien deze

procedure geen opschortende werking heeft, afbreuk wordt gedaan aan het recht op een

werkzaam rechterlijk beroep in de zin van de artikelen 6, lid 1, en 13 van het Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden17. Teneinde

tegemoet te komen aan deze opmerking van de Raad van State, bepaalt artikel 121, § 2,

laatste lid, in fine, van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector dat de termijn

voor het instellen van beroep met 21 dagen wordt verlengd, te rekenen vanaf de datum van

verzending van de aangetekende brief waarin om de intrekking of de wijziging van de

betwiste beslissing wordt verzocht.

Toezicht en beroepsprocedure in de telecomsector

31. In zijn advies over de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de

regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (hierna : de telecomwet) heeft

de Raad van State een aantal belangrijke principes naar voren gebracht wat betreft de

onafhankelijkheid van een regulator (in casu het BIPT) ten aanzien van de federale

Regering.

Ten eerste stelt de Raad van State vast dat de keuze van de steller van het ontwerp, om van

de nationale regelgevende instantie een administratieve overheid te maken waarover de

regering slechts een beperkte zeggenschap zal hebben, geenszins een verplichting is die

voortvloeit uit het Europese recht18. Ter zake wijst de Raad van State op de grondwettelijke

beginselen van bevoegdheidsopdracht, die impliceren dat bevoegdheden in principe niet

kunnen worden overgedragen aan personen over wier activiteiten de publieke overheid geen

16 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, p. 138.
17 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1842/1-1843/1, p. 292.
18 Advies Raad van State, nr. 33.255/4 van 5 juni 2002, Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1937/1, p. 59.
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zeggenschap heeft. Aldus stelde de Raad van State dat, in zoverre prerogatieven van

administratieve overheden opgedragen worden aan instellingen die niet rechtstreeks door de

uitvoerende macht bestuurd worden, de uitvoerende macht op deze instellingen voldoende

controle moet kunnen uitoefenen om voor de wetgevende kamers de politieke

verantwoordelijkheid ervoor te dragen19.

32. Hoewel de Raad van State dus het beperken van de autonomie van het BIPT bepleit,

wijst de Raad er eveneens op dat voor andere gevallen er aan bepaalde instellingen

administratieve taken kunnen worden toevertrouwd, waarvoor de federale Regering

rechtstreeks geen enkel injunctierecht, vernietigings- of herzieningsbevoegdheid uitoefent.

Ter zake wijst de Raad van State op een aantal verschillen tussen het BIPT en de CREG:

“De afdeling wetgeving heeft […] zonder opmerking bewilligd in de zelfstandigheid die
de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas geniet. De
bevoegdheden van deze Commissie en de controle waaraan ze onderworpen is
vertonen evenwel een aantal niet te verwaarlozen verschillen met het Instituut [lees:
BIPT] dat door het onderhavige voorontwerp wordt opgericht. De Commissie [lees:
CREG] is aldus in hoofdzaak “belast met een raadgevende taak ten behoeve van de
overheid inzake de (…) werking van de (…) markt” en “met een algemene taak van
toezicht en controle op de toepassing van de (…) wetten en reglementen” met
betrekking tot de gas- en elektriciteitsmarkt. Ze is niet bevoegd om overtredingen van
die reglementen te bestraffen en haar personeelsleden beschikken niet over het
voorrecht van gerechtelijke politie. De wet bepaalt bovendien dat “het directiecomité
(…) onder toezicht (staat) van de algemene raad, die is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de federale regering” en die onder andere tot taak heeft “de
wijze waarop het directiecomité zijn taken uitvoert, te evalueren en in dit verband
adviezen en aanbevelingen te formuleren aan de minister en het directiecomité””20.

33. De leer die de Raad van State aldus uiteenzet komt erop neer dat een instelling die

belast is met bepaalde controletaken of zelfs met de taak te bestraffen, over een relatieve

zelfstandigheid mag beschikken, maar dat dit geen afbreuk mag doen aan de noodzaak dat

de federale Regering voldoende controle uitoefent. De Raad van State stelt immers dat het

al dan niet voldoende zijn van de controle beoordeeld moet worden in verhouding tot de

omvang van de bevoegdheden die toevertrouwd worden aan de administratieve overheid21.

19 Ibidem, p. 60.
20 Ibidem, , p. 62.
21 Ibidem.
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Inzake het BIPT suggereerde de Raad van State aldus het volgende:

“Ten einde ervoor te zorgen dat zowel de onafhankelijkheid van het BIPT is
gewaarborgd bij het vervullen van zijn taken inzake regulering van de markt, als de
naleving van de grondwettelijke beginselen die maken dat de regering de politieke
verantwoordelijkheid kan dragen voor de genomen administratieve beslissingen, zou
één van de controlevoorschriften erin kunnen bestaan dat de Staat zelf beroep
vermag in te stellen tegen de beslissingen van het Instituut” 22.

De wetgever is duidelijk ingegaan op deze suggestie, namelijk door te voorzien in de

mogelijkheid dat de minister beroep kan instellen tegen beslissingen van het BIPT. Dit is

voorzien in artikel 2, § 1, tweede lid, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de

rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003

met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en

telecommunicatiesector (hierna : “de wet betreffende de rechtsmiddelen telecom”).

Taken en onderzoeksbevoegdheden van het BIPT

34. Artikel 13 van de telecomwet bepaalt dat het BIPT de rechtspersoonlijkheid bepaald

in artikel 71, eerste lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van

sommige economische overheidsbedrijven voortzet en de bevoegdheden ervan uitoefent. Op

basis van laatstgenoemd artikel is het BIPT een instelling van openbaar nut met

rechtspersoonlijkheid.

35. Artikel 14, § 1, van de telecomwet bepaalt dat het BIPT, onverminderd zijn wettelijke

bevoegdheden, de volgende taken heeft:

1°  het formuleren van adviezen op eigen initiatief, in de gevallen waarin de wetten

en besluiten erin voorzien of op verzoek van de minister;

2°  het nemen van administratieve beslissingen;

3°  het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1979 alsook titel I, hoofdstuk X

en titels III en IV van de wet van 21 maart 1991 en hun uitvoeringsbesluiten;

4°  in geval van een geschil tussen aanbieders van telecommunicatienetwerken, -

diensten of -apparatuur, of in geval van een geschil tussen postoperatoren, het

formuleren van voorstellen om de partijen te verzoenen binnen een termijn van

één maand. De Koning legt de nadere regels van die procedure vast op advies

van het BIPT;

22 Ibidem, p. 64.
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5° het stellen van alle nuttige daden die als doel hebben de voorbereiding van de

toepassing van inwerking getreden Europese richtlijnen in de sectoren post en

telecommunicatie.

Volgens de memorie van toelichting omvat de bevoegdheid van artikel 14, § 1, 3°, een

algemene opdracht inzake toezicht en controle op de post- en telecommunicatiemarkt. De

taak van het BIPT bestaat erin om erover te waken dat alle marktspelers de verschillende

wettelijke en administratieve bepalingen die op hen van toepassing zijn, naleven23.

36. Artikel 14, § 2, van de telecomwet stelt dat het BIPT, in het kader van haar

bevoegdheden:

1° alle onderzoeken en openbare raadplegingen kan organiseren;

2° van elke betrokken persoon op gemotiveerde wijze alle nuttige informatie kan

opvragen (het BIPT bepaalt de termijn waarbinnen de inlichtingen moeten worden

meegedeeld);

3°  samenwerkt met :

a) de Europese Commissie;

b) de buitenlandse regulerende instanties voor de postdiensten en de

telecommunicatie;

c) de regulerende instanties in de overige economische sectoren;

d) de federale overheidsdiensten die belast zijn met consumentenbescherming;

e) de Belgische instanties die belast zijn met mededinging.

 De Koning stelt, na raadpleging van deze instanties en van het Instituut en op

gezamenlijk voorstel van de Minister die bevoegd is voor Economie en van de

Minister de nadere regels vast inzake samenwerking, raadpleging en uitwisseling

van informatie tussen deze instanties en het Instituut;

 4° zijn medewerking verleent aan de gemengde Commissie voor telecommunicatie,

opgericht bij het koninklijk besluit van 10 december 1957 en gewijzigd bij het

koninklijk besluit van 24 september 1993.

37. Op grond van artikel 29 van de telecomwet geniet het BIPT een autonoom financieel

beheer. Alle werkingskosten worden gedragen door de inkomsten van het BIPT. Deze

inkomsten omvatten :

23 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1937/1, 16.
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1°   de in zijn voordeel gedane schenkingen en legaten;

2°   de toevallige inkomsten;

3° alle andere wettelijke en reglementaire ontvangsten verbonden aan zijn

werkzaamheden en de vergoedingen voor prestaties;

4°  het geheel van de rechten geïnd op basis van de titels III en IV van de wet van 21

maart 1991 en de wet van 30 juli 1979, met uitzondering van het unieke

concessierecht bedoeld in artikel 89, § 1, c, van de wet van 21 maart 1991;

5°  de terugbetaling van de kosten verbonden aan het beheer van en het toezicht op de

universele postdienst en de universele telecommunicatiedienst volgens de

toepasselijke bepalingen van de wet van 21 maart 1991.

38.  Van belang is ook dat op grond van artikel 24 van de telecomwet de Koning de

hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie kan toekennen aan de statutaire

personeelsleden van het BIPT die hij belast met de vaststelling van inbreuken op de wet van

26 december 1956 op de postdienst, de wet van 30 juli 1979 en de wet van 21 maart 1991

en hun uitvoeringbesluiten alsook het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende

elektromagnetische compatibiliteit.

39.  Op grond van artikel 21 van de telecomwet richt de Raad, wanneer zij een

overtreding vaststelt op de wetgeving of reglementering waarvan de naleving door het BIPT

wordt gecontroleerd, een gemotiveerde ingebrekestelling tot de overtreder en verzoekt hij

hem een einde te maken aan de overtreding binnen een door hem vastgestelde termijn.

Indien de overtreder binnen deze termijn geen einde aan de overtreding heeft gemaakt, kan

de Raad, na hem gehoord te hebben, hem een administratieve geldboete opleggen.

Beroep tegen beslissingen van het BIPT

Schorsing door de Ministerraad

40.  Op grond van artikel 15 van de telecomwet kan de Ministerraad, op voorstel van de

minister of staatssecretaris die bevoegd is voor aangelegenheden die de postdiensten of de

telecommunicatie betreffen, bij een met redenen omkleed besluit de uitvoering schorsen van

sommige beslissingen van het BIPT, waarvan de Koning bij een in de Ministerraad overlegd

besluit, de lijst bepaalt en waarmee het BIPT de wet overtreedt of het algemeen belang
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schaadt. Het besluit tot schorsing moet worden genomen binnen dertig dagen na de

ontvangst van de beslissing van het BIPT door de Ministerraad. Het wordt onmiddellijk aan

het BIPT en aan de belanghebbenden kenbaar gemaakt. Het BIPT moet de geschorste

beslissing binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de schorsing ervan, wijzigen in

overeenstemming met het met redenen omkleed besluit genomen door de Ministerraad.

41. Artikel 15 van de telecomwet was niet voorzien in de tekst van het voorontwerp van

wet dat voor advies aan de Raad van State werd voorgelegd, noch in het wetsontwerp dat

door de federale Regering bij het Parlement werd ingediend. Het artikel werd in de wet

ingevoegd via een amendement tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de bevoegde

kamercommissie24. De verantwoording van dit amendement luidt dat het belangrijk is ervoor

te zorgen dat de uitvoerende macht controle heeft over beslissingen van het BIPT om

“werkelijke en efficiënte barrières in te bouwen tegen het optreden van de regulator, en dit

om de belangen van de gemeenschap te vrijwaren. De autonomie die aan het Instituut [lees :

BIPT]  wordt verleend moet immers gepaard gaan met een toezicht dat in verhouding staat

tot de discretionaire machten waarover het Instituut in sommige domeinen beschikt”25. In

reactie op dit amendement verklaarde de minister dat politieke voogdij niet aanvaardbaar is,

maar dat, indien het algemeen belang in het geding is, de federale Regering wel een

beslissing van het BIPT moet kunnen schorsen op voordracht van de minister26.

Uit de bespreking van het wetsontwerp in de plenaire zitting van de Kamer blijkt echter dat

over dit amendement geen eensgezindheid bestond. Aldus verklaarde een kamerlid dat “il

est très important pour tous nos citoyens que l’intérêt général et le service universel soient

sous le contrôle du politique et non sous celui d’un organisme indépendant qui, pour sa part,

n’est pas élu démocratiquement”27 en juichten bepaalde parlementsleden deze “primauteit

van de politiek in de democratie” toe28. Voor anderen daarentegen was het aldus

geamendeerde artikel 15 onaanvaardbaar omdat daardoor de beslissingsonafhankelijkheid

van het BIPT aan banden zou worden gelegd29.

24 Amendement nr. 88 van mevrouw Lalieux c.s., Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1937/8, p. 8.
25 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1937/8, p. 8.
26 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1937/9, p. 36.
27 Integraal Verslag, Kamer, 10 december 2002, CRIV50, PLEN291, p. 10.
28 Ibidem, p. 14.
29 Ibidem, p. 7.
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42. Los van deze beschouwingen dient te worden vastgesteld dat artikel 15, § 3, van de

telecomwet bepaalt dat de uitvoeringsbesluiten van dit artikel dienen te worden genomen

binnen drie maanden na de dag waarop de wet is bekendgemaakt in het Belgisch

Staatsblad. De telecomwet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van

24 januari 2003. Op het moment van het goedkeuren van deze studie door het

Directiecomité van de CREG was een dergelijk uitvoeringsbesluit nog niet getroffen.

Bijgevolg beschikt de Ministerraad vandaag niet over de mogelijkheid om beslissingen van

het BIPT te schorsen en kan evenmin een uitvoeringsbesluit worden getroffen. Wil men deze

bepaling alsnog in werking doen treden, dan zal minstens een wijziging van artikel 15, § 3,

van de telecomwet noodzakelijk zijn.

Tenslotte weze opgemerkt dat noch m.b.t. dit artikel 15, noch met betrekking tot de

bepalingen inzake beroep bij de Raad voor de Mededinging het advies van de Raad van

State werd gevraagd; deze bepalingen werden immers in de wet ingeschreven ingevolge

amendementen in de bevoegde Kamercommissie.

Beroep bij het hof van beroep

43.  Op grond van artikel 2 van de wet betreffende de rechtsmiddelen telecom kan tegen

de besluiten van het BIPT beroep met volle rechtsmacht worden ingesteld bij het hof van

beroep te Brussel, rechtsprekend zoals in kortgeding. Uit de Memorie van Toelichting blijkt

dat door deze bepaling de algemene bevoegdheid van de Raad van State om te beslissen

over vorderingen tot nietigverklaring van de administratieve beslissingen, komt te vervallen

“door de wil van de wetgever om die toe te vertrouwen aan het hof van beroep te Brussel”30.

Het beroep heeft geen schorsende werking tenzij het ingesteld wordt tegen een beslissing

waarbij een administratieve boete wordt opgelegd, tegen een beslissing waarbij de gehele of

gedeeltelijke stopzetting van de exploitatie wordt bevolen of bij intrekking van de vergunning

of wanneer het hof de schorsing van de bestreden beslissing uitspreekt.

30 Memorie van Toelichting, Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1937/1, p. 24.
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Beroep over geschillen tussen telecommunicatieoperatoren of leveranciers van

telecommunicatiediensten en tussen postoperatoren

44.  Artikel 4 van de wet betreffende de rechtsmiddelen telecom bepaalt dat de Raad voor

de Mededinging binnen een termijn van vier maanden uitspraak doet over de geschillen

tussen telecommunicatieoperatoren of leveranciers van telecommunicatiediensten met

betrekking tot interconnectie, huurlijnen, bijzondere toegang, ontbundelde toegang tot het

aansluitnet en gedeeld gebruik, alsmede over de geschillen tussen postoperatoren met

betrekking tot de tenuitvoerlegging van de bepalingen van hun vergunning. Tijdens het

onderzoek van die geschillen door de Raad voor de Mededinging vaardigt het BIPT een

vertegenwoordiger af, die samen met de verslaggever van de Dienst voor de Mededinging

het dossier onderzoekt (artikel 4, tweede lid, van de wet betreffende de rechtsmiddelen

telecom). De door de Raad voor de Mededinging genomen beslissingen worden vervolgens

door het BIPT ten uitvoer gelegd.

45.  In het oorspronkelijke bij de Kamer ingediende wetsontwerp was niet voorzien in een

beroepsmogelijkheid bij de Raad voor de Mededinging. Artikel 34 van het voorontwerp

(artikel 29 van het ontwerp) voorzag enkel in de mogelijkheid om de besluiten van het BIPT

en van diens voorzitter aan te vechten bij het hof van beroep van Brussel, zetelend zoals in

kortgeding. Daarnaast was in artikel 31 van het ontwerp (en artikel 29 van het voorontwerp)

voorzien in de oprichting van een “Kamer van Beroep voor Telecommunicatie”; deze Kamer

zou worden samengesteld uit drie werkende en drie plaatsvervangende leden, gekozen

onder de rechters bij de rechtbank van koophandel of de rechtbanken van eerste aanleg.

Deze Kamer zou bevoegd geweest zijn om besluiten te treffen over geschillen tussen

telecommunicatieoperatoren of leveranciers van telecommunicatiediensten met betrekking

tot interconnectie, huurlijnen, bijzondere toegang, ontbundelde toegang tot het aansluitnet en

gedeeld gebruik.

46.  Deze regeling werd herzien in de bevoegde Kamercommissie, waar een

amendement werd aanvaard dat het beroep bij de op te richten “Kamer van Beroep voor

Telecommunicatie” vervangt door een beroep bij de Raad voor de Mededinging31. Dit

amendement werd verantwoord op grond van het feit dat de bepalingen van het wetsontwerp

tal van vragen van grondwettelijke aard doen rijzen; met het oog op vereenvoudiging werd

31 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1937/8, p. 9-10, amendemenr nr. 90.
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voorgesteld de geschillen waarvoor bij het BIPT geen verzoening kan worden bereikt, te

doen beslechten door de Raad voor de Mededinging. Bijkomend werd gesteld dat,

aangezien het BIPT de administratieve overheid is die het beste de telecommunicatie- en

postsector kent, het een vertegenwoordiger zal afvaardigen die de verslaggever van het

korps verslaggevers ingesteld bij de Dienst voor de Mededinging zal bijstaan in zijn

onderzoeksbevoegdheden. Dit laatste element werd ook beklemtoond bij de bespreking van

het wetsontwerp in de plenaire zitting van de Kamer32.

Bij de bespreking van dit amendement in de Kamercommissie stelde de minister dat ervoor

wordt geopteerd om deze geschillen te laten beoordelen door een algemene regulator (en

niet door een “sectorspecifiek orgaan”) omdat “magistraten (…) niet altijd over de

noodzakelijke specialistische kennis beschikken”33.

Toezicht en beroepsprocedure in het mededingingsrecht

Rol van de diverse organen

47. De gecoördineerde wet tot bescherming van de economische mededinging van

1 juli 1999 (hierna: “de wet op de economische mededinging”) heeft drie organen

welbepaalde bevoegdheden gegeven inzake het bewaken van de mededinging: de Dienst

voor de Mededinging en korps verslaggevers, de Raad voor de Mededinging en de

Commissie voor de Mededinging. De Commissie voor de Mededinging heeft op grond van

artikel 21 van de wet op de economische mededinging in hoofdzaak een adviserende rol. In

het kader van deze studie zijn met name de bevoegdheden van de Dienst en de Raad voor

de Mededinging van belang.

48. De opsporing en vervolging inzake restrictieve mededingingspraktijken komt toe aan

de Dienst voor de Mededinging (artikel 14, § 1, van de wet op de economische

mededinging). De praktische organisatie en de leiding van het onderzoek berusten bij het

korps verslaggevers dat is opgericht bij de Dienst voor de Mededinging (artikel 14, § 2, van

de wet op de economische mededinging). Het korps verslaggevers kan alle noodzakelijke

inlichtingen inwinnen bij de ondernemingen en ondernemingsverenigingen en kan

huiszoekingen verrichten. Indien de verslaggever van oordeel is dat de klachten niet gegrond

32 Integraal Verslag, Kamer, 10 december 2002, CRIV50, PLEN291, p. 11.
33 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1937/9, p. 45.
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of niet ontvankelijk zijn, legt hij aan de Raad voor de Mededinging een gemotiveerd voorstel

tot sepot voor (artikel 24, § 2, van de wet op de economische mededinging). Is volgens de

verslaggever de zaak wel ontvankelijk en gegrond, dan legt de verslaggever zijn gemotiveerd

verslag voor aan de Raad voor de Mededinging; dit verslag omvat het onderzoeksverslag,

een voorstel van opsomming van de punten van bezwaar en een voorstel tot beslissing

(artikel 24, § 4, van de wet op de economische mededinging).

De wet op de economische mededinging schrijft enkel voor concentraties een dwingende

termijn voor die de hele procedure, inclusief het neerleggen van het verslag door de

verslaggever bij de Raad voor de Mededinging, omvat. Aldus dient de Raad voor de

Mededinging zich over de aangemelde concentratie uit te spreken binnen een termijn van 45

dagen. Bij gebreke aan een tijdige beslissing vanwege de Raad voor de Mededinging, wordt

de concentratie geacht definitief toelaatbaar te zijn (artikel 33, § 2, punt 2, laatste lid, en

punt 3, van de wet op de economische mededinging). Voor de overige zaken legt de wet op

de economische mededinging evenwel geen dwingende termijnen voor: hoewel

artikel 27, § 2, laatste lid, van de wet op de economische mededinging bepaalt dat de Raad

voor de Mededinging binnen de zes maanden na het indienen van het verslag vanwege de

verslaggever een beslissing dient te nemen, is er geen termijn bepaald waarbinnen dit

verslag dient te worden neergelegd. Er wordt vrij algemeen van uitgegaan dat indien het

korps verslaggevers zou in gebreke blijven om het verslag neer te leggen binnen een

redelijke termijn, de klager zich kan wenden tot de Raad van State34.

49. De Raad voor de Mededinging is een administratief rechtscollege dat op basis van

artikel 16 van de wet op de economische mededinging de bevoegdheid heeft van beslissing,

voorstel en advies. De Raad voor de Mededinging is samengesteld uit twintig leden, namelijk

een voorzitter, een ondervoorzitter, acht leden aangewezen onder de magistraten van de

rechterlijke orde, de advocaten die meer dan tien jaar ingeschreven staan op het tableau van

de Orde van advocaten of de personen die belast zijn het recht te onderwijzen aan een

Belgische universiteit of een universiteit gelegen in de Europese Unie35 en tien leden

aangewezen op grond van hun bevoegdheid inzake mededinging.

De Raad voor de Mededinging doet bij gemotiveerde beslissing uitspraak over alle zaken

waarmede hij belast wordt, na de belanghebbende ondernemingen, alsook, op hun verzoek,

34 D. VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Kluwer, Antwerpen, 1994, p. 249.
35 Van deze acht leden worden minstens vier leden aangewezen onder de magistraten van de
rechterlijke orde.
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de eventuele klagers of de raadgever van hun keuze in hun middelen gehoord te hebben

(artikel 19, § 4, van de wet op de economische mededinging). De Raad voor de Mededinging

zendt jaarlijks een verslag over de toepassing van de wet aan de minister en aan de

Wetgevende Kamers. De Raad voor de Mededinging publiceert dit verslag

(artikel 19, § 5, van de wet op de economische mededinging).

Prejudiciële vraag

50. Op grond van artikel 42 van de wet op de economische mededing spreekt het hof van

beroep te Brussel zich bij wege van prejudicieel arrest uit over de vragen met betrekking tot

het geoorloofde karakter van een mededingingspraktijk.

Artikel 40 van het voorontwerp van wet en artikel 41 van het in 1990 bij het Parlement

ingediende wetsontwerp36 bepaalden dat de hoven en rechtbanken aan de Raad voor de

Mededinging een prejudiciële vraag konden stellen wanneer de oplossing van een geschil

afhangt van de geoorloofdheid van een mededingingspraktijk. Bij de bespreking van het

wetsontwerp in de bevoegde Kamercommissie werd evenwel een amendement ingediend

dat ertoe strekte de Raad voor de Mededinging te vervangen door het hof van beroep te

Brussel37. De verantwoording van dit amendement luidde dat het, teneinde de eenheid van

rechtspraak te bewaren, aanbeveling verdient dat de prejudiciële vragen aan de hoogste

rechtsmacht worden gesteld. Het hof van beroep diende volgens het amendement in te

staan voor de eenheid van rechtspraak. Hierbij werd verwezen naar het Europese recht op

grond waarvan het beantwoorden van prejudiciële vragen toekomt aan het Hof van Justitie

en niet aan de Europese Commissie. Hoewel dus initieel de zorg om zich uit te spreken over

prejudiciële vragen, omwille van de specialistische kennis van de Raad voor de

Mededinging, werd toevertrouwd aan de Raad, werd er uiteindelijk voor geopteerd, omwille

van de eenheid van rechtspraak, om het antwoord op deze prejudiciële vragen toe te

vertrouwen aan het hof van beroep te Brussel38.

36 Parl. St., Kamer, 1989-1990, 1282/1, p. 54 en p. 100.
37 Amendement nr. 5, nadien technisch verbeterd in amendement nr. 36 (Parl. St., Kamer, GZ/1989-
1990, Amendementen, 1282/2, p. 3 en 1282/4, p. 7).
38 Amendement nr. 14 (Parl. St., Kamer, GZ/1989-1990, Amendementen, 1282/3, p. 3). Zie ook Parl.
St., Kamer, GZ/1989-1990, Verslag, 1282/6, p. 48.
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Beroep tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging

51. Op grond van artikel 43 van de wet op de economische mededinging kan tegen de

beslissingen van de Raad voor de Mededinging en van de voorzitter beroep worden

ingesteld bij het hof van beroep te Brussel. De Raad van State merkte in verband met deze

bepaling op dat deze regeling “wel bijzonder [is] en voorbij[gaat] aan de harmonie van de

institutionele opbouw van het gerechtelijk apparaat”39.

Artikel 43bis, § 1, van de wet op de economische mededinging stelt dat tegen beslissingen

waarbij de Raad voor de Mededinging de zaak terugstuurt naar de verslaggever en die

waarbij de voorzitter van de Raad elementen uit het dossier verwijdert, geen afzonderlijk

beroep kan worden ingesteld. Artikel 43bis, § 2, van dezelfde wet bevat een aantal

procedureregels. Zo stelt het hof van beroep te Brussel de termijn vast waarbinnen de

partijen hun schriftelijke opmerkingen aan elkaar moeten meedelen en een kopie ervan bij de

griffie moeten neerleggen. Het stelt eveneens de datum van de debatten vast.

Bijkomend wordt bepaald dat de griffie van het hof van beroep te Brussel binnen vijf dagen

na het plaatsen van de zaak op de rol, het secretariaat van de Raad voor de Mededinging

vraagt om het dossier van de procedure te sturen. Het beroep schorst de beslissing van de

Raad voor de Mededinging of die van zijn voorzitter niet. Het hof kan evenwel de verplichting

tot het betalen van geldboeten en dwangsommen schorsen tot op de dag van de uitspraak

van het arrest.

52. De invoering van een beroep bij het hof van beroep te Brussel tegen beslissingen van

de Raad voor de Mededinging heeft heel wat stof heeft doen opwaaien. Met name twee

zaken stonden ter discussie: ten eerste de vraag of de controle van de door de Raad voor de

Mededinging gedane administratieve beslissingen toekwam aan de Raad van State, dan wel

aan het hof van beroep; ten tweede de vraag of dit beroep enkel een annulatieberoep zou

zijn, dan wel een beroep in volle rechtsmacht40.

Aanvankelijk werd gekozen voor een administratiefrechtelijke controle41. Het voorontwerp

stelde dat de legaliteit van de beslissingen van de Raad voor de Mededinging konden

39 Parl. St., Kamer, GZ/1989-1990, Memorie, 1282/1, p. 68.
40 R. DE MUELENAERE, “Le projet de loi sur la concurrence économique”, DAOR, 1986-1987, p. 160.
41 R. DE MUELENAERE, “Le projet de loi sur la concurrence économique”, o.c., p. 69 ; M.
WAELBROECK en J. BOUCKAERT, “La loi sur la protection de la concurrence économique“, Journal
des Tribunaux, 1992, p. 296.
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worden aangevochten bij de Raad van State42; inzake administratieve geldboetes zou de

Raad van State volheid van rechtsmacht krijgen.

Deze benadering werd echter bekritiseerd wegens schending van artikel 144 van de

Grondwet. Volgens deze kritiek zou de wet op de economische mededinging de

contractvrijheid en de vrijheid van handel beperken en reguleren en dus van aard zijn om het

vermogen te raken. Aldus zouden deze bepalingen betrekking hebben op burgerlijke

rechten43. Het besluit op basis van deze kritiek lag dan ook voor de hand, namelijk dat het

beroep tegen de beslissingen genomen door de Raad voor de Mededinging enkel kan

worden toevertrouwd aan de rechterlijke macht, waarbij wel werd opgemerkt dat het noch

logisch, noch opportuun is om aan deze rechter de volheid van rechtsmacht toe te kennen,

behalve wat betreft beroep tegen de opgelegde geldboetes. Een annulatiebevoegdheid voor

de burgerlijke rechtbank werd daarom aanbevolen44.

Toen de (federale) Regering deze aanbeveling inzake een annulatieberoep bij de burgerlijke

rechtbanken opvolgde, uitte de Raad van State hierop hevige kritiek. De Raad van State

stelde aldus dat “door aan de hoven van beroep een annulatieberoep toe te kennen (…), een

grondige wijziging wordt aangebracht in de inrichting van de rechtsbescherming en de

rechtsbedeling zoals die tot heden is aanvaard en waarbij ervan is uitgegaan dat de

bevoegdheid om een bestuursbeslissing te vernietigen van zo uitzonderlijke aard is dat zij in

de regel aan een gespecialiseerd rechter, met name de Raad van State, wordt

voorbehouden”45. Op grond van deze kritiek van de Raad van State werd daarom afgestapt

van de piste dat de burgerlijke rechtbank bevoegd zou zijn voor een annulatieberoep tegen

een beslissing van een administratieve overheid.

Uiteindelijk is de bevoegdheid om beslissingen van de Raad voor de Mededinging te

beoordelen, toegekomen aan de burgerlijke rechtbank en meer in het bijzonder het

Brusselse hof van beroep. Het betreft evenwel een “gewoon” rechterlijk beroep en geen

beroep met volle rechtsmacht.

53. Ook vandaag nog zijn er in de literatuur voor- en tegenstanders terug te vinden van

het feit dat tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging beroep openstaat bij het

42 Geciteerd in F. DUMON, “Projets de réformes et fonction juridictionnelle”, Journal des Tribunaux,
1977, p. 540.
43 F. DUMON, “Projets de réformes et fonction juridictionnelle”, o.c., p. 540.
44 Ibidem.
45 Parl. St., Senaat, 1985-1986, nr. 360/1, p. 48.
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hof van beroep. Bepaalde auteurs wijzen op het belang dat rechtsmiddelen tegen

beslissingen van de Raad voor de Mededinging worden onderworpen aan een orgaan van

de rechterlijke macht46. Anderen zijn daarentegen van oordeel dat het hof van beroep te

Brussel het beroep lijkt te behandelen als een louter privaatrechtelijk geschil, terwijl de

beslissingen van de Raad voor de Mededinging als administratief rechtscollege het

algemeen belang betreffen en zich verheffen boven het particulier belang47 48. Zo wordt er

voorgesteld om het beroep tegen beslissingen voor de Raad voor de Mededinging te

onttrekken aan de rechterlijke macht en ze toe te vertrouwen aan een hoger administratief

rechtscollege (Raad van State of een op te richten administratief rechtscollege in beroep)49.

TOEZICHT EN BEROEPSPROCEDURE IN DE

ELEKTRICITEITS- EN GASSECTOR

Rol en bevoegdheden van de CREG op basis van de huidige elektriciteits- en gaswet

54.  Artikel 23, § 1, van de elektriciteitswet stelt de CREG in als een autonoom organisme

met rechtspersoonlijkheid.

55. Op grond van artikel 23, § 2, van de elektriciteitswet en artikel 15/14, § 2, van de

gaswet is de CREG belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake

de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt en van de aardgasmarkt, enerzijds, en

met een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten

en reglementen, anderzijds.

56. Bij de uitvoering van de taken die haar worden opgelegd, kan de CREG van de

netbeheerder en de distributienetbeheerders, alsook van de aardgasondernemingen,

46 Bijvoorbeeld I. VEROUGSTRAETE, “Institutionele wijzigingen”, in J. STUYCK, en P. WYTINCK
(ed.), De hervormde Belgische mededingingswet, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 27.
47 B. PONET, “Ervaringen (met de procedure) inzake de toepassing van de WBEM”, in J. STUYCK, en
P. WYTINCK, De Belgische Mededingsingswet anno 2003, Kluwer Uitgevers, Mechelen, 2003, p. 151.
48 In dit verband kan worden verwezen naar de Memorie van Toelichting van de oorspronkelijke
mededingingswet waar werd gesteld dat het onderzoek voor de Raad van de Mededinging als
achtergrond het geheel van de desbetreffende markt betreft en zich over het particulier belang verheft
naar het algemeen economisch belang (Parl. St., Kamer, 1989-1990, 1282/1, p. 34).
49 B. PONET, “Ervaringen (met de procedure) inzake de toepassing van de WBEM”, l.c., p. 151.
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producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen die actief zijn op de Belgische

markt, alle nodige inlichtingen vorderen. Zij kan overgaan tot een controle van hun

rekeningen ter plaatse (artikel 26, § 1, van de elektriciteitswet en artikel 15/16, § 1, van de

gaswet).

57.  Artikel 31 van de elektriciteitswet en artikel 20/2 van de gaswet bepalen dat de

CREG elke in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon kan verplichten tot naleving van

specifieke bepalingen van de elektriciteits- en gaswet of de uitvoeringsbesluiten ervan, en dit

binnen de termijn die door de CREG wordt bepaald. Indien deze persoon bij het verstrijken

van de termijn in gebreke blijft, kan de CREG, op voorwaarde dat de persoon werd gehoord

of naar behoren werd opgeroepen, een administratieve geldboete opleggen. De opsporing

en vaststelling van inbreuken op de elektriciteits- en gaswet komt evenwel niet toe aan de

CREG, maar wel aan de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economische Zaken

en aan de officieren van gerechtelijke politie (artikel 30bis van de elektriciteitswet en

artikel 18 van de gaswet).

58. Op grond van artikel 28 van de elektriciteitswet richt de CREG een bemiddelings- en

arbitragedienst in voor geschillen betreffende de toegang tot het transmissienet, de

toepassing van het technisch reglement en de tarieven; deze bemiddelings- en

arbitragedienst is op grond van artikel 15/17 van de gaswet ook bevoegd voor geschillen

betreffende vervoers- en leveringsaangelegenheden.

Daarnaast voorziet artikel 29 van de elektriciteitswet in de oprichting van een

Geschillenkamer; deze kamer beslist over geschillen tussen de netbeheerder en de

netgebruikers betreffende de toegang tot het transmissienet, behalve geschillen inzake

contractuele rechten en verbintenissen. Artikel 15/18 van de gaswet stelt dat de

Geschillenkamer beslist op verzoek van één van de partijen over geschillen betreffende de

toegang tot de vervoernetten of de upstream-installaties, behalve geschillen inzake

contractuele rechten en verbintenissen.
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Beroep tegen beslissingen van de CREG zoals voorgesteld door het wetsontwerp

beroepsprocedure

59. Het wetsontwerp beroepsprocedure voert een mogelijkheid tot schorsing door de

Ministerraad van de beslissingen van de CREG in, alsook twee soorten van

beroepsmogelijkheden: een beroepsmogelijkheid bij het Hof van Beroep te Brussel en een

beroepsmogelijkheid bij de Raad voor de Mededinging.

Schorsing door de Ministerraad

60.  Het voorgestelde artikel 29quinquies, § 1, van de elektriciteitswet en het

voorgestelde artikel 15/22 van de gaswet bepalen dat de Ministerraad, op voorstel van de

Minister, bij gemotiveerd besluit, de tenuitvoerlegging van bepaalde beslissingen waarmee

de CREG de wet schendt of het algemeen belang schaadt en waarvan een lijst door de

Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit wordt vastgelegd, kan opschorten. Het betreft

een bepaling die letterlijk het hierboven besproken artikel 15 van de telecomwet overneemt.

De memorie van toelichting geeft geen verdere motivering omtrent het invoeren van deze

bepaling, maar beperkt zich tot de vaststelling dat deze bepaling is overgenomen uit de

telecomwet.

61. Het voorgestelde artikel 29quinquies, § 1, tweede lid, van de elektriciteitswet en het

voorgestelde artikel 15/22 van de gaswet bepalen dat het besluit tot opschorting tussenkomt

binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de beslissing van de CREG

door de Ministerraad. Het besluit tot opschorting wordt dadelijk bekendgemaakt aan de

CREG en aan de belanghebbenden. Hoewel dit nergens wordt geëxpliciteerd, wordt blijkbaar

van de CREG verlangd dat zij al haar beslissingen zal meedelen aan de Ministerraad. In het

kader van de openbaarheid van bestuur en de bijdrage die de CREG levert aan de

transparantie van de markt, publiceert de CREG de meeste van haar beslissingen op haar

website. Regelmatig neemt de CREG echter ook vertrouwelijke beslissingen; op dit punt doet

het feit dat de CREG haar beslissingen zou moeten mededelen aan de Ministerraad vragen

rijzen naar de verenigbaarheid van deze bepaling met artikel 26, § 2, van de elektriciteitswet.

Dit artikel stelt dat de leden van de organen en de personeelsleden van de CREG gebonden

zijn door het beroepsgeheim; zij mogen de vertrouwelijke gegevens die hun ter kennis zijn

gekomen op grond van hun functie bij de CREG, aan niemand bekendmaken, behalve

wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen en wanneer zij informatie

uitwisselen met de bevoegde instanties van gewesten en andere lidstaten van de Europese



34/82

Unie die uitdrukkelijk bepaald of toegestaan zijn door verordeningen of richtlijnen vastgesteld

door de instellingen van de Europese Unie. Hier is dus niet voorzien in de mogelijkheid om

vertrouwelijke beslissingen van de CREG mede te delen aan de Ministerraad.

Het voorgestelde artikel 29quinquies, § 1, tweede lid, van de elektriciteitswet en het

voorgestelde artikel 15/22 van de gaswet bepalen bovendien dat de CREG verplicht is om de

geschorste beslissing binnen vijftien dagen te wijzigen in overeenstemming met het in

Ministerraad getroffen besluit. Ook dit is overgenomen uit de telecomwet. Zoals uit de

analyse van de telecomwet is gebleken, is artikel 15 van de telecomwet echter niet in

werking getreden en zal de inwerkingtreding ervan een wijziging vereisen van de

telecomwet.

Beroep bij het hof van beroep

62. Het wetsontwerp beroepsprocedure stelt voor een nieuw artikel 29bis in  de

elektriciteitswet en een nieuw artikel 15/19 in de gaswet in te voeren; deze artikelen stellen

dat er een beroep kan worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel dat zal beslissen

zoals in kort geding, door elke persoon die aantoont een belang te hebben, tegen

welbepaalde beslissingen van de CREG.

63. Volgens de memorie van toelichting sluit de federale Regering zich, met het instellen

van hoger beroep bij het Hof van Beroep te Brussel, aan bij een tendens die men in België

kan vaststellen en die erop gericht is om het hof van beroep de exclusieve bevoegdheid te

geven in geschillen die een snelle beslissing, een eenheid in rechtspraak en een

specialisatie van de magistraten vereisen. Op dit punt verwijst de memorie van toelichting

naar de beroepsprocedure tegen sommige beslissingen van de CBFA en van de Raad voor

de Mededinging. Het is dus wel degelijk de bedoeling dat de beroepsprocedure voorzien in

het voorgestelde artikel 29bis van de elektriciteitswet en in het voorgestelde artikel 15/19 van

de gaswet de gemeenrechtelijke procedures uitsluit. De Memorie van Toelichting heeft het

over een “exclusieve” bevoegdheid.

De bepaling van het voorgestelde artikel 29bis van de elektriciteitswet en van het

voorgestelde artikel 15/19 van de gaswet zijn overigens sterk analoog aan de bepalingen

van artikel 2 van de wet betreffende rechtsmiddelen telecom; ook daar bestaat er weinig
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twijfel over dat die bepaling de gemeenrechtelijke procedures buiten werking stelt (zie

paragraaf 43 van deze studie).

64. Het voorgestelde artikel 29bis van de elektriciteitswet en het voorgestelde

artikel 15/19 van de gaswet bevatten de lijst van beslissingen die in hoger beroep kunnen

worden aangevochten bij het Brusselse hof van beroep. Daarbij wordt telkens verwezen naar

de lijst van taken die aan de CREG zijn toegewezen op grond van artikel 23, § 2, tweede lid,

van de elektriciteitswet en artikel 15/14, § 2, tweede lid van de gaswet.

Aangezien de lijst van taken van de CREG zoals opgenomen in de huidige elektriciteits- en

gaswet hier en daar verschillen vertoont, is het ook logisch dat deze verschillen zijn terug te

vinden in de lijst van voor beroep vatbare beslissingen, opgenomen in het voorgestelde

artikel 29bis van de elektriciteitswet en het voorgestelde artikel 15/19 van de gaswet50. In

ieder geval zal erover gewaakt dienen te worden dat, bij een aanpassing van de taken van

de CREG, de lijst met taken dienovereenkomstig zal dienen te worden gewijzigd.

65. Het indienen van een beroep op grond van het voorgestelde artikel 29bis van de

elektriciteitswet heeft geen schorsende werking ten aanzien van de beslissing van de CREG.

Wel bepaalt het voorgestelde artikel 29ter van de elektriciteitswet dat het hof van beroep de

schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing kan bevelen als de aanvrager ernstige

middelen inroept die de herziening van de beslissing mogelijk kunnen rechtvaardigen en als

de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan hem een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel

dreigt te berokkenen. Betreft de aangevochten beslissing het opleggen van een

administratieve geldboete, dan is het hof van beroep verplicht een uitspraak te doen over de

schorsing. Het voorgestelde artikel 15/20 van de gaswet stelt dat het beroep voorzien in het

voorgestelde artikel 15/19 van de gaswet wordt ingediend volgens de modaliteiten en

procedures beschreven in het voorgestelde artikel 29ter van de elektriciteitswet. Dus zijn de

bepalingen van het voorgestelde artikel 29ter van de elektriciteitswet ook van toepassing

wanneer beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de CREG genomen op basis van

de gaswet.

50 Zo is bijvoorbeeld beroep mogelijk tegen beslissingen van de CREG inzake de onafhankelijkheid en
de onpartijdigheid van de transmissienetbeheerder ex artikel 9 van de elektriciteitswet; bij gebreke aan
een analoge bepaling in de huidige gaswet, is niét in een analoge beroepsprocedure voorzien in de
gaswet.
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66. De paragrafen 2 tot 9 van het voorgestelde artikel 29ter, van de elektriciteitswet

bevatten diverse procedurevoorschriften, die grotendeels zijn geïnspireerd op de wet

betreffende het toezicht op de financiële sector. Hiermee wordt afgeweken van de regeling

inzake beroep tegen beslissingen van het BIPT; artikel 3 van de wet betreffende de

rechtsmiddelen telecom bepaalt immers dat voor alle aspecten die betrekking hebben op de

procedure voor het hof van beroep van Brussel, het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is.

Het voorgestelde artikel 29ter, § 9, van de elektriciteitswet stelt dat de termijnen in dit artikel

worden berekend overeenkomstig de artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek. Het is

niet duidelijk in welke mate ook de andere bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van

toepassing zijn op het in de elektriciteitswet en gaswet ingeschreven beroep zoals in

kortgeding.

Beroep bij de Raad voor de Mededinging

67. Op grond van het voorgestelde artikel 29quater van de elektriciteitswet en van het

voorgestelde artikel 15/21 van de gaswet kan een beroep worden ingesteld bij de Raad voor

de Mededinging tegen beslissingen van de CREG met betrekking tot:

1°. de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten, contracten van

toegangsverantwoordelijke en toegangscontracten inzake het transmissienet

(elektriciteit) en de toegang tot het transportnetwerk alsook de allocatiecontracten

voor aardgas;

2°.  de allocatiemethode of methoden voor de grensoverschrijdende capaciteit voor de

elektriciteitsuitwisselingen met de buitenlandse transmissienetwerken en de

allocatiemethode of methoden voor de hoeveelheid aardgas beschikbaar op de

grensoverschrijdende koppelverbindingen met de buitenlandse transportnetten.

68. De volgende argumenten worden in de memorie van toelichting aangehaald ter

verantwoording van de invoering van een beroepsprocedure bij de Raad voor de

Mededinging:

- een specifieke instantie moet uitspraak doen over een beroep tegen beslissingen die

nauw verbonden zijn met de bescherming van de economische mededinging;

- de Raad voor de Mededinging is de instantie bij uitstek die, op basis van de

aanwezige ervaring en specialistische kennis, hierover een oordeel kan vellen;
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- het zou getuigen van een gebrek aan efficiëntie om beslissingen waarbij in kortgeding

omwille van het hoogdringende karakter een beslissing dient genomen te worden, te

laten samenvallen met beslissingen die een meer diepgaande en bijgevolg langere

analyse vergen omdat ze mogelijks een marktverstorend of –belemmerend karakter

in zich dragen.

69. Op het eerste gezicht lijkt het eerste argument namelijk dat een specifieke instantie,

anders dan het hof van beroep, zich dient uit te spreken over het beroep tegen beslissingen

die nauw verbonden zijn met de bescherming op de economische mededinging, pertinent.

De vraag rijst evenwel naar de pertinentie van de keuze voor de Raad voor de Mededinging.

In dit verband dient goed voor ogen te worden gehouden dat de Raad voor de Mededinging

de instantie is die (in eerste aanleg) toeziet op de naleving van het Belgische

mededingingsrecht. Met uitzondering van concentraties, treedt de Raad voor de

Mededinging op nadat een of meerdere ondernemingen zich effectief hebben schuldig

gemaakt aan anti-competitief gedrag. De Raad voor de Mededinging treedt dus niet op ter

voorkoming van mogelijk anti-competitief gedrag en nog minder ter bevordering ex ante van

een goed werkende, competitieve markt. Dat is trouwens niet de doelstelling van het

mededingingsrecht. Daartegenover staat dat de goedkeuringsbevoegdheid van de CREG

inzake de contracten die de netgebruikers met de transmissienetbeheerder van elektriciteit

dienen te sluiten, en inzake de allocatiemechanismen op de koppelverbindingen van het

Belgische transmissienet met de buitenlandse transmissienetten tot doel heeft de goede

werking van de markt te bevorderen51. Deze goedkeuringsbevoegdheid van de CREG wordt

dus logischerwijze ex ante uitgeoefend.

De verwarring tussen mededingingsrecht dat enkel ex post anti-competitief gedrag

sanctioneert en tussen sectorspecifieke wetgeving die enkel ex ante de goede werking van

de markt beoogt te bevorderen, vloeit ongetwijfeld voort uit de beslissingen van de CREG

omtrent de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten52, de toegangscontracten53

en de contracten van toegangsverantwoordelijke54 die de transmissienetbeheerder ter

51 Er wordt hier niet gehandeld over de gasaangelegenheden (zie § 134, van deze studie).
52 Beslissing (B)041028-CDC-358-2 van 28 oktober 2004 betreffende de algemene voorwaarden van
de aansluitingscontracten aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers.
53 Zie bijvoorbeeld: beslissing (B)030320-CDC-131 van 20 maart 2003 betreffende de algemene
voorwaarden van de toegangscontracten aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers.
54 Zie bijvoorbeeld: beslissing (B)030320-CDC-121 van 20 maart 2003 betreffende de algemene
voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de netbeheerder
aan de netgebruikers.



38/82

goedkeuring aan de CREG had voorgelegd55. Overeenkomstig artikel 6, § 1, van het

koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer

van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna: “technisch reglement”)

dient de CREG erop toe te zien dat deze algemene voorwaarden ondermeer conform zijn

aan het algemeen belang. Teneinde een rechtszekere en niet-subjectieve invulling te geven

aan het begrip “algemeen belang” stelt de CREG dit begrip in ieder geval gelijk met alle

terzake relevante regels van openbare orde; hieronder valt ontegensprekelijk het

mededingingsrecht. Bijgevolg heeft de CREG zich geïnspireerd op het mededingingsrecht

teneinde een eventueel machtsmisbruik vanwege de transmissienetbeheerder (die over een

(wettelijk) monopolie beschikt op de Belgische markt voor de transmissie van elektriciteit) te

voorkomen. De CREG heeft in deze echter niet het mededingingsrecht toegepast want de

onderzochte algemene voorwaarden waren slechts voorstellen vanwege de

transmissienetbeheerder en konden dan ook geen rechtstreekse inbreuk op het

mededingingsrecht inhouden aangezien een intentie tot machtsmisbruik niet volstaat om van

machtsmisbruik in de zin van een inbreuk op het mededingingsrecht te kunnen spreken.

Daarenboven tonen de beslissingen die de CREG reeds genomen heeft inzake de algemene

voorwaarden van de aansluitingscontracten, de toegangscontracten en de contracten voor

toegangsverantwoordelijke, aan dat de goedkeuringsbevoegdheid van de CREG niet beperkt

is tot een toetsing aan het mededingingsrecht. Vooreerst is het begrip “algemeen belang”

ontegensprekelijk ruimer dan het mededingingsrecht. Zo toetst de CREG onder dit begrip

alle regels van openbare orde, waaronder de taalwetgeving en de basisprincipes van het

contractenrecht. Ten tweede legt artikel 6 van het technisch reglement nog twee andere

toetsingscriteria op, namelijk (i) het niet-belemmeren van de toegang tot het transmissienet

en (ii) het niet-ingevaarbrengen van de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het

transmissienet. Vooral, maar niet uitsluitend, bij het laatstvermelde criterium valt moeilijk in te

zien welke bijzondere competentie de Raad voor de Mededinging terzake heeft. Dit geldt

evenzeer inzake de allocatie van de capaciteit op de koppelverbindingen tussen het

Belgische en de buitenlandse transmissienetten.

Bij dit alles komt de vraag wat dient te worden verstaan onder “beslissingen die nauw

verbonden zijn met de bescherming van de economische mededinging”. Uit de opsomming

die in het wetsontwerp beroepsprocedure wordt gegeven, kan worden afgeleid dat men van

55 Waarom in eenzelfde beweging ook de goedkeuringsbevoegdheid van de CREG inzake de
allocatiemechanismen voor de grensoverschrijdende capaciteit voor de elektriciteitsuitwisselingen met
de buitenlandse transmissienetwerken op dezelfde manier behandeld worden als deze algemene
contractuele voorwaarden, is moeilijk te begrijpen aangezien de federale Regering geen inzagerecht
heeft in het dossier dat de CREG terzake behandelt.
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oordeel is dat enkel met betrekking tot de gevallen opgesomd in het voorgestelde

artikel 29quater van de elektriciteitswet en het voorgestelde artikel 15/21 van de gaswet

sprake is van beslissingen die nauw verbonden zijn met de bescherming van de

economische mededinging. A contrario blijkt hieruit dat beslissingen van de CREG inzake de

controle op de toepassing van het technisch reglement niet worden geacht nauw te zijn

verbonden met de bescherming van de economische mededinging.

70. Daarnaast stelt de memorie van toelichting dat de Raad voor de Mededinging de

instantie bij uitstek is die beschikt over aanwezige ervaring en specialistische kennis en

bijgevolg dient te worden verkozen boven het hof van beroep. Hoewel er niet kan worden

getwijfeld aan de bijzondere ervaring en kennis van de Raad voor de Mededinging inzake

het mededingingsrecht, laat de wet op de economische mededinging niet meteen toe om tot

het besluit te komen dat de Raad de instantie bij uitstek is die in dit land waakt over de

mededinging. Niet alleen is het zo dat, op basis van artikel 43 van de wet op de

economische mededinging, tegen beslissingen van de Raad voor de Mededinging beroep

kan worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel. Daarenboven spreekt datzelfde hof

zich uit over prejudiciële vragen met betrekking tot het geoorloofde karakter van een

mededingingspraktijk (artikel 42 van de wet op de economische mededinging). De

geviseerde mededingingspraktijken zijn kartelvorming en misbruik van machtspositie. Hieruit

blijkt onmiskenbaar dat, op basis van de wet op de economische mededinging, in fine de

coherentie van het mededingingsbeleid wordt bewaakt door het Brusselse hof van beroep en

niet door de Raad voor de Mededinging. Uit de paragrafen 50 en 51 van deze studie blijkt

trouwens dat de wetgever uitdrukkelijk heeft gekozen voor het hof van beroep teneinde de

eenheid van rechtspraak inzake het mededingingsrecht te vrijwaren.

71. Op basis van de huidige versie van het wetsontwerp beroepsprocedure, is het

overigens zo dat, nadat de Raad voor de Mededinging uitspraak heeft gedaan over de

beslissingen van de CREG, nog een beroep openstaat bij het hof van beroep te Brussel.

Artikel 43 van de wet op de economische mededinging is een ruime bepaling die voorziet in

de mogelijkheid om bij het hof van beroep te Brussel beroep in te stellen tegen “de”

beslissingen van de Raad voor de Mededinging. Aan deze bepaling van de wet op de

economische mededinging brengt het wetsontwerp beroepsprocedure trouwens geen enkele

wijziging aan56. De vraag rijst dan ook of het zinvol is om deze omweg te maken, dan wel om

56 Naast de wijzigingen aan de elektriciteits- en gaswet, wordt één wijziging aangebracht aan het
Gerechtelijk Wetboek (zie paragraaf 75 van deze studie).
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er eerder voor te opteren om in alle gevallen waarbij een beroep openstaat tegen

beslissingen van de CREG, meteen onder te brengen bij een en dezelfde instantie. Deze

vraag knelt des te meer aangezien enerzijds het federale regeerakkoord van 12 juli 2003

stelt dat de beroepsprocedures tegen de beslissingen van de CREG moeten worden

versneld, maar aangezien, anderzijds het wetsontwerp beroepsprocedure ertoe zal leiden

dat nog langer zal dienen te worden gewacht alvorens definitieve rechtszekerheid zal worden

verkregen (beslissingen van de CREG kunnen eerst worden aangevochten bij de Raad voor

de Mededinging; tegen de beslissingen van deze laatste kan vervolgens hoger beroep

worden ingesteld bij het Brusselse hof van beroep; dergelijke beroepsmogelijkheid staat niet

open tegen de arresten van de Raad van State of het hof van beroep). Bij deze vaststelling

wordt dan nog geen rekening gehouden met de duur van de procedure op zich voor de Raad

voor de Mededinging voor de behandeling van de beroepen tegen de beslissingen van de

CREG.

72. Uit het derde argument aangehaald ter verklaring van de keuze voor de Raad voor de

Mededinging, blijkt trouwens duidelijk dat het de intentie is om de procedure voor de Raad

voor de Mededinging niet te laten verlopen via een versnelde procedure. De memorie van

toelichting laat uitschijnen dat beslissingen die mogelijks een marktverstorend of –

belemmerend karakter in zich dragen een meer diepgaande en bijgevolg langere analyse

vergen. Dit is op zich echter geen voldoende verantwoording om een beroep te doen op de

Raad voor de Mededinging; immers, een dergelijke diepgaande analyse kan ook

plaatsvinden bij een procedure voor het hof van beroep. Het volstaat in dat geval om te

voorzien in de gewone beroepsprocedure, eerder dan de procedure zoals in kortgeding.

Trouwens, het wetsontwerp beroepsprocedure stelt geen procedure zoals kortgeding in bij

het hof van beroep voor de behandeling van de beroepen tegen de beslissingen van de

Raad voor de Mededinging over de beslissingen van de CREG.

Het derde argument is evenmin een verantwoording waarom alleen de beslissingen van de

CREG inzake de algemene contractsvoorwaarden en de allocatiemechanismen op de

koppelverbindingen een marktverstorend of –belemmerend karakter in zich zouden dragen.

Alle andere beslissingen van de CREG kunnen ook de markt verstoren of belemmeren.

Bovendien is het onduidelijk waarom de herziening van een beslissing van de CREG die de

markt zou verstoren of belemmeren, juist langer op zich zou moeten laten wachten dan een

beslissing die dergelijk effect niet heeft, maar daarom niet minder onwettig kan zijn. De

vrijmaking van de elektriciteits- en de gasmarkt zal immers maar slagen wanneer men snel

komt tot een onbelemmerde, goede marktwerking. Het is trouwens om die reden dat de



41/82

CREG het federale regeerakkoord van 12 juli 2003 inzake het versnellen van de

beroepsprocedures tegen de beslissingen van de CREG, volledig ondersteunt en waarom de

CREG er ook voor pleit dat de procedures die zijzelf instelt tegen marktoperatoren bij

bijvoorbeeld de Raad voor de Mededinging via een versnelde procedure zouden behandeld

worden.

Bij dit alles komt dat uit artikel 6 van het technisch reglement blijkt dat de algemene

voorwaarden van de aansluitingscontracten, de toegangscontracten en de contracten van

toegangsverantwoordelijke ook een impact kunnen hebben op bijvoorbeeld de veiligheid van

het transmissienet. Het valt niet in te zien waarom een beslissing van de CREG die de

veiligheid van het transmissienet op de helling zou zetten, geen snelle behandeling

noodzaakt in tegenstelling tot andere beslissingen die een dergelijk effect niet kunnen

hebben (zoals bijvoorbeeld de beslissingen waarbij de CREG een administratieve geldboete

oplegt).

73. Het wetsontwerp op zich is onduidelijk wat betreft de procedure die zal worden

gevolgd bij de behandeling van de beroepen door de Raad voor de Mededinging. Het

voorgestelde artikel 29quater, § 2, van de elektriciteitswet en het voorgestelde

artikel 15/21, § 2, van de gaswet stellen dat het beroep is onderworpen aan de instructie- en

procedureregels (elektriciteit) en aan de modaliteiten en procedure (gas) zoals bepaald in de

wet op de economische mededinging. Deze wet voorziet echter in verschillende procedures

naargelang het gaat over restrictieve mededingingspraktijken, dan wel over concentraties.

Het is bijgevolg niet duidelijk welke van deze procedures dient te worden gevolgd.

De keuze voor één van de twee specifieke procedures houdt nauw verband met de vraag of

men al dan niet snel een uitspraak van de Raad voor de Mededinging wenst. In paragraaf 48

van deze studie werd reeds opgemerkt dat alleen de procedure inzake concentraties de

dwingende termijn van 45 dagen oplegt waarbinnen de Raad voor de Mededinging zijn

oordeel dient te vellen. De procedure inzake de restrictieve mededingingspraktijken legt

enkel een dwingende termijn op aan de Raad voor de Mededinging van zodra de

verslaggever zijn verslag heeft neergelegd; deze laatste is niet onderworpen aan een

dwingende termijn. Uit de voorgaande paragraaf van deze studie blijkt dat er dwingende

redenen zijn om voor de snelle procedure inzake concentraties te kiezen. Indien de wetgever

echter deze expliciete keuze niet zou maken, valt te verwachten dat de tragere procedure

inzake de restrictieve mededingingspraktijken zal worden toegepast gelet op het argument

aangehaald in de memorie van toelichting volgens welk de beslissingen waartegen het
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voorgestelde artikel 29quater van de elektriciteitswet en het voorgestelde artikel 15/20 van

de gaswet een beroepsprocedure bij de Raad voor de Mededinging instellen, een meer

diepgaande en bijgevolg langere analyse vergen. In ieder geval en ongeacht welke

procedure bij de Raad voor de Mededinging de wetgever zal verkiezen, is het om redenen

van goede legistiek en de daaruit voortvloeiende rechtszekerheid, nodig dat de wetgever zijn

keuze uitdrukkelijk in de wet inschrijft.

74. In tegenstelling tot de procedure die door het wetsontwerp beroepsprocedure wordt

ingesteld bij het hof van beroep, wordt, voor wat betreft het instellen van beroep bij de Raad

voor de Mededinging, niet bepaald dat de Raad in dat geval volheid van rechtsmacht heeft.

Dit is ook volkomen logisch aangezien de Raad van de Mededinging deel uitmaakt van de

uitvoerende macht en niét van de rechterlijke macht. Het toewijzen aan de Raad voor de

Mededinging van een beroep in volle rechtsmacht zou er dan ook op neerkomen dat de

Raad (die een administratief rechtscollege is) zich ook over burgerlijke rechten zou moeten

uitspreken. Dit zou onvermijdelijk een schending uitmaken van artikel 144 van de Grondwet

op grond waarvan geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van

de rechtbanken behoren. Dit impliceert tegelijk dat de beslissing van de Raad voor de

Mededinging inzake een beroep tegen een beslissing van de CREG, zich beperkt tot de al

dan niet nietigverklaring van de beslissing van de CREG. Ingeval van nietigverklaring van de

beslissing van de CREG door de Raad voor de Mededinging, zal het dan ook aan de CREG

toekomen om een nieuwe beslissing te treffen.

75. Volledigheidshalve dient ook te worden gewezen op artikel 5 van het wetsontwerp

beroepsprocedure dat een wijziging aanbrengt aan het Gerechtelijk Wetboek. Met name

wordt een artikel 605quater toegevoegd aan het Gerechtelijk Wetboek op grond waarvan het

hof van beroep van Brussel kennis neemt van de aanvragen beoogd:

1° in artikel 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de

elektriciteitsmarkt;

2° in artikel 15/19 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige

producten en andere door middel van leidingen.
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VERGELIJKING VAN HET BEROEP TEGEN

BESLISSINGEN VAN DE CBFA, HET BIPT, DE

RAAD VOOR DE MEDEDINGING EN DE CREG

76. Uit de vergelijking van het beroep tegen beslissingen van de CBFA, het BIPT en de

Raad voor de Mededinging (procedures die vandaag reeds bestaan) en het door het

wetsontwerp beroepsprocedure voorgestelde beroepsmechanisme tegen beslissingen van

de CREG, blijkt dat geen van de procedures identiek is aan elkaar. Een zevental

noemenswaardige verschillen worden hieronder besproken.

77. Het eerste verschil heeft betrekking op de context waarbinnen de beroepsprocedure

is tot stand gekomen. De telecomwet heeft de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van

het BIPT gevoelig uitgebreid; als “tegengewicht” van deze uitbreiding werd evenwel voorzien

in diverse wijzen om beroep in te stellen tegen beslissingen van het BIPT. Ook de wet

betreffende het toezicht van de financiële sector van 2 augustus 2002 heeft belangrijke

nieuwe bevoegdheden toegekend aan de CBFA. Deze uitbreiding van bevoegdheden was

blijkbaar de verantwoording voor de invoering van een beroep tegen de beslissingen van

beide regulatoren. Het federale regeerakkoord van 12 juli 2003 heeft het, inzake de

vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt, over het versterken van de rol van de CREG als

onafhankelijke marktregulator en over de invoering van een beroep bij het Brusselse hof van

beroep tegen de door de CREG genomen beslissingen.

De CREG heeft enkel kennis kunnen nemen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het wetsontwerp tot

wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en

ander door middel van leidingen - deze wetsontwerpen werden op 28 april 2005 aanvaard

door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers57; op 19 mei 2005

besliste de plenaire vergadering van de Senaat om de tekst niet te amenderen58 59. Geen

van beide wetsontwerpen verhogen de onafhankelijkheid van de CREG; wel wordt voorzien

57 Kamer, plenaire zitting, 28 april 2005, CRIV 51 PLEN 132, p. 24 e.v.
58 Senaat, plenaire zitting 19 mei 2005, 3-112, p. 54 e.v.
59 De tekst van de aldus goedgekeurde wetsontwerpen zijn opgenomen in Parl. St., Senaat, zitting
204-2005, 3-1161/4 (elektriciteitswet) en 3-1160/4 (gaswet)
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in de overheveling van een aantal taken van de CREG: de bevoegdheid van de CREG tot

het opstellen van een indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit en de

bevoegdheid van de CREG tot het opstellen van het indicatief plan van bevoorrading in

aardgas worden overgeheveld naar het Bestuur Energie van de Federale Overheidsdienst

Economie, KMO en Energie (artikel 3 van het wetsontwerp tot wijziging van de

elektriciteitswet en artikel 32 van het wetsontwerp tot wijziging van de gaswet); de

bevoegdheid waarover de CREG vandaag beschikt inzake de controle van de

onafhankelijkheid van de transmissienetbeheerder wordt teruggeschroefd (artikel 8 van het

wetsontwerp tot wijziging van de elektriciteitswet); inzake de nettarieven wordt onder andere

het bepalen van het saldo van de meerjarentarieven overgelaten aan de

transmissienetbeheerder/beheerder van het aardgasvervoernet en wordt de verdeling van

een positief saldo overgelaten aan de Ministerraad daar waar deze bevoegdheid tot dan aan

de CREG toekwam (artikel 11 van het wetsontwerp tot wijziging van de elektriciteitswet, dat

een nieuw artikel 12septies, § 2, voorstelt in te voegen in de elektriciteitswet, en artikel 21

van het wetsontwerp tot wijziging van de gaswet, dat een nieuw artikel 15/5nonies, § 2,

voorstelt in te voeren in de gaswet).

Het wetsontwerp beroepsprocedure regelt enkel het instellen van beroepsprocedures tegen

beslissingen van de CREG. De CREG heeft nog geen kennis kunnen nemen van een

wetsontwerp dat de rol van de CREG versterkt.

78. In dit verband moet worden gewezen op een opmerkelijke evolutie die zich het

afgelopen jaar in Nederland heeft voorgedaan. Ingevolge een ingrijpende wijziging van de

Nederlandse elektriciteitswet, heeft DTe de bevoegdheid gekregen om te waken over de

daadwerkelijke mededinging en een doeltreffende marktwerking. In Nederland ligt de

bevoegdheid inzake de daadwerkelijke mededinging en een doeltreffende marktwerking op

de elektriciteitsmarkt aldus bij de sectorspecifieke regulator (DTe) en niet bij de algemene

regulator (NMa, of Nederlandse Mededingingsautoriteit). Wel is het zo dat DTe als Kamer

deel uitmaakt van NMa.

Artikel 5, lid 3, van de Nederlandse elektriciteitswet bepaalt dat “de directeur van DTe (…)

rekening [houdt] met het belang van de bevordering van een elektriciteitsmarkt en een

gasmarkt die niet-discriminatoir en transparant zijn en die gekenmerkt worden door een

daadwerkelijke mededinging en een doeltreffende marktwerking. Hij volgt nauwlettend in

welke mate de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt aan de in de vorige volzin genoemde

belangen voldoen (…).”
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79. Het tweede verschil betreft de kring van rechtssubjecten die zich van de versnelde

procedure kan bedienen. Zoals beschreven in paragraaf 15 van deze studie, beschikt de

CBFA op grond van artikel 36 van de wet betreffende het toezicht op de financiële markten

over de mogelijkheid om een dwangsom en een administratieve geldboete op te leggen.

Daarenboven kan de CBFA ook zelf op basis van de bepalingen van de wet betreffende het

toezicht op de financiële sector van de versnelde beroepsprocedure gebruik maken; een

dergelijke mogelijkheid wordt door het wetsontwerp beroepsprocedure niet aan de CREG

gegeven. Gelet op de parallellen tussen de CBFA en de CREG (analoge autonomie, analoge

rol), is er geen reden om aan de CREG niet dezelfde mogelijkheid te geven om een versneld

beroep in te stellen tegen beslissingen van de marktactoren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden

gedacht aan de beslissing van de transmissienetbeheerder om de toegang tot het net te

weigeren. Overeenkomstig artikel 15, § 1, tweede lid, van de elektriciteitswet kan de

transmissienetbeheerder deze toegang enkel weigeren wanneer hij niet over de nodige

capaciteit beschikt, of wanneer de aanvrager niet voldoet aan de technische voorschriften

van het technisch reglement. De weigering moet met redenen zijn omkleed. De CREG heeft

ter zake geen middel om rechtstreeks op te treden (conform artikel 31 van de elektriciteitswet

beschikt de CREG ter zake enkel over de mogelijkheid om een administratieve geldboete op

te leggen) en bijgevolg kan het nuttig zijn om de CREG een versnelde beroepsmogelijkheid

te bieden.

Dezelfde redenering geldt niet alleen voor de versnelde beroepsprocedures bij het hof van

beroep, maar ook voor de eventuele beroepsprocedures bij de Raad voor de Mededinging

die eveneens een versnelde vorm dienen aan te nemen (zie paragraaf 73 van deze studie).

80. Als derde verschil is naar voor gekomen het feit dat de CBFA , op grond van

artikel 120, § 1, van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector, de mogelijkheid

heeft om bij het hof van beroep te Brussel een beroep in te stellen tegen beslissingen van de

minister. Deze beroepsmogelijkheid heeft betrekking op beslissingen van de minister van

Financiën inzake erkenningen. Grosso modo kan worden gesteld dat ook op basis van de

elektriciteits- en gaswet de Koning en/of de minister over analoge bevoegdheden

beschikken. Hierbij wordt met name gedacht aan de aanwijzing van de

transmissienetbeheerder of de intrekking van deze aanwijzing, alsook aan het verlenen van

leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas.
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81. Ingevolge de wetsontwerpen tot wijziging van de elektriciteits- en gaswet die recent

door het Parlement werden goedgekeurd60, wordt de bevoegdheid van de Koning en/of van

de minister zelfs nog uitgebreid. Zo stelt artikel 11 van het wetsontwerp tot wijziging van de

elektriciteitswet voor een nieuw artikel 12novies in de elektriciteitswet in te schrijven. Dit

artikel stelt dat de Koning, na advies van de CREG, bijzondere regels kan definiëren met

betrekking tot het bepalen van de afschrijvingen en de billijke winstmarge van toepassing op

de uitbreidingen van installaties of op nieuwe installaties voor de transmissie van elektriciteit

die worden erkend als zijnde van nationaal of Europees belang, voor een bepaald aantal

regulatoire periodes, teneinde de ontwikkeling van deze op lange termijn mogelijk te maken.

Artikel 24 van het wetsontwerp tot wijziging van de gaswet stelt voor om een nieuw

artikel 15/5duodecies in te voeren in de gaswet. Dit artikel bepaalt dat, weliswaar onder een

aantal voorwaarden, nieuwe grote aardgasinstallaties, namelijk de interconnecties met de

buurlanden, de LNG-installaties en de opslaginstallaties kunnen genieten van een afwijking

van de tariefbepalingen. Deze afwijking wordt verleend door de Koning, na advies van de

CREG. Op grond van de derde paragraaf van hetzelfde artikel, kan de Minister, wanneer een

afwijking wordt verleend, de voorschriften en mechanismen voor het beheer en de toewijzing

van capaciteit, voor zover dit geen beletsel vormt voor de uitvoering van

langetermijncontracten, bepalen.

Deze sterker wordende rol van de Koning en de minister zal een belangrijke impact hebben

op de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt.

82. Het doel van het wetsontwerp beroepsprocedure, namelijk het verhogen van de

rechtszekerheid en de transparantie op de elektriciteits- en gasmarkt, door het versnellen

van de beroepsprocedure, zal pas echt worden bereikt indien deze versnelde

beroepsprocedure kan worden ingesteld tegen elke instantie die een beslissing kan nemen

die een impact heeft op de werking van de elektriciteits- en de gasmarkt. De versnelde

beroepsprocedure dient daarom open te staan niet alleen tegen beslissingen van de CREG,

maar eveneens tegen beslissingen van de Koning en de minister en zelfs tegen beslissingen

van de elektriciteits- en gasondernemingen, zeker deze die een dominante positie innemen.

Op deze wijze kan snel zekerheid worden verkregen omtrent de vraag of de beslissingen van

belangrijke actoren (CREG, Koning, minister en de elektriciteits- en gasondernemingen) al

dan niet wettig zijn. Enkel voorzien in de mogelijkheid tot versneld beroep tegen één van

60 Voor meer details, zie paragraaf 78 van deze studie.
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deze actoren, zal de transparantie slechts ten dele ten goede kunnen komen. Het is

overigens maar zeer de vraag of het in het licht van het gelijkheidsbeginsel valt te

verantwoorden dat enkel tegen de beslissingen van één van de genoemde actoren (in casu

de CREG) een versneld beroep openstaat. Bijkomend rijst in dit verband de vraag of,

eveneens in het licht van het gelijkheidsbeginsel, een verschillende behandeling tussen de

CREG en de CBFA te verantwoorden valt.

83. Het vierde verschil dat werd vastgesteld in de vergelijking, heeft betrekking op de

mogelijkheid om tegen bepaalde beslissingen van de CREG beroep in te stellen bij de Raad

voor de Mededinging. Vast te stellen valt dat het wetsontwerp beroepsprocedure zich

baseert op andere voorbeelden waarbij wordt voorzien in het instellen van beroep tegen

beslissingen van een regulator; toch blijkt deze vergelijking, voor wat betreft beroep tegen

beslissingen van de CREG bij de Raad voor de Mededinging, niet op te gaan.

Inzake financieel recht staat überhaupt geen procedure open bij de Raad voor de

Mededinging: beslissingen van de CBFA kunnen helemaal niet worden aangevochten voor

de Raad voor de Mededinging.

Inzake telecom is er weliswaar een procedure bij de Raad voor de Mededinging, maar het

betreft een procedure omtrent welbepaalde geschillen tussen telecommunicatieoperatoren of

leveranciers van telecommunicatiediensten en voor welbepaalde geschillen tussen

postoperatoren. Bij de Raad voor de Mededinging staat er dan ook géén beroep open tegen

beslissingen van het BIPT zelf. Dit sluit ook aan bij de wettelijke rol die het BIPT heeft op

grond van artikel 14, § 1, 4°, van de telecomwet, met name het formuleren van voorstellen

om de partijen te verzoenen in geval van een geschil tussen aanbieders van

telecommunicatienetwerken, -diensten of -apparatuur, of in geval van een geschil tussen

postoperatoren. Met andere woorden, op basis van de telecomwet kunnen enkel geschillen

tussen diverse marktactoren aan de Raad voor de Mededinging worden voorgelegd.

De CREG beschikt op grond van de elektriciteitswet niet over een analoge verzoeningstaak;

wel is er binnen de CREG een autonome instantie waarvan de bevoegdheid sterke

gelijkenissen vertoont met de bevoegdheid die de federale Regering inzake telecom

oorspronkelijk wilde toekennen aan de Kamer van Beroep voor Telecommunicatie op te

richten binnen het BIPT. Deze autonome instantie binnen de CREG is de Geschillenkamer,

bedoeld in artikel 29 van de elektriciteitswet en artikel 15/18 van de gaswet. De

Geschillenkamer is bevoegd te beslissen over de geschillen tussen de netbeheerder of
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vervoersonderneming enerzijds en de netgebruikers anderzijds betreffende de toegang tot

het transmissienet, respectievelijk de vervoersinstallaties. De bevoegdheid van de

Geschillenkamer bij de CREG komt dus overeen met de bevoegdheid die de federale

Regering oorspronkelijk aan de voormelde Kamer van Beroep voor Telecommunicatie

binnen het BIPT wenste toe te kennen, namelijk te beslissen over de geschillen tussen

telecommunicatieoperatoren of leveranciers van telecommunicatiediensten met betrekking

tot interconnectie, huurlijnen, bijzondere toegang, ontbundelde toegang tot het aansluitnet en

gedeeld gebruik. Zoals uiteengezet in de paragrafen 44 tot 46 van deze studie werd deze

Kamer van Beroep voor Telecommunicatie uiteindelijk niet opgericht en werd de beslechting

van de bedoelde geschillen toegekend aan de Raad voor de Mededinging. Het wetsontwerp

beroepsprocedure laat evenwel de Geschillenkamer binnen de CREG en zijn bevoegdheden

onaangeroerd, maar wenst wel bepaalde beslissingen van de CREG te onderwerpen aan

een beroepsprocedure bij de Raad voor de Mededinging. De vergelijking tussen de CREG

en het BIPT loopt hier dan ook mank.

84. Dat de vergelijking tussen de CREG en het BIPT inzake de beroepsprocedure bij de

Raad voor de Mededinging mank loopt, blijkt ook uit het feit dat, hoewel de bepalingen in het

wetsontwerp beroepsprocedure wat betreft het beroep bij de Raad voor de Mededinging

onmiskenbaar gebaseerd zijn op de bepalingen van toepassing op het BIPT, er één bepaling

van toepassing op het BIPT niet wordt getransponeerd naar de CREG. Zo bepaalt

artikel 4, tweede lid, van de wet betreffende de rechtsmiddelen telecom dat het BIPT tijdens

het onderzoek een vertegenwoordiger afvaardigt, die samen met de verslaggever van het

korps verslaggevers opgericht bij de Dienst voor de Mededinging het dossier onderzoekt.

Deze bepaling staat nergens in het wetsontwerp beroepsprocedure. De enige reden waarom

deze bepaling niet in het wetsontwerp beroepsprocedure werd overgenomen is dat de

beroepsprocedure bij de Raad voor de Mededinging de beslissingen van de CREG zelf

betreft en de CREG uiteraard moeilijk het korps verslaggevers kan bijstaan in een geschil

ingeleid tegen de CREG. Bij het BIPT stelt dit geen probleem precies omdat het BIPT geen

partij is bij het geschil. Enige andere reden is niet voor handen aangezien de medewerking

met Dienst voor de Mededinging één van de wettelijke taken van de CREG is

(artikel 23, § 2, tweede lid, 3°,  van de elektriciteitswet en artikel 15/14, § 2, tweede lid, van

de gaswet).

85. Het vijfde verschil bestaat in de mogelijkheid waarover de Ministerraad beschikt om

beslissingen van de CREG te schorsen, en in de verplichting van de CREG om haar

beslissing te wijzigen in functie van het besluit dat door de Ministerraad wordt getroffen
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(voorgesteld artikel 29quinquies van de elektriciteitswet en voorgesteld artikel 15/22 van de

gaswet). Deze schorsingsbevoegdheid ten aanzien van de CREG is identiek aan deze ten

aanzien van het BIPT. De bevoegdheden en de rol van de CREG kunnen echter niet zonder

meer worden vergeleken met de wettelijke taken van het BIPT.

86. Zo gaan de bevoegdheden van de CREG een stuk minder ver dan deze van het

BIPT. De CREG is niet bevoegd om inbreuken op de elektriciteits- en gaswet op te sporen

en vast te stellen (zie paragraaf 57 van deze studie); een deel van het statutaire personeel

van het BIPT beschikt, als van officier van gerechtelijke politie, wel over deze mogelijkheid.

De Raad van State heeft zelf, in haar advies over de telecomwet, gewezen op de verschillen

tussen het BIPT en de CREG (zie paragraaf 32 van deze studie). Rekening houdend met

deze verschillen, kan een identieke behandeling tussen de CREG en het BIPT alleen dan

worden verantwoord wanneer de CREG dezelfde bevoegdheden krijgt als het BIPT.

87. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bepalingen van de elektriciteits-

en gasrichtlijn die lidstaten verplichten om specifieke taken toe te vertrouwen aan de

regulator. De Europese Commissie heeft ten aanzien van de rol van de regulatoren zoals

voorzien in de elektriciteits- en gasrichtlijn een aantal verduidelijkingen gegeven inzake de

onafhankelijkheid van de regulatoren:

“This does not necessarily require the regulator to be separate from existing

government structures, even though a separate regulator is the most common and

desirable model. The Directive does allow for the possibility that a Regulator’s

decision can be reviewed by the relevant Ministry. More specifically the Ministry

should be permitted to either accept or reject the decision; it may not amend the

decision of the regulatory authority.”61

Dit betekent dat de Europese Commissie duidelijk de voorkeur geeft aan een onafhankelijke

regulator; een beslissing van een regulator kan niet worden gewijzigd door de federale

Regering of de minister, maar hooguit verworpen. Doordat het wetsontwerp

beroepsprocedure bepaalt dat de CREG rekening moet houden met de beslissing van de

Ministerraad, is dit niet verenigbaar met de relevante bepalingen van de elektriciteits- en

gasrichtlijn.

61 “Note of DG Energy&Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the internal market in
electricity and natural gas. The role of the regulatory authorities”, 14 januari 2004, beschikbaar op de
website van de Europese Commissie.
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Ook valt niet in te zien hoe deze bepaling zich inschrijft in de bepalingen van het

regeerakkoord van 12 juli 2003 dat voorziet in de versterking van de rol van de CREG als

onafhankelijke marktregulator.

88. Het voorgestelde artikel 29quinquies van de elektriciteitswet bepaalt overigens ook

dat de beslissingen waarmee de CREG de wet schendt of het algemeen belang schaadt,

kunnen worden geschorst. Nochtans heeft de CREG, als regulator, ipso facto de taak om het

algemeen belang te dienen. Dit wordt trouwens ook letterlijk bevestigd in artikel 23bis van de

elektriciteitswet dat stelt dat de CREG erop moet toezien dat de technische en tarifaire

situatie van de aardgas en elektriciteitssector alsook de evolutie ervan gericht zijn op het

algemeen belang en dat zij zich in het globale energiebeleid integreren.

Tenslotte dient er ten aanzien van het voorgestelde artikel 29quinquies van de

elektriciteitswet en het voorgestelde artikel 15/22 van de gaswet op te worden gewezen dat

de overeenstemmende bepaling in de telecomwet nog niet in werking is getreden; ingevolge

de derde paragraaf van artikel 15 is het daarenboven weinig waarschijnlijk dat deze bepaling

snel in werking zal treden. Indien het voorgestelde artikel 29quinquies van de elektriciteitswet

en het voorgestelde artikel 15/22 van de gaswet dus snel in werking zouden treden, zal de

CREG de enige regulator van het land zijn wiens beslissingen door de Ministerraad kunnen

worden geschorst. Ook op dit punt rijst de vraag naar de verenigbaarheid met het

gelijkheidsbeginsel.

89. Deze beschouwingen betekenen echter op generlei wijze dat de CREG het onnodig

zou achten niet te worden onderworpen aan enige vorm van controle. Zoals de Raad van

State heeft gesteld in haar advies omtrent de telecomwet, dient een evenwicht te worden

gevonden tussen de vereiste onafhankelijkheid van de regulator en de grondwettelijke

beginselen inzake politieke verantwoordelijkheid (zie paragraaf 32 van deze studie). De

Raad heeft zelf gesuggereerd om de Staat de mogelijkheid te bieden beroep in te stellen

tegen de beslissingen van de regulator. De CREG stelt dan ook voor de bepaling van het

voorgestelde artikel 29quinquies van de elektriciteitswet en het voorgestelde artikel 15/22

van de gaswet te vervangen door een analoge bepaling als deze voorzien in

artikel 2, § 1, tweede lid, de wet betreffende de rechtsmiddelen telecom. Aldus zou de

minister van Energie de mogelijkheid krijgen om beroep in te stellen tegen beslissingen van

de CREG, dit bij voorkeur via een versnelde beroepsprocedure.
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90. Het zesde verschil heeft betrekking op de procedure die dient te worden gevolgd bij

het instellen van beroep bij het Brusselse hof van beroep. Ter zake is de procedure die door

het wetsontwerp beroepsprocedure wordt voorzien weliswaar sterk analoog aan de

procedure op grond van de wet betreffende het toezicht op de financiële markten, in die zin

dat, grotendeels, in een specifieke procedure wordt voorzien. Daartegenover staat dat de

procedure van beroep tegen beslissingen van het BIPT volledig verloopt conform de

bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en dat de wet op de economische mededinging ten

dele een eigen procedure invoert en ten dele verwijst naar de bepalingen van het

Gerechtelijk Wetboek.

91. Het zevende verschil tenslotte heeft te maken met het feit dat de wet betreffende het

toezicht op de financiële sector slechts in geringe mate afwijkt van het gemene recht, terwijl

de telecomwet en de voorgestelde wijziging aan de elektriciteits- en gaswet vrij radicaal

afwijken van het gemene recht. Het wetsontwerp beroepsprocedure wil namelijk voor

iedereen het gemeenrechtelijke annulatieberoep bij de Raad van State onmogelijk maken.

Voor wat betreft de CBFA, is een dergelijke afwijking enkel voorzien voor de direct bij de

beslissing betrokken marktactoren. Het is zeer de vraag waarom de beroepsmogelijkheid bij

de Raad van State dient te worden ontzegd aan de rechtszoekende inzake de beslissingen

van de CREG of waarom de wetgever in de plaats van de rechtszoekende de keuze maakt

ten voordele van het hof van beroep en dus ten nadele van de Raad van State. Niets verzet

er zich immers tegen bij het hof van beroep een versnelde beroepsprocedure tegen de

beslissingen van de CREG te voorzien en tegelijk de keuzevrijheid voor de rechtszoekende

tussen hof van beroep en Raad van State te behouden. Meer nog, niets verzet zich ertegen

om deze keuzevrijheid te behouden en een versnelde beroepsprocedure te voorzien niet

alleen bij het hof van beroep, maar ook bij de Raad van State.
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DE MOGELIJKHEID VAN EEN JURISDIC-
TIONEEL TOEZICHT VAN DE RECHTERLIJKE
MACHT TEGEN BESLISSINGEN VAN ADMINI-
STRATIEVE OVERHEDEN

92. Aangezien het wetsontwerp beroepsprocedure bij de burgerlijke rechtbank (in casu

het hof van beroep te Brussel) een beroep instelt tegen beslissingen van een administratieve

overheid (in casu de CREG), dient ook aandacht te worden besteed aan de problematiek

van het instellen van jurisdictioneel beroep bij de rechterlijke macht tegen beslissingen van

administratieve overheden. Na een aantal inleidende beschouwingen over het jurisdictioneel

toezicht wordt meer in het bijzonder aandacht besteed aan de rechtsbescherming van de

rechtsonderhorige tegen beslissingen van een administratieve overheid op grond van het

gemene recht en aan de rechtsbescherming op grond van specifieke wettelijke bepalingen.

Inleidende beschouwingen

93. In het algemeen kan het jurisdictioneel beroep worden omschreven als een beroep

dat wordt ingesteld bij een rechtscollege van de rechterlijke orde, bij een administratief

rechtscollege of bij een buitengerechtelijk rechtscollege dat leidt tot een beslissing met een

specifieke draagwijdte die, steunend op een rechtsregel en bekleed met het gezag van

gewijsde, een einde maakt aan een geschil62.

Op basis van het Belgische recht beschikt een burger die zich bij een rechter wenst te

beklagen over het optreden van een overheid over de mogelijkheid om hetzij uitsluitend een

beroep te doen op de gewone hoven en rechtbanken, hetzij om uitsluitend een beroep te

doen op de administratieve rechter, hetzij om zich zowel tot de administratieve als tot de

justitiële rechter te wenden63.

94. De verdeling van de bevoegdheid tussen enerzijds de gewone hoven en rechtbanken

en anderzijds de administratieve rechtscolleges wordt bepaald in de artikelen 144 en 145

van de Grondwet.

62 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 755.
63 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 794.
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Artikel 144 van de Grondwet stelt dat geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting

behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Artikel 145 van de Grondwet stelt

daarentegen dat geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken

behoren, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen. Beide grondwetsartikelen maken

aldus een tweeledige verdeling van de subjectieve rechten en maken een onderscheid

tussen burgerlijke en politieke rechten64. Hoedanook behoren betwistingen omtrent de

subjectieve rechten toe aan de rechtscolleges van de rechterlijke macht, met dien verstande

dat geschillen over politieke rechten voor een ander, door de wet ingesteld, rechtscollege

kunnen worden gebracht. Dit komt erop neer dat de burgerlijke rechtbank de “rechter van

gemeen recht” is wat betreft subjectieve rechten.

95. Bij de oprichting van de Raad van State werd gesteld dat het annulatieberoep bij de

Raad van State betrekking had op een “objectief beroep”, dit wil zeggen gericht op de

toetsing van een overheidshandeling aan het objectieve recht. Daartegenover staat het

subjectief beroep ter beslechting van geschillen over burgerlijke en politieke rechten dat

voorbehouden blijft aan de hoven en rechtbanken65.

De vraag of een geschil dient te worden voorgelegd aan een burgerlijke rechter heeft dan

ook betrekking op de vraag of het een objectief dan wel een subjectief geschil betreft. In de

rechtsleer wordt een subjectief geschil omschreven als “een geschil dat een subjectief recht

tot voorwerp heeft, d.i. een recht dat bestaat in hoofde van een rechtssubject wanneer dit

van een ander rechtssubject het stellen van een bepaalde handeling of het zich daarvan

onthouden, kan eisen op grond van een norm van het objectief recht die laatstgenoemd

rechtssubject daartoe rechtstreeks verplicht, en waarbij het rechtssubject dat de uitvoering

van die verplichting eist een voldoende eigen belang heeft bij die uitvoering”66. Het hoeft

bovendien niet altijd om een (subjectief) recht te gaan ; “slechts” een belang kan voldoende

zijn67.

Volgens de rechtspraak van de Raad van State is er sprake van een subjectief recht ten

aanzien van de overheid wanneer de verplichting die op de overheid rust:

64 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 799.
65 D. D’HOOGHE, en L. SCHELLEKENS, “De interferentie tussen kortgedingprocedures voor de Raad
van State en gerechtelijke procedures voor andere rechtsmachten”, in G. DEBERSAQUES, M. VAN
DAMME, S. DE CLERCQ en G. LAENEN (eds.), Rechtsbescherming door de Raad van State. 15 jaar
procedurele vernieuwing, Administratieve rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 2004, p. 223-224.
66 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 794.
67 M. BOES, o.c., p. 298.
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“als een absolute verplichting verschijnt, waarmede hier wordt bedoeld een
verplichting die als een onmiddellijk rechtsgevolg voortspruit uit direct werkende
wettelijke of reglementaire voorschriften doordat de inhoud en de
bestaansvoorwaarden van de verplichting volledig in alle onderdelen door die
voorschriften zijn bepaald en de toepassing van die regels derhalve niet nodig maakt
of zelfs toelaat dat bij die toepassing door de overheid op een of ander punt nog een
discretionaire bevoegdheid zou worden uitgebracht” 68.

Toch lijkt het vandaag vrij algemeen aanvaard te zijn dat een subjectief recht ook in het

geding kan zijn, zelfs wanneer de overheid in kwestie over een discretionaire bevoegdheid

beschikt69. De redenering hierbij is dat elk rechtssubject dat enig belang heeft, aan het

objectieve recht een subjectief recht op de eerbiediging van het objectief recht ontleent70.

Hieruit kan dan ook worden geconcludeerd dat er geen onderscheid kan worden gemaakt

tussen een subjectief en een objectief beroep.

96. Een goed begrip van de grondwettelijke regeling van de bescherming van de

subjectieve rechten veronderstelt dat even wordt stilgestaan bij de problematiek van het

jurisdictioneel monisme versus pluralisme.

In het algemeen gesteld kan de verhouding tussen bestuur en rechtspraak op verschillende

wijzen worden geregeld. Ofwel kan de administratie worden onderworpen aan het toezicht

van de gewone rechter, ofwel kunnen binnen de administratie rechtscolleges worden

gecreëerd die de bevoegdheid krijgen om zich uit te spreken over geschillen die tussen de

overheid en de rechtsonderhorige kunnen ontstaan71. In het Angelsaksisch systeem wordt

uitgegaan van een eenheid van rechtsmacht waarbij de beslechting van bestuursgeschillen

uitsluitend aan de organen van de rechterlijke macht toekomt; dit wordt een monistisch

systeem genoemd. In Frankrijk daarentegen is sprake van een jurisdictioneel pluralisme

omdat er een dubbele rechtsmacht bestaat: die bij de gewone burgerlijke hoven en

rechtbanken en die van de administratieve rechtsprekende organen72.

Het Belgische systeem is als het ware een tussensysteem. Op grond van het Belgische

constitutionele recht zijn de hoven en rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van alle

68 Zie met name R.v.St., Marneffe, nr. 13.450, 18 maart 1969.
69 In het verleden toonde met name VELU zich een sterk tegenstander van deze visie; hij stelde dat de
burger zich bij de administratieve overheid enkel kan beroepen op een subjectief recht indien de
bevoegdheid van deze overheid honderd ten honderd gebonden is (J. VELU, conclusie bij Cass., 10
april 1987, Arr. Cass., p. 1068).
70 D. D’HOOGHE, en L. SCHELLEKENS, “De interferentie tussen kortgedingprocedures voor de Raad
van State en gerechtelijke procedures voor andere rechtsmachten”, o.c., p. 225.
71 MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 789.
72 MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 789.
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geschillen waarbij de administratie is betrokken, maar tegelijk kan de wetgever de geschillen

over subjectieve rechten die geen burgerlijk recht tot voorwerp hebben, aan administratieve

rechtscolleges toevertrouwen73. Gelet op de taken van de afdeling administratie van de Raad

van State, dient het Belgische systeem dus eerder in het dualistische kamp te worden

geplaatst. Bepaalde auteurs zijn overigens van mening dat het binnen het huidig

grondwettellijk kader onmogelijk lijkt om een consistent criterium aan te duiden voor een

duidelijke bevoegdheidsafbakening tussen de Raad van State en de rechtbanken74.

97. Het verschil tussen een jurisdictioneel beroep bij de burgerlijke rechtbank en een

jurisdictioneel beroep bij een administratieve rechtbank is nochtans van groot belang op het

vlak van de aard van de door de rechter genomen beslissing. Een bij de Raad van State

ingesteld objectief beroep komt neer op een legaliteitscontrole van normen van objectief

recht. In dit geval mag de rechter zijn beslissing niet in de plaats stellen van die van de

overheid, maar dient hij, wanneer hij oordeelt dat de beslissing onwettig is, de handeling te

vernietigen75. In dit verband wordt ook gesteld dat in een procedure voor de Raad van State

niet de eigenlijke geschillenbeslechting centraal staat, maar wel het herstel van de

wettigheid; de administratieve rechter “heeft het altijd over het algemeen belang en vaak ook

over deelbelangen van anderen dan de verzoeker”76.

73 MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 792.
74 D. D’HOOGHE, en L. SCHELLEKENS, “De interferentie tussen kortgedingprocedures voor de Raad
van State en gerechtelijke procedures voor andere rechtsmachten”, o.c., p. 225.
75 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 798.
76 M. VAN DAMME, “Theorie en praktijk van vijftien jaar versterkte rechtsbescherming door de Raad
van State”, in G. DEBERSAQUES, M. VAN DAMME, S. DE CLERCQ en G. LAENEN (eds.),
Rechtsbescherming door de Raad van State. 15 jaar procedurele vernieuwing, Administratieve
rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 2004, p. 6.
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Rechtsbescherming van de rechtsonderhorige tegen beslissingen van een administratieve

overheid op grond van het gemene recht

98. De rechtsbescherming van de rechtsonderhorige tegen beslissingen van een

administratieve overheid vloeit voort uit artikel 159 van de Grondwet op grond waarvan de

hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen

alleen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen (zgn. exceptie van

onwettigheid). Traditioneel werd gesteld dat dit grondwetsartikel niet toeliet om een

wederrechtelijke overheidsbeslissing rechtstreeks aan te vechten. Indien een

rechtsonderhorige zich voor de rechtbank diende te verantwoorden voor het niet-naleven van

een administratieve beslissing, diende hij de exceptie van onwettigheid op te werpen. Als de

rechter vaststelde dat de bewuste beslissing inderdaad onwettig was, mocht hij deze niet

toepassen. De klassieke opvatting kende dus aan de rechter slechts een negatieve

bevoegdheid of passieve censuur toe: het is hem niet toegelaten rechtstreeks in te grijpen in

het overheidsoptreden; wel mag/moet hij zijn medewerking weigeren aan de toepassing van

een onwettig overheidsoptreden77.

Deze traditionele benadering gaat uit van een strikte interpretatie van het beginsel van de

scheiding der machten. Op basis van dit beginsel is het niet mogelijk dat één van de

machten (de rechtelijke macht), bevelen zou geven of zou verbieden bepaalde handelingen

te stellen aan een andere macht (in casu de uitvoerende macht)78.

99. Sinds verschillende tientallen jaren wordt echter door de rechtspraak aanvaard dat de

bevoegdheid van de rechter zich op grond van artikel 159 van de Grondwet niet beperkt tot

een passieve censuur, maar dat het bewuste artikel uit de Grondwet de rechter toelaat om

ook een meer actieve censuur uit te voeren. Aldus wordt aanvaard dat artikel 159 van de

Grondwet aan de rechter de mogelijkheid biedt om kennis te nemen van geschillen waarbij

bestuurshandelingen rechtstreeks worden aangevochten en waarbij aan deze rechter wordt

gevraagd om de belangen onmiddellijk te vrijwaren. Het beginsel van de scheiding der

machten wordt dan geïnterpreteerd in de zin dat dit beginsel tot doel heeft om de burger te

beschermen tegen de willekeur van één van de drie machten79.

77 M. BOES, Administratief Recht, Acco, Leuven, 2004, p. 303.
78 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 817.
79  A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 817.
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100. Met het bevestigende antwoord op de vraag dat het de rechter op basis van

artikel 159 van de Grondwet toekomt om bestuurshandelingen te censureren, zijn lang niet

alle interpretatieproblemen uit de weg geruimd. De kernvraag vandaag is dan ook hoever

deze rechterlijke controle mag en kan gaan en dit in het licht van het beginsel van de

scheiding der machten.

Het is vaak niet eenvoudig een eenduidige lijn te trekken in de rechtspraak. Een overzicht

van de recente rechtspraak van het hoogste gewone gerechtshof, namelijk het Hof van

Cassatie, alleen al toont dit aan.

101. In een arrest van 31 mei 200180 ging het Hof van Cassatie vrij ver in het afbakenen

van de bevoegdheid van de rechterlijke macht. In de Hasseltse grenslandhallen werd een

megafuif georganiseerd zonder de vereiste milieuvergunning. Op grond van artikel 65, § 1,

van VLAREM I (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) kan de burgemeester

de stopzetting bevelen wanneer een milieuvergunningsplichtige inrichting wordt

geëxploiteerd zonder de vereiste milieuvergunning. De burgemeester trad niet op en werd

gedagvaard om toch op te treden. Het Antwerpse hof van beroep gaf aan de burgemeester

het bevel om de dansfeesten te doen stopzetten. Het Hof van Cassatie heeft deze vrij

verregaande bevoegdheid van de rechter aanvaard:

“Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser niet is opgetreden hoewel hij met
toepassing van artikel 65, §1, van het besluit van de Vlaamse executieve Vlarem I, de
stopzetting van megafuiven zou kunnen bevolen hebben;
     Dat het arrest oordeelt dat eiser zijn door dit artikel verleende discretionaire
bevoegdheid afwendt van het doel dat de wetgever heeft willen bereiken door deze
bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen ter vrijwaring van het milieu en zo
onder meer tot het voorkomen van geluidsoverlast;
     Dat het arrest dat eiser bevel oplegt om elke door organisatoren zonder tijdelijke
milieuvergunning klasse 2 gehouden megafuif of gelijkaardig dansfeest mondeling en
ter plaatse te doen stopzetten en daartoe desnoods de sluiting van de
Grenslandhallen op te leggen onder verbeurte van een dwangsom, geen van de
aangewezen wetsbepalingen, noch het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding
der machten schendt”.

Ook op 12 november 200181 gaat het Hof van Cassatie vrij ver: het Hof vernietigde namelijk

een arrest dat de onwettigheid vaststelt van een administratieve beslissing van de directeur

van het gewestelijk werkloosheidsbureau tot uitsluiting van uitkering, maar dat zich niet

uitsprak over de uitkering zelf. Het Hof van Cassatie was van oordeel dat de rechter niet

80 Rolnummer C980198N; beschikbaar op www.juridat.be.
81 Rolnummer S010023N, beschikbaar op www.juridat.be.
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enkel de onwettigheid van de strafmaat moet vaststellen, maar eveneens de strafmaat moet

bepalen:

“Overwegende dat de rechter, die kennis neemt van een geschil betreffende het recht
op werkloosheidsuitkeringen, de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkeringen
kan herstellen, op voorwaarde dat hij de verordenende bepalingen inzake
werkloosheid naleeft;
     Overwegende dat het arrest de administratieve beslissing van 3 december 1997
(het arrest vermeldt bij materiële vergissing 1998) van de directeur van het
gewestelijk werkloosheidsbureau Tongeren, waarbij aan verweerder een sanctie
werd opgelegd van 13 weken uitsluiting van uitkeringen vanaf 8 december 1997,
vernietigt alleen wegens gebrek aan motivering van de sanctiemaat; dat deze
nietigverklaring de rechter de bevoegdheid niet ontneemt om na te gaan of die
beslissing in overeenstemming is met de wetten en verordeningen inzake
werk1oosheid, en om uitspraak te doen over de rechten die uit die wettelijke
bepalingen voortvloeien;
     Dat het arbeidshof, alhoewel een vordering omtrent verweerders recht op
uitkeringen vanaf 8 december 1997 voor dit hof was gebracht, nalaat zich hierover uit
te spreken; dat het aldus de aangewezen wettelijke bepalingen schendt”.

102. Vrij snel daarna begint het Hof van Cassatie wat gas terug te nemen. Zo oordeelde

het Hof van Cassatie in zijn arrest van 17 december 200182 dat de rechter weliswaar het

besluit van de directeur van een gewestelijk werkloosheidsbureau kan onwettig verklaren,

maar dat het niet aan de rechter toekomt om in de plaats van de directeur een beslissing te

nemen. Het Hof van Cassatie stelde het als volgt :

“Attendu que, saisi de pareille contestation, le tribunal du travail exerce un contrôle
de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur; que, dans le respect des
droits de la défense et du cadre de l'instance, tel que les parties l'ont déterminé, tout
ce qui relève du pouvoir d'appréciation du directeur est soumis au contrôle du juge;
     Attendu que, toutefois, lorsqu'il annule la décision du directeur infligeant au
chômeur la sanction administrative contestée, le juge épuise son pouvoir de
juridiction; qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne peut se
substituer à l'administration pour prononcer contre le chômeur une nouvelle sanction
remplaçant celle qu'il annule mais doit, pour autant que le chômeur satisfasse à
toutes les autres conditions légales pour avoir droit aux allocations, rétablir celui-ci
dans les droits dont la sanction annulée avait pour effet de le priver“.

Het Hof van Cassatie bevestigt dit standpunt in het Noordrandarrest van 4 maart 200483:

“Overwegende dat het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een
beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt
zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest
geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen ;

82 Rolnummer S00.0012F/6, beschikbaar op www.juridat.be.
83 Rolnummer C030346N, beschikbaar op www.juridat.be
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     Dat de Rechterlijke Macht bevoegd is om een door het bestuur bij de uitoefening
van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een
subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar daarbij aan het bestuur zijn
beleidsvrijheid niet vermag te ontnemen en niet vermag zich in de plaats van het
bestuur te stellen ; dat de rechter in kort geding dit evenmin mag doen ;
     Dat de rechter in kort geding op grond van een voorlopige en marginale beoordeling
van de zorgvuldigheid waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde daden kan
opleggen of verbieden, maar dit enkel kan doen wanneer hij in redelijkheid tot de
conclusie komt dat het bestuur niet heeft gehandeld binnen de grenzen waarin het
moet optreden ;
     Dat de kortgedingrechter bij de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van
het overheidsoptreden een criterium dat aan die overheidsbeslissing ten grondslag ligt,
niet mag uitsluiten zonder te beslissen dat, prima facie, dit criterium niet rechtmatig was
aangewend ; dat hij evenmin naar eigen opvatting, andere criteria in de plaats mag
stellen die tot een andere beslissing leiden ;
     Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de litigieuze beleidskeuze van
het bestuur ertoe strekt de "onvermijdelijke geluidsoverlast zoveel mogelijk te laten
ondergaan door het geringst aantal bewoners in een bepaald gebied dat voor
geconcentreerde overvlieging wordt gekozen" ;
     Dat zij niet uitsluiten dat het rechtmatig kan zijn de geluidsoverlast te beperken tot
een zo klein mogelijk aantal inwoners ; dat zij evenwel oordelen dat de relevante vraag
niet lijkt te zijn of velen of weinigen de geluidshinder dienen te dragen ; dat zij de graad
van concentratie van de bevolking als referentiepunt afwijzen ; dat zij de "graad van
blootstelling die wordt opgelegd" als criterium in de plaats stellen en voor hetgeen zij
beschouwen als optimaal benutten van alle vluchtroutes "maximaal gespreide
uitwaaieringstrajecten" opleggen ;
     Dat de appèlrechters zodoende het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der
machten schenden”.

Uit het Noordrandarrest kan worden afgeleid dat het aan de rechtelijke macht toekomt om

zelfs de niet-gebonden bevoegdheid van een administratieve overheid op haar

rechtmatigheid te toetsen, maar dat het niet aan de rechter toekomt om de beleidsvrijheid

van de betrokken overheid te ontnemen en dat de rechter zich niet in de plaats van deze

overheid mag stellen. Gebeurt dat toch, dan is er sprake van een schending van het beginsel

van de scheiding der machten.

103. Concluderend kan worden gesteld dat, op basis van artikel 159 van de Grondwet, vrij

algemeen wordt aanvaard dat beslissingen van administratieve overheden rechtstreeks

kunnen worden aangevochten voor de burgerlijke rechter (zogenaamde actieve censuur).

Deze vaststelling doet de vraag rijzen waarom het dan nog nodig is om te voorzien in een

specifieke procedure teneinde de beslissingen van de CREG aan te vechten bij het hof van

beroep te Brussel. De memorie van toelichting van het wetsontwerp beroepsprocedure

benadrukt de noodzaak om naar de (burgerlijke) rechtbank te stappen ter bescherming van

de subjectieve rechten die door de CREG zouden worden geschonden. Welnu, op basis van

de geschetste evolutie van de rechtspraak, kunnen belanghebbenden vandaag reeds een
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beroep doen op de burgerlijke rechtbank ter vrijwaring van hun subjectieve rechten.

Uiteraard is het zo dat een dergelijke vordering bij de burgerlijke rechtbank wordt behandeld

op basis van de gemeenrechtelijke procedureregels. Weliswaar kan voor de burgerlijke

rechtbank (vrij) snel een uitspraak worden verkregen, maar het betreft dan een vordering in

kortgeding, in afwachting van de uitspraak ten gronde. De rechter ten gronde is hierbij niet

gebonden door de uitspraak van de kortgedingrechter.

Vanuit die optiek kan worden voorgehouden dat de noodzaak aan een specifieke procedure

er precies in bestaat om snel een uitspraak ten gronde te hebben – het wetsontwerp

beroepsprocedure bepaalt immers dat het hof van beroep te Brussel uitspraak doet zoals in

kortgeding. Dit veronderstelt dus dat de procedure voorzien in het wetsontwerp

beroepsprocedure snel tot een uitspraak zal leiden en dus de rechtszekerheid zal ten goede

komen.

Rechtsbescherming van de rechtsonderhorige tegen beslissingen van een administratieve

overheid op grond van een specifieke wettelijke bepaling

104. Uit de paragrafen 98 tot 100 van deze studie is gebleken dat de rechtspraak

artikel 159 van de Grondwet ruimer is gaan interpreteren waardoor de burgerlijke rechtbank

niet enkel een passieve, maar eveneens een actieve censuur kan uitoefenen van het

overheidsoptreden. Deze rechtspraak is gebaseerd op het “gemene recht” en de daarin

voorziene procedures. Aangezien het wetsontwerp beroepsprocedure een specifieke

procedure invoert tegen beslissingen van de CREG moet de hypothese worden onderzocht

waarbij de wetgever ter zake van het optreden van een administratief overheidsorgaan een

specifieke bevoegdheid toekent aan de rechterlijke macht. In dit verband rijst de vraag of het

aan de wetgever toekomt om aan de rechter ruimere bevoegdheden toe te kennen dan deze

voortvloeiend uit artikel 159 van de Grondwet; of de wetgever met andere woorden aan de

rechter de bevoegdheid kan toekennen om te oordelen over het beleidsgedeelte van de

bestuurshandeling én om zelf een beleidsbeslissing in de plaats te stellen. Immers, door het

toekennen van de volheid van rechtsmacht aan het Brusselse hof van beroep, kan het hof in

de plaats van de CREG diverse beslissingen treffen.

105. Er is minstens één voorbeeld bekend waarbij de wetgever aan de rechter ruimere

controlebevoegdheden heeft willen toekennen ingevolge het optreden van een
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administratieve overheid. Het initiële artikel 149, § 1, van het decreet van 18 mei 1999

houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna: DORO) bepaalde dat, naast de

straf, de rechtbank, op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur, of van het college

van burgemeester en schepenen van de gemeente (…) dient te bevelen dat de plaats in de

oorspronkelijke toestand wordt hersteld of dat het strijdige gebruik wordt gestaakt, en/of dat

de bouw- of aanpassingswerken worden uitgevoerd en/of een geldsom wordt betaald gelijk

aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. In een arrest van 4

februari 200384 oordeelde het Hof van Cassatie evenwel:

“Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort de
vordering van de stedenbouwkundige inspecteur op haar externe en interne
wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op
machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat
de opportuniteit van de vordering te beoordelen”.

Het Hof van Cassatie stelde dus vast dat de appèlrechters de keuzemogelijkheid aan het

bestuur, tot het nemen van nieuwe herstelmaatregelen heeft ontzegd en bijgevolg diens

beleidsvrijheid miskent.

106. Artikel 8 van het decreet van 4 juni 2003 heeft artikel 149, § 1, DORO gewijzigd;

aldus, kan, naast de straf, de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te

herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren

en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft

verkregen85. Hiermee wilde de wetgever aan de rechter een ruimere controlebevoegdheid

toekennen86.

De rechtsleer was vrij terughoudend over de ruimere controlebevoegdheid die aldus aan de

rechterlijke macht werd verleend. Zo had zij het over een “moeilijke evenwichtsoefening"

"temeer dat (...) deze bevoegdheid van de rechter niet zo ver kan gaan dat hij aan de

overheid iedere (keuze)mogelijkheid ontzegt. Aldus zou hij diens beleidsvrijheid miskennen

en zich begeven op het terrein van de opportuniteit, wat er op zou neerkomen hem een

bevoegdheid toe te kennen die onverenigbaar is met de beginselen die de verhoudingen

84 Rolnummer P011462N, beschikbaar op www.juridat.be.
85 Cursivering toegevoegd.
86 Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, nr. 1566/2, p. 7 ; zo ook M. BOES, o.c., p. 305.

http://www.juridat.be.


62/82

regelen tussen de administratie en de rechtscolleges”87. Dat het Hof van Cassatie principieel

deze lijn volgt, is gebleken in een arrest van 15 juni 200488. Het hof stelde:

“Overwegende dat artikel 149, ,§ 1, eerste lid, Stedebouwdecreet 1999, zoals
gewijzigd, bepaalt: "Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de
oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of
aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen (...)";
     Overwegende dat deze bepaling moet worden gelezen in de context van artikel
159 Grondwet, krachtens hetwelk de hoven en rechtbanken geen gevolg geven aan
de bestuurshandelingen die niet met de wetten overeenstemmen;
     Dat krachtens die laatste bepaling, het tot de bevoegdheid van de rechter behoort
om de vordering bedoeld in artikel 149 Stedenbouwdecreet op haar externe en
interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel of
ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust;
     Dat meer bepaald de rechter moet nagaan of de beslissing van het bevoegde
bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de
goede ruimtelijke ordening is genomen;
     Dat mocht blijken dat de vordering van de overheid steunt op motieven die vreemd
zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede ruimtelijke ordening
die kennelijk onredelijk is, de rechter deze vordering zonder gevolg moet laten;
     Dat het hem evenwel niet behoort de opportuniteit van de gevorderde maatregel
te beoordelen”.

107. Ook de conclusies van de advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie in deze zaak

zijn interessant. Hij stelt dat de bevoegdheid en de verplichting van de rechter om het

bestuurlijk handelen te toetsen zijn grondslag vindt in artikel 159 van de Grondwet. Deze

bepaling houdt in dat het bestuurlijk handelen onderworpen is aan de eisen van het recht.

“Door de rechter te verbieden de opportuniteit van de bestuurshandeling te beoordelen,

vrijwaart zij tegelijkertijd de bevoegdheid van het bestuur. Aldus vindt zij uiteindelijk haar

grondslag in het fundamentele beginsel van de scheiding der machten”89. Ter zake stelt de

advocaat-generaal dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de aan de rechter

opgedragen legaliteitscontrole, of veeleer rechtmatigheidscontrole, en de aan de rechter

ontzegde opportuniteitscontrole. Zeker indien het bestuur over een discretionaire

bevoegdheid beschikt, kan het bestuur kiezen welke maatregel haar het meest geschikt lijkt

om het gestelde doel te bereiken. En nog: “als die rechterlijke controle niet zo ver mag gaan

dat zij de discretionaire bevoegdheid van het bestuur uitholt, kan die rechterlijke controle niet

anders dan terughoudend zijn. Zo legt het criterium van de "kennelijke onredelijkheid" de

demarcatielijn tussen rechterlijke controle en bestuurlijke vrijheid vast. Een discretionaire

87 G. DEBERSAQUES, "Handhaving" in B. Hubeau en W. Vandevyvere (ed.), Handboek ruimtelijke
ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, p. 889.
88 Rolnummer P040237N, beschikbaar op www.juridat.be.
89 Punt 4 van de conclusies van de advocaat-generaal van het Hof van Cassatie.
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bestuurshandeling kan wegens haar inhoud slechts door de rechter onrechtmatig worden

bevonden indien zij kennelijk onredelijk is, dit is indien geen redelijk denkend bestuur tot die

beslissing kon komen. Valt de beslissing daarentegen binnen de marge waarbinnen naar

redelijkheid verschillende beslissingen kunnen worden genomen, moet de rechter zich ervan

onthouden zijn eigen oordeel over wat redelijk is, in de plaats te stellen van het oordeel van

het bestuur”90.

De advocaat-generaal heeft voor zijn stelling steun gevonden bij de rechtspraak van het

Arbitragehof. Zo stelde het Arbitragehof in een arrest van 14 januari 200391 het volgende:

“B.5.1. Het behoort tot de bevoegdheid van de rechter de vordering bedoeld in artikel
149 [DORO] op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of
ze strookt met de wet dan wel of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending
berust.
De hoven en rechtbanken moeten in elk geval nagaan of de beslissing van de
gemachtigde ambtenaar en/of het college van burgemeester en schepenen om een
bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede
ruimtelijke ordening is genomen. Wanneer zou blijken dat de vordering van de
overheid steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zouden de
hoven en rechtbanken die vordering, met toepassing van artikel 159 van de
Grondwet, zonder gevolg moeten laten.

B.5.2. Een dergelijke toetsingsbevoegdheid wijkt niet af van hetgeen in alle geschillen
tot de opdracht van de rechter behoort. Krachtens artikel 159 van de Grondwet geven
de hoven en rechtbanken geen gevolg aan de bestuurshandelingen die niet met de
wetten overeenstemmen. Die toetsingsbevoegdheid reikt niet buiten het gebied van
de externe en interne wettigheid van de bestuurshandelingen. Bij de beoordeling
ervan mag de rechter zich niet begeven op het terrein van de opportuniteit, omdat dat
erop zou neerkomen hem een bevoegdheid toe te kennen die onverenigbaar is met
de beginselen die de verhoudingen regelen tussen de administratie en de
rechtscolleges. Noch artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens, noch artikel 144 van de Grondwet vereisen dat de opportuniteit van een
bestuurshandeling aan de controle van de rechter kan worden onderworpen.”.

Uit bovenstaande elementen kan worden afgeleid dat zelfs in gevallen waarin de wetgever

aan de rechter bijkomende bevoegdheden toekent, het Hof van Cassatie en het Arbitragehof

principieel het standpunt blijven verdedigen dat het niét aan de rechterlijke macht toekomt

om een oordeel te vellen over de opportuniteit van een bestuurshandeling. In dit verband zou

de stelling kunnen worden verdedigd dat bovenstaande rechtspraak inzake het DORO

weliswaar voorziet in een ruimere bevoegdheid aan de rechterlijke macht, maar dat deze

ruimere bevoegdheid uiteindelijk niet werd gehonoreerd ingevolge de weinig duidelijke

bepalingen van het nieuwe artikel 149, § 1, van het DORO.

90 Ibidem.
91 Nummer 4/2003 2524, beschikbaar op www.juridat.be.
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108. Toch is inmiddels in de praktijk gebleken dat, ook indien de wetgever aan de

rechterlijke macht uitdrukkelijk de volle rechtsmacht toekent, deze ervoor terugdeinst om de

volheid van bevoegdheid zonder meer uit te oefenen en om met andere woorden volledig in

de plaats van de overheid te treden. Zoals hierboven uiteengezet, wordt in de memorie van

toelichting van het wetsontwerp beroepsprocedure in belangrijke mate de parallel getrokken

met (onder meer) de wetgeving in de telecomsector. Zo ook voorziet artikel 2 van de wet

betreffende de rechtsmiddelen telecom in een beroep met volle rechtsmacht, ingesteld bij het

Brusselse hof van beroep. In een arrest van 18 juni 200492 toonde het Brusselse hof van

beroep zich terughoudend wat betreft de uitoefening van deze volle rechtsmacht.

Een leverancier van telecommunicatiediensten wenste een wijziging door te voeren aan de

interconnectie-overeenkomst tussen hem en een telecommunicatieoperator. Nadat partijen

het niet eens geraakten over deze wijziging, werd een beroep gedaan op het BIPT. Het BIPT

besliste dat de wijziging aan de interconnectie-overeenkomst diende te worden doorgevoerd

en diende te worden gerespecteerd door de telecommunicatieoperator. De vordering

ingesteld door de telecommunicatieoperator bestond er niet alleen in om deze beslissing van

het BIPT te vernietigen, maar eveneens om deze beslissing te hervormen en om het BIPT op

te leggen niet tussen te komen in de zin zoals gewenst door de leverancier van

telecommunicatiediensten. In zijn voormeld arrest van 18 juni 2004 wees het hof van beroep

weliswaar op het feit dat het bevoegd was “met volle rechtsmacht”, maar stelde het ook :

“Encore faut-il que la cour puisse substituer sa décision à l’acte attaqué sur la base
des éléments versés au dossier sans heurter le principe de la séparation des
pouvoirs en privant l’IBPT, autorité réglementaire nationale, de son pouvoir
d’appréciation, ni méconnaître les dispositions des nouvelles directives qui édictent
des obligations d’informations et de coopération équivoques à la charge des autorités
réglementaires (…).
Or, (…), la cour ne peut sous peine de priver l’IBPT de sa liberté d’appréciation et se
subsituer ainsi à lui ; déterminer elle-même de quelle manière celui-ci doit exercer
ses pouvoirs, ni choisir à la place de l’autorité réglementaire nationale la solution qui
semble la plus appropriée dans les limites fixées par la loi“.

109. Uit deze arresten kan worden afgeleid dat de wetgever niet zonder meer aan de

rechterlijke macht de bevoegdheid kan toekennen om met volheid van rechtsmacht een

oordeel uit te spreken over beslissingen van een administratief overheidsorgaan, minstens

dat de rechterlijke macht het begrip volheid van rechtsmacht interpreteert in het licht van het

beginsel van de scheiding der machten. In weerwil van een specifieke wettelijke bepaling die

haar een bevoegdheid terzake toekent, verhindert het beginsel van de scheiding der

92 Nr. 2004/4308, beschikbaar op de website van het BIPT (www.ibpt.be).
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machten dat een rechter zich volledig in de plaats zou kunnen stellen van een

administratieve overheid. Het wetsontwerp beroepsprocedure is in ruime mate geïnspireerd

op (onder meer) de telecomsector, maar de eerste rechtspraak in dit domein leert dat het

Brusselse hof van beroep ervoor terugdeinst om zonder meer in de plaats van het BIPT te

beslissen. Aangezien datzelfde hof van beroep ook met volle rechtsmacht zal moeten

oordelen over beroepen tegen beslissingen van de CREG, valt te verwachten dat het hof

ervoor zal terugdeinzen om zichzelf zonder meer in de plaats van de CREG te stellen.

Dit betekent uiteraard niet dat de beslissingen van de CREG in het geheel niet door de

rechterlijke macht kunnen worden getoetst. Hoewel tot op vandaag geen van de

marktactoren zich tot de burgerlijke rechtbank heeft gewend om een beslissing van de

CREG aan te vechten, lijkt het weinig aannemelijk te stellen dat het uitoefenen van de

bevoegdheden van de CREG niet kan leiden tot het vestigen van een burgerlijk recht. De

memorie van toelichting bij het wetsontwerp beroepsprocedure stelt in dit verband dat, wat

de energiemarkten betreft, het niet makkelijk is de scheidingslijn te bepalen tussen de

kwesties die afhankelijk zijn van de discretionaire maar gegronde uitoefening door de CREG

van haar prerogatieven en (discretionaire) bevoegdheden en de kwesties over de schending

van de subjectieve rechten van de personen die onderhevig zijn aan de controle van de

CREG. De geschillen met betrekking tot de beslissingen van de CREG kunnen op die manier

en in de huidige stand van de wetgeving uitmonden in eventuele overlappingen van de

bevoegdheden van de jurisdicties van de gerechtelijke orde en de Raad van State, en in

negatieve bevoegdheidsconflicten – waarbij geen enkel orgaan zich bevoegd verklaart – en

in positieve bevoegdheidsgeschillen waarbij meerdere organen beweren bevoegd te zijn,

aldus nog de memorie van toelichting. Op dit punt lijkt de memorie van toelichting voorbij te

gaan aan artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek dat stelt dat er rechtsweigering bestaat

wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs bij stilzwijgen,

duisterheid of onvolledigheid van de wet.

Het is ook vaste rechtspraak dat de beslissing van een administratieve overheid inzake het

opleggen van een administratieve geldboete door de gewone rechter kan worden

beoordeeld. Ook leidt het weinig twijfel dat het aan de gewone rechter toekomt om de

wettigheid van de beslissingen van de CREG te toetsen – maar ingevolge het beginsel van

de scheiding der machten zal deze toetsing niet veel verder kunnen gaan dan een marginale

toetsing. Als dusdanig lijkt de keuze voor een beroep bij de burgerlijke dan wel de

administratieve rechtbank een beleidskwestie; er rijzen evenwel juridische problemen met

het toekennen van de volheid van rechtsmacht.
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110. Specifiek naar de CREG toe stelt het toekennen van de volheid van rechtsmacht aan

enig rechtscollege een bijkomend probleem gelet op de elektriciteits- en gasrichtlijn. Zo

bepalen artikel 23, lid 1, van de elektriciteitsrichtlijn en artikel 25, lid 1, van de gasrichtlijn dat

de lidstaten een of meer bevoegde instanties moeten aanwijzen met de functie van

regelgevende instantie. Deze instanties dienen geheel onafhankelijk van de belangen van de

elektriciteits- en aardgassector te zijn.

Op grond van artikel 23, tweede lid, van de elektriciteitsrichtlijn en artikel 25, tweede lid, van

de gasrichtlijn zijn de regelgevende instanties verantwoordelijk voor de vaststelling of de aan

de inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het

berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake:

a) de aansluiting op en de toegang tot nationale netwerken, inclusief de transmissie- en

distributietarieven [lees: transmissie- en distributienettarieven]. Deze tarieven of

methodes maken het mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de netwerken op

een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat zij de rentabiliteit van de netwerken

waarborgen;

b) de verstrekking van balanceringsdiensten.

Deze bepalingen gaan duidelijk verder dan de algemene bepalingen van artikel 23, eerste

lid, van de elektriciteitsrichtlijn en artikel 25, eerste lid, van de gasrichtlijn; dit impliceert dat

niemand anders dan de regulator ter zake beslissingen kan nemen.

De bepaling in het wetsontwerp beroepsprocedure op grond waarvan inzake het technisch

reglement en inzake de tarieven het hof van beroep volheid van rechtsmacht heeft, valt dan

ook niet te verenigen met de desbetreffende bepalingen van de elektriciteits- en gasrichtlijn.

De bepaling in het wetsontwerp beroepsprocedure op grond waarvan beslissingen van de

CREG betreffende de allocatiemethoden kunnen worden aangevochten bij de Raad voor de

Mededinging, lijken deze bepaling daarentegen niet te schenden, aangezien het een

administratief beroep betreft. Dit betekent dat, ingeval van vernietiging van de beslissing van

de CREG door de Raad voor de Mededinging, het opnieuw aan de CREG toekomt om een

beslissing te nemen.

111. Indien het met andere woorden in de bedoeling ligt om aan de burgerlijke rechtbank

slechts een marginale toetsingsbevoegdheid te geven ten aanzien van de door de CREG

genomen beslissingen – en voor een aantal materies kan dit zelfs niet anders omwille van
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Europeesrechtelijke redenen, dan is het in het kader van de rechtszekerheid wellicht

verkieslijk om dit als dusdanig te vermelden in de wet.

In deze context zou ervoor kunnen geopteerd worden om, naar het voorbeeld van het

versnelde beroep bij de Raad van State, ingesteld door artikel 122 van de wet betreffende

het toezicht op de financiële sector, te pleiten voor de introductie van een analoge bepaling

in het wetsontwerp beroepsprocedure. De logica van een dergelijke administratieve

rechtbank sluit meer aan bij het feit dat ter zake het algemeen belang dient te worden

afgewogen, eerder dan de individuele belangen van een (beperkt) aantal marktactoren. Maar

dit zal allicht nooit uitsluiten dat de burgerlijke rechtbank bevoegdheid zou opnemen wanneer

het van oordeel is dat burgerlijke rechten in het geding zijn.

112. De conclusie uit bovenstaande beschouwingen kan dan ook als volgt worden

samengevat. Het in de Grondwet vastgestelde dualistische systeem van jurisdictioneel

toezicht verhindert enerzijds dat alle procedures tegen de CREG zouden kunnen worden

toevertrouwd aan administratiefrechtelijke rechtscolleges. De Grondwet wijst immers de

bevoegdheid inzake burgerlijke rechten exclusief toe aan de burgerlijke hoven en

rechtbanken. Op diverse terreinen komt de bevoegdheid van de CREG dicht in de buurt van

dergelijke rechten. Anderzijds laat het – eveneens grondwettelijke – beginsel van de

scheiding der machten evenmin toe dat de burgerlijke rechter met volheid van rechtsmacht

zou kunnen oordelen over beslissingen van de CREG.

Indien bijgevolg wordt vastgehouden aan de piste op grond waarvan beslissingen van de

CREG worden aangevochten bij de burgerlijke rechtbank, zal deze laatste niet veel meer

kunnen doen dan een marginale toetsing en dit zowel in het licht van het beginsel van de

scheiding der machten als in het licht van de specifieke bepalingen van de elektriciteits- en

gasrichtlijn.

De vraag rijst in dit verband waarom de wetgever in de plaats van de rechtszoekende

absoluut de keuze wil maken tussen de burgerlijke en de administratieve rechter. Het doel

vervat in het federale regeerakkoord van 12 juli 2003 veronderstelt dergelijk (verregaand)

ingrijpen niet. Het volstaat alle huidige bestaande procedures (zowel voor de burgerlijke als

voor de administratieve rechtbank) te versnellen en de betrokken rechtscolleges de nodige

middelen te geven om hen in staat te stellen de wettelijk bepaalde termijnen effectief na te

leven. Tegelijkertijd is het wenselijk om de procedure voor de burgerlijke rechtbank in

dubbele aanleg (eerste aanleg met vervolgens de mogelijkheid tot het instellen van hoger
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beroep) af te schaffen en te vervangen door een procedure in eerste en laatste aanleg, bij

het hof van beroep. Indien de dubbele aanleg wordt afgeschaft, zal een rechter snel ten

gronde recht kunnen spreken, wat de rechtszekerheid ten goede kan komen. Op deze

manier wordt overigens voor de burgerlijke rechtbank voorzien in een analoge procedure als

de procedure bij de Raad van State. De snelste manier om rechtszekerheid te bekomen

bestaat er dan ook in om te voorzien in slechts één enkele aanleg en om deze enige aanleg

te laten verlopen via een versnelde procedure.

ARTIKELSGEWIJZE OPMERKINGEN

Hoofdstuk I  Diverse bepalingen betreffende de elektriciteitsmarkt

Artikel 2

113. Het wetsontwerp beroepsprocedure heeft het steeds over een beroep tegen

beslissingen “van de commissie [lees: CREG]”. Er wordt niet gepreciseerd of het beroep

enkel openstaat tegen beslissingen van het directiecomité dan wel of ook tegen beslissingen

van de algemene raad of van, bijvoorbeeld, de Geschillenkamer.

Artikel 24, § 1, van de elektriciteitswet bepaalt dat de twee organen van de CREG het

directiecomité en de algemene raad zijn. Aangezien enerzijds artikel 24, § 2, eerste lid, van

de elektriciteitswet stelt dat het aan het directiecomité van de CREG toekomt om alle

handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van de opdrachten

bedoeld in artikel 23, § 2, en aangezien, anderzijds, artikel 24, § 3, tweede lid, van de

elektriciteitswet stelt dat de algemene raad, in essentie, een adviserende functie heeft en

discussieforum is, betekent dit dat enkel het directiecomité van de CREG bindende

beslissingen kan treffen. Aangezien de algemene raad geen bindende beslissingen kan

treffen, zijn haar besluiten niet aanvechtbaar. Dit is vandaag reeds zo (haar handelingen zijn

geen administratieve rechtshandelingen); het wetsontwerp beroepsprocedure verandert hier

niets aan.

Naast deze organen, zijn binnen de CREG echter ook een ombudsdienst, een Bemiddelings-

en Arbitragedienst en een Geschillenkamer opgericht (respectievelijk artikel 27, 28 en 29 van

de elektriciteitswet). Deze drie “diensten” zijn geen organen van de CREG, gelet op het feit

dat artikel 24, § 1, bepaalt dat de CREG slechts uit twee organen bestaat (met name het
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directiecomité en de algemene raad). Daar waar de elektriciteitswet letterlijk bepaalt dat

Geschillenkamer als autonoom orgaan is opgericht, is een dergelijke specificatie afwezig

voor de ombudsdienst en de Bemiddelings- en Arbitragedienst. Het is echter zo dat elk van

deze “quasi-organen” beslissingsbevoegdheid hebben:

- de ombudsdienst is bevoegd voor alle geschillen tussen een eindafnemer en een

producent, distributeur, leverancier of tussenpersoon en kan in die hoedanigheid

(onder meer) een uitspraak doen als scheidsrechter;

- de bemiddelings- en arbitragedienst is bevoegd voor geschillen betreffende de

toegang tot het transmissienet, de toepassing van het technisch reglement en de

tarieven;

- de Geschillenkamer beslist over geschillen tussen de netbeheerder en de

netgebruikers betreffende de toegang tot het transmissienet, behalve geschillen

inzake contractuele rechten en verbintenissen.

Uit deze bepalingen vloeit voort dat het Directiecomité het enige orgaan is van de CREG dat

beslissingen kan nemen, maar dat er daarnaast binnen de CREG nog diensten of semi-

organen zijn opgericht die eveneens beslissingen kunnen treffen (in hoofdzaak inzake het

regelen van geschillen). Noch het wetsontwerp beroepsprocedure, noch de memorie van

toelichting geven aan of en in welke mate de beslissingen van deze diensten of quasi-

organen eveneens vatbaar zijn voor het versnelde hoger beroep bij het Brusselse hof van

beroep, zetelend zoals in kortgeding. Het verdient aanbeveling om dit te verduidelijken.

Indien het niet de bedoeling is dat ook tegen beslissingen van de Geschillenkamer en de

Bemiddelings- en Arbitragedienst beroep openstaat bij het hof van beroep, dan dient de

verhouding tussen de beslissingen van deze diensten en het hof te worden verduidelijkt. Het

is namelijk zo dat deze twee instanties bevoegd zijn voor materies die eveneens kunnen

worden voorgelegd aan het Brusselse hof van beroep. Hierbij dient wel de aandacht erop te

worden gevestigd dat het toekennen van een algemene beroepmogelijkheid tegen een

arbitrale uitspraak (en dus niet enkel op de gronden vermeld in artikel 1704 van het

Gerechtelijk Wetboek) een fundamentele wijziging inhoudt van de basiskenmerken van

arbitrage.
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114. In het voorgestelde artikel 29bis van de elektriciteitswet wordt telkens verwezen naar

de beslissingen van de CREG genomen met toepassing van artikel 23, § 2, x°, van de

elektriciteitswet. Dit moet worden gewijzigd in “in toepassing van artikel 23, § 2,

tweede lid, x°, van de elektriciteitswet”. Enkel het tweede lid van artikel 23 bevat immers de

opsomming van de taken van de CREG.

115. In het voorgestelde artikel 29bis, 7°, van de elektriciteitswet dient, op het einde, de

zinsnede “eindafnemers die niet in aanmerking komende afnemers bevoorraden”, te worden

vervangen door “eindafnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn,

bevoorraden”.

116. In het voorgestelde artikel 29bis, 9°, van de elektriciteitswet moet “administratieve

boeten” worden vervangen door “administratieve geldboeten”.

117. De Nederlandse en Franse tekst van het voorgestelde artikel 29ter, § 1, van de

elektriciteitswet stemmen niet overeen. Op grond van de Nederlandse tekst is het hof van

beroep gehouden uitspraak te doen over de schorsing van de tenuitvoerlegging van de

beslissing van de CREG tot opleggen van een administratieve geldboete. Op grond van de

Franse tekst is het hof verplicht de schorsing uit te spreken (“la cour d’appel est tenue

d’ordonner la suspension”). Wellicht is dit laatste niet de bedoeling en dient de Franse tekst

te worden aangepast aan de Nederlandse tekst.

118. Op grond van het voorgestelde artikel 29ter, § 2, van de elektriciteitswet wordt het

beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen de dertig dagen vanaf de

betekening van de beslissing. Wellicht wordt hier bedoeld “op straffe van verval”.

119. Op grond van het voorgestelde artikel 29ter, § 3, 5°, van de elektriciteitswet worden

de plaats, dag en uur van de verschijning vastgesteld door de griffier van het hof van beroep

te Brussel; dit dient te worden gewijzigd door “de griffie” van het hof.
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120. Op grond van de Nederlandse versie van het voorgestelde artikel 29ter, § 3, 8°, van

de elektriciteitswet moet het verzoekschrift de naam van de gedaagde vermelden; de Franse

tekst spreekt evenwel van “le nom de l’intimé”. De Franse tekst dient te worden aangepast

aan de Nederlandse tekst.

121. Op grond van het voorgestelde artikel 29ter, § 4, van de elektriciteitswet wordt het

verzoekschrift door de griffie van het hof binnen de drie dagen volgend op de neerlegging

van het verzoekschrift ter kennis gebracht van alle partijen die door de verzoeker in het

geding zijn geroepen. De CREG wijst erop dat de overeenstemmende bepaling in de wet

betreffende het toezicht op de financiële sector geen termijn voorschrijft (artikel 120, § 3,

derde lid van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector).

122. Het voorgestelde artikel 29ter, § 7, van de Nederlandse tekst van de elektriciteitswet

dient te worden herschreven als volgt: “Het hof van beroep te Brussel stelt de termijnen vast

waarbinnen de partijen elkaar hun schriftelijke opmerkingen moeten overleggen en een kopie

ervan ter griffie moeten neerleggen. Het hof bepaalt eveneens de datum van de debatten”.

123. De Nederlandse en Franse tekst van het voorgestelde artikel 29ter, § 8, van de

elektriciteitswet stemmen niet overeen. Bovendien is deze paragraaf overbodig en kan deze

bijgevolg beter worden weggelaten; het voorgestelde artikel 29bis van de elektriciteitswet

bepaalt immers reeds dat het hof zal beslissen zoals in kortgeding. Dit impliceert dat het hof

bevoegd is om uitspraak te doen over de grond van de zaak; bovendien wordt ook in de

memorie van toelichting aangegeven dat het een beroep betreft met volle rechtsmacht.

124. De Nederlandse versie van het voorgestelde artikel 29quater, § 1, 1°, van de

elektriciteitswet handelt over “de algemene voorwaarden van de toegangsverantwoordelijke”

en van “de algemene voorwaarden van de toegang tot het transmissienet”. Zij dient te

worden aangepast aan de Franse versie van dit artikel en te handelen over “de algemene

voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke en van het toegangscontract”.

125. In het voorgestelde artikel 29quater, § 2, van de elektriciteitswet wordt gesteld dat

“Het beroep is onderworpen aan de instructie en procedureregels zoals bepaald in de wet ter

bescherming van de economische mededinging van 1 juli 1999”. Wellicht is het beter deze
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paragraaf te herformuleren tot: “Het beroep is onderworpen aan de onderzoeks- en

procedureregels zoals bepaald in de wet ter bescherming van de economische mededinging,

gecoördineerd op 1 juli 1999”.

126. In het voorgestelde artikel 29quinquies, § 1, tweede lid, van de elektriciteitswet wordt

gesteld dat het besluit tot opschorting van de beslissing van de CREG door de Ministerraad

tussenkomt binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de beslissing van

de CREG door de Ministerraad. Geen enkele wettelijke bepaling voorziet evenwel in een

verplichting in hoofde van de CREG om haar beslissingen mee te delen aan de Ministerraad.

In hetzelfde artikel dient eveneens te worden bepaald wat het gevolg is van een beslissing

die niet binnen dertig dagen door de Ministerraad is geschorst.

127. Het voorgestelde artikel 29quinquies, § 2, van de elektriciteitswet bevat een

verregaande bevoegdheidsdelegatie aan de Koning om de modaliteiten van de procedures

verder vast te leggen.

128. Het voorgestelde artikel 29sexies, eerste lid, van de elektriciteitswet herneemt

grotendeels de bepalingen van artikel 6, § 8, van het koninklijk besluit van 10 oktober 2001

tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de Regulering van

de Elektriciteit en het Gas in verband met het openbaarmaken van de beslissingen van het

directiecomité van de CREG. Het bepaalt namelijk dat de definitieve versies van de

beslissingen van het directiecomité of de algemene raad van de CREG openbaar zijn en

worden gepubliceerd op de website van de CREG. De memorie van toelichting biedt geen

houvast omtrent de reden waarom het opportuun wordt geacht om de desbetreffende

bepalingen van het koninklijk besluit inzake het huishoudelijk reglement in te schrijven in de

elektriciteitswet, eerder dan in het koninklijk besluit.

129. Daarnaast bepaalt het tweede lid van het voorgestelde artikel 29sexies van de

elektriciteitswet dat beslissingen van het directiecomité en de algemene raad van de CREG

pas definitief zijn wanneer de beroepstermijn voorzien in het voorgestelde artikel 29ter of

29quater is verstreken of, indien dergelijk beroep wordt uitgeoefend, nadat de beslissing in

graad van beroep in kracht van gewijsde is getreden. Hier verschillen de Franstalige en

Nederlandstalige tekst van het wetsontwerp van elkaar.
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Deze bepaling is juridisch niet correct. Het is namelijk zo dat administratieve

rechtshandelingen worden geacht in overeenstemming te zijn met het recht (zgn. privilège du

préalable)93. Dit impliceert dat de administratieve rechtshandeling bindend blijft, zelfs als de

betrokken personen deze rechtshandeling aanvechten voor de rechterlijke instanties. Aldus

dient de betrokken persoon de beslissing na te leven en vervolgens de uitkomst van de

rechterlijke procedure af te wachten. Dit vloeit voort uit het beginsel van de continuïteit van

de openbare dienst.

Hierbij komt dat het vermoeden van onwettigheid dat het voorgestelde artikel 29sexies,

tweede lid, van de elektriciteitswet zou invoeren, niet bestaanbaar is met artikel 23, lid 6, van

de elektriciteitsrichtlijn. De laatste zin van dit artikel bepaalt dat klachten tegen de

beslissingen van de regulator inzake onder andere de nettarieven en de

allocatiemechanismen op de koppelverbindingen tussen de nationale transmissienetten geen

schorsende werking mogen hebben. A fortiori is een nog verdergaande maatregel die elke

beslissing van de regulator schorst, nog minder verzoenbaar met deze Europeesrechtelijke

bepaling aangezien dergelijke maatregel de laatste zin van artikel 23, lid 6, van de

elektriciteitsrichtlijn elke inhoud ontneemt.

Bovenop deze juridische obstakels, is de voorgestelde bepaling vervat in het voorgestelde

artikel 29sexies, tweede lid, van de elektriciteitswet weinig pragmatisch. Zo zou deze

bepaling bijvoorbeeld inhouden dat de tariefbeslissingen van de CREG, indien de

netbeheerders of vervoersondernemingen en de CREG de hen toegekende termijnen

volledig zouden uitputten, nooit in werking kunnen treden op 1 januari. Het voorgestelde

artikel 29sexies, tweede lid, van de elektriciteitswet vertraagt derhalve de besluitvorming en

verhoogt de rechtsonzekerheid wat precies het tegenovergestelde is van de aangekondigde

doelstelling van het wetsontwerp beroepsprocedure. Daarenboven zijn de termijnen

waarbinnen het Brusselse hof van beroep op grond van het wetsontwerp beroepsprocedure

dient te beslissen slechts te beschouwen als termijnen van orde en geen vervaltermijnen.

Indien het hof van beroep geen arrest zal vellen in de voorziene termijn van zestig dagen,

dan heeft dit geen rechtsgevolgen; de partijen zullen in dat geval dienen te wachten op het

arrest. Bovendien mag men ook niet vergeten dat in de procedure voor de Raad voor de

Mededinging geen enkele termijn wordt voorgeschreven en dat de memorie van toelichting

van oordeel is dat deze procedure best enige tijd in beslag neemt.

93 A. VAN MENSEL, I. CLOECKAERT, W. ONDERDONCK, en S. WYCKAERT, De Administratieve
rechtshandeling. Een proeve, Mys&Breesch uitgevers, Gent, 1997, p. 32.
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Uiteraard kan het vermoeden dat een administratieve rechtshandeling in overeenstemming is

met de wet, worden weerlegd. Deze weerlegging kan gebeuren door het opwerpen van de

exceptie van onwettigheid94 of door het indienen van een vordering voor de gewone of

administratieve rechter. De ingestelde vordering zal echter in beginsel de gevolgen van de

bestreden beslissing niet opschorten, tenzij de wet er anders over beslist95.

Bijgevolg is het niet mogelijk dat de beslissingen van de CREG pas definitief zouden worden

na het verstrijken van de beroepstermijn. Indien de beslissing nog niet definitief is, betreft het

een voorbereidende handeling die als dusdanig geen administratieve rechtshandeling is en

bijgevolg niet kan worden aangevochten.

Hoofdstuk II  Diverse bepalingen betreffende de aardgasmarkt

Artikel 4

130. Voor het begrip “beslissingen van de Commissie” wordt verwezen naar de

opmerkingen gemaakt in paragraaf 113 van de studie.

131. In het voorgestelde artikel 15/19 van de gaswet wordt telkens verwezen naar de

beslissingen van de CREG genomen in toepassing van artikel 15/14, § 2, x° van de gaswet.

Dit moet worden gewijzigd in “in toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, x° van de

gaswet”. Enkel het tweede lid van artikel 15/14 bevat immers de opsomming van de taken

van de CREG.

132. In het voorgestelde artikel 15/21, § 1, 1° van de gaswet is sprake van “de toegang tot

het transportnetwerk”. Dit dient te worden vervangen door “de toegang tot het vervoersnet”.

133. Het voorgestelde artikel 15/21, § 2, van de gaswet stelt dat het beroep is

onderworpen aan “de modaliteiten en procedure zoals bepaald in de wet op de economische

mededinging”, terwijl het voorgestelde artikel 29quater, § 2, van de elektriciteitswet hier

94 Dit is vastgelegd in artikel 159 van de Grondwet: “De hoven en rechtbanken passen de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten
overeenstemmen”.
95 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 7.
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handelt over “de instructie- en procedureregels zoals bepaald in de wet ter bescherming van

de economische mededinging van 1 juli 1999”. Daar ongetwijfeld hetzelfde bedoeld wordt, is

een identieke bewoording wenselijk. Meer nog, het is wellicht beter om beide artikelen te

herformuleren tot: “Het beroep is onderworpen aan de onderzoeks- en procedureregels zoals

bepaald in de wet ter bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1

juli 1999”.

134. Het voorgestelde artikel 15/21, § 1, van de gaswet handelt over de beslissingen van

de CREG tot goedkeuring van de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten en

de toegang tot het transportnetwerk (lees: vervoersnetten) en de allocatiecontracten voor

aardgas, alsook over de allocatiemethode(n) voor de hoeveelheid aardgas (lees:

vervoerscapaciteit) op de grensoverschrijdende koppelverbindingen met de buitenlandse

transportnetten (lees: vervoersnetten). Onder de vigerende wetgeving is deze

goedkeuringsbevoegdheid de CREG onbekend. Dit betekent concreet dat het voorgestelde

artikel 15/21 van de gaswet een nieuwe beroepsprocedure organiseert voor beslissingen die

niet kunnen genomen worden.

135. Het voorgestelde artikel 15/23 van de gaswet is identiek aan de bepaling vervat in het

voorgestelde artikel 29sexies van de elektriciteitswet. De opmerkingen vervat in paragrafen

128 en 129 van de studie met betrekking tot het voorgestelde artikel 29sexies van de

elektriciteitswet gelden dan ook evenzeer voor het voorgestelde artikel 15/23 van de gaswet.

Hoofdstuk III  Diverse bepalingen

Artikel 6

136. Artikel 6 van het wetsontwerp beroepsprocedure bepaalt dat de procedures die

aanhangig zijn bij de hoven, de rechtbanken en de andere instanties, inclusief de

mogelijkheden om beroep in te stellen tegen hun beslissingen, zullen worden voortgezet en

afgesloten overeenkomstig de regels die van toepassing zijn voordat deze wet van kracht

wordt. Dit is een overgangsbepaling voor de reeds aanhangige rechtszaken. Dit betekent wel

dat het mogelijk is om beroep in te stellen tegen beslissingen van de CREG die op het

moment waarop het wetsontwerp beroepsprocedure van kracht wordt reeds zijn genomen

maar waarvan de beroepstermijn van dertig dagen nog niet is verstreken.
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Deze overgangsbepaling is echter onduidelijk voor het geval dat de wet beroepsprocedure in

werking zou treden op een moment waarop het méér dan dertig dagen geleden is dat de

CREG een beslissing heeft genomen (hierdoor is de beroepstermijn op grond van het

voorgestelde artikel 29bis van de elektriciteitswet reeds verstreken), maar op minder dan

zestig dagen van de kennisgeving van de beslissing. Dit betekent immers dat, op grond van

het “oude” gemene recht er in beginsel nog een procedure bij de Raad van State tot

nietigverklaring van de beslissing van de CREG kan worden ingediend. Het wetsontwerp

beroepsprocedure maakt komaf met dit gemene recht evenwel enkel voor wat betreft

procedures die reeds aanhangig zijn; het risico bestaat dan ook dat bepaalde beslissingen

van de CREG mogelijks in het geheel niet zullen kunnen worden aangevochten, omdat op

basis van de voorgestelde wettelijke bepalingen de termijn van dertig dagen is verstreken en

omdat tegelijkertijd het niet meer mogelijk is, eveneens op basis van de nieuwe wet, om een

annulatieberoep in te dienen bij de Raad van State.

137. Tot slot, en volledigheidshalve, wordt erop gewezen dat in de memorie van toelichting

meermaals sprake is van de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) en van de

Controledienst der Verzekeringen (CDV). Het is evenwel zo dat de CDV inmiddels heeft

opgehouden te bestaan, waardoor de CBF de Commissie voor Bank-, Financie- en

Assurantiewezen (CBFA) is geworden. Het is allicht wenselijk dit te wijzigen in de memorie

van toelichting.
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CONCLUSIES

138. Het federale regeerakkoord van 12 juli 2003 bepaalt dat de federale Regering het

beleid inzake de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt slagkrachtiger zal maken onder

andere via het invoeren van een versnelde beroepsprocedure tegen de beslissingen van de

CREG. Het hoeft geen betoog dat het vrijmakingsproces dat trager en moeilijker verloopt dan

velen hadden verwacht, een dergelijke ondersteuning best kan gebruiken. De in deze studie

aangehaalde cijfers tonen aan dat er heel wat rechtszaken lopen tegen beslissingen van de

CREG. In dit verband wordt vaak gesteld dat de langdurige beroepsprocedures tegen de

beslissingen van de CREG leiden tot rechtsonzekerheid. Deze stelling kan volledig

onderschreven worden: wanneer er geen duidelijkheid is omtrent de toepassing en

interpretatie van (welbepaalde bepalingen van) de elektriciteits- en gaswet, is het in

eenieders belang dat deze onduidelijkheid snel wordt opgeheven zodat eenieder voortaan

weet wat de wetgeving precies impliceert, casu quo welke rechten en verplichtingen uit de

elektriciteits- en gaswet voortvloeien.

De CREG is echter van oordeel dat de ondersteuning die het vrijmakingsproces kan

gebruiken moet verder gaan dan dat. Indien een handeling zou worden gesteld die het

vrijmakingsproces vertraagt of zelfs verhindert, is het zaak dat zo snel mogelijk een einde

aan deze handeling wordt gesteld. De wetgeving moet dan ook streven naar de hoogst

mogelijke graad van rechtszekerheid. In termen van beroepsprocedures betekent dit een

ontegensprekelijke behoefte aan snelle, werkbare en duidelijke procedures die bovendien

volkomen wettig zijn.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de CREG, de federale regulator van de elektriciteits- en

gasmarkt, pleitbezorger is van dergelijke snelle, werkbare, duidelijke en wettige

beroepsprocedures. De CREG gaat zelfs nog verder dan het federale regeerakkoord van

12 juli 2003. Ze vraagt dat niet alleen netbeheerders, vervoersondernemingen en

marktoperatoren via snelle beroepsprocedures beslissingen van de CREG zouden kunnen

aanvechten; ze vraagt dat ook de minister of de Ministerraad via snelle beroepsprocedures

beslissingen van de CREG zou kunnen aanvechten. Daarenboven vraagt de CREG ook een

snelle beroepsprocedure tegen beslissingen van andere overheidsinstanties die beslissende

bevoegdheid hebben in de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt, alsook tegen

beslissingen, afspraken of gedragingen van elke marktoperator, netbeheerder en

vervoersonderneming.
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Waar de CREG het derhalve volledig eens is met de doelstelling die het wetsontwerp

beroepsprocedure beoogt te realiseren, moet zij evenwel vaststellen dat het wetsontwerp

beroepsprocedure er niet in slaagt deze doelstelling te bereiken. Uit de onderhavige studie

blijkt immers dat het wetsontwerp beroepsprocedure faalt inzake de vereiste van wettigheid,

werkbaarheid, snelheid en duidelijkheid.

139. Ten eerste voldoen de beroepsprocedures die het wetsontwerp beroepsprocedures

instelt, niet aan het criterium van de wettigheid.

Zo zijn deze beroepsprocedures strijdig met de elektriciteits- en gasrichtlijn waar zij de

eindbeslissing inzake de nettarieven en inzake het verstrekken van balanceringsdiensten

onttrekken aan de CREG en toekennen ofwel aan de Ministerraad ofwel aan het hof van

beroep.

Daarenboven is het wetsontwerp beroepsprocedure strijdig met de Belgische Grondwet en

de daarin vervatte scheiding der machten: door het toekennen van de volheid van

rechtsmacht aan het hof van beroep te Brussel geeft het wetsontwerp de rechterlijke macht

de bevoegdheid om zich volledig in de plaats te stellen van de uitvoerende macht, waartoe

de CREG behoort.

Verder schendt het wetsontwerp beroepsprocedure de Belgische Grondwet en het daarin

vervatte non-discriminatiebeginsel om verschillende redenen. Inzake bijvoorbeeld de

bevoegdheid van de Ministerraad om de beslissingen van de CREG te schorsen, wordt de

CREG op gelijke voet geplaatst als het BIPT, terwijl er een terzake relevant verschil tussen

de CREG en het BIPT bestaat. Zo heeft de Raad van State het verschil tussen de CREG en

het BIPT uitdrukkelijk becommentarieerd in zijn eis om het BIPT – en dus niet de CREG –

aan een grotere controle vanwege de federale Regering te onderwerpen. Bovendien kent de

CBFA geen schorsing van haar beslissingen door de Ministerraad, terwijl precies het statuut

van CREG uitdrukkelijk geschoeid is op dat van de CBFA. In de vergelijking tussen de

CREG en het BIPT, is dus sprake een gelijke behandeling van ongelijken en in de

vergelijking tussen de CREG en de CBFA is sprake van een ongelijke behandeling van

gelijken. Eenzelfde ongelijke behandeling doet zich ook bijvoorbeeld voor inzake de

mogelijkheid om de beslissingen van de minister aan te vechten: ook hier wordt de CREG op

dezelfde wijze behandeld als het BIPT aangezien geen van beide de mogelijkheid krijgen om
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beslissingen van de minister aan te vechten, terwijl de CBFA wel over deze mogelijkheid

beschikt.

Er is evenwel niet alleen een discriminatie tussen de sectorspecifieke regulatoren; er is ook

discriminatie tussen enerzijds de CREG en anderzijds de netbeheerders,

vervoersondernemingen en marktoperatoren. Waar deze laatsten eventuele onwettige

beslissingen van de CREG via een versnelde beroepsprocedure kunnen laten rechtzetten,

biedt het wetsontwerp beroepsprocedure de CREG niet de mogelijkheid om via een

versnelde beroepsprocedure de eventueel onwettige beslissingen, afspraken of gedragingen

van netbeheerders, vervoersondernemingen en marktoperatoren aan te vechten. Nochtans

kunnen de netbeheerders, vervoersondernemingen en marktoperatoren evenzeer als de

CREG beslissingen nemen die een belangrijke impact kunnen hebben op de vrijmaking van

de elektriciteits- en gasmarkt. Er is dan ook geen enkele reden om aan de netbeheerders,

vervoersondernemingen en marktoperatoren wel een versnelde beroepsprocedure toe te

kennen en niet aan de CREG. Desgevallend kan worden overwogen om ter zake van

marktoperatoren enkel en alleen de bestaande procedures te versnellen zodat tegen

beslissingen en gedragingen van de marktactoren een versnelde procedure ten gronde

openstaat zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Het wetsontwerp beroepsprocedure is verder ook onwettig omdat het het vermoeden van

wettigheid dat aan elke administratieve handeling kleeft (het zgn. privilège du préalable),

omkeert. Er is geen enkele reden waarom de beslissingen van de CREG moeten worden

vermoed onwettig te zijn, terwijl de beslissingen van alle andere administratieve overheden

vermoed worden wettig te zijn tot het tegendeel voor de rechter bewezen is. De discriminatie

van de CREG is hier dan ook manifest.

140. Ten tweede is de regeling van de procedures zoals voorgesteld door het wetsontwerp

beroepsprocedure niet werkbaar. Het omkeren van het vermoeden van wettigheid impliceert

dat de beslissingen van de CREG maar uitvoerbaar worden wanneer elke

beroepsmogelijkheid tegen deze beslissingen definitief is uitgeput. Dit impliceert dat

bepaalde beslissingen die de CREG binnen bepaalde termijnen dient te nemen, niet tijdig

hun uitwerking zullen kunnen kennen. Dit gevaar is reëel aangezien de termijnen opgelegd

aan het hof van beroep te Brussel enkel termijnen van orde zijn; aan de Raad voor de

Mededinging wordt zelfs geen enkele termijn opgelegd.
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141. Ten derde haalt het wetsontwerp beroepsprocedure niet zijn doelstelling om snelle

procedures in te stellen. Niet alleen zijn de termijnen opgelegd aan het hof van beroep te

Brussel geen vervaltermijnen; daarenboven stelt de memorie van toelichting dat de dossiers

die worden toevertrouwd aan de Raad voor de Mededinging een meer diepgaande en

bijgevolg langere analyse vergen omdat ze mogelijks een marktverstorend of -belemmerend

karakter in zich dragen. Het is de CREG echter niet duidelijk waarom een beslissing over de

algemene contractuele voorwaarden of de allocatiemechanismen van de capaciteit op de

koppelverbindingen met het buitenland (die niet alleen de vrijmaking kan hinderen, maar ook

de veiligheid van het transmissie- of vervoersnet in gevaar kan brengen en dus de

bevoorrading van het land) op zich mag laten wachten, terwijl een beslissing die enkel een

weerslag heeft op de financiering van de netbeheerders en de vervoersondernemingen

dringend moet worden behandeld.

142. Ten vierde stelt het wetsontwerp beroepsprocedure geen duidelijke

beroepsprocedures in. Zo wenst het de volheid van rechtsmacht aan het hof van beroep toe

te kennen. Rekening houdend met het principe van de scheiding der machten is dit evenwel

allesbehalve evident. Het toekennen van de volheid van rechtsmacht aan het hof van beroep

creëert de indruk dat het hof van beroep zich volledig in de plaats van de CREG zal (kunnen)

stellen. Een analyse van de rechtspraak van het Hof van Cassatie toont aan dat deze indruk

verkeerd is: de rechter zal zich niet in de plaats van de administratieve overheid stellen,

maar zal zich beperken tot een marginale controle. Deze algemene rechtspraak van het Hof

van Cassatie wordt bevestigd door de eerste rechtspraak van het Brusselse hof van beroep

in een uitspraak in de telecomsector. Een specifieke wettelijke bepaling die volheid van

rechtsmacht toekent, is dus verre van duidelijk en zet de rechtszoekende op het verkeerde

been.

143. Nochtans is het vrij eenvoudig om aan de vier criteria van wettigheid, werkbaarheid,

snelheid en duidelijkheid te voldoen. Het volstaat om de huidige procedures die openstaan

voor de rechtszoekende te versnellen (zowel bij de Raad van State als bij de burgerlijke

rechtbank) en om, voor wat de procedure voor de burgerlijke rechtbank betreft, de

vorderingsmogelijkheid te beperken tot een vordering in eerste en laatste aanleg96 – zoals

het geval is in het wetsontwerp beroepsprocedure. Het versnellen van het toezicht van de

96 Vorderingen ingeleid bij de Raad van State zijn vandaag reeds in eerste en laatste aanleg; dit vloeit
voort uit artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten van de Raad van State dat stelt dat de Raad
uitspraak doet bij wege van arrest.
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burgerlijke rechter en van het toezicht van de administratieve rechter over beslissingen

inzake de vrijmaking van de elektriciteits- en aardgasmarkt lijkt het best aan te sluiten bij het

huidige Belgische dualistische constitutionele systeem van juridisdictioneel toezicht.

Op deze wijze wordt de wetgever overigens niet verplicht om een of meerdere nu bestaande

beroepsmogelijkheden, zoals deze bij de Raad van State, te ontnemen aan de

rechtszoekende. De absolute voorkeur van het wetsontwerp voor het hof van beroep en het

uitsluiten van elke beroepsmogelijkheid bij de Raad van State, ligt immers niet voor de hand

aangezien de rechtszoekende tot nu toe uitsluitend geopteerd heeft voor de Raad van State

om de beslissingen van de CREG aan te vechten. Indien de voorkeur voor het hof van

beroep is ingegeven door de lange duur van de gewone procedures bij de Raad van State,

kan worden volstaan in het wetsontwerp beroepsprocedure, zoals het dit ook doet voor het

hof van beroep, een bepaling in te voeren die de Raad van State verplicht de zaak volgens

de procedure in kortgeding te behandelen en die de procedure aan dezelfde termijnen van

orde onderwerpt.

Het versnellen van elk van deze procedures vergt evenwel niet alleen nieuwe wetgeving,

maar ook en evenzeer het terbeschikkingstellen van de nodige middelen en personeel aan

de betrokken rechtscolleges. Het versnellen van een procedure blijft immers dode letter

indien de rechtscolleges materieel niet in staat zijn om aan deze versnelde procedures het

hoofd te bieden. Niemand is immers gehouden het onmogelijke te realiseren.

144. Tot slot dient ook nog gewezen te worden op de invloed van het wetsontwerp

beroepsprocedure op het moreel risico in hoofde van de netbeheerders en de

vervoersondernemingen (zie paragraaf 4 van deze studie). Het feit dat de

advocatenhonoraria van de netbeheerders en vervoersondernemingen door de CREG, met

toepassing van de wettelijk opgelegde cost-plus-methode, moeten worden beschouwd als

reële kosten en deze derhalve deel uitmaken van de nettarieven, is niet van aard om de

netbeheerders en vervoersondernemingen aan te manen tot enige terughoudendheid ter

zake. Het invoeren van een nieuwe en versnelde beroepsprocedure zou dit moreel risico wel

eens kunnen doen toenemen (elk aanbod creëert immers zijn vraag). Teneinde te vermijden

dat dit moreel risico tot een onnodige stijging van de nettarieven zou leiden, dient een

drempel te worden ingevoerd. Aangezien in de telecommunicatiesector en de financiële

sector de cost-plus-methode niet van toepassing is, dienen de operatoren zelf hun

advocatenkosten te financieren. Er kan bijgevolg van worden uitgegaan dat er in die
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sectoren geen moreel risico inzake het inleiden van rechtszaken is omdat er op afdoende

wijze een drempel voor handen is.

Het moreel risico van de netbeheerders kan worden beperkt indien zij zelf (een deel van) de

kosten dienen te dragen. Er kan dan ook voor worden gepleit de CREG de bevoegdheid te

geven om de advocatenhonoraria van de netbeheerders te beperken door hen te verplichten

deze kosten te dragen wanneer zij een rechtszaak verliezen. Omgekeerd zou kunnen

worden bepaald dat wanneer de netbeheerders aldus een rechtszaak tegen de CREG

zouden winnen, de CREG zou worden verplicht om de overeenstemmende advocatenkosten

te betalen. Nog beter zou zijn de cost-plus-methode te vervangen door de price-cap-

methode. Hierdoor worden de netbeheerders en vervoersondernemingen aangezet hun

kosten te beheersen om zo hun winst te maximaliseren. Dit betekent dat de netbeheerders

en vervoersondernemingen een kosten-batenanalyse zullen maken alvorens zij een

rechtszaak zullen inleiden: zij zullen, net zoals andere economische actoren, het voordeel

van een rechtszaak vergelijken met de nadelen ervan en deze nadelen voor hen zijn onder

andere de kosten die een rechtszaak voor hen impliceert. Deze kosten-batenanalyse doet

geen afbreuk aan het fundamentele recht op verdediging aangezien elke (niet-gereguleerde)

onderneming en particulier dergelijke afweging moet maken.
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