
B.5.4. Der Dekretgeber konnte es wegen der Rechtssicherheit und der Gewährleistung einer kohärenten
Rechtsetzung auf dem betreffenden Gebiet für erforderlich halten, den zuständigen Richter ausdrücklich zu
bezeichnen. Die Bezeichnung des Appellationshofes schloß an die Mehrheit der Steuerverfahren an und befand sich
hinsichtlich der territorialen Zuständigkeit in Übereinstimmung mit der damals geltenden, in Artikel 632 des
Gerichtsgesetzbuches enthaltenen föderalen Regelung. Die beanstandete Bestimmung hatte deshalb keinen Einfluß auf
die dem föderalen Gesetzgeber vorbehaltenen Zuständigkeiten, so daß der Dekretgeber mit der Bezeichnung des
zuständigen Rechtsprechungsorgans die in Artikel 10 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der
Institutionen festgelegten Grenzen nicht überschritten hat.

B.6.1. Die beanstandeten Bestimmungen regeln auch die Art und Weise, in der vor dem Appellationshof neue
Beschwerden angeführt und neue Schriftstücke eingereicht werden können. Somit bestimmen sie einige Aspekte des
Verfahrens vor diesem Rechtsprechungsorgan.

B.6.2. Artikel 807 des Gerichtsgesetzbuches, der kraft Artikel 1042 desselben Gerichtsgesetzbuches ebenfalls auf die
Berufung anwendbar ist, bestimmte zum Zeitpunkt des Entstehens des Dekrets vom 6. Juli 1994, daß eine Klage
ausgeweitet oder geändert werden kann, wenn die neuen kontradiktorisch gestellten Schlußanträge auf einem in der
Vorladung zitierten Fakt oder Akt beruhen, selbst wenn ihre juristische Bezeichnung unterschiedlich ist.

Im früheren Artikel 377 Absatz 2 des EStGB 1992 hingegen wurde die Möglichkeit neuer Beschwerden
dahingehend eingeschränkt, daß dem Appellationshof nur neue juristische und keine neuen faktischen Beanstandun-
gen vorgelegt werden konnten. Die Notwendigkeit, im Steuerverfahrensrecht eine eigene, vom gemeinrechtlichen
Verfahrensrecht abweichende Regelung vorzusehen, kam deshalb auch auf föderaler Ebene zum Ausdruck.

B.6.3. In seinem Streben nach einer zu der im EStGB 1992 parallelen Regelung und aus der gleichen Sorge für eine
deutliche und kohärente Rechtsetzung heraus konnte der Dekretgeber für die betreffende Regionalsteuer eine ähnliche
Regelung für notwendig erachten. Außerdem konnte er nur durch Aufnahme der genannten Regelung in das Dekret
die Modalitäten angeben, die spezifisch sind für die durch ihn eingeführte Steuer und die an das der Klage
vorhergehende Beschwerdeverfahren anschließen. Die Auswirkung auf die dem Gesetzgeber vorbehaltene Zuständig-
keit, das Verfahren vor den Rechtsprechungsorganen zu regeln, ist außerdem minimal, nun da der Dekretgeber sich auf
rein terminologische Anpassungen beschränkt hat und in keiner Hinsicht den Inhalt der föderalen Regelung
beeinträchtigt hat. Die Flämische Region hat mit der Annahme der beanstandeten Bestimmungen ihre Zuständigkeit
nicht überschritten.

B.7. Wie im Vorhergehenden gesagt, wurde durch das Gesetz vom 15. März 1999 über steuerrechtliche Streitsachen
und durch das Gesetz vom 23. März 1999 über die Organisation des Gerichtswesens in Steuersachen eine neue
Regelung in bezug auf das Steuerverfahrensrecht eingeführt, die grundsätzlich für alle Steuern gilt.

Der Hof wurde allerdings nicht über die Anwendbarkeit des Dekrets vom 6. Juli 1994 für den Zeitraum nach dem
Inkrafttreten des neuen, in den Gesetzen vom 15. und 23. März 1999 enthaltenen Steuerverfahrens befragt.

Die präjudiziellen Fragen müssen verneinend beantwortet werden.
Aus diesen Gründen:
Der Hof
erkennt für Recht:
Artikel 35quinquies decies § 3 Absätze 1 und 2 und § 4 des Gesetzes vom 26. März 1971 über den Schutz des

Oberflächenwassers gegen Verschmutzung, eingefügt durch Artikel 5 des Dekrets vom 6. Juli 1994 zur Festlegung von
Bestimmungen zur Begleitung der Anpassung des Haushalts 1994, in der Fassung, in der er auf die Streitfälle
anwendbar war, die vor dem Inkrafttreten des neuen, im Gesetz vom 15. März 1999 über steuerrechtliche Streitsachen
und im Gesetz vom 23. März 1999 über die Organisation des Gerichtswesens in Steuersachen enthaltenen
Steuerverfahrens anhängig waren, verstößt nicht gegen die zur Bestimmung der jeweiligen Zuständigkeiten von Staat,
Gemeinschaften und Regionen festgelegten Vorschriften.

Verkündet in niederländischer und französischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
über den Schiedshof, in der öffentlichen Sitzung vom 14. Februar 2001.

Der Kanzler, Der Vorsitzende,
P.-Y. Dutilleux. G. De Baets.

ARBITRAGEHOF

[C − 2001/21247]
Uittreksel uit arrest nr. 27/2001 van 1 maart 2001

Rolnummer 2092
In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 35terdecies, § 5, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming

van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd bij artikel 69 van het decreet van de Vlaamse Raad
van 21 december 1990, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

Het Arbitragehof,
samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters H. Boel, L. François, J. Delruelle, A. Arts

en M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier L. Potoms, onder voorzitterschap van voorzitter G. De Baets,
wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van de prejudiciële vraag
Bij arrest van 30 november 2000 in zake de n.v. Masureel Veredeling tegen de Vlaamse Milieumaatschappij,

waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 12 december 2000, heeft het Hof van Beroep te
Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Is artikel 35terdecies, § 5, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, ingevoegd bij art. 69 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen
alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, en luidend als volgt :

’ § 5. Binnen een termijn van 30 dagen na betekening van het dwangbevel bedoeld in § 4 kan de heffingsplichtige
bij gerechtsdeurwaardersexploot een met redenen omkleed verzet doen, houdende dagvaarding van het Vlaamse
Gewest, bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de standplaats van de ambtenaar die het
dwangbevel heeft uitgevaardigd gevestigd is. Dit verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. Hiertoe
kiest het Vlaamse Gewest woonplaats bij de Maatschappij ’
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strijdig met artikel 94 van de Grondwet (thans 146 G.W.) nl. in zoverre artikel 69 van het decreet van
21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begro-
ting 1991 in art. 35terdecies, § 5, de materiële en de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken bepaalt en aldus een
aangelegenheid regelt die door artikel 94 van de Grondwet (art. 146 van de gecoördineerde Grondwet) aan de nationale
wetgever is voorbehouden ? »

(...)

IV. In rechte

(...)

B.1. De vraag peilt naar de bestaanbaarheid met de bevoegdheidverdelende regels van artikel 35terdecies, § 5, van
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij artikel 69
van het decreet van de Vlaamse Raad van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, in zoverre het de materiële en territoriale bevoegdheid van de
rechtbanken bepaalt.

B.2. De in het geding zijnde bepaling luidde vóór de vervanging ervan bij artikel 44 van het decreet van 25 juni 1992
als volgt :

« Binnen een termijn van 30 dagen na betekening van het dwangbevel bedoeld in § 4 kan de heffingsplichtige bij
gerechtsdeurwaardersexploot een met redenen omkleed verzet doen, houdende dagvaarding van het Vlaamse Gewest,
bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement, waar de standplaats van de ambtenaar die het dwangbevel
heeft uitgevaardigd gevestigd is. Dit verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

Hiertoe kiest het Vlaamse Gewest woonplaats bij de Maatschappij. »

B.3. Die bepaling vertoonde sterke gelijkenis met artikel 47decies, § 2, van het decreet van het Vlaamse Gewest van
2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, ingevoegd door artikel 2 van het decreet van 20 december 1989
houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, dat luidde :

« Binnen een termijn van dertig dagen na betekening van het dwangbevel kan de heffingsplichtige bij
gerechtsdeurwaardersexploot een met redenen omkleed verzet doen, houdende dagvaarding van het Vlaamse Gewest,
bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement, waar de standplaats van de ambtenaar die het dwangbevel
heeft uitgevaardigd gevestigd is.

Hiertoe kiest het Vlaamse Gewest woonplaats bij de OVAM. »

B.4. Artikel 47decies, § 2, van het voormelde decreet is door het Hof bij arrest nr. 139/98 van 16 december 1998
vernietigd met toepassing van artikel 4, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, met
verwijzing naar zijn arrest nr. 46/97 van 14 juli 1997, waarin het Hof reeds voor recht had gezegd dat het in strijd was
met de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, « door te bepalen dat de heffingsplichtige van een
milieuheffing verzet kan doen tegen een hem betekend dwangbevel bij de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement waar de standplaats van de ambtenaar die het dwangbevel heeft uitgevaardigd gevestigd is. »

In zijn arrest nr. 139/98 stelde het Hof met betrekking tot arrest nr. 46/97 :

« Dat arrest was inzonderheid gestoeld op de overweging dat de omschrijving van de bevoegdheden van de
rechtbanken - op grond van artikel 19, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zoals dat artikel was
gesteld op het tijdstip waarop de in het geding zijnde bepaling was aangenomen, gelezen in samenhang met het
toenmalige artikel 94 van de Grondwet - tot de uitsluitende bevoegdheid van de federale wetgever behoorde. De
decreetgever kon derhalve te dien aanzien geen bepalingen uitvaardigen, zelfs niet wanneer die bepalingen slechts de
bevestiging van bestaande bevoegdheden van een bepaalde rechtbank zouden inhouden en wanneer de federale
wetgever soortgelijke bevoegdheden aan die rechtbank zou hebben toegewezen. »

B.5. De thans in het geding zijnde bepaling is in de wet van 26 maart 1971 ingevoegd door artikel 69 van het Vlaamse
decreet van 21 december 1990, en is derhalve - zoals dit het geval was met de inmiddels vernietigde bepaling van het
afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 die bij decreet van 20 december 1989 was ingevoegd - aangenomen op een tijdstip vóór de
wijziging van artikel 19, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 door de bijzondere wet van 16 juli 1993.

Zonder dat het nodig is uit te maken of een bepaling met de draagwijdte van het in het geding zijnde artikel door
de decreetgever thans wel zou kunnen worden aangenomen met toepassing van artikel 10 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, stelt het Hof vast dat de decreetgevers, op het tijdstip waarop de
betwiste bepaling werd aangenomen, niet bevoegd waren om de aangelegenheden te regelen die bij artikel 94
(thans 146) van de Grondwet aan de federale wetgever waren voorbehouden.

B.6. Wat betreft de stelling van de verwerende partij voor het verwijzende rechtscollege dat niet alle aspecten van
de in het geding zijnde bepaling rechtstreeks betrekking hebben op de bevoegdheid van de rechtbanken, moet worden
opgemerkt dat het Hof enkel is ondervraagd over de inachtneming van de bevoegdheidverdelende regels door het in
het geding zijnde artikel « in zoverre [het] de materiële en de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken bepaalt ».

B.7. De prejudiciële vraag moet bevestigend worden beantwoord.

Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

Artikel 35terdecies, § 5, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, ingevoegd bij artikel 69 van het decreet van de Vlaamse Raad van 21 december 1990 houdende
begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, schendt de regels die door
of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de
gemeenschappen en de gewesten.

Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 1 maart 2001.

De griffier, De voorzitter,

L. Potoms. G. De Baets.

14844 MONITEUR BELGE — 05.05.2001 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD


