
België
de rechtstaat staat onder druk
(of op de helling?)

Beste vrienden,

De democratie staat onder druk (of op de helling?) schreef ik jullie op 21 juli 2008.  
Ze is geen verworvenheid, en moet voortdurend verdedigd, en vaak ook herdacht, 
heruitgevonden worden. 

Vandaag staat in het bijzonder de rechtstaat onder druk.  Wanneer de uitvoerende macht 
de beslissingen van de rechterlijke macht naast zich neerlegt, en zich in juridische 
kronkelpaden verliest — en daarmee ook het land en de mensen verliest.  Met als enig 
doel procedures te bemoeilijken en te vertragen, zoniet te verhinderen, en dus vooral 
rechtsonzekerheid creëert.

Toch zijn er middelen om de rechtstaat te verdedigen.
Stel dat de politieke middelen niet helpen...

(want dat was november 2014)

... dan blijven er nog de juridische.
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Art. 780bis van het GERECHTELIJK WETBOEK 
Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING.  
Ingevoegd bij W 2007-04-26/71, art. 22; Inwerkingtreding : 22-06-2007 

"De partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende of onrechtmatige 
doeleinden kan worden veroordeeld tot een geldboete van 15 euro tot 2.500 euro, 
onverminderd de schadevergoeding die gevorderd zou worden.
In dat geval, wordt in dezelfde beslissing daarover uitspraak gedaan voorzover 
schadevergoeding voor tergend en roekeloos geding wordt gevorderd en toegekend. 
Indien zulks niet het geval is, worden de partijen verzocht toelichting te geven 
overeenkomstig artikel 775.
De Koning kan het minimum- en maximumbedrag om de vijf jaar aanpassen aan de 
kosten van het levensonderhoud. De boete wordt geïnd door de administratie van de 
Registratie en Domeinen met aanwending van alle middelen van recht.
Dit artikel is niet van toepassing in strafzaken noch in tuchtzaken."

Op 17 januari 2012 deed het Hof van Beroep te Antwerpen volgende uitspraak 
aangaande misbruik van procesrecht.

"In een maatschappij die slechts beperkte middelen wil besteden aan de rechtsbedeling 
kan niet worden aanvaard dat een partij op lichtzinnige wijze gebruik maakt van de 
mogelijkheden die door de wet worden geboden om rechtsmiddelen aan te wenden tegen 
een rechterlijke beslissing.
De heer X heeft door aldus te handelen bijgedragen tot een sociale plaag van de 
gerechtelijke achterstand en aan de rechtzoekenden met meer gefundeerde aanspraken 
de mogelijkheid ontnomen om binnen een meer redelijke termijn recht te bekomen."

Met andere woorden, uit artikel 780bis van het Gerechtelik Wetboek en uit de 
rechtspraak blijkt dat het niet volstaat "het recht te hebben" om juridische stappen te 
zetten in een procedure, maar dat men ook gegronde redenen moet hebben om die 
stappen te zetten, andere dan het winnen van tijd of het hinderen van de tegenpartij.

Het lijkt er sterk op dat de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 
Administratieve vereenvoudiging (sic), in het conflict met een asielvragende Syrische 
familie, inzonderheid omtrent de betaling van dwangsommen, die gegronde redenen niet 
heeft, wanneer hij zegt (of laat zeggen) dat hij "net als alle (rechtzoekende) partijen het 
recht heeft om een verandering van taalrol te eisen", en als enig motief het winnen van 
tijd heeft, en het hinderen van de tegenpartij.  
Met andere woorden, dat hij conform artikel 780bis van het Gerechtelijk wetboek, 
veroordeeld kan worden tot het betalen van een geldboete en — waarom niet — tot het 
betalen van een schadevergoeding aan alle rechtzoekenden wien, omwille van des 
staatssecretaris' tergend en roekeloos handelen, de kans op een rechterlijke uitspraak 
binnen een redelijke termijn ontnomen werd.  
Iets voor een burgerbeweging van rechtzoekenden, en een groepsvordering tegen T.F. ?      

Jef, Lille, januari 2017
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007042671
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007042671

