
RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE.

A R R E S T

nr. 58.973 van 2 april 1996
in de zaak A. 68.252/IV-15.680.

In zake : de n.v. VUYLSTEKE Gebroeders,
die woonplaats kiest bij
Advocaat C. DE WOLF,
kantoor houdende te BRUSSEL,
Tervurenlaan 268A

tegen :

1. de Vlaamse Milieumaatschappij,
gevestigd te EREMBODEGEM,
A. Van de Maelestraat 96,

2. het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door
de Vlaamse regering.

-----------------------------------------------------

DE Wnd. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat de

n.v. VUYLSTEKE Gebroeders op 28 maart 1996 heeft inge-

diend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de

schorsing te vorderen van de tenuitvoerlegging van de

beslissing van de Vlaamse Milieumaatschappij van

19 maart 1996 "om enerzijds het uitstel van betaling te

weigeren en anderzijds de invorderingsprocedure te

voeren tot en met het bewarend beslag";

Gelet op de wetten op de Raad van State,

gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op de ar-

tikelen 17 en 18;

Gezien de nota van de verwerende partijen;

Gelet op de beschikking van 29 maart 1996

waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 2 april 1996,

om 10.30 uur;
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Gehoord het verslag van Staatsraad

M.-R. BRACKE;

Gehoord de opmerkingen van Advocaat

C. DE WOLF, die verschijnt voor de verzoekende partij,

en van Advocaat S. LIBEER, die verschijnt voor de

verwerende partijen;

Gehoord het eensluidend advies van Eerste

Auditeur J. HUBREGTSEN;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de

wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari

1973;

1. Overwegende dat het Vlaamse Gewest, tweede

verwerende partij, terecht vraagt dat zij buiten de zaak

zou worden gesteld daar de bestreden brief van 19 maart

1996 uitsluitend uitgaat vanwege de Vlaamse Milieumaat-

schappij, eerste verwerende partij;

2. Overwegende dat de verzoekende partij, een

metaalverwerkend bedrijf, voor het heffingsjaar 1993 een

heffing op de waterverontreiniging ten bedrage van

5.649.660 fr. is verschuldigd, waarvan 5.057.100 fr.

door haar wordt betwist; dat desbetreffend op 26 oktober

1995 de verzoekende partij de eerste verwerende partij

dagvaart om te verschijnen voor de rechtbank van eerste

aanleg te Dendermonde; dat op 13 november 1995 de eerste

verwerende partij via een gerechtsdeurwaarder de ver-

zoekende partij aanmaant om binnen acht dagen het saldo

van de verschuldigde milieuheffing ten bedrage van

5.057.100 fr. te betalen alsook de aanmaningskosten en

het inningsrecht ten bedrage van respectievelijk 473 fr.

en 3.065 fr.; dat zij er wordt op gewezen dat bij niet

betaling of bij gedeeltelijke betaling tot dwanguitvoe-

ring zal worden overgegaan; dat op 4 maart 1996 de

eerste verwerende partij naar de verzoekende partij een
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"aanmaningsbrief laatste verwittiging milieuheffing

1993" zendt, waarbij zij in antwoord op een brief van de

verzoekende partij van 20 oktober 1995, houdende de

aankondiging dat een gerechtelijke procedure zal worden

ingeleid, meedeelt dat zij bij haar standpunt blijft dat

voor het heffingsjaar 1993 een milieuheffing ten bedrage

van 5.057.100 fr. is verschuldigd; dat met een brief van

11 maart 1996 de verzoekende partij om uitstel van

betaling verzoekt, minstens om geen bezwarende maat-

regelen te treffen tot aan een definitieve uitspraak;

dat met een brief van 19 maart 1996 de eerste verwerende

partij antwoordt dat, teneinde de rechten van de

Schatkist te vrijwaren, de invorderingsprocedure tot en

met het bewarend beslag zal worden gevoerd; dat met een

schrijven van 21 maart 1996 de verzoekende partij de

eerste verwerende partij verzoekt om haar "beslissing"

van 19 maart 1996 te herzien of deze behoorlijk te

motiveren en dit binnen een termijn van drie dagen; dat

de eerste verwerende partij binnen die termijn niet

reageert, waarop de onderhavige procedure wordt inge-

steld;

3. Overwegende dat krachtens artikel 17, §§ 1

en 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State

slechts tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij

uiterst dringende noodzakelijkheid kan worden besloten

onder de drievoudige voorwaarde dat een uiterst dringen-

de noodzakelijkheid voorhanden is, dat ernstige middelen

worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevoch-

ten akte of verordening kunnen verantwoorden en dat de

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of

verordening een moeilijk te herstellen ernstig nadeel

kan berokkenen;

3.1. Overwegende dat de verzoekende partij het

moeilijk te herstellen ernstig nadeel uiteenzet als

volgt :
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"Zoals hierboven reeds aangehaald is het bewarend
beslag voor een betwist niet opeisbaar bedrag,
overeenkomstig de circulaire van 25 augustus 1994
(bijlage 39), de meest vergaande maatregel die
Verwerende partij kan nemen.

Het nadeel dat een bewarend beslag aan Verzoekende
partij zal berokkenen is ernstig, aangezien een
beslag op de roerende goederen van Verzoekende
partij, hetzij op haar bankrekeningen, hetzij op de
roerende goederen aanwezig in haar bedrijf, aanlei-
ding zal geven tot een ernstig nadeel, dat moeilijk,
zoniet zelfs onmogelijk zal kunnen worden hersteld
door een naderhand tussen te komen vernietigingsar-
rest.

Indien enerzijds het bewarend beslag op de bank-
rekeningen van Verzoekende partij wordt gelegd,
creëert dit een ernstig moeilijk te herstellen
nadeel.

Niet enkel zal een aanzienlijk bedrag aan beschik-
bare liquiditeiten in hoofde van Verzoekende partij
worden geblokkeerd voor een aanzienlijke termijn; het
ware hierbij opgemerkt dat de raadsman van Verzoeken-
de partij nog steeds geen besluiten heeft opgesteld
in het kader van de hangende gerechtelijke procedure
voor de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
niettegenstaande de zaak werd ingeleid op 23 november
1995.

Verder zal een bewarend beslag bij de kredietin-
stellingen van Verzoekende partij onvermijdelijk tot
enige ongerustheid leiden omtrent de commerciële
geloofwaardigheid van Verzoekende partij en, bijge-
volg worden aangegrepen om de actueel geldende
krediet- en financieringsvoorwaarden desgevallend aan
te passen, zoals blijkt uit het schrijven dd.
26 maart 1996 van de directeur van de bank van
Roeselare (bijlage 38).

Indien anderzijds beslag gelegd wordt op de
roerende goederen die zich in het bedrijf bevinden,
wordt Verzoekende partij in haar produktiviteit en
derhalve haar leefbaarheid zelf geraakt.

Aangezien dergelijk beslag nooit onopgemerkt
plaatsvindt, zullen zowel haar geloofwaardigheid als
haar reputatie tegenover haar klanten hieronder
lijden.

Tenslotte blijkt uit de bijgevoegde overzichts-
tabel dat de door Verwerende partij voor heffingsjaar
1993 gevorderde milieuheffing volkomen disproportio-
neel is aan de heffingen, die volkomen regelmatig en
zonder enige betwisting sinds 1990 werden vastgesteld
en ingevorderd.

(...)
De betwiste beslissing van Verwerende partij

berokkent dan ook niet alleen een financieel nadeel
aan Verzoekende partij, doch vormt ook een ernstige
aantasting van haar professionele reputatie, met
andere woorden kapittelt Verwerende partij
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Verzoekende partij als een dubieuze schuldenaar,
zonder dat hiertoe enige reden of grond bestaat; de
bestreden beslissing maakt derhalve een moeilijk te
herstellen ernstig nadeel uit, zoals Uw Raad dat
reeds bevestigde in haar schorsingsarrest van
30 oktober 1995 (R.v.St., V.Z.W. Ernst &
Young/Minister van Sociale Zaken, nr. 56.105,
30 oktober 1995, A.P.T., 1995, 180).";

3.2.1. Overwegende dat de verzoekende partij het

beweerd nadeel voortvloeiend uit het bewarend beslag

zelf kan voorkomen door, weze onder voorbehoud, betaling

van de gevorderde milieuheffing; dat zij geen concrete

gegevens aanbrengt waaruit blijkt dat zij hoegenaamd

niet bij machte is om die heffing ten bedrage van

5.057.100 fr. te betalen; dat, in acht genomen het

gegeven dat blijkens haar aangifteformulier de verzoe-

kende partij in 1992 137 personen heeft tewerkgesteld en

27.430 mandagen heeft gewerkt, niet zomaar, zonder enige

nadere verantwoording en zonder staving met stukken, kan

worden aangenomen dat door de betaling van het gevorder-

de bedrag haar solvabiliteit in het gedrang komt, waar-

door het financieel nadeel niet meer te herstellen is;

3.2.2. Overwegende, voorts, dat uit geen enkel stuk

blijkt dat de eerste verwerende partij de verzoekende

partij als een "dubieuze schuldenaar" "kapittelt"; dat

met een dergelijke losse bewering de Raad van State geen

rekening kan houden;

3.2.3. Overwegende dat de vaststelling dat de

verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij door de

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden "be-

slissing" een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zal

ondergaan, volstaat om de vordering af te wijzen, zonder

dat aandacht moet worden besteed aan de diverse door de

eerste verwerende partij opgeworpen excepties,

B E S L U I T :
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Artikel 1 .

Het Vlaamse Gewest wordt buiten de zaak

gesteld.

Artikel 2 .

De vordering tot schorsing bij uiterst

dringende noodzakelijkheid wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare

terechtzitting, op twee april 1900 zesennegentig, door

de IVe kamer, die was samengesteld uit :

Mevr. M.-R. BRACKE, staatsraad, wnd. voorzitter,

S. VAN AELST, griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. VAN AELST. M.-R. BRACKE.
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