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J . 

Ten geleide 

1. Dit repertorium is praktijkgericht. Het gaat ervan uit dat thans zowel 
bij de omniprakticus van het recht als bij de Staatsrechtspecialist een 
behoefte aan overzichtelijke informatie over de jurisprudentiele inrijperio
de van het Arbitragehof aanwezig mag worden geacht. En dat nog wel op 
een historisch moment, nu het Hof, pas vier jaar na het startsein, een 
belangrijke bevoegdheidsverruiming en, aansluitend, een structurele her
schikking tegemoet gaat. 

Op 10 oktober 1988, vlakbij het afsluiten van de eerste faze van zijn bestaan, 
prees het Hof zich gelukkig het eerste boekdeel van de door de wet 
voorgeschreven officiele verzameling van zijn arresten te mogen voorstel
len. 

Bij die gelegenheid constateerde het Arbitragehof met voldoening dat het 
zich van meet af mocht verheugen over de opbouwende medewerking van 
alle Staatsmachten en alle rechtscolleges van het land. 

Het Arbitragehof heeft gepoogd zijn kiese taak te vervullen op de passende 
wijze, die waardering vond bij de Grondwetgevende macht, waarmede het 
naar wezen en opdracht zo nauw verknocht is. 

Het was immers de wil van de Grondwetgever het Arbitragehof niet alleen 
in zijn opdracht te bevestigen, maar bovendien het Hof met belangrijke 
bijkomende opdrachten te belasten. 

In die onmiskenbare blijk van waardering en vertrouwen ziet het Arbitrage
hof een aansporing om morgen, zoals vandaag, zijn taak voort te zetten en 
de nieuwe uitdaging naar best vermogen te beantwoorden, mede dank zij 
de evenwichtige samenstelling die ten grondslag ligt aan een heilzame 
collegiale samenwerking. 

Misschien mag men hier de opvatting bijvallen van degenen die met overtui
ging betogen dat het Hof precies dank zij de specifieke formule van zijn 
huidige structuur in staat is gebleken de verstandhouding tussen de Gemeen
schappen en de Gewesten te bevorderen. 

2. De recente grondwetsherziening van juli 1988 heeft een nieuwe faze van 
de Staatshervorming ingeluid. Een ingrijpende hervorming van onze instel
lingen waarbij artikel 107ter van de Grondwet bijkomende bevoegdheden 
aan het Arbitragehof toewijst en waarbij de federalisering van het Staatsbe
stel onder meer door de gewijzigde artikelen 17, 59bis, !OSter en 115 van 
de Grondwet, alsmede door de wetswijziging betreffende de bijzondere wet 
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van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, verder wordt doorge
dreven(*) (**). 
Luidens de nieuwe overgangsbepaling, in fine van het gewijzigde grondwets
artikel107ter, blijft het vigerende wetsbestel betreffende het Arbitragehof 
van toepassing tot op het tijdstip van de inwerkingtreding van de ter 
uitvoering van dat gewijzigde artikel1 07ter uitgevaardigde wet tot wijziging 
van de organieke wet van 18 juni 1983 en van de wet van 10 mei 1985 
betreffende de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen annulatie
arresten. 
Daarmede is de aanvangsfaze afgesloten tijdens welke het Arbitragehof in 
een aantal beginsel-arresten de grondslag legde van een rechtspraak die 
doorslaggevend is voor zijn verdere werking. Ben geschikt moment om die 
rechtspraak panoramisch te overschouwen doorheen de rechtspraktische 
bril. Concreet is de vraag wat op vandaag in de rechtspraak van het 
Arbitragehof de niet gespecialiseerde rechtspracticus interesseren kan. 
De onderhavige bijdrage is een bescheiden poging tot informatie in die 
richting. 

* * * 

Bij die terugblik op de rechtspraak van het Hof staat het venster wijd open 
op de toekomst die door de huidige Constituante voor ons is uitgetekend 
in het gewijzigde artikel 107ter van de Grondwet. 
Luidens het nieuw artikel107ter, § 2 doet het Hof voortaan, steeds bij wege 
van arrest, uitspraak over: 

(*) De art. 17 (Onderwijs), 59bis, § 2, eerste lid (Onderwijs) en 107ter, § 2 (Arbitragehof) 
werden gewijzigd krachtens de grondwetswijziging van 15 juli 19SS (Belgisch Staatsblad van 
19.7 .19SS). De art. !OSter, §§ 2 en 3 (Brussel-Hoofdstad) en 115 (financiering Gewesten) 
werden gewijzigd krachtens de grondwetswijziging van 7 juli 19SS (Belgisch Staatsblad van 
9.7.19SS, met rechtzetting van een erratum in art. !OSter, §3, derde lid in het Belgisch 
Staatsblad van ll.S.19SS). 
(**) De wet vanS augustus 19SO tot hervorming der instellingen werd gevoelig gewijzigd door 
de wet van S augustus 19SS die aan de Gemeenschappen en de Gewesten binnen de hun 
toegewezen bevoegdheidssectoren nieuwe bevoegdheden toevoegt. De inwerkingtreding van 
die wijzigingswet van S augustus 19SS is als volgt geregeld luidens art. IS van deze wet: 
Art. IS, § 1. De art. 7 en 9 tot 11 treden in werking op IS oktober 19SS. 
§2. Art. 1, §2; art. 4, §2, §4, §5, eerstelid, § 14, 7°, § 15, 1°, §16, 1°, 2°en 5°; art. 6; art. S; 
art. 12; § 1 en§ 4; art. 13, § 1; art. 15, treden in werking op 1 januari 19S9. Art. 1, § 2, treedt 
evenwel slechts in werking op dezelfde datum als de wet bedoeld in de art. 59bis, § 6, en 115 
van de Grondwet, wat betreft de Gemeenschap, waarvan de Raad en de Executieve de 
bevoegdheden van het desbetreffende Gewest uitoefenen met toepassing van art. 59bis, § 1, 
tweede lid van de Grondwet. 
§ 3. Art. 16, 4°, wat het daarin bedoelde artikel13, § 3, betreft, treedt in werking op 1 januari 
19S9. 
Art. 12, § 2, en art. 16, 4°, wat het daarin bedoelde art. 13, § 6, betreft, treden in werking op 
dezelfde datum als het koninklijk besluit bedoeld in art. 12, § 3. 
§ 4. Art. 1, §§ 1 en 3; art. 2; art. 4, §§ 1 en 3; art. 4, § 5, !eden 2 en 3; art. 4, § 6 tot§ 13; art. 4, 
§ 14, 4° tot 6°; art. 4, § 15, zo en 3°; art. 4, § 16, 3° en 4°; art. 5; art. 14; art. 16, 1° tot 3°, 
treden in werking op dezelfde datum als de wet bedoeld in de art. 59bis, § 6 en 115 van de 
Grondwet. (Belgisch Staatsblad van 13.S.19SS). 
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1° de in§ 1 bedoelde conflicten, d.w.z. ,de conflicten tussen de wet, het 
decreet en de in artikel 26bis bedoelde regelen, alsook tussen de decreten 
onder ling en tussen de in artikel 26bis bedoelde regelen onderling". 
2° de schending door een wet, een decreet of een in artikel 26bis bedoelde 
regel, van de artikelen 6, 6bis en 17; 
3° de schending door een wet, een decreet of een in artikel 26bis bedoelde 
regel, van de artikelen van de Grondwet die de wet bepaalt. 
Naar luid van hetzelfde artikel107ter, § 2 kan de zaak bij het Hof aanhangig 
worden gemaakt door iedere bij wet aangewezen overheid, door ieder die 
doet blijken van een belang of, prejudicieel, door ieder rechtscollege. 
Zodoende heeft thans ieder staatsburger toegang tot het pretorium van het 
Arbitragehof telkens als hij doet blijken van een belang wegens schending 
van de door of krachtens de Grondwet vastgestelde bevoegdheidsregels, of 
wegens schending van het door de Grondwet gewaarborgde gelijkheidsbe
ginsel (art. 6 en 6bis) en/of van het recht op onderwijs (art. 17). 
Als voorlopig correctief hierop weze aangestipt dat dit rechtstreeks indivi
duele beroep op het Arbitragehof, dat in beginsel in het nieuw artikel107ter, 
§ 2, is vastgelegd, eerst ,operationeel" wordt wanneer de in fine van het 
nieuw artikel107ter aangekondigde wetswijziging van de organieke wet van 
28 juni 1983 een voldongen feit is. 

3. De lege lata, in de huidige stand van het organieke wetsbestel van 28 juni 
1983, zal in het hierna volgend synthesebericht geprobeerd worden de 
beoefenaars van de private rechtspraktijk vertrouwd te maken met de reeds 
brede waaier van rechtsregelen die in de rechtspraak van het Hof zijn 
vastgelegd tijdens de eerste faze van zijn bestaan. De onderhavige kroniek 
bestrijkt de periode van 1 april 1985 tot eind januari 1988. 
Wie bij het naslaan van die kroniek uitziet naar doctrinale bespreking 
waarin opbouwende of afbrekende kritiek tot uiting is gebracht, komt 
bedrogen uit. 
Een overzicht van rechtspraak uit de hand van een rechter die aan de 
opbouw van de rechtspraak rechtstreeks heeft medegewerkt moet, per 
definitie, de hoogst mogelijke objectiviteit nastreven. Meer dan een paging 
tot ordelijke rangschikking van de materies waarop de arresten van het 
Hof hun Stempel drukten, kan het niet zijn. Daarom heeft de steller van 
de onderhavige bijdrage zich schroomvallig beperkt tot de vrijwel getrouwe 
weergave van de door het Hof gehuldigde standpunten, los van commentaar 
of persoonlijke bespiegeling. 
Voor een juist begrip van dat overzicht rechtspraak zal de prakticus van 
meet af oog hebben voor de tweeledigheid van 's Hofs bevoegdheid. Het 
Hof doet immers uitspraak: 
1) Over de door de Ministerraad of de Executieve van Gemeenschappen en 
Gewesten ingestelde beroepen tot vernietiging van een wet of een decreet 
wegens schending van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn 
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vastgelegd voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten (art. 1, § 1). 
Zodra de Senaat zal zijn hervormd en dan uitvoering zal zijn gegeven aan 
de artikelen 24 en 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, zal het beroep tot vernietiging ook kunnen 
uitgaan van de voorzitter van een van de wetgevende vergaderingen, de 
Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, een Gewestraad of een 
Gemeenschapsraad en dit op verzoek van tweederde van de leden van die 
wetgevende vergadering (art. 1, § 2). 
2) Over de prejudiciele vragen die aan het Hof kunnen worden gesteld door 
alle rechtscolleges van het Rijk, inclusief de Raad van State en het Hof van 
Cassatie, omtrent: 
a) de schending door een wet of een decreet van de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgelegd voor het bepalen van de onderschei
den bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; 
b) onverminderd a), elk conflict tussen de gemeenschapsdecreten of tussen 
gewestdecreten, die uitgaan van verschillende wetgevers en voor zover het 
conflict ontstaan is uit hun onderscheiden werkingssfeer (art. 15, § 1). 

4. Hoewel het Hof zich met de feitelijke toedracht van het bodemgeschil 
niet mag inlaten, ligt het voor de hand dat de rechtspraak van het Hof m. b. t. 
de prejudiciele procedures, rechtstechnisch althans, directer aanknoping 
vindt bij de gerechtelijke sfeer waarin de praktijkjurist zich doorgaans 
beweegt. 
Immers via de prejudiciele vraagstelling worden de partijen in het bodemge
schil geconfronteerd met de rechtsgang voor het Arbitragehof. Het Hof 
besliste trouwens dat die partijen in het bodemgeschil eveneens in de 
prejudiciele faze als volwaardige partij toegang hebben tot de debatten voor 
het Hof, ook wanneer zij geen memorie hebben ingediend(1). 
Toch mag de aandacht voor het prejudiciele optreden van het Hof de 
belangstelling niet afleiden van de nuttige aspecten die aanwijsbaar zijn in 
de op annulatieberoep door het Hof gewezen arresten. Het gaat immers niet 
op een te strakke afbakening te maken tussen de prejudiciele rechtspraak 
en de rechtspraak die op het vlak van de beroepen tot vernietiging tot stand 
komt. De arresten over prejudiciele vragen zijn ofwel voorboden van de 
principiele besluitvorming die naderhand, in het kader van de 
annulatiebevoegdheid, haar beslag zal krijgen, ofwel gesteld in het verleng
de van een reeds gevestigde rechtspraak. 

5. Niet alle arresten wekken de belangstelling van de praktijkjurist. Zo lijkt 
jurisprudentie betreffende de werking van het Hof niet bruikbaar voor de 

(1) Arrest nr. 18 van 20 mei 1986- Rolnr. 14. Arrest nr. 32 (op tussengeschil) van 29 januari 
1987 - Rolnr. 36. 
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all-round advocaten die meestal de pretoria van de andere rechtscolleges 
aandoen. Wie van hen zal warm lopen voor wat het Hof heeft beslist over 
het mechanisme van de samenstelling van zijn rechtscolleges of over het 
systeem van de beslissende stem van de voorzitter in func
tie? 

De rubrieken van 's Hofs rechtspraak die hier nuttig ter informatie van de 
private rechtspraktijk aan bod komen kunnen na schifting hoofdzakelijk 
worden gerangschikt onder de trefwoorden ,rechtspleging", ,bevoegd
heid" en ,mensenrechten". 

Het hierna volgende overzicht wordt dan ook aan de hand van die rang
schikking uitgewerkt. 

§ 1. RECHTSREGELEN BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING 
VOOR HET ARBITRAGEHOF 

6. Het is wellicht niet zo evident dat de private rechtspracticus er belang 
bij heeft te worden ingewijd in de rechtspraak betreffende de voorschriften 
die de toegang tot het Arbitragehof en de voor dat Hof gevoerde procedures 
regelen. Toch menen wij dat hem in deze bijdrage een dergelijke informatie 
niet mag worden ontzegd. Niet aileen bestaat principieel geen enkel veto dat 
de advocatuur van het Arbitragehof zou verwijderd houden. Beide zijn 
integendeel op constructieve samenwerking aangewezen. Evenmin kan 
sprake zijn van discriminatie ten aanzien van de leden van de balie die 
potentieel allen in aanmerking komen om, in voorkomend geval, de partijen 
die toegang hebben tot het Hof in de behartiging of de verdediging van hun 
standpunt en hun belangen bij te staan. 

Vandaar dan weer het nut van een vogelvlucht over de rechtspraak m.b.t. 
de rechtspleging voor het Hof die hier in de eerste rubriek wordt bespro
ken. 

RICHTLIJN BETREFFENDE DE NEERLEGGING EN MEDEDELING 
VAN CONCLUSIES 

7. Vooraleer de rechtspraak m.b.t. de rechtspleging voor het Hof hier 
onder de loep wordt genomen is het aangewezen, vooral met het oog op de 
rechtspraktijk, een paar woorden te wijden aan de thans vigerende regeling 
betreffende de neerlegging en mededeling van conclusies. 

Naar luid van artikel 62 van de organieke wet van 28 juni 1983 is het 
onderzoek schriftelijk. 

De artikelen 69 en 70 bepalen de termijn voor het indienen van een memorie 
op 30 dagen na ontvangst van kennisgeving of na bekendmaking in het 
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Belgisch Staatsblad van het door artikel 58 voorgeschreven bericht, al naar 
gelang van het geval. 
Niettemin bepaalt artikel 89, vierde lid van diezelfde wet dat de partijen en 
hun advocaten op de terechtzitting conclusie kunnen nemen en hun monde
linge opmerkingen kunnen voordragen. 
Om daaromtrent meer klaarheid te scheppen heeft het Hof in zijn Regle
ment van Orde van 15 december 1987 (Belgisch Staatsblad van 29.12.1987) 
een artikel 2 ingevoegd dat luidt als volgt: 
,2. Procedure- Wanneer de inwerkingstelling van de in de wet van 28 
juni 1983 vervatte procedureregels uitlegging of toelichting vergt in verband 
met toepassingsmodaliteiten, bepaalt het Hof daartoe richtlijnen die in het 
Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt". 
Ter uitvoering van die bepaling heeft het Hof op dezelfde datum 
( 15 .12.1987) een richtlijn uitgevaardigd betreffende de neerlegging en mede
deling van conclusies (zie zelfde Staatsblad). 
De op til zijnde wijziging van de organieke wet van 28 juni 1983, aan de 
hand van het gewijzigde artikel107ter van de Grondwet zou de opheffing 
van dat Reglement van Orde en van de bedoelde richtlijn kunnen meebren
gen. 

A. WIE IS ,PARTIJ'' VOOR HET HOF? 

1. In geval van beroep tot vernietiging 

8. In beginsel zijn aileen de Ministerraad en de Executieven van Gemeen
schappen en Gewesten partij in de rechtspleging die wordt gevoerd op hun 
beroep tot vernietiging van een wet of een decreet wegens schending van 
door of krachtens de Grondwet bepaalde bevoegdheidsregels (art. 1 § 1 van 
de organieke wet van 28 juni 1983). 
In dat verband besliste het Hof dat de Executieve die een memorie heeft 
ingediend binnen de door artikel 69 van de organieke wet van 28 juni 1983 
bepaalde termijn van dertig dagen, meteen partij is in de procedure tot 
vernietiging. 
Daarentegen is de persoon die in een dergelijke procedure binnen dertig 
dagen na de voorgeschreven publicatie een memorie heeft ingediend met 
toepassing van artikel 70, § 2, van dezelfde wet, geen partij in het geding(2). 
Anders is de toestand van de persoon die in een prejudiciele zaak conform 
artikel 70, § 1 van meergemelde organieke wet, binnen de voorgeschreven 
termijn van dertig dagen een memorie indient. Zo die persoon van een 
belang in de zaak doet blijken wordt hij geacht partij in het geding te zijn 
(zie ook verder nr. 10). 

(2) Arrest nr. 3 van 28 juni 1985- Rolnr. 17. 
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2. In geval van vordering tot schorsing 

9. Met betrekking tot de rechtspleging inzake schorsing van wetten en 
decreten waartegen een beroep tot vernietiging is ingesteld (art. 8 e. v. 
organieke wet) preciseerde het Hof dat uitsluitend de in de artikelen 1, § 1 
en 69 van de organieke wet van 28 juni 1983 vermelde publiekrechtelijke 
organen voor het Hof in rechte optreden. 
De verwijzing naar de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is ten deze niet 
dienend ter zake, omdat het bier niet gaat om rechtsgedingen van de 
Gemeenschap of het Gewest als bedoeld in artikel 82 van die wet(3). 
Het Hof concretiseerde zijn stand punt daaromtrent in een navolgend arrest. 
Kunnen partijen zijn in een procedure tot schorsing, alleszins, de Minister
raad en de Gemeenschaps- en Gewestexecutieven; ieder van die organen is 
rechtstreeks betrokken bij de bevoegdheidsverdeling onder de verschillende 
wetgevers. 
Het Hof was tevens van oordeel dat de Ministerraad en de Executieve van 
de Franse Gemeenschap, vermits zij partij zijn in de procedure tot schor
sing, bet recht hebben door het Hof te worden gehoord indien ze hiertoe 
de wens uitdrukken(4). 

3. In de prejudiciele rechtspleging voor bet Hof 

10. Het Hof liet er geen twijfel over bestaan dat de personen die partij zijn 
in het bodemgeschil dat hangende is voor de feitenrechter die de prejudiciele 
vraag stelt, tevens partij zijn in de rechtspleging voor het Arbitragehof, 
zulks ook al hebben die personen geen memorie ingediend(5). 
Het Hof preciseerde dat diezelfde personen, die partij zijn in het geding voor 
het verwijzend rechtscollege, niet onder toepassing vallen van artikel 70, § 1 
van de organieke wet van 28 juni 1983, d.w.z. dat die personen voor het 
Arbitragehof niet moeten doen blijken van een belang in de zaak die voor 
dat verwijzend rechtscollege aanhangig is. Het Hof was van oordeel dat op 
die personen wel de regel van artikel 69 toepasselijk is die de termijn van 
30 dagen voor het mogelijk neerleggen van een memorie bepaalt(6). 
Voorts oordeelde het Hof dat het contradictoir karakter van de voor het 
Hof gevoerde de batten zou worden aangetast, indien het Hof zijn stand punt 
betreffende het begrip partijen mocht wijzigen door, in een reeds aan de 
gang zijnde rechtspleging, partijen de toegang te ontzeggen tot de debatten 
die zij terecht voor hun persoon toegankelijk konden achten(7). 

(3) Arrest nr. 1 van 5 april 1985 - Rolnr. 13. 
(4) Arrest nr. 34 van 19 februari 1987 - Rolnr. 48. 
(5) Arrestnr. 18 van 20mei 1986- Rolnr. 14. Arrest nr. 32 (op tussengeschil) van 29 januari 
1987- Rolnr. 36. 
(6) Zelfde arrest nr. 32. 
(7) Arrest nr. 32. 
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B. PROCESREGELEN DIE EIGEN ZIJN AAN DE RECHTSPLEGING 
VAN DE BEROEPEN TOT VERNIETIGING 

1. V erzoekschrift 

a. 0PEENVOLGENDE VERZOEKSCHRIFTEN MET ZELFDE ONDERWERP. 

Rechtzetting -:- precisering van de hoedanigheid van de indiener van het 
beroep. 

11. Wanneer bij het Hof twee verzoekschriften met hetzelfde onderwerp 
worden ingediend en het tweede verzoekschrift uitdrukkelijk vermeldt dat 
het de Ministerraad is die het beroep instelt - vermelding die in het eerste 
verzoekschrift niet voorkwam- stelt het Hof vast dat het tweede verzoek
schrift het eerste vervangt(8). 

Rechtzetting van datum. 

Wanneer twee verzoekschriften met hetzelfde onderwerp werden ingediend 
en het tweede verzoekschrift een rechtzetting van de datum van het bestre
den decreet bevat en luidens de motivering van de verzoekende partij werd 
ingediend om een eventuele voorbarigheid van het eerste verzoekschrift 
recht te zetten, dient het eerste verzoekschrift als overbodig te worden 
beschouwd(9). 

b. 0NTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEKSCHRIFT. 

Verschrijving - onjuiste vermelding van datum - zonder invloed op de 
ontvankelijkheid van het beroep. 

12. Wanneer geen twijfel kan bestaan over het werkelijke onderwerp van 
een verzoekschrift heeft een onjuiste vermelding van de datum van de 
bestreden norm geen invloed op de ontvankelijkheid van de vordering. 
Verschrijvingen worden ambtshalve door het Hof rechtgezet(lO). 

Ontvankelijkheid ratione· temporis - dies a quo. 

13. (1) Termijn voor het instellen van het beroep tot vernietiging (art. 2, 
§ 1 organieke wet). 

De termijn van een jaar voor het indienen van een beroep tot vernietiging 
gaat in op de datum van de bekendmaking van de bestreden norm, ongeacht 
het feit of die norm, al dan niet, in werking is getreden of bindende kracht 
heeft verkregen(ll). 

(8) Arrest nr. 9 van 30 januari 1986 - Rolnr. 8. 
(9) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986 - Rolnr. 24. 
(10) Arrest nr. 9 van 30 januari 1986 - Rolnr. 8. 
(11) Arrest nr. 27 van 22 oktober 1986 - Rolnr. 22. 
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(2) Heropening termijn (art. 2, § 2 organieke wet). 
De termijn van zes maanden die op grond van artikel 2, § 2, van de 
organieke wet van 28 juni 1983 openstaat, gaat in op de dag van de 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het bericht waarbij aangekon
digd wordt dat een beroep is ingesteld tegen een norm met hetzelfde 
onderwerp(12). 

Voorwaarden tot opening van nieuwe termijn. 

14. Artikel 2, § 2, van de organieke wet van 28 juni 1983 stelt als enige 
voorwaarde voor de opening van een nieuwe termijn van zes maanden voor 
het instellen van een beroep tot vernietiging, dat een beroep wordt ingesteld 
tegen een norm met hetzelfde onderwerp, zonder bovendien te specifieren 
dat in het beroep dezelfde middelen van onbevoegdheid moeten worden 
aangevoerd(13). 

2. Vordering - onderwerp van bet annulatieberoep 

0NTVANKELIJKHEIDSVOORW AARDE - BELANG VAN DE VERZOEKER. 

15. Het belang van de verzoekende partij bij een vernietigingsberoep be
staat zodra de vraag rijst of de regels die door of krachtens de Grondwet 
zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten zijn nageleefd(14). 

0NDERWERP VAN DE VORDERING. 

16. • niet beperkt tot de tot staving van het beroep aangevoerde middelen. 

Het feit dat de in het verzoekschrift aangevoerde middelen slechts tot 
gedeeltelijke vernietiging kunnen leiden, impliceert niet dat het onderwerp 
van het beroep, zoals geformuleerd in het verzoekschrift, kan worden 
beperkt(15). 

• beperkt tot de in het verzoekschrift beoogde bepalingen. 

Ben bepaling, waarvan de vernietiging niet in het inleidend verzoekschrift 
is gevorderd, kan het Hof niet vernietigen(16). 

(12) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986- Rolnr. 24. 
(13) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986- Rolnr. 24. Arrest nr. 29 van 18 november 1986-
Rolnr. 30. 
(14) Arrest nr. 11 van 25 februari 1986- Rolnr. 12. Arrest nr. 27 van 22 oktober 1986-
Rolnr. 22. 
(15) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986- Rolnr. 24. 
(16) Arrest nr. 41 van 29 oktober 1987 - Rolnr. 38. 
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0MSCRRIJVING VAN DE NORMEN DOOR PARTIJEN- NIET BINDEND. 

17. Het Hof is niet gebonden door de omschrijving die de partijen in 
een beroep tot vernietiging geven aan de normen waarop zij zich beroe
pen(17). 

VORDERING TOT UITBREIDING ENKEL ONTVANKELIJK BIJ VERZOEKSCRRIFT. 

18. De vordering tot uitbreiding van een beroep tot vernietiging is enkel 
ontvankelijk indien ze gebeurt bij verzoekschrift en niet bij conclusie(18). 

0MVANG VAN RET BEROEP BEPAALD DOOR RET BESCRIKKEND GEDEELTE 

VAN VERZOEKSCRRIFT. 

19. Wanneer in het beschikkend gedeelte van het verzoekschrift de gedeelte
lijke vernietiging van het bestreden decreet is gevorderd , ,in de mate zoals 
(in het verzoekschrift) is aangegeven" bepaalt het Hof de omvang van het 
gevorderde aan de hand van de inhoud van het verzoekschrift(19). 

3. Middelen 

0NTVANKELIJKREID. 

20. De middelen uiteengezet in het verzoekschrift voldoen aan het voor
schrift van artikel 4 van de organieke wet van 28 juni 1983, wanneer zij 
vermelden of te verstaan geven welke de bevoegdheidsregel is die geschon
den mocht zijn, welke de bepalingen zijn die deze regel mochten geschonden 
hebben en in welk opzicht diezelfde regel door de bedoelde bepalingen 
mocht zijn geschonden(20). 

MIDDEL DAT NIET TOT RUIMERE VERNIETIGING KAN LEIDEN. 

21. Het middel dat niet tot ruimere vernietiging aanleiding kan geven 
behoeft niet door het Hof te worden onderzocht(21). 

4. V ernietiging 

0MVANG. 

22. Er is grond tot (gehele) vernietiging van een decreet wanneer de bepalin
gen die moeten worden vernietigd onafscheidbaar verbonden zijn met de 
overige bepalingen(22). 

(17) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986- Rolnr. 24. 
(18) Arrest nr. 35 van 22 april 1987- Rolnr. 35. 
(19) Arrest nr. 36 van 10 juni 1987 - Rolnr. 29. 
(20) Arrest nr. 24 van 26 juni 1986 - Rolnr. 19. Arrest nr. 28 van 28 oktober 1986 -
Rolnr. 20. Arrest nr. 45 van 20 januari 1988- Rolnr. 39. 
(21) Arrest nr. 3 van 28 juni 1985- Rolnr. 17. Arrest nr. 8 van 22 januari 1986- Rolnr. 9. 
(22) Arrest nr. 3 van 28 juni 1985- Rolnr. 17. 
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Het is niet verantwoord een geheel van normen zonder reele draagwijdte, 
die het gevolg zijn van een aantal gedeeltelijk vernietigingen, als positief
rechtelijke gegeven te laten bestaan. De decreetgever is niet verantwoorde
lijk voor dergelijke bepalingen waarvan is uitgemaakt dat zij niet Ianger aan 
de door hem beoogde doelstellingen beantwoorden(23). 

C. TOEPASSINGSREGELEN BETREFFENDE DE VORDERING TOT 
SCHORSING (BIJ BEROEP TOT VERNIETIGING) 

1. Cumulatie van de twee voorwaarden 

23. Luidens artikel 9 van de organieke wet van 28 juni 1983 kan tot 
schorsing van een wet of een decreet slechts worden besloten met inachtne
ming van twee voorwaarden: 
1° er moeten ernstige middelen worden aangevoerd; 
2° de onmiddellijke uitvoering van de bestreden wet of het bestreden 
decreet moet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kunnen berokkenen. 
Het Hof besliste dat nu die twee voorwaarden tegelijk moeten vervuld zijn, 
de vaststelling dat aan een van de twee voorwaarden niet is voldaan leidt 
tot verwerping van de vordering tot schorsing(24). 

2. Autonoom karakter van de voorwaarden 

24. Uit de ernst van een middel dat is aangevoerd tot staving van de 
vordering tot schorsing vloeit geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 
voort in de zin van artikel 9 van de organieke wet. 
Het Hof besliste daaromtrent dat de door dit artikel9 gestelde voorwaarden 
tot schorsing autonome voorwaarden zijn: noch de klaarblijkelijkheid, 
noch de ernst van de aangevoerde bevoegdheidsoverschrijding wijzen erop 
dat daaruit noodzakelijkerwijze een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 
zou kunnen voortvloeien(25). 

3. Voorwaarde ,ernstig middel" 

BESTAANBAARHEID MET DE 0RONDWET. 

25. Ernstig is het middel dat een interpretatie van een wettekst voorstaat 
die bestaanbaar is met de Grondwet. 

(23) Arrest nr. 17 van 26 maart 1986- Rolnr. 13. 
(24) Arrest nr. 1 van 5 april1985- Rolnr. 13. Arrest nr. 2 van 5 april1985- Rolnr. 17. 
Arrest nr. 33 van29 januari 1987- Rolnr. 45. Arrestnr. 34van 19februari 1987- Rolnr. 48. 
(25) Arrest nr. 1 van 5 april 1985 - Rolnr. 13. 
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In die zin besliste het Hof dat een middel als ,ernstig" dient te worden 
aangemerkt in de zin van artikel 9 van de organieke wet, wanneer het 
een interpretatie van een wettekst voorstaat die deze tekst bestaanbaar 
maakt met artikel 108 van de Grondwet, en nog wanneer het doet blij
ken dat binnen de wettekst zelf een tegenstrijdigheid zou aan het licht ko
men indien een andere interpretatie dan die van het middel wordt aangeno
men(26). 

ERNSTIG MIDDEL GEEN VOOROORDEEL M.B.T. EVENTUELE VERNIETIGING. 

Het ernstig karakter van het middel dat wordt aangevoerd tot staving van 
een verzoek tot schorsing, houdt geen vooroordeel in met betrekking tot de 
eventuele vernietiging van de bestreden norm(27). 

4. Voorwaarde ,moeilijk te herstellen ernstig nadeel" 

a. BEWIJSLAST. 

26. De verzoekende partij moet het bewijs leveren van het bestaan van 
concrete feiten waaruit een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou kunnen 
blijken(28). 

b. UITEENZETTING VAN DE FElTEN ENIGE BASIS VAN BEOORDELING. 

27. Om het bestaan van een moeilijk te herstellen nadeel te beoordelen kan 
het Hof blijkens artikel 11 van de organieke wet slechts rekening houden 
met de uiteenzetting van de feiten die voorkomt in het verzoekschrift. Die 
bepaling belet nochtans niet dat de partijen die feiten later in de loop van 
de procedure van schorsing nader zouden omschrijven(29). 

C. NOODZAKELIJKHEID VAN VOLDOENDE AANWIJZING VAN CONCRETE FEl-

TEN. 

28. Bij een vordering tot schorsing moeten de aan het Hof voorgelegde 
gegevens een voldoende aanwijzing inhouden van concrete feiten waaruit 
zou blijken dat ,een moeilijk te herstellen ernstig nadeel" kan worden 
berokkend(30). 

d. LOUTER MOREEL NADEEL GEEN ,MOEILIJK TE HERSTELLEN ERNSTIG 

NADEEL''. 

29. Het !outer morele nadeel dat de Staat, een Gemeenschap of een Gewest 
zouden kunnen worden geacht te Iijden ten gevolge van de in een vordering 
tot vernietiging aangeklaagde bevoegdheidsoverschrijding, kan niet worden 

(26) Arrest nr. 2 van 5 april 1985 - Rolnr. 17. 
(27) Arrest nr. 1 van 5 april 1985 - Rolnr. 13. 
(28) Arrest nr. 2 van 5 apri11985- Rolnr. 17. 
(29) Arrest nr. 34 van 19 februari 1987- Rolnr. 48. 
(30) Zelfde arrest. 
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aangemerkt als een ,moeilijk te herstellen nadeel" als bedoeld in artikel 9 
van de organieke wet van 28 juni 1983. 

Er bestaat evenmin enig noodzakelijk verband tussen de mogelijke haast 
waarmee een decreet of een wet zou zijn tot stand gekomen en het eventuele 
nadeel dat daaruit zou voortkomen(31). 

e. LOUTERE BEWERING VOLSTAAT NIET. 

30. Het bestaan van een ernstig nadeel of de vaststelling dat een decreet een 
ernstig nadeel doet ontstaan impliceert niet dat een dergelijk nadeel onher
stelbaar is(32). 

f. VOORW AARDE ,ONMIDDELLIJKE UITVOERING" VAN DE BESTREDEN WET 

OF HET BESTREDEN DECREET (ART. 9 ORGANIEKE WET). 

31. Uit de tijdsduur tussen de uiterste datum van tenuitvoerlegging van de 
twee E.E.G.-richtlijnen en de datum waarop de artikelen 40 en 70 van het 
decreet van het Waalse Gewest van 7 oktober 1985 in werking zijn getreden 
- artikelen, die volgens verzoeker, het de Koning onmogelijk hebben 
gemaakt om het Belgische recht met de voormelde richtlijnen in overeen
stemming te brengen -, volgt dat het in het verzoekschrift aangevoerde 
nadeel niet aan de onmiddellijke toepassing van die artikelen kan worden 
toegeschreven(3 3). 

g. TOEPASSING- CASUlSTIEK. 

• Risico van belangrijke wijzigingen in de energiedistributiesector- moei-
/ijk te herstellen ernstig nadeel. 

32. Het Hof stelde vast dat de onmiddellijke uitvoering van het W aalse 
gewestdecreet van 7 oktober 1985 zou tot gevolg hebben dat in de sector 
van de distributie van electriciteit en gas een feitelijke toestand ontstaat met 
het risico van belangrijke wijzigingen in de werkingsvoorwaarden van 
bedoelde sector, en dat die wijzigingen de bron zouden kunnen zijn van 
aanzienlijke schade. 
Het Hof was van oordeel dat mocht het bestreden besluit later worden 
vernietigd, het dan uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk zou zijn de situatie 
in haar voormalige staat te herstellen. Daarom besliste het Hof dat de 
tweede voorwaarde bepaald bij artikel 9 van de organieke wet van 28 juni 
1983- het risico een moeilijk te herstellen gevaarlijk nadeel te veroorzaken 
- vervuld was(34). 

(31) Arrest nr. 1 van 5 april 1985 - Rolnr. 13. Arrest nr. 34 van 19 februari 1987 -
Rolnr. 48. 
(32) Arrest nr. 33 van 19 januari 1987 - Rolnr. 45. 
(33) Zelfde arrest. 
(34) Arrest nr. 2 van 5 april 1985- Rolnr. 17. 
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• Waterbeleid- eigen jiscaliteit- weerslag op de prijs van water en op 
de werking van een intercommunale watermaatschappij. 

33. Zelfs als men ervan uitgaat dat artikel 32, § 1, van het decreet van bet 
Waalse Gewest van 7 oktober 1985 onmiddellijk van toepassing is, dat de 
gewestelijke belasting een weerslag heeft op de prijs van het water en op 
de werking van de Brusselse Intercommunale Watermaatscbappij, en dat 
daardoor een ernstig nadeel ontstaat, dan is dat nadeel daarom nog niet 
moeilijk te berstellen; beweren dat de teruggave van de verhoging van de 
prijs van het water aan de verbruikers een illusie is, volstaat niet om aan 
te tonen waarom het moeilijk zou zijn - in geval van vernietiging van 
artikel 32, § 1, van het decreet - de feitelijke toestand ongedaan te maken 
die door de onmiddellijke toepassing van die bepaling zou zijn gescha
pen(35). 

• Benoeming van burgemeester - ongelijke behandeling naar gelang van 
het Gewest - geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

34. Het instellen bij decreet van een ongelijke behandeling van de burge
meesters van de verschillende gemeenten van het Rijk, naar gelang van het 
Gewest waartoe die gemeenten behoren, kan op zichzelf niet als een moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel worden beschouwd(36). 
Het blijkt niet dat de onmiddellijke toepassing van het aangevochten 
decreet, die in elk geval slechts occasioneel zal zijn totdat het Hof uitspraak 
doet over het beroep tot vernietiging van bedoelde decreet, tot gevolg zou 
kunnen hebben dat een feitelijke toestand ontstaat die een risico voor een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel inhoudt(37). 

D. PROCESREGELEN M.B.T. DE PREJUDICIELE VRAGEN 

1. Prejudiciele vraag die een beroep tot vernietiging tegen een norm met 
zelfde onderwerp voorafgaat 

35. Naar luid van artikel 61 van de organieke wet van 28 juni 1983 doet 
bet Hof eerst uitspraak over het beroep tot vernietiging wanneer een zelfde 
bepaling het onderwerp is van een beroep tot vernietiging en van een 
beslissing tot verwijzing waarin een prejudiciele vraag is gesteld. 

(35) Arrest nr. 33 van 29 januari 1987- Rolnr. 45. 
(36) Arrest nr. 34 van 19 februari 1987 - Rolnr. 48. 
(37) Zelfde arrest. 
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Het Hof besliste dat, wanneer een beroep tot vernietiging is ingesteld tegen 
een van de normen die het onderwerp zijn van een prejudiciele vraag, het 
Hof dan eerst uitspraak moet doen over het annulatieberoep. In het belang 
van een goede rechtsbedeling mag de prejudiciele procedure niet worden 
voortgezet, vooraleer het Hof uitspraak heeft gedaan over het beroep tot 
vernietiging(38). 

2. Twee opeenvolgende prejudiciele vragen in zelfde zaak 

36. Wanneer het onderzoek van de eerste prejudiciele vraag tot de vaststel
ling heeft geleid van een overschrijding van materiele bevoegdheid, vervalt 
de tweede prejudiciele vraag waarbij de bevoegdheid ratione temporis van 
de decreetgever in het geding is gebracht(39). 
Wanneer uit het onderzoek van de eerste prejudiciele vraag blijkt dat de 
decreetgever geen overschrijding van materiele bevoegdheid heeft begaan, 
onder meer door opheffing van een wetsbepaling met toepassing van artikel 
19, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, vervalt de tweede 
prejudiciele vraag betreffende het (vermeende) conflict tussen het decreet 
en de bedoelde wetsbepaling(40). 

3. Bij overschrijding van materiele bevoegdheid van de decreetgever 

37. Het Hof besliste dat, aangezien de materiele bevoegdheidsoverschrij
ding vaststaat die artikel 11 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap 
van 21 maart 1985 aantast, er geen aanleiding bestaat tot toetsing van de 
oorzaken van onbevoegdheid die in de prejudiciele vragen zijn aangevoerd 
m.b.t. de verenigbaarheid van datzelfde artikel 11 met de in die vragen 
vermelde grondwettelijke en wettelijke bepalingen(41). 

4. Saisine van bet Hof op prejudiciele vraag 

0NVERMOGEN VAN DE PARTIJEN OM VOOR HET HOF DE INHOUD VAN BEN 

PREJUDICIELE VRAAG TE WIJZIGEN OF TE LATEN WIJZIGEN. 

38. • Toepasselijkheid in de tijd 

Het is de verwijzende rechter, en aileen hij, die gemachtigd is om zich uit 
te spreken over de toepasselijkheid in de tijd van een norm waarop mt;n zich 
voor hem beroept en om in voorkomend geval te beslissen of aangaande 
die norm een prejudiciele vraag aan het Hof dient te worden gesteld. Zelfs 
al is het Hof van oordeel dat de rechter de normen die van toepassing zijn 
op de feiten van het geschil niet correct heeft bepaald, toch mag het de 

(38) Arrest nr. 5 van 25 oktober 1985 - Rolnr. 10. Arrest nr. 6 van 25 oktober 1985 -
Rolnr. 11. 
(39) Arrest nr. 38 van 30 juni 1987 - Rolnrs. 31-32-33. 
(40) Arrest nr. 43 van 3 december 1987 - Rolnrs. 40-44. 
(41) Arrest nr. 39 van 15 oktober 1987 - Rolnrs. 42-43-46. 
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vragen op dat punt niet corrigeren. Evenmin mag het uitspraak doen over 
de toepasselijkheid op de feiten van de zaak, van een norm die het Hof niet 
door de beslissing tot verwijzing is voorgelegd(42). 

• Verwijzende rechter niet gebonden door de ,acte clair"-theorie. 

Het Hof verwierp de exceptie van niet-ontvankelijkheid tegen het stellen 
van een prejudiciele vraag, die hieruit was afgeleid dat de juiste interpretatie 
van de bevoegdheidsregels ter zake zo evident zou zijn dat er op dit 
punt redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan en dat de verplich
ting om een prejudiciele vraag te stellen moet worden geacht niet te be- · 
staan in gevallen die overduidelijk geen interpretatiemoeilijkheden opleve
ren. 
Het Hof was van oordeel dat het aan de verwijzende rechter staat met 
toepassing van artikel 15, § 2, van de organieke wet van 28 juni 1983 te 
oordelen of aan een van de uitzonderingen op de verplichting om een 
prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof - die bedoeld zijn in het 
tweede lid van die bepaling - is voldaan, en of hij derhalve niet gehouden 
is zich tot het Hof te wenden. In aile geval is er niets dat hem belet de vragen 
te stellen bedoeld in artikel 15, § 1, van de organieke wet(43). 

• Onvermogen van de partijen om de saisine te wijzigen of te ontzenu-
wen. 

De partijen hebben voor het Hof niet de mogelijkheid de termen van de 
saisine te wijzigen, noch de mogelijkheid de saisine buiten werking te 
stellen( 44). 

• Draagwijdte van de toetsingsmacht van het Hoj m.b.t. de prejudiciiHe 
vragen. 

Het Hof doet over de eventuele bevoegdheidsoverschrijdingen slechts uit
spraak ten aanzien van de in de prejudiciele vraag uitdrukkelijk beoogde 
bepalingen( 45). 

• Vatbaarheid van de in de prejudiciiHe vraag beoogde decreetsartikelen 
voor toetsing aan de bevoegdheidsbepalende regels - beperking. 

Wanneer in verschillende bepalingen van een artikel van een decreet wordt 
verwezen naar andere artikelen van dat decreet die niet ter toetsing aan het 
Hof zijn voorgelegd, is dat artikel met de bevoegdheidsbepalende regels 

(42) Arrest nr. 13 van 25 maart 1986- Rolnr. 3. Arrest nr. 15 van25 maart 1986- Rolnr. 6. 
Arrest nr. 26 van 21 oktober 1986 - Rolnr. 16. Arrest nr. 44 van 23 december 1987 -
Rolnr. 36. 
(43) Zelfde arresten. 
(44) Zelfde arresten. 
(45) Zelfde arresten. 
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slechts in overeenstemming voor zover die andere bepalingen het oak 
zijn(46). 

E. PROCESREGELEN BETREFFENDE HET ONDERZOEK 

Memorie 

• Memorie bij vordering tot schorsing - ontvankelijkheid. 

39. Uitsluitend de daartoe in de organieke wet van 28 juni 1983 aangewezen 
organen kunnen voor het Hof in rechte treden, te weten respectievelijk de 
Ministerraad en de onderscheidene Executieven. Hoewel een Gemeen
schapsexecutieve in de aanhef van haar memorie verklaart op te treden als 
vertegenwoordigend orgaan van de Gemeenschap, is haar memorie tach 
ontvankelijk als uit de bijgevoegde stukken blijkt dat die memorie uitslui
tend op grand van een beslissing van de Executieve is opgemaakt en 
ingediend(47). 

• Termijnverlenging voor indiening memorie - artikel 72 organieke wet 
- draagwijdte. 

Ben verlenging van termijn voor het indienen van een memorie toegestaan 
met toepassing van artikel 72 van de organieke wet van 28 juni 1983, geldt 
voor al de in artikel 69 van die wet bedoelde organen en personen(48). 

F. PROCESREGELEN BETREFFENDE DE TUSSENGESCHILLEN 

Wraking 

a. 0NTVANKELIJKHEID. 

Termijn. 

40. - Een verzoek tot wraking dat op artikel 84 van de organieke wet van 
28 juni 1983 steunt, kan niet wegens laattijdigheid niet-ontvankelijk worden 
verklaard op grand van het feit dat de verzoekers, zelfs al konden - of 
moesten - zij in beginsel de wrakingsgrond vooraf kennen, met het 
neerleggen van hun verzoekschrift gewacht hebben totdat ze zekerheid 
hadden om trent de samenstelling van de zetel ingevolge de kennisgeving van 
de beschikking tot instaatstelling(49). 
- Ben verzoek tot wraking dat niet steunt op artikel 84 van de organieke 

(46) Zelfde arresten. 
(47) Arrest nr. 1 van 5 april 1985 - Rolnr. 13. 
(48) Zelfde arrest. 
(49) Arrest nr. 32 (op tussengeschil) van 29 januari 1987 - Rolnr. 36. 
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wet van 28 juni 1983, maar op artikel6, § 1, van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijhe
den, is niet onderworpen aan de door artikel 85 van voormelde wet beoogde 
termijn(50). 

b. WRAKINGSGRONDEN. 

Strikte interpretatie. 

41. De door de wet opgesomde wrakingsgronden moeten strikt worden 
uitgelegd: men mag ze niet uitbreiden noch er iets aan toevoegen(51). 

Deelneming aan de besluitvorming bij de totstandkoming van een wetsnorm 
in de voormalige hoedanigheid van parlementslid - Geen grond tot wra
king. 

42. De wrakingsgronden bepaald bij artikel 84 van de organieke wet van 
28 juni 1983 wettigen niet de wraking van een rechter op grond dat hij, voor 
dat hij rechter was, als parlementslid zou hebben deelgenomen aan de 
besluitvorming die heeft geleid tot de afkondiging van een wet of een decreet 
waarvan hij daarna, als rechter, de overeenstemming met sommige grond
wetsbepalingen moet beoordelen(52). 

G. REGELEN BETREFFENDE DE UITWERKING EN DE GEVOL
GEN VAN DE ARRESTEN 

1. Arresten betreffende beroepen tot vernietiging 

a. GEZAG VAN GEWIJSDE (ART. 7 ORGANIEKE WET). 

Gezag vim gewijsde - terugwerkende kracht. 

43. De door het Hof gewezen vernietigingsarresten hebben een absoluut 
gezag van gewijsde vanaf de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad 
(art. 7, § 1). De vernietiging heeft bovendien terugwerkende kracht, met 
dien verstande dat de vernietigde norm of het vernietigde gedeelte van de 
norm geacht wordt nooit te hebben bestaan(53). 

(50) Zelfde arrest. 
(51) Zelfde arrest. 
(52) Zelfde arrest. 
(53) Arrestnr. 13van25maart1986-Rolnr. 3.Arrestnr. 15van25maart1986-Rolnr. 6. 
Arrest nr. 16 van 25 maart 1986- Rolnr. 11. Arrest nr. 18 van 20 mei 1986- Rolnr. 14. 
Arrestnr. 19van 25 juni 1986- Rolnr. 15. Arrest nr. 20van 25 juni 1986- Rolnr. 26. Arrest 
nr. 21 van 25 juni 1986- Rolnr. 21. Arrest nr. 22 van 25 juni 1986- Rolnr. 27. Arrestnr. 23 
van 25 juni 1986- Rolnr. 23. Arrest nr. 26 van 21 oktober 1986- Rolnr. 16. Arrest nr. 30 
van 16 december 1986 - Rolnr. 28. 
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Uitwerking van een vernietigingsarrest op een navo/gende prejudicie/e 
vraag. 

44. • Betreffende een door dat arrest vernietigde passus. 
Het Arbitragehof vond de gelegenheid om hieromtrent uitspraak te doen 
inzake het taalgebruik in de sociale betrekkingen. Het Hof besliste immers 
dat, ingevolge het arrest nr. 10 van het Hof van 30 januari 1986 waarbij, 
in artikel1, eerste lid, van het decreet van 19 juli 1973 van de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap ,tot regeling van het gebruik van de talen voor de 
sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van 
de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden 
van de ondernemingen", de woorden ,of die personeel in het Nederland
se taalgebied tewerkstellen" zijn vernietigd, het gedeelte van de prejudi
ciele vraag met betrekking tot dat localisatiecriterium zonder voorwerp 
is(54). ' 

• Betreffende een door dat arrest vernietigde norm. 
Het gedeelte van de prejudiciele vraag betreffende een eerder vernietigde 
norm is zonder voorwerp(55). 

• Betreffende met de vernietigde norm onlosmakeljk verbonden bepalin-
gen. 

De door een prejudiciele vraag beoogde bepalingen van een decreet die 
onlosmakelijk verbonden zijn met een (of meer) eerder bij arrest van het 
Hof vernietigde bepaling( en) van hetzelfde decreet, schenden, bij wege van 
gevolg, de door of krachtens de Grondwet vastgestelde bevoegdheidsregels. 
Aldus artikel11 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 21 maart 
1985, onderwerp van prejudiciele vragen, dat voorziet in een procedure tot 
beteugeling van bepaalde inbreuken op het decreet. Luidens artikel 11, 
eerste lid, kan die procedure worden ingesteld wanneer de in artikel 2, § 1, 
van het decreet bedoelde activiteit wordt uitgeoefend zonder vergunning en 
wanneer de titel van reisagent of reisbureau wordt gevoerd of het in het 
decreet beoogde schild wordt aangewend zonder dat de bedoelde vergun
ning is verkregen. De bepalingen van artikel11 zijn derhalve onlosmakelijk 
verbonden met de bepalingen van het decreet die betrekking hebben op het 
instellen van de vergunning bedoeld in artikel 2, § 1, en op de daaraan 
verbonden voorwaarden. Artikel 11 heeft, los van deze bepalingen, geen 
zelfstandige betekenis. Nu ingevolge het arrest nr. 36 van 10 juni 1987 
vaststaat dat bedoelde bepalingen vestigingsvoorwaarden uitmaken die tot 
de bevoegdheid van de Staat behoren, volgt hieruit dat artikel 11 eveneens 
de regels schendt die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor 

(54) Arrest nr. 13 van 25 rnaart 1986 - Rolnr. 3. 
(55) Arrest nr. 13 van 25 rnaart 1986- Rolnr o 3 0 Arrest nr. 15 van 25 rnaart 1986- Rolnr 0 6o 
Arrestnro 19 van25 juni 1986- Rolnro 15o Arrestnro 20van 25 juni 1986- Rolnro 260 Arrest 
nr 0 21 van 25 juni 1986- Rolnr 0 210 Arrest nr 0 22 van 25 juni 1986- Rolnr 0 27 0 Arrest nr 0 23 
van 25 juni 1986- Rolnro 230 Arrest nro 26 van 21 oktober 1986- Rolnro 160 Arrest nro 30 
van 16 december 1986- Rolnro 280 
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het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeen
schappen en de Gewesten(56). 

b. GEVOLGEN VAN DE VERNIETIGINGSARRESTEN. 

(artikel 6 organieke wet op het Arbitragehof van 28 juni 1983- Wet van 
10 mei 1985). 

Handhaving gevolgen vernietigde bepaling. 

45. • M.b.t. de bejaardenzorg. 
Om de continui:teit in de bejaardenzorg te waarborgen, heeft het Hof, met 
toepassing van artikel 6, tweede lid, van de organieke wet op het Arbitrage
hof en van artikel 1 van de wet van 10 mei 1985 betreffende de gevolgen 
van de door het Arbitragehof gewezen vernietigingsarresten, bij wege van 
algemene beschikking de terugwerking van de vernietiging beperkt. 

Het Hof heeft aldus de gevolgen van de vernietigde bepaling van het decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 5 maart 1985 ,houdende de regeling van 
de erkenning en subsidiering van voorzieningen van bejaarden" gehand
haafd ten aanzien van alle voor de dag van de bekendmaking van het arrest 
op grand van het bestreden decreet verleende erkenningen(57). 

• M.b.t. het administratief toezicht. 
Wanneer een besluit van een Executieve een door bevoegdheidsoverschrij
ding aangetaste decreetsbepaling ten uitvoer legt, is de rechtszekerheid er 
niet mede gediend dat de krachtens dat besluit verrichte handelingen van 
administratief toezicht opnieuw in geding worden gebracht. Daarom dient 
de terugwerkende kracht van de gedeeltelijke vernietiging van die decreets
bepaling bij wege van algemene beschikking te worden beperkt, zulks met 
toepassing van artikel 6, tweede lid, van de organieke wet op het Arbitrage
hof en van artikel 1 van de wet van 10 mei 1985 betreffende de gevolgen 
van de door het Arbitragehof gewezen vernietigingsarresten(58). 

2. Arresten betreffende prejudiciele vragen (ter herinnering) - Gezag van 
gewijsde (art. 17 organieke wet van 28 juni 1983) 

(56) Arrest nr. 39 van 15 oktober 1987 - Rolnrs. 42-43-46. 
(57) Arrest nr. 40 van 15 oktober 1987 - Rolnr. 34. Arrest nr. 41 van 29 oktober i987 -
Rolnr. 38. 
(58) Arrest nr. 45 van 20 januari 1958 - Rolnr. 39. 
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§ 2. RECHTSREGELEN BETREFFENDE DE BEVOEGDHEID VAN 
HET ARBITRAGEHOF 

A. TOETSING VAN DE REGELS BETREFFENDE DE MATERIELE 
BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCBAPPEN EN GEWESTEN 

1. Algemeen 

a. BERVORMING DER INSTELLINGEN - DRAAGWIJDTE BIJZONDERE WET 8 
AUGUSTUS 1980- GEMEENSCHAPPEN / GEWESTEN- AUTONOMIE. 

Autonomie. 

46. • De in 1980 tot stand gebrachte hervorming van de instellingen heeft 
onbetwistbaar de autonomie van de Gemeenschappen meer diepgang gege
ven en het beginsel van de autonomie voor het Vlaamse Gewest en het 
Waalse Gewest in toepassing gebracht. 

Voor zover zij er niet over hebben beschikt, hebben de Grondwetgever en 
de bijzondere wetgever aan de Gemeenschappen en de Gewesten volledige 
bevoegdheid toegewezen tot het uitvaardigen van de regels die eigen zijn aan 
de hun toegewezen aangelegenheden, en zulks onverminderd de mogelijk
heid om desnoods beroep te doen op artikel10 van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980(59). 

• Gewesten niet bevoegd in Gemeenschapsaangelegenheden. 
Een decreet van een Gewestraad kan geen aangelegenheden regelen die zijn 
bedoeld in artikel 59bis, §§ 2 en 2bis, van de Grondwet(60). 

b. 0PHEFFING, AANVULLING, WIJZIGINGOFVERVANGINGVANWETSBEPA
LINGEN. 

Gewesten bevoegd tot opheffing van een wet. 

47. Artikel 19, § 2, van de bijzondere wet bepaalt: ,Bet decreet heeft 
kracht van wet. Bet kan geldende wetsbepalingen opheffen, aanvullen, 
wijzigen ofvervangen". Bet decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 1985 
heeft in de jachtwet van 28 februari 1882, onder het opschrift ,Bepalingen 
eigen aan het Waalse Gewest" een artikel37 ingevoegd dat betrekking heeft 
op de verjaringstermijn van de strafvordering voor de door die wet bepaalde 
misdrijven. Het decreet heeft aldus voor het Waalse Gewest de bepalingen 
van artikel 28 van de jachtwet van 28 februari 1882 impliciet opgeheven, 
behalve in de mate die is aangegeven in het tweede lid van het nieuwe artikel 
37(61). 

(59) Arrest nr. 25 van 26 juni 1986 - Rolnr. 18. Arrest nr. 27 van 22 oktober 1986 -
Rolnr. 22. Arrest nr. 31 van 20 januari 1987- Rolnr. 36. Arrest nr. 40 van 15 oktober 1987 
- Rolnr. 34. Arrest nr. 41 van 29 oktober 1987 - Rolnr. 38. 
(60) Arrest nr. 37 van 17 juni 1987- Rolnrs. 48-49. 
(61) Arrest nr. 43 van 3 december 1987 - Rolnrs. 40-44. 
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C. DECREETGEVER NIET BEVOEGD INZAKE DE DOOR DE GRONDWET AAN DE 
WET VOORBEHOUDEN AANGELEGENHEDEN. 

Algemeen beginsel: onbevoegdheid van Gemeenschappen en Gewesten. 

48. De artikelen 3ter, 59bis, en 107quatervan de Grondwet en de artikelen 
4 tot 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 hebben de decreetgever 
de bevoegdheid verleend om bij decreet een aantal aangelegenheden te 
regelen. Artikel19, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt 
evenwel: ,Het decreet regelt de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 4 
tot 11, onverminderd de bevoegdheden die door de Grondwet aan de wet 
zijn voorbehouden". 
Daaruit volgt dat, behoudens de gevallen waarin een bijzondere en uitdruk
kelijke machtiging is gegeven door de bijzondere of de gewone wet tot 
hervorming der instellingen, een decreetgever de hem toegewezen aangele
genheden slechts kan regelen mits hij op generlei wijze inbreuk maakt op 
de door de Grondwet aan de wet voorbehouden bevoegdheden(62). 

Geen toepassing van de door artikel 10 van de organieke wet toegewezen 
accessoire bevoegdheid. 

49. De mogelijkheid die de Raden krachtens artikel 10 van de bijzondere 
wet heb ben om in de decreten rechts bepalingen op te nemen, m. b. t. aangele
genheden waarvoor zij niet bevoegd zijn, kan geen toepassing vinden op 
bevoegdheden die de Grondwet aan de wet voorbehoudt(63). 

d. TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD. 

Onbevoegdheid van het Hof ten aanzien van een wet die de verdeling van 
de wetgevende bevoegdheden voorafgaat 

50. In wezen bevoegd om toe te zien op de inachtneming van de grondwet
telijke begrenzing van de respectieve bevoegdheden van verschillende wet
gevers, is het Hof niet bevoegd om de bevoegdheid van de nationale wetge
ver te toetsen voor de periode die het tijdstip voorafgaat waarop de 
bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten werden 
verdeeld( 64). 

e. BELANGENCONFLICTEN- OVERLEGPROCEDURE (ART. 32 GEWONE WET 
VAN 9 AUGUSTUS 1980)- GEEN BEVOEGDHEIDSBEPALENDE REGEL. 

51. De bepalingen van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 
tot hervorming van de instellingen (overlegprocedure) zijn geen bevoegd-

(62) Arrest nr. 44 van 23 december 1987- Rolnr. 36, B. 4. Arrest nr. 50 van 17 maart 1988 
- Rolnr. 52, B. 2. Arrest nr. 51 van 17 maart 1988- Rolnr. 53, B. 2. 
(63) Zelfde arresten. 
(64) Arrestnr. 13 van25 maart 1986- Rolnr. 3. Arrest nr. 15 van 25 maart 1986- Rolnr. 6. 
Arrest nr. 16 van 25 maart 1986- Rolnr. 11. Arrest nr. 18 van 20 mei 1986- Rolnr. 14. 
Arrest nr. 19 van 25 juni 1986 - Rolnr. 15. 
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heidsverdelende regels in de zin van artikel 1, § 1, van de organieke wet van 
22 januari 1986(65). 

f. ONBEVOEGDHEID VAN WETGEVER EN DECREETGEVER OM DE INACHT

NEMING VAN DE DOOR OF KRACHTENS DE GRONDWET VASTGESTELDE 

BEVOEGDHEIDSREGELS OP TE LEGGEN. 

52. Uitsluitend aan het Arbitragehof opgedragen bevoegdheid. 

De wetgever (nationale wetgever of decreetgever) kan zich niet de bevoegd
heid aanmatigen die artikel 107ter van de Grondwet aan het Hof toe
kent. 

De bepaling waarbij een wetgever in een wet of een decreet de verplich
ting oplegt de bevoegdheidsverdelende regels in acht te nemen, heeft 
geen rechtsgevolg en kan derhalve niet uit eigen kracht de bevoegdheids
overschrijding waardoor een norm zou zijn aangetast ongedaan ma
ken(66). 

g. BEVESTIGING 'VAN WETGEVENDE BEVOEGDHEID - VATBAAR VOOR 

TOETSING DOOR ARBITRAGEHOF. 

53. • Bevestiging door wetgevers van de eigen bevoegdheid. 

De bepaling waarbij de nationale wetgever zijn bevoegdheid op een punt 
bevestigt kan door het Arbitni.gehof worden getoetst, ook al neemt hij de 
essentie over van een vorige bepaling(67). 

• Bevestiging door de decreetgever van een wetgevende bevoegdheid. 

Wanneer een decreetgever een wettelijke regeling binnen zijn bevoegdheids
gebied opheft en de inhoud ervan overneemt in een decreet, laat hij zijn 
bevoegdheid gelden en kan deze regeling door het Arbitragehof worden 
getoetst( 68). 

h. VOOR TOETSING DOOR RET ARBITRAGEHOF VATBARE BEVOEGDHEIDS

REGELS. 

54. • Geen toetsing op het vlak van de door de Grondwet aan de wet 
voorbehouden aangelegenheden (zie hierboven nrs. 48-49). 

55. • Toetsing van bij wet of decreet bevestigde wetsbepalingen in verband 
met de door of krachtens de Grondwet bepaalde bevoegdheidsregels 
(zie hierboven nr. 53). 

(65) Arrest nr. 8 van 22 januari 1986 - Rolnr. 9. 
(66) Zelfde arrest. 
(67) Arrest nr. 11 van 25 februari 1986- Rolnr. 12. 
(68) Arrest nr. 27 van 22 oktober 1986 - Rolnr. 22. 
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56. • Geen toetsing van bevoegdheidsregels die uitsluitend ressorteren 
onder de wetgevende of de uitvoerende macht. 

- Verkiezing van een Executieve door de Raad- Onbevoegd-
heid van het Hof. 

Het Hof vermag enkel uitspraak te doen over de conformiteit van de aan 
zijn oordeel voorgelegde wetten en decreten met de regelen die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderschei
den bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Het 
Hof is onbevoegd - zowel rechtstreeks als via een exceptie van niet -ontvan
kelijkheid- om de regelmatigheid te toetsen van de verkiezing van de I eden 
van de Waalse Gewestexecutieve door de Waalse Gewestraad. Bij ontstente
nis van een door de Grondwet en de bijzondere wet ingericht jurisdictioneel 
toezicht, valt deze beoordeling onder de exclusieve bevoegdheid van de 
Raad(69). 

- Geen toetsing m. b. t. de inachtneming van bevoegdheids-
verdelende regels door de uitvoerende macht. 

In hoever de nationale uitvoerende macht de bevoegdheidsverdelende 
regels tussen de Staat en de Gemeenschap naleeft, is een vraag waar
van de beantwoording de bevoegdheid van het Arbitragehof te buiten 
gaat(70). 

57. • Toetsing van de door of krachtens de Grondwet bepaalde bevoegd-
heidsregels. 

Bevoegdheidsverdelende regels - Titel II van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980. 
(1) Regels die eengeheel uitmaken, inclusief artikel13, § 3, van de bijzonde-

re wet van 8 augustus 1980. Bevoegdheidsbepalende regels. 
Onder de bepalingen van Titel II van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 
met opschrift ,De bevoegdheden", zijn er sommige rechtstreeks bevoegd
heidstoewijzend, andere, daarentegen, strekken ertoe het gebruik dat door 
de decreetgever ervan kan worden gemaakt, te beperken of te moduleren. 
AI die regels, met inbegrip van artikell3, § 3, dienen te worden beschouwd 
als regels die de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschap
pen en de Gewesten bepalen(71). 

(2) Artikel13, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980- Bevoegd
heidsbepalende regel. 

Artikel 13, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 begrenst de 

(69) Arrest nr. 34 van 19 februari 1987 - Rolnr. 48. 
(70) Arrest nr. 31 van 20 januari 1987 - Rolnr. 25. 
(71) Arrest nr. 24 van 26 juni 1986 - Rolnr. 19. Arrest nr. 27 van 22 oktober 1986 -
Rolnr. 22. Arrest nr. 28 van 28 oktober 1986 - Rolnr. 20. 
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bevoegdheid van de Gemeenschappen de Gewesten- om de controle te 
regelen op de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen en is 
derhalve een krachtens de Grondwet vastgelegde regel voor het bepalen 
van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten in de zin van artikel 1 van de organieke wet van 28 juni 
1983(72). 

(3) Artikell3, § 6, juncto art. 13, § 3 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980- Bevoegdheidsbepalende regel. 

Artikel13, § 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is onafscheidbaar 
verbonden met artikel 13, § 3, van dezelfde wet en moet, zoals alle andere 
regels die deel uitmaken van Titel II van de bijzondere wet, onder de titel 
,De bevoegdheden", worden beschouwd als een regel die de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten bepaalt en 
die bijgevolg ter kennisneming staat van het Hof(73). 

i. BEVOEGDHEID VAN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN OM PROVINCIALE 

EN GEMEENTELIJKE OVERHEDEN TE BELASTEN MET DE UITVOERING VAN 

DECRETEN. 

58. De Gemeenschaps- en de Gewestdecreetgever kunnen binnen de hun 
toegewezen bevoegdheden de provinciale en gemeentelijke overheden belas
ten met de uitvoering van de decreten. In die mate machtigt artikel 46 van 
de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen de 
decreetgever ertoe die overheden met de uitvoering van de decreten te 
belasten(74). 

2. Toetsing met betrekking tot de specifieke bevoegdheid van de Gemeen-
schappen 

Volheid van bevoegdheid. 

59. De Grondwetgever en de bijzondere wetgever hebben, voor zover zij 
dienaangaande niets anders bepalen, aan de Gemeenschappen en de Gewes
ten volledige bevoegdheid toegewezen tot het uitvaardigen van regels die 
eigen zijn aan de aangelegenheden die hun zijn overgedragen, onverminderd 
het beroep dat zij desnoods kunnen doen op artikel 10 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 (zie arrest in voetnoot 75). 

(72) Arrest nr. 27 van 22 oktober 1986 van 22. 
(73) Arrest nr. 28 van 28 oktober 1986- Rolnr. 20. 
(74) Arrest nr. 44 van 23 december 1987- Rolnr. 36. 
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a. CULTURELE AANGELEGENHEDEN (art. 59bis, §2, 1° van de Grondwet, 
art. 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980). 

(1) Radio-omroep en televisie artikel 59bis, § 2 en 59ter Grondwet; artikel 
4, 6° bijzondere wet van 8 augustus 1980; artikel 4, § 1 wet van 31 december 
1983. 

• Algemene toewijzing van bevoegdheid. 

60. De artikelen 59bis, § 2 en 59ter van de Grondwet, artikel 4, 6°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 en artikel 4, § 1, van de wet van 31 
december 1983 hebben aan de Gemeenschappen bet geheel van de aangele
genheid radio-omroep en televisie overgedragen, behoudens de door de 
bijzondere wetgever opgesomde uitzonderingen(75). 
De Gemeenschapsraden mogen derhalve het statuut van de openbare insti
tuten van radio-omroep en televisie regelen en bepalen dat de instituten bet 
programma van hun uitzendingen vaststellen, vermits dat inherent is aan 
de overgedragen aangelegenheid(76). 

• Programmering uitsluitend toevertrouwd aan de instituten radio en tele-
visie. 

61. Uitsluiting van mededelingen van de nationale regering. 
De zeggenschap over de programmering die aan de instituten voor radio en 
televisie is toevertrouwd, is beperkt tot de aan de Gemeenschappen overge
dragen aangelegenheid, waaruit bet uitzenden van mededelingen van de 
nationale regering uitdrukkelijk is uitgesloten. Met bet decreet van 12 
december 1977 blijft de Franse Gemeenschap binnen de grenzen van haar 
grondwettelijke bevoegdheid wanneer zij in algemene bewoordingen aan 
de instituten de bevoegdheid toekent om bet programma van hun uitzendin
gen vast te stellen en de uitvoeringsmodaliteiten ervan te bepalen. De 
uitzending van regeringsmededelingen is immers geen uitzending van een 
instituut(77). 

Begrenzing van de bevoegdheid van de decreetgever. 
Door, in algemene bewoordingen, aan de instituten van radio en televisie 
de bevoegdheid toe te kennen om bet programma van hun uitzendingen vast 
te stellen en de uitvoeringsmodaliteiten ervan te bepalen, schendt bet decreet 
van de Franse Gemeenschap van 12 december 1977 houdende bet statuut 
van de , ,Radio-Television beige de Ia Communaute fran~;aise'' geenszins de 
regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor bet bepalen 
van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de 
Gewesten, mits dat decreet wordt uitgelegd in overeenstemming met de 
bevoegdheid die bij uitsluiting aan de nationale wetgever toekomt voor de 

(75) Arrest nr. 31 van 20 januari 1987 - Rolnr. 25. 
(76) Zelfde arrest. 
(77) Zelfde arrest. 

1328 



1- [_.C_ 

uitzending, bij middel van de radio-omroep en de televisie, van mededelin
gen van de nationale regering(78). 

• Bevoegdheid Gemeenschappen - geen vat op uitzending van handels
reclame. 

62. De aangelegenheid ,uitzending van( ... ) handelsreclame" is krachtens 
artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bij wijze van
restrictief te interpreteren - uitzondering aan de bevoegdheid van de 
Gemeenschappen onttrokken en blijft tot de bevoegdheid van de Staat 
behoren. 
De beslissing om het invoeren van handelsreclame al dan niet in te voeren 
vormt de essentie zelf van de nationaal gebonden bevoegdheid, ongeacht 
de wijze van radio-omroep(79). 

(2) Toerisme (art. 4, 10°, bijzondere wet van 8 augustus 1980). 

• Toeristisch beleid - logiesverstrekkende bedrijven - omvang bevoegd-
heid Gemeenschappen. 

63. Artikel59bis, § 2, van de Grondwet, samen gelezen met artikel4, 10°, 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, onder voorbehoud van deter 
zake door artikel6, § 1, VI, 4°, c, van die wet aan de Gewesten toegewezen 
bevoegdheid, heeft het gehele toeristische beleid aan de Gemeenschappen 
overgedragen, met inbegrip van alle aspecten van dat beleid die bepalend 
zijn voor de kwaliteit van het hotelwezen en die de bescherming van de 
toeristen op het oog hebben. 
De Vlaamse Gemeenschap is derhalve bevoegd tot vaststelling van het 
statuut van de logiesverstrekkende bedrijven, globaal genomen, zonder dat 
ter zake een beroep hoeft te worden gedaan op artikel10 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980(80). 

• Logiesverstrekkende bedrijven. 

~--~- -~- l. 

Vestigingsvoorwaarden en prijsbeleid - nationale aangele
genheid. 

64. In deze sector is de rechtspraak van het Hof vatbaar gebleken voor 
evolutie. In een eerste arrest oordeelde het Hof dat de uitzonderingsbepaling 
van artikel 6, § 1, VI, 6° bijzondere wet van 8 augustus 1980 m.b.t. de 
Gewesten, niet geldt voor de Gemeenschappen m.b.t. het toerisme. 
Inzake economisch beleid zijn de Gewesten niet bevoegd voor het vaststellen 
van vestigingsvoorwaarden. Die uitzondering mag niet op de Gemeenschap
pen worden toegepast. Dat besliste aanvankelijk het Arbitragehof, en wel 
op grond dat het gehele toeristische beleid globaal aan de Gemeenschappen 

(78) Zelfde arrest. 
(79) Arrest nr. 7 van 20 december 1985- Rolnr. 7. 
(80) Arrest nr. 25 van 25 juni 1986 - Rolnr. 18. 
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was overgedragen, met inbegrip van aile aspecten daarvan die bepalend zijn 
voor de kwaliteit van het hotelwezen en die de bescherming van de toeristen 
op het oog hebben. De veiligheid, en meer bepaald de brandbeveiliging in 
de logiesverstrekkende bedrijven - aldus het Hof- is een zodanig aspect, 
zodat de Gemeenschappen inzake veiligheid bevoegd zijn voor al wat 
specifiek is voor de logiesverstrekkende bedrijven(81). 
Die rechtspraak werd gewijzigd bij het in voltallige zitting gewezen arrest 
nr. 36 van 10 juni 1987, Rolnr. 29 i.z. Reisbureaus. 
Bij dat arrest besliste het Hof dat de bevoegdheidsbeperking van artikel 6, 
§ 1, VI, laatste lid, 6°, van de bijzondere wet naar luid waarvan de Gewesten 
niet bevoegd zijn inzake prijsbeleid en vestigingsvoorwaarden, ook toepas
selijk is op de Gemeenschappen. Hoewel die bepaling voorkomt in artikel 
6, § 1, VI, laatste lid, 6°, van de bijzondere wet betreffende de aan de 
Gewesten toegewezen bevoegdheid en niet is opgenomen in artikel 4 van 
dezelfde wet betreffende de bevoegdheid van de Gemeenschappen, toch 
geldt zij als de uiting van de wil van de wetgever om de gehele regeling inzake 
prijsbeleid en de vestigingsvoorwaarden als nationale aangelegenheid te 
behouden(82). 

• Reisbureaus. 

Omvang bevoegdheid Gemeenschappen. 
65. Krachtens artikel 59bis, § 2, van de Grondwet en artikel4, 10°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zijn de 
Gemeenschappen bevoegd om regels uit te vaardigen die eigen zijn aan de 
aangelegenheid van het toerisme, onder voorbehoud van de door artikel 6, 
§ 1, VI, 4°, c, van de bijzondere wet aan de Gewesten toegekende bevoegd
heid inzake hulp aan de toeristische nijverheid. De reisbureaus hebben een 
belangrijk aandeel in de toeristische bedrijvigheid zoals die thans wordt 
beoefend en bedoeld is in artikel 4, 10°, van de bijzondere wet(83). 

Vestigingsvoorwaarden- Reisbureaus- Nationale aangele
genheid. 
66. In overeenstemming met zijn voormeld arrest nr. 36 van 10 juni 1987 
(zie nr. 64) besliste het Hof dat het decreet van de Vlaamse Gemeenschap 
van 21 maart 1985 beoogt vestigingsvoorwaarden te regelen in de zin van 
artikel6, § 1, VI, laatste lid, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 
in zover het voornaamste onderwerp van dat decreet erin bestaat de toegang 
tot en de uitoefening van het beroep van exploitant , van reisbureaus" te 
regelen, door sommige aan die beroepswerkzaamheden eigen voorwaarden 
af te bakenen waarvan het verlenen van de vereiste voorafgaande vergun
ning afhankelijk kan worden gesteld, en door het uitoefenen van het beroep 
zonder vergunning te sanctioneren. 

(81) Zelfde arrest. 
(82) Arrest nr. 36 van 10 juni 1987 - Rolnr. 29. 
(83) Zelfde arrest. 
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Daaruit vloeit voort - aldus het Hof - dat die bepalingen van het decreet 
een aangelegenheid regelen die tot de bevoegdheid van de nationale wetge
ver behoort(84). 

b. ONDERWIJS (art. 59bis, § 2, 3 Grondwet). 

(1) Algemeen: volheid van bevoegdheid voor de gemeenschapsraden- in 
acht te nemen evenwicht tussen schoolnetten. 

67. De gemeenschapsraden hebben krachtens artikel 59bis, § 2, 2°, van de 
Grondwet de volheid van bevoegdheid tot het regelen van het onderwijs in 
de ruimste zin van dat woord, behalve voor , , wat betrekking heeft op de 
schoolvrede" en de daarna in de grondwetsbepaling opgesomde uitzonde
ringsmateries, die verder onder de bevoegdheid van de nationale overheid 
ressorteren. 
Die bevoegdheid moet worden uitgeoefend met inachtneming van evenwich
ten tussen de verschillende schoolnetten, onverminderd de fundamentele 
beginselen die door de nationale wetgever zijn gehuldigd met betrekking tot 
de na de term ,schoolvrede" in artikel 59bzs, § 2, 2°, van de Grondwet 
opgesomde aangelegenheden(85). 

(2) Begrippen - draagwijdte. 

• Begrip ,schoolvrede"- uitzonderingsmateries (leerplicht - onderwijs
structuren- diploma's- toelagen- wedden- schoolbevolkingsnor
men). 

68. Ret begrip ,schoolvrede" heeft blijkens de parlementaire voorberei
ding van artikel 59bis, § 2, 2°, van de Grondwet betrekking op de wetten, 
besluiten en protocollen, die de verhoudingen tussen de verschillende 
schoolnetten regelen(86). 

• Uitzonderingsmateries (leerplicht- onderwijsstructuren- diploma's-
toelagen - wedden - schoolbevolkingsnormen. 

69. De na de term ,schoolvrede" opgesomde aangelegenheden houden 
verband met de schoolvrede in die zin dat de Grondwetgever heeft geoor
deeld dat de regeling ervan de schoolvrede fundamenteel blijft waarborgen. 
Uit de formulering van artikel59bis, § 2, 2°, van de Grondwet blijkt evenwel 
dat de noties opgesomd na het concept ,schoolvrede" oak een autonome 
draagwijdte hebben. Die begrippen, die als uitzonderingen gelden, kunnen 
niet op zodanige wijze worden uitgelegd dat daardoor de toewijzing van 
bevoegdheid aan de Gemeenschappen, zoals geregeld bij artikel 59bis, § 2, 

(84) Zelfde arrest; ook: Arrest nr. 39 van 15 oktober 1987 - Rolnrs. 42-43-46. 
(85) Arrest nr. 8 van 22 januari 1986- Rolnr. 9. 
(86) Zelfde arrest. 
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2°, van de Grondwet, aile betekenis zou verliezen. Zoals aile uitzonderingen 
moeten die begrippen strikt worden ge1nterpreteerd(87). 

(3) Vrijheid van onderwijs. 

70. De Gemeenschappen kunnen geen aanspraak maken op vrijheden die 
ten behoeve van de burgers zijn bewaarborgd om op grond daarvan een 
basisregeling te treffen met betrekking tot materies die in artikel 59bis, § 2, 
2°, van de Grondwet uitdrukkelijk aan hun bevoegdheid zijn onttrok
ken(88). 

C. PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (art. 59bis, § 2bis, Grond
wet, art. 5, § 1 bijzondere wet van 8 augustus 1980). 

(1) Gezondheidsbeleid. 

• Gezondheidsbeleid - rustoorden voor bejaarden - gezondheidsbeleid 
versus/bijstand aan personen - bejaardenbeleid. 

71. Uit artikel 1 van het decreet van 10 mei 1984 en van de Franse 
Gemeenschap betreffende de rustoorden voor bejaarden en uit de memorie 
van toelichting bij het decreet volgt dat de decreetgever de erkenning van 
de gewone rusthuizen heeft willen regelen, die niet de zorgenverstrekking, 
in de zin van artikel5, § 1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 
tot voornaamste activiteit hebben. Het decreet vindt zijn grondslag in 
artikel 5, § 1, II, 5°, van de bijzondere wet betreffende het bejaardenbe
leid(89). 

(2) Bijstand aan personen. 

• Bejaardenbeleid. 

72. - Bescherming van bejaarden/Bejaardenvoorzieningen 
- bevoegdheid van de Gewesten. 

Artikel 59bis, §2bis, van de Grondwet, samen gelezen met artikel 5, § 1, 
II, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, heeft, onder voorbehoud 
van de in de bijzondere wet vermelde uitzonderingen, het gehele bejaarden
beleid aan de Gemeenschappen overgedragen, met inbegrip van aile aspec
ten van dat beleid die specifiek de bescherming van de bejaarden en de 
kwaliteit van de bejaardenvoorzieningen op het oog hebben. 
De Gemeenschappen zijn bijgevolg bevoegd om specifieke regels uit te 
vaardigen betreffende de materiele omkadering van de bejaardenzorg(90). 

(87) Zelfde arrest. 
(88) Arrest nr. 8 van 22 januari 1986 - Rolnr. 9. 
(89) Arrest nr. 41 van 29 oktober 1987 - Rolnr. 38. 
(90) Arrest nr. 40 van 15 oktober 1987- Rolnr. 34. Arrest nr. 41 van 29 oktober 1987-
Rolnr. 38. 
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- Bejaardenvoorzieningen- Veiligheid- Brandveiligheid. 
Het beleid met betrekking tot de veiligheid van de bejaardenvoorzieningen, 
en meer bepaald de brandbeveiliging, is geen zuiver nationale aangelegen
heid gebleven en vertoont, omwille van de eigen kenmerken van de personen 
die erin verblijven, specifieke aspecten. Is de nationale overheid bevoegd 
om basisnormen uit te vaardigen, tach zijn de Gemeenschappen bevoegd 
tot het regelen van de specifieke veiligheidsaspecten van de bejaardenvoor
zieningen. De Gemeenschappen zijn verder bevoegd om alle normen inzake 
veiligheid toe te passen in het kader van het erkennings- en subsidHiringsbe
leid(91). 

- Bejaardenvoorzieningen- Veiligheid- Bevoegdheid Ge
meenschappen inzake bepaling van veiligheidsnormen -
niet onbegrensd. 

Een decreetbepaling die in algemene termen bepaalt dat geen serviceflatge
bouw, woningcomplex met dienstverlening of rusthuis mag worden geex
ploiteerd dan met inachtneming van de door de Executieve bepaalde nor
men inzake veiligheid, geeft meteen aan de Executieve een onbegrensde 
delegatie tot het vaststellen van veiligheidsnormen voor bedoelde bejaarden
voorzieningen en schendt derhalve de door of krachtens de Grondwet 
vastgestelde regels voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van 
de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten(92). 

d. TAALGEBRUIK. 

(1) Algemeen. 

• Vrijheid van taa/gebruik- art. 23 Grondwet- Uitzondering: socia/e 
betrekkingen artikel 59bis, § 3, 3° Grondwet. 

73. Doordat artikel 59bis, § 3, 3°, van de Grondwet aan de Cultuurraden 
van de Cultuurgemeenschappen de bevoegdheid verleent om het taalgebruik 
te regelen in de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer alsme
de voor de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en 
bescheiden van de ondernemingen, voegt het een uitzondering toe aan het 
principe van de vrijheid van taalgebruik dat in artikel 23 van de Grondwet 
erkend wordt(93). 

• Bestuurstaa/ - Wet van v66r de Grondwetsherziening van 1970 -
toepasse/ijkheid. Taalgebruik- Sociale betrekkingen en bestuurszaken 
(materiiHe I territoriale bevoegdheid). 

74. Sinds de inwerkingtreding van artikel 59bis van de Grondwet zijn de 
gecoordineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken van kracht 

(91) Arrest nr. 40 van 15 oktober 1987- Rolnr. 34. Arrest nr. 41 van 29 oktober 1987-
Rolnr. 38. 
(92) Arrest nr. 40 van 15 oktober 1987 - Rolnr. 34. 
(93) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986 - Rolnr. 24. 
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gebleven, enerzijds in het Franse en in het Nederlandse taalgebied, met 
uitzondering van de gemeenten, diensten en instellingen, bedoeld in artikel 
59bis, § 4, tweede lid, van de Grondwet, zolang die wetten niet waren 
vervangen door decreten, anderzijds in de andere twee taalgebieden en in 
de in artikel 59bis, § 4, tweede lid, van de Grondwet beoogde gemeenten, 
diensten en instellingen, zolang die wetten niet door nieuwe nationale wetten 
zijn vervangen(94). 

• Bescherming en luister van de taal- Begrip- (MateriiHe bevoegdheid). 

75. In artikel 59bis, § 2, 1°, zoals nader uitgewerkt door artikel 4 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980, is de bescherming van de taal als 
zodanig bedoeld, als cultuurmiddel, en niet de bescherming van de personen 
bij het gebruik ervan(95). 

• Het ,regelen" van het taalgebruik- Begrip. 

76. ,Regelen" in de zin van artikel 59bis, § 3, van de Grondwet, is een term 
die zowel het opleggen van het gebruik van een bepaalde taal als het verbod 
van een bepaalde taal, of het verbod tot het verbieden van het gebruik van 
een bepaalde taal omvat(96). 

• Taalgebieden- Territoriale en materiiHe bevoegdheid. Artikel3bis van 
de Grondwet. 

77. Artikel 3bis van de Grondwet heeft in de Grondwet het bestaan van 
eentalige gebieden en van een tweetalig gebied bevestigd. Samen gelezen met 
artikel 59bis, § 4, bestaat de draagwijdte van dat artikel 3bis erin te bepalen 
wat het ruimtelijke kader is waarbinnen de bevoegdheden van de Gemeen
schappen en van de nationale wetgever gelden. 
Artikel 3bis van de Grondwet behelst tevens een beperking van de bevoegd
heid van de wetgevers inzake taalgebruik en vestigt aldus de grondwettelijke 
waarborg van de voorrang van de taal van het eentalige gebied of van het 
tweetalige karakter van het gebied. 
Dat artikel 3bis brengt evenwel op zichzelf geen wijziging mede van de 
juridische ordening; uit dit artikel kan niet worden afgeleid dat het recht
streeks, in se, verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de talen 
of een vereiste van talenkennis ten aanzien van overheidsmandatarissen zou 
opleggen(97). 

(94) Arrest nr. 13 van 25 maart 1986- Rolnr. 3. Arrest nr. 15 van 25 maart 1986- Rolnr. 6. 
Arrest nr. 16 van 25 maart 1986- Rolnr. 11. Arrest nr. 18 van 20 mei 1986- Rolnr. 14. 
Arrestnr. 19 van25 juni 1986- Rolnr. 15. Arrest nr. 20van25 juni 1986 -Rolnr. 26. Arrest 
nr. 21 van25 juni 1986- Rolnr. 21. Arrestnr. 23 van 25 juni 1986- Rolnr. 27. Arrest nr. 24 
van 25 juni 1986 - Rolnr. 23. 
(95) Arrest nr. 17 van 26 maart 1986- Rolnr. 13. 
(96) Zelfde arrest. 
(97) Zelfde arrest. 
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• Nationale wetgever - Bevoegdheid - Taalgebruik - Sociale Zaken -
Bestuurszaken. 

78. Inzake taalgebruik in de aangelegenheden bedoeld in artikel59bis, § 3, 
van de Grondwet, beschikt de nationale wetgever over dezelfde materiele 
bevoegdheid als de Gemeenschappen voor het grondgebied van het tweetalig 
gebied Brussel-Roofdstad, van het Duitse taalgebied, alsmede voor de 
gemeenten, diensten en instellingen die niet tot de bevoegdheidssfeer van 
de decreetgever behoren(98). 

(2) Taalgebruik in sociale zaken (art. 59bis, § 3, Grondwet). 

• Be grip , socia/e betrekkingen ". 

79. - Sociale betrekkingen - Mondelinge contacten - geen 
schending van grondwettelijk voorschrift. 

Ret grondwettelijk voorschrift wordt niet geschonden door het decreet van 
de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973 dat bepaalt dat de 
sociale betrekkingen de mondelinge contacten omvatten die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met de arbeidsverhouding verband houden(99). 

- ,Betrekkingen met de publiekrechtelijke - of privaat-
rechtelijke instellingen - geen sociale betrekkingen". 

De betrekkingen tussen de werkgevers en de privaatrechtelijk of de publiek
rechtelijke instellingen zijn geen sociale betrekkingen in de zin van artikel 
59bis, § 3, 3°, van de Grondwet, noch bestuurszaken in de zin van artikel 
59bis, § 3, 1°, van de Grondwet(100). 

- Tweetalige gebieden - Brussel-Roofdstad - taal van de 
werknemer. 

Ret criterium, de taal van de werknemer, als bijkomend criterium opgelegd 
aan de werkgever wier exploitatiezetel gevestigd is in het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad, is niet strijdig met enige grondwettelijke bepaling(l01). 

(3) Taalgebruik in bestuurszaken (art. 59bis, § 3, 1, Grondwet). 

• Begrip. ,Bestuurszaken" 

80. Ret begrip ,bestuurszaken", als bedoeld in artikel 59bis, § 3, 1°, van 
de Grondwet, is verschillend van begrip , ,handelingen van het openbaar 
gezag'' bedoeld in artikel23. Ret eerst genoemde begrip is enerzijds ruimer, 
en anderzijds enger dan het laatst genoemde. 
Enerzijds slaat de term ,openbaar gezag" op nog andere overheden dan 

(98) Arrest nr. 13 van25 maart 1986- Rolnr. 3. Arrest nr. 15 van25 maart 1986- Rolnr. 6. 
Arrest nr. 16 van 25 maart 1986 - Rolnr. 11. Arrest nr. 18 van 20 mei 1986- Rolnr. 14. 
Arrest nr. 19 van 25 juni 1986 - Rolnr. 15. 
(99) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986 - Rolnr. 24. 
(100) Zelfde arrest. 
(101) Arrest nr. 13 van 25 maart 1986- Rolnr. 3. 
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de administratieve overheden, en anderzijds duidt de term ,gerechtszaken" 
oak op de betrekkingen tussen de particulier en het bestuur. 

Het begrip ,bestuurszaken" in artikel 59bis van de Grondwet dekt niet 
alleen wat door de op 18 juli 1966 gecoordineerde wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken wordt geregeld. 
De gecoordineerde wetten beogen niet de mandatarissen die geroepen zijn 
om zitting te nemen in een collegiaal orgaan, en aanzien hen niet als 
,diensten" in de zin van artikel 1 ervan, behalve in zoverre dergelijke 
mandatarissen optreden als individuele bestuursautoriteiten. 
De Gemeenschappen zijn door artikel 59bis van de Grondwet bevoegd 
verklaard om, wat betreft de eentalige gebieden, de taalregeling te ontwik
kelen en te ordenen, onder voorbehoud van de drie uitzonderingen vermeld 
in artikel 59bis, § 4, tweede lid, enerzijds, en van artikel 3bis, anderzijds. 
De Gemeenschappen zijn bevoegd om het taalgebruik te regelen, niet enkel 
voor de diensten in de zin van artikel 1 van de gecoordineerde wetten, maar 
tevens voor de mandatarissen in de organen waardoor de handelingen van 
bestuur worden verricht, en voor de procedures waarbij de bestuurszaken 
worden geregeld. 

Een decreet dat het taalgebruik regelt van openbare mandatarissen in de 
uitoefening van hun ambt, heeft het taalgebruik in bestuurszaken tot 
voorwerp. 
Een decreet dat verbiedt aan verkozen mandatarissen in die hoedanigheid 
een talenkennis op te leggen, regelt de verkiesbaarheidsvoorwaarden, en 
geen bestuurszaken(l02). 

• Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Talenkennis. 

81. Uit de artikelen 4 en 108 van de Grondwet moet worden afgeleid dat 
de Grondwetgever, op het vlak van de provincies en de gemeenten, gekozen 
heeft voor het stelsel van de directe verkiezing en dat hij uitdrukkelijk aan 
de nationale wetgever de zorg heeft toevertrouwd om de toepassing van het 
beginsel van de directe verkiezing te bekrachtigen en de verkiesbaarheids
voorwaarden vast te stellen. 
De decreetgever is onbevoegd om de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor 
overheidsmandatarissen te regelen, zowel rechtstreeks, als door het opleg
gen van voorwaarden die, hoewel voorgesteld als voorwaarden voor de 
uitoefening van of de toegang tot een openbaar mandaat, wegens hun aard 
dienen te worden beschouwd als gelijkwaardig met werkelijke verkiesbaar
heidsvoorwaarden. Dat is het geval voor de talenkennis van een overheids
mandataris. 
Artikel 59bis van de Grondwet, zowel op zichzelf beschouwd als samen 
gelezen met de artikelen 3bis en 23, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid 

(102) Arrest nr. 17 van 26 rnaart 1986- Rolnr. 13. 
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die aan de nationale wetgever is toegekend m.b.t. de verkiesbaarheidsvoor
waarden, met name door de artikelen 4 en 108 van de Grondwet(103). 

• Niet door de wet en de verordeningen voorgeschreven boekhoudkundige 
document en. 

82. Artikel 59bis, § 3, 3° van de Grondwet is geschonden door bet decreet 
van de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973 dat toepasselijk 
is gesteld op de niet door de wet en de verordeningen voorgeschreven 
boekhoudkundige documenten(1 04). 

• Bevoegdheid nationale wetgever in de taalgebieden buiten de bevoegd-
heidssfeer van de decreetgever. 

83. Inzake taalgebruik in de aangelegenheden bedoeld in artikel59bis, § 3, 
van de Grondwet, beschikt de nationale wetgever over dezelfde materiele 
bevoegdheid als de Gemeenschappen binnen hun taalgebied, voor bet 
grondgebied van bet tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, van bet Duitse 
taalgebied, alsmede voor de gemeenten, diensten en instellingen die niet tot 
de bevoegdheidssfeer van de decreetgever behoren(105). 

3. Toetsing met betrekking tot de specifieke bevoegdheid van de Gewesten 
(art. 101quatervan de Grondwet; art. 6 en 7 van de Bijzondere Wet van 
8 augustus 1980) 

a. BEVOEGDHEID VAN DE GEWESTEN TEN AANZIEN VAN DE ONDERGE-
SCHIKTE BESTUREN (art. 6, § 1, VIII, 1°, bijzondere wet). 

(1) Verenigingen van Gemeenten (intercommunales). 

• Algemeen: tweevoudige bevoegdheid van de Gewesten. 

84. Inzake verenigingen van Gemeenten, bezitten de Gewesten tweeerlei 
bevoegdheden: enerzijds een normatieve bevoegdheid (en de uitvoeringsbe
voegdheid die eruit voortvloeit) inzake de werkwijze, de controle en de 
vaststelling van bet ambtsgebied van de verenigingen van gemeenten, en 
anderzijds een bevoegdheid om de organieke wet toe te passen in materies 
waarvoor de Gewesten geen normatieve bevoegdheid bezitten(106). 

• Normatieve bevoegdheid - beperking. 

85. Ten aanzien van de verenigingen van gemeenten, is de normatieve 
bevoegdheid van de Gewesten beperkt tot de werkwijze, de controle en de 

(103) Ze1fde arrest. 
(104) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986- Rolnr. 24. 
(105) Arrest nr. 15 van 25 maart 1986 - Rolnr. 6. Arrest nr. 16 van 25 maart 1986 -
Rolnr. 11. Arrest nr. 18 van 20 mei 1986- Rolnr. 14. Arrest nr. 19 van 25 juni 1986 -
Rolnr. 15. Arrest nr. 20 van 25 juni 1986- Rolnr. 26. Arrest nr. 21 van 25 juni 1986-
Rolnr. 21. Arrest nr. 22 van 25 juni 1986- Rolnr. 27. Arrest nr. 23 van 25 juni 1986-
Rolnr. 23. 
(106) Arrest nr. 3 van 28 juni 1985- Rolnr. 17. 
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vaststelling van het ambtsgebied van die verenigingen; iedere andere aange
legenheid in verband met die verenigingen, en met name de voorwaarden 
voor toetreding tot, of terugtrekking uit intercommunale verenigingen, 
blijft behoren tot de normatieve bevoegdheid van de Staat(107). 

• Vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales. 

Voorwaarden tot aansluiting en terugtrekking - ressorteren niet onder de 
bevoegdheid van het Gewest. 
86. Het decreet van de Waalse Gewestraad van 1 februari 1985 ,betreffen
de de rationalisering van de Sector van de distributie van electriciteit en gas'' 
legt de voorwaarden vast voor het behoud in of het terugtreden uit een 
vereniging van gemeenten voor de electriciteits- en gasdistributie, en concre
tiseert een orientatie naar een welbepaald type van intercommunale vereni
ging. 
De rationalisering van de sector, door de vaststelling van het ambtsgebied 
van de intercommunale verenigingen, vloeit niet voort uit de redactie van 
de artikelen 1 en 2 van het decreet. De vaststelling van het ambtsgebied van 
de intercommunale vereniging zal slechts het eventuele gevolg zijn - in de 
hypothese dat de gemeenten verkiezen door een intercommunale vereniging 
te worden bediend- van de verplichting en/ of de mogelijkheid, naargelang 
van het geval, om aangesloten te zijn bij een intercommunale vereniging die 
uitsluitend uit openbare besturen bestaat, en niet het vertrekpunt dat 
voorafgaat aan het uitbouwen van homogene geografische eenheden met 
bet oog op de electriciteits- en gasdistributie, 
Het decreet overschrijdt zodoende de bevoegdheid van het Gewest(108). 

(2) Benoeming van burgemeesters - voorbehouden aangelegenhf!id -
ressorteert niet onder de bevoegdheid van het Gewest. 

87. Door de bevoegdheid van de Koning tot benoeming van burgemeesters 
te beperken door het dwingend opleggen van de voordrachten uitgaande van 
de Executieve, strekt bet decreet van bet Vlaamse Gewest van 23 december 
1986 ertoe regels uit te vaardigen die de gemeentewet aanvullen en die 
betrekking hebben op de benoeming van burgemeesters, wat door geen 
enkele bepaling van de Grondwet of de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
is toegestaan in een door artikel 108 van de Grondwet aan de nationale 
wetgever voorbehouden aangelegenheid(109). 

(107) Zelfde arrest. 
(108) Zelfde arrest. 
(109) Arrest nr. 37 van 17 juni 1987- Rolnrs. 48-49. 
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b. BEVOEGDHEID VAN DE GEWESTEN (EN DE GEMEENSCHAPPEN) INZAKE 
ADMINISTRATIEF TOEZICHT (art. 108, derde lid van de Grondwet- art. 7 
Bijzondere Wet van 8 april 1980). 

(1) Gewoon administratief toezicht!specifiek administratiej toezicht. 

• Principe. 

88. Artikel 108, derde lid, van de Grondwet machtigt de wetgever, bij 
beslissing met bijzondere meerderheid, aan de Raden van de Gemeenschap 
of van het Gewest de bevoegdheid op te dragen tot het regelen van de 
organisatie en de uitoefening van het administratief toezicht. 
Gebruik makend van de door die bepaling geboden mogelijkheid is de 
bijzondere wetgever overgegaan tot diverse bevoegdheidstoewijzingen inza
ke toezicht. 
Krachtens voormeld artikel 108, derde lid, en artikel 7 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980, zijn de Gewesten bevoegd tot het organiseren van 
de procedures van het gewoon administratief toezicht en tot het uitoefenen 
van dat toezicht op de provincies, de gemeenten en de agglomeraties en 
federaties van gemeenten. 
Bij overgangsmaatregel zijn de Gewesten echter niet bevoegd voor het 
gewoon administratief toezicht betreffende de provincie Brabant en de 
gemeenten die zijn vermeld in de artikelen 7 en 8 van de gecoordineerde 
wetten van 18 juni 1966 op het taalgebruik in bestuurszaken(llO). 

• Bevoegdheid van het Gewest tot het organiseren van de procedures en het 
uitoefenen van het toezicht voor de , andere handelingen ". 

89. Artikel 7 wijst aan het Gewest dezelfde bevoegdheid toe om de procedu
res te organiseren en het toezicht uit te oefenen voor de , ,andere handelin
gen", maar preciseert dat die bevoegdheid is uitgesloten wanneer door de 
wet of het gemeenschapsdecreet een specifiek toezicht is georganiseerd met 
betrekking tot de materies waarvoor respectievelijk de nationale en de 
gemeenschapsoverheid bevoegd zijn(111). 
Bij de materiele bevoegdheidsoverschrijding door de gemeenschapswetge
ver inzake specifiek administratief toezicht, is er geen aanleiding tot onder
zoek van de vraag of en in hoever een specifiek toezicht de bevoegdheid van 
het Gewest inzake gewoon toezicht laat bestaan voor de aspecten van de 
handelingen van de gedecentraliseerde overheden die niet samenhangen met 
de hun door de gemeenschapswetgever toevertrouwde opdrachten(l12). 

(110) Arrest nr. 38 van 30 juni 1987- Rolnrs. 31-32-33. Arrest nr. 45 van 20 januari 1988 
- Rolnr. 39. 
(111) Arrest nr. 38 van 30 juni 1987- Rolnrs. 31-32-33. 
(112) Zelfde arrest. 
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• Organisatie procedures - aanwijzing toezichthoudende overheden. 

90. Wat bet gewoon administratief toezicht betreft is de normatieve be
voegdheid van de Gewesten beperkt, enerzijds, tot de regeling van de 
procedure voor de uitoefening van dat toezicht, anderzijds, tot het aanwij
zen van de toezichthoudende overheid. 
Daaruit volgt dat de Gewesten gerechtigd zijn om de bevoegdheden van de 
door hem aangewezen toezichthoudende overheden te omschrijven en die 
overheden met door hen bepaalde taken van toezicht te belasten(113). 

• Moge/ijkheid tot aanwijzing van provinciale overheden. 

91. Daar de decreetgever de bestuursoverheid kan aanwijzen die de op
dracht van toezicht zal uitoefenen, kan hij daartoe beroep doen op de 
bestaande provinciale overheden, ongeacht de opdrachten die de nationale 
wetgever aan die overheden heeft toevertrouwd. Die provinciale overheden 
staan immers ten dienste zowel van de gewestelijke als van de nationale 
instanties(114). 

• Gewest niet bevoegd tot vaststelling van de voorwaarden tot benoeming 
van de Gouverneur en de Vice-Gouverneur van Brabant. 

92. Door als vereiste te stellen dat een - en slechts een - van de regerings
commissarissen voor de provincie Brabant ,tot de Vlaamse Gemeenschap 
behoort" regelt het decreet van bet Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 een 
door artikel 108 van de Grondwet aan de nationale wet voorbehouden 
aangelegenheid, de organisatie van provinciale instellingen, en inzonderheid 
de voorwaarden tot benoeming van de gouverneur en de vice-gouverneur 
van de provincie Brabant(115). 

(2) Specifiek administratief toezicht. 

• Voorwaarden tot het instel/en van het specifiek toezicht door de Gemeen-
schappen (art. 108, derde lid Grondwet). 

93. Opdat een Gemeenschap bet door artikel 7 van de bijzondere wet 
voorgeschreven specifiek toezicht zou kunnen instellen, moet dat toezicht 
betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de Gemeenschappen 
krachtens de Grondwet of de bijzondere wet bevoegd zijn en voor bet 
regelen waarvan de betrokken Gemeenschap bepaalde opdrachten aan 
ondergeschikte besturen heeft toevertrouwd en zij de manier waarop die 
opdrachten moeten worden vervuld heeft bepaald(ll6). 

(113) Arrest nr. 45 van 20 januari 1988 - Rolnr. 29. 
(114) Arrest nr. 45 van 20 januari 1988- Rolnr. 39. 
(115) Arrest nr. 45 van 20 januari 1988 - 4B3-4B4 - Rolnr. 39. 
(116) Arrest nr. 38 van 30 juni 1987 - Rolnrs. 31-32-33. 
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• Niet voor specifiek toezicht vatbare handelingen - Het voorstellen van 
kandidaat-burgemeesters. 

94. Vermits het voorstellen van kandidaat-burgemeesters door ,gemeente
verkozenen" niet uitgaat van een van de organen die gemachtigd zijn om 
namens de gemeente op te treden, kan een dergelijk voorstel niet het 
voorwerp van een toezicht zijn. 
In werkelijkheid organiseert de decreetgever zodoende geen ,specifiek 
toezicht"; zulk decreet kan geen rechtsgrond vinden in de bepalingen van 
de Grondwet en van de bijzondere wet van 8- august~s 1980(117). 

• ,,Organisatie" van een specifiek toezicht- draagwijdte- geldigheids-
vereisten. 

95. Wanneer de gemeenschapswetgever bevoegd is om een specifiek toe
zicht in te stellen, oefent hij die bevoegdheid slechts op rechtsgeldige wijze 
uit indien het decreet dat toezicht ,organiseert". De organisatie van een 
specifiek toezicht omvat de bepaling van de handelingen waarop het toe
zicht slaat, van het procede van toezicht, van de toezichthoudende overheid 
en van de wezensbestanddelen van de procedure(118). 

• Geldigheidsvereisten tot het instellen van het specifiek toezicht. 

96. Het decreet van 8 juli 1983 van de Franse Gemeenschapsraad tot 
uitlegging van artikel 12 van het decreet van 28 februari 1978 van de 
Cultuurraad van de Franse cultuurgemeenschap beoogt ,al de handelingen 
van de gemeenten, de provincies en de agglomeraties en de federaties van 
gemeenten, die betrekking hebben op de bibliotheken ( ... ), met uitzondering 
van de handelingen bedoeld bij artikel 7, alinea 1, a), van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen". Zodoende biedt 
het decreet niet de mogelijkheid tot afbakening van de handelingen van de 
gedecentraliseerde overheden die het aan toezicht wil onderwerpen, en 
vertekent het daardoor het begrip specifiek toezicht zelf. 
Voor het overige bepaalt voormeld decreet niet het procede van toezicht dat 
zou worden toegepast. 
Zodoende heeft de decreetgever ten deze verzuimd twee elementen te 
bepalen die ieder onontbeerlijk zijn opdat een specifiek toezicht geldig zou 
zijn georganiseerd(119). 

• Bibliotheken- Discotheken en soortgelijke diensten - Gemeentelijke 
bibliotheken - Specijiek administratief toezicht. 

97. De Gemeenschapswetgever die bij het regelen van de aangelegenheid 
van het bibliotheekwezen bepaalde opdrachten aan de gemeenten toever
trouwt en de wijze regelt waarop zij die moeten vervullen, (met name wat 

(117) Arrest nr. 37 van 17 juni 1987- Rolnrs. 48-49. 
(118) Arrest nr. 39 van 30 juni 1987 - Rolnrs. 31-32-33. 
(119) Zelfde arrest. 
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de benoeming betreft van het personeel van de openbare bibliotheken), is 
bevoegd om dienaangaande een specifiek toezicht in te richten(120). 
Daar lui dens artikel 4, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen ,de bibliotheken, discotheken en soortgelijke 
diensten" culturele aangelegenheden zijn als bedoeld in artikel 59bis, § 2, 
1°, van de Grondwet, valt een decreet houdende oprichting van een open ba
re dienst voor lectuurvoorziening (en waarbij meer bepaald de benoeming 
van het personeel van de gemeentelijke bibliotheken wordt geregeld), onder 
de bevoegdheid van de Gemeenschap(121). 

C. BEVOEGDHEID VAN DE GEWESTEN INZAKE WATERBELEID. 

Waterproduktie en watervoorziening- artike/6, § 1, v; JD bijzondere wet 
8 augustus 1987- voorrechten en hypotheken- instellen/vaststellen van 
rang - evenredigheidsbeginsel. 

98. De Ministerraad had tot staving van zijn beroep tot vernietiging tegen 
het decreet van het Vlaamse Gewest van 24 januari 1984 ,houdende 
maatregelen inzake grondwaterbeheer" een middel aangevoerd dat was 
afgeleid uit de schending van artikel1 0 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen. Luidens dat artikel kunnen de deere
ten rechtsbepalingen bevatten waarvoor de Raden (van de Gemeenschappen 
en de Gewesten) niet bevoegd zijn, voor zover die bepalingenonontbeerlijk 
zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid. De Ministerraad betoogde 
ten dezen: ,dat artikel6 van de bijzondere wet geen bepaling bevat omtrent 
de bevoegdheid van de Gewesten inzake hypotheken; dat niettemin artikel 
23 van het decreet de hypotheekwet van 16 december 1851 wijzigt; dat niet 
ten genoege van recht was aangetoond dat die bepaling onontbeerlijk is voor 
de uitoefening van deze bevoegdheid van de Vlaamse Raad; dat de decretale 
wetgever in artikel 10 van de bijzondere wet geen voldoende bevoegdheids
verklaring vindt om de hypotheekwet te wijzigen". 
Uitgaande van de vaststelling dat artikel23 van voormeld decreet werkelijk 
een aantal wijzigingen aanbracht aan de hypotheekwet heeft het Arbitrage
hof in die zaak voor het eerst toepassing gemaakt van het evenredigheidsbe
ginsel. Iedere wetgever - aldus het Hof - kan van oordeel zijn een 
voorrecht of een hypotheek te moeten verbinden aan een schuldvordering 
die voortvloeit uit bepalingen die hij heeft uitgevaardigd tot regeling van 
een hem toegewezen aangelegenheid. Bij het vaststellen van de rang van een 
voorrecht moeten de verschillende wetgevers het belang dat zij door het 
instellen van een voorrecht beogen te beschermen, afwegen ten aanzien van 
de andere belangen die door voorrechten ingesteld door andere wetgevers 
worden beschermd. 
Het decreet van het Vlaamse Gewest van 24 januari 1984 heeft dat evenre-

(120) Zelfde arrest. 
(121) Zelfde arrest. 
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digheidsbeginsel in acht genomen door een voorrecht en een hypotheek in 
te stellen waarvan de grondslag en de rang identiek zijn aan die welke de 
nationale wetgever eerder met analoge bedoelingen had vastgesteld. Hij 
bleef aldus binnen de perken van zijn bevoegdheid, zonder een beroep te 
moeten doen op artikel10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980(122). 

d. BEVOEGDHEID VAN DE GEWESTEN INZAKE ECONOMISCH BELEID. 

(1) Begrippen: , Openbaar industrieel initiatief" - ,Kredietpolitiek" -
,Economische expansie". 

99. Wet van 13 juli 1982 ,houdende aanpassing van de wettelijke opdracht 
van de Nationale Kas voor Beroepskrediet en van het bij de wet van 4 
augustus 1978 tot economische herorientering in die kas opgerichte 
participatiefonds ( ... )"versus artikel6, § 1, VI, 3° (Gewestelijke aspecten 
van de kredietpolitiek) en 4° (gewestelijke economische expansie) van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
Bij arrest Nr. 11 van 25 februari 1986 Rolnr. 12 heeft het Arbitragehof het 
beroep verworpen dat door de Vlaamse Executieve was ingesteld tot vernie
tiging van de voormelde wet van 13 juli 1983. 
Door de Vlaamse Executieve was betoogd dat deze wet maatregelen bevatte, 
die ressorteren onder de aan de Gewesten toegewezen bevoegdheden m.b.t. 
de gewestelijke planning en het openbaar industrieel initiatief, de kredietpo
litiek en de economische expansie. 
In het arrest omschrijft het Arbitragehof enkele van die begrippen. Het Hof 
beslist dat de bepalingen van de wet van 13 juli 1983 aangelegenheden 
regelen, die behoren deels tot het openbaar industrieel initiatief (het nemen 
van minderheidsparticipaties in vennootschappen die een beroepskrediet 
kunnen verkrijgen), deels tot de kredietpolitiek (het verlenen van achterge
stelde leningen aan K.M.O. 's), deels tot het tewerkstellingsbeleid (het 
verlenen van achtergestelde leningen aan volledig werklozen die zich wensen 
te vestigen als zelfstandigen of die een onderneming wensen op te richten). 
Ten deze hadden de wijzigende bepalingen van de aangevochten wet betrek
king op het gedeelte van deze materies dat aan de nationale wetgever was 
voorbehouden. 
Het Hof oordeelt tevens dat de wet van 13 juli 1983 geen betrekking heeft 
op de economische expansie, zodat het akkoord van de Vlaamse Executieve 
niet moest worden ingewonnen. 

(122) Arrest nr. 27 van 22 oktober 1986- Rolnr. 22. Wat het evenredigheidsbeginsel betreft, 
zie ook verder onder nr. 158. 
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(2) Gewestelijke planning (art. 6, § 1, VI, 2° bijzondere wet 8 augustus 
1980). 

• Economische en Sociale Raad voor het Waalse Gewest- organisme voor 
gewestelijke planning. " 

100. De Economische en Sociale Raad voor het Waalse Gewest is geen 
nieuwe instelling opgericht door het decreet van het Waalse Gewest van 25 
mei 1983. Hij ontleent zijn rechtspersoonlijkheid aan artikel 9 van de 
kaderwet van 15 juli 1970 en is, onder een nieuwe benaming, de voortzetting 
van de Gewestelijke Economische Raad voor Wallonie. Uit de ontstaansge
scbiedenis van de Economische en Sociale Raad voor het W aalse Gewest 
en uit de parlementaire voorbereiding van artikel 6 van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 volgt dat die Raad een organisme van gewestelijke 
planning is in de zin van artikel 6, § 1, VI, 2°, van de bijzondere wet. 
Artikel 6, § 1, VI, 2°, van de bijzondere wet, dat in bijzonder ruime 
bewoordingen is gesteld, kent bet Gewest volledige zeggenschap toe over bet 
concipieren van zulke organismen, met inbegrip van het uitstippelen van de 
controle die het te hunnen opzichte meent te moeten uitoefenen(123). 

(3) Openbaar industrieel initiatiej. 

• Begrip. 

101. Het openbaar industrieel initiatief, dat in de wet van 30 maart 1976 
is omscbreven als zijnde het economisch overbeidsinitiatief, is gekenmerkt 
door de samenloop van drie criteria: 
a. De overheid neemt deel aan de produktie van goederen en diensten, met 
bet oog op de economische ontwikkeling en het scheppen van arbeidsplaat
sen, door middel van de opricbting, de herstructurering en het beheer van 
handelsondernemingen; 
b. Het openbaar industrieel initiatief is een actieve wijze van tussenkomst: 
er worden direct, door de overheid aileen of met derden, industriele initiatie
ven genomen; bet gaat dus niet om slechts loutere begeleiding of aanmoedi
ging; 
c. De investering zelf wordt gefinancierd(124). 

• Parallelle bevoegdheid. 

102. Het Gewest is bevoegd voor het openbaar industrieel initiatief dat 
gefinancierd wordt uit gewestelijke middelen, door tussenkomst van gewes
telijke instellingen, en met het oog op de bevordering van de gewestelijke 
economische ontwikkeling. 
De nationale overheid is bevoegd voor het openbaar industrieel initiatief dat 
gefinancierd wordt uit nationale middelen, dat uitgeoefend wordt door 

(123) Arrest nr. 24 van 26 juni 1986- Rolnr. 19. 
(124) Arrest nr. 11 van 25 februari 1986 - Rolnr. 12. 
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middel van nationale instellingen, en genomen wordt met het oog op de 
bevordering van de nationale economische ontwikkeling. 
Deze bevoegdheden zijn dan ook parallel(125). 

• Participaties! obligaties. 

103. Het nemen van een minderheidsparticipatie in de vennootschappen die 
een beroepskrediet kunnen verkrijgen, en het inschrijven op door een 
dergelijke vennootschap uitgegeven obligaties is een vorm van openbaar 
industrieel initiatief(126). 

(4) Kredietpolitiek. 

• Begrip. 

104. Het begrip , ,kredietpolitiek'' om vat het geheel van maatregelen van 
wetgevende of verordenende aard die erop gericht zijn het kredietwezen te 
organiseren. Het gaat met name om maatregelen waardoor de hoeveelheid 
en de aard van de kredietverlening die door private en openbare kredietin
stellingen en andere personen wordt verstrekt bei:nvloed en geregeld worden. 
Het begrip ,kredietpolitiek" behelst eveneens de reglementering van de 
financiele marktstructuur(127). 

• Toepassingen. 

- Begrip ,kredietpolitiek" m.b.t. het toekennen van achter-
gestelde leningen. 

lOS. De bepaling van artikell, tweede lid van de wet van 13 juli 1983 is 
een onderdeel van de kredietpolitiek, in zoverre het overheersende aspect 
van de wijziging die is aangebracht in het statuut van de Nationale Kas voor 
Beroepskrediet- door de invoering van de mogelijkheid tot het toekennen 
van achtergestelde leningen aan alle kleine en middelgrote ondernemingen 
- tegelijkertijd het scheppen is van een nieuwsoortige kredietmogelijkheid 
en het bei:nvloeden van de hoeveelheid van de kredieten die de onderneming 
kunnen genieten; dit is des te meer zo daar het aangewende mechanisme -
geleende kapitalen - tot het begrip krediet zelf behoort(128). 

- Begrip ,kredietpolitiek" m.b.t. de erkenning en het toe-
zicht op kredietverenigingen. 

De bepaling die de basisprincipes vastlegt van een reglement voor de 
erkenning van en het toezicht op de kredietverenigingen die het beroepskre
diet tot voorwerp hebben - reglement dat door de Raad van Bestuur van 
de Nationale Kas voor Beroepskrediet wordt vastgesteld- is een onderdeel 
van de kredietpolitiek(l29). 

(125) Zelfde arrest. 
(126) Zelfde arrest. 
(127) Arrest nr. 11 van 25 februari 1986 - Rolnr. 12. 
(128) Zelfde arrest. 
(129) Zelfde arrest. 
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• Kader. 

106. Gewestelijk beleid inzake kredietpolitiek moet ingepast in nationale 
munt- en kredietpolitiek. 
De globale kredietpolitiek is in wezen nationaal gebleven; de desbetreffende 
gewestelijke bevoegdheden moeten in het nationale beleid worden ingepast 
en zich situeren binnen het normatieve kader van de economische en 
monetaire unie(130). 

- Kader nationale munt- en kredietpolitiek - De bepalingen 
van de wet van 13 juli 1983 behoren tot de nationale krediet
politiek. 

107. Doordat de bepalingen van artikel 1, tweede lid van de wet van 13 juli 
1983 een nieuwsoortige kredietmogelijkheid scheppen en ze de krediethoe
veelheid bei:nvloeden waarvoor de ondernemingen in aanmerking komen, 
maken ze deel uit van het algemene normatieve kader van de kredietpolitiek 
en behoren ze bijgevolg tot de nationale kredietpolitiek(131). 
Het feit dat de specifieke kredietmogelijkheden die door de wet van 13 juli 
1983 worden gecreeerd aile ondernemingen van een bepaald type in het 
gehele land betreffen, en de herkomst van de middelen bestemd om de 
voorgenomen verrichting te realiseren, tonen aan dat het hier om nationale 
kredietpolitiek gaat. Het gaat niet op de bevoegdheid van de Staat uit te 
sluiten aan de hand van de omvang van de beoogde ondernemingen: een 
nationale kredietpolitiek is mogelijk, zelfs ten aanzien van kleine en middel
grote ondernemingen(l32). 

(5) Economische expansie. 

• Begrip: economische expansie I kredietpolitiek. 

108. Het onderscheid dat de bijzondere wet maakt tussen de begrippen 
,kredietpolitiek" en ,economische expansie" vergt dat elke concrete maat
regel onder een bepaald begrip wordt ondergebracht(133). 

• Begrip economische expansie bestrijkt een waaier van bevoegdheidstoe
wijzingen: Exploitatievoorwaarden voor natuurlijke rijkdommen - Ge
westelijke planning - Openbaar industrieel initiatief - Gewestelijke 
aspecten kredietpolitiek - Gewestelijke economische expansie. 

109. Uit het feit dat de bijzondere wetgever binnen eenzelfde geheel van 
bevoegdheden - het economisch beleid - verschillende bevoegdheidstoe
wijzingen heeft doorgevoerd, spruit voort dat zij noodzakelijk een onder
scheiden inhoud hebben: in deze aangelegenheid moet iedere bepaling van 

(130) Zelfde arrest. 
(131) Arrest nr. 11 van 25 februari 1986 - Rolnr. 12. 
(132) Zelfde arrest. 
(133) Zelfde arrest. 
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een wet of een decreet derhalve noodzakelijk in een van die bevoegdheids
toewijzingen worden ondergebracht, wat uitsluit dat zij tevens ook onder 
een of meer andere zou ressorteren(134). 

e. BEVOEGDHEID VAN DE GEWESTEN M.B.T. HET TEWERKSTELLINGSBE
LEID. 

• Nationale Kas voor Beroepskrediet: tewerkstellingsbeleid versus krediet-
politiek. 

110. Uit de analyse van de bestreden bepalingen van de wet van 13 juli 1983 
,houdende aanpassing van de wettelijke opdracht van de Nationale Kas 
voor Beroepskrediet ( ... )" blijkt dat het streefdoel van de wetgever was de 
Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Participatiefonds het middel aan 
de hand te doen om in het kader van het beleid tot bestrijding van de 
werkloosheid doeltreffend tussenbeide te komen. Die opdracht is in wezen 
een onderdeel van het tewerkstellingsbeleid en is slechts op zeer bijkomstige 
wijze met kredietpolitiek verwant(135). 

• Achtergestelde leningen aan werklozen. 

111. Het toekennen van achtergestelde leningen aan werklozen maakt deel 
uit van het nationale tewerkstellingsbeleid(136). 

f. BEVOEGDHEID VAN DE GEWESTEN INZAKE LEEFMILIEU (art. 6, § 1, II 
bijzondere wet van 8 augustus 1980). 

• Ophaling en verwerking van afvalstojjen (art. 6, § 1, II, 2°). 

- Delegatie van bevoegdheid aan Executieve is op zich geen 
bevoegdheids over schrij ding. 

112. Door te bepalen dat ,de Vlaamse Bxecutieve aan de afvalstoffenmaat
schappij andere taken (kan) opdragen binnen het doel van dit decreet", is 
artikel 13, § 2, van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 op zich niet 
aangetast door enige schending van de regels die door of krachtens de 
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegd
heid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten(137). 

- Verbod afvalstoffen achter te laten noodzakelijk vooraf-
gaande voorwaarde voor afvalstoffenbeleid. 

113. Ben bepaling die verbiedt afvalstoffen achter te laten is de noodzake
lijk voorafgaande voorwaarde voor ieder afvalstoffenbeleid. 
Ben dergelijke bepaling behoort tot de gewestelijke bevoegdheid betreffen
de afvalstoffen en schendt dus geenszins de regels die door of krachtens de 
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegd-

(134) Zelfde arrest. 
(135) Arrest nr. 11 van 25 februari 1986- Rolnr. 12. 
(136) Zelfde arrest. 
(137) Arrest nr. 44 van 23 december 1987 - Rolnr. 36. 
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heid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, voor zover het 
Gewest ten aanzien van de afvalstoffen die de voormelde bepaling beoogt, 
en die omschreven zijn in de - niet ter toetsing aan het Hof voorgeleg
de - artikelen 3 en 4 van het decreet, bevoegd is(138). 

- Decreetbepaling tot regeling van de , , verwijdering'' van 
afvalstoffen. Geen bevoegdheidsoverschrijding. 

114. Een bepaling die - zoals artikel 10 van het afvalstoffendecreet van 
2 juli 1981 - de ,verwljdering" van afvalstoffen regelt, houdt geen 
schending in van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastge
legd voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten(139). 

- , Verwerven, verwerken, opslaan en verwijderen van gifti
ge afvalstoffen'' is niet het regelen van giftige afvalstoffen 
in de zin van de wet van 22 juli 1974. 

115. Het Vlaamse Gewest had niet de bedoeling de aangelegenheid van de 
giftige afvalstoffen te regelen in de zin van de wet van 22 juli 1974 op de 
giftige afvalstoffen en schendt derhalve de bevoegdheidsbepalende regels 
niet, door in artikel 13, § 1, 7, van het decreet van 2 juli 1981 ,houdende 
het beheer van afvalstoffen" aan de O.V.A.M. (Openbare Afvalstoffen
maatschappij voor het Vlaamse Gewest) de opdracht te geven giftige 
afvalstoffen te verwerven, te verwerken, op te slaan en te verwijderen, 
onverminderd de bepalingen van de voormelde wet van 22 juli 1974 en de 
uitvoeringsbesluiten ervan, en door aan O.V.A.M. de administratieve en 
controletaken toe te vertrouwen die uit diezelfde wet voortvloeien op 
geestelijk vlak(140). 

- Regulering van werkingsmodaliteiten van 0. V .A.M. en 
schade - voorkomende politiemaatregelen - Geen be
voegdheidsoverschrij ding. 

116. Door de werkingsmodaliteiten van de O.V.A.M. te regelen, enerzijds, 
en door in een decreet de mogelijkheid op te nemen om te voorkomen dat 
schade zou ontstaan of verder wordt aangericht, anderzijds, blijft het 
Gewest binnen de grenzen van zijn bevoegdheid inzake ophaling en verwer
king van afvalstoffen(141). 

- Bevoegdheidsuitoefening inzake afvalstoffen conform ar
tikel 6, § 1, II, 2° bijzondere wet van 8 augustus 1980 -
Begrensd door het voorbehoud neergelegd in artikel 6, § 1, 
II, 1° en 3° van dezelfde wet. 

117. De uitoefening van de bevoegdheden inzake afvalstoffen (art. 6, § 1, 

(138) Zelfde arrest. 
(139) Zelfde arrest. 
(140) Zelfde arrest. 
(141) Zelfde arrest. 
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II, 2° bijzondere wet van 8 augustus 1980)- die in het Afvalstoffendecreet 
zijn omschreven, mag geen afbreuk doen aan de grenzen van andere in de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 bedoelde bevoegdheidstoewijzingen, en 
met name niet aan het voorbehoud dat de bijzondere wetgever respectieve
lijk bij het 1° en het 3° van artikel 6, § 1, II, heeft gemaakt. 
De aan het Hof ter beoordeling voorgelegde artikelen 5, 10, 13 en 21 van 
het decreet van 2 juli 1981 verhinderen de inachtneming van die nationale 
normen niet en schenden derhalve de bedoelde bevoegdheidsregels 
niet(142). 

- Bevoegdheid van de Gewestdecreetgever om provinciale en 
gemeentelijke overheden met de uitvoering van de decreten 
te belasten. 

118. Artikel 54 van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 machtigt terecht 
de Gouverneur van de provincie of de burgemeester van de gemeente tot 
bet nemen van maatregelen ter verwijdering van afvalstoffen. Artikel46 van 
de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen staat 
de Gemeenschappen en de Gewesten immers toe die overheden met de 
uitvoering van de decreten te belasten. 
Krachtens hetzelfde artikel 46 van voormelde wet is de Gewestdecreetgever 
bevoegd om- zoals bepaald in artikel55, § 3 -,de provinciegouverneur, 
de burgemeester of de aangestelde ambtenaren ertoe te machtigen in de 
uitoefening van hun opdracht de bijstand van de gemeentepolitie en/of de 
rijkswacht te vorderen(143). 

- Omvang van beperking van de bevoegdheid van de Gewest
decreetgever m. b. t. het toezicht en de beteugeling inzake 
ophaling en verwijdering van afvalstoffen. 

Geen bevoegdheid inzake huiszoeking - Door de Grondwet aan de wet voorbehou
den materie. 

119. In zoverre de in artikel 55, § 1, 1 van bet Afvalstoffendecreet van 2 
juli 1981 bedoelde inrichtingen, gedeelten van inrichtingen, al dan niet 
bewoonde lokalen en werkplaatsen , , waar afvalstoffen worden opgestapeld 
of verwijderd", een waning uitmaken in de zin van artikel 10 van de 
Grondwet, is die decreetbepaling aangetast door een bevoegdheidsover
schrijding. 
Artikel10 van de Grondwet bepaalt immers: ,De waning is onschendbaar; 
geen huiszoeking kan plaats hebben dan in de gevallen die de wet bepaalt 
en in de vorm die zij voorschrijft". 
Naar luid van dat artikel komt dus de nationale wetgever en hem alleen de 
bevoegdheid toe om de gevallen waarin huiszoekingen - in de zin van 

(142) Zelfde arrest. 
(143) Zelfde arrest. 
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hetzelfde artikellO van de Grondwet- gelast kunnen worden en de vorm 
waarin ze kunnen geschieden, te regelen(144). 

Bevoegdheid van de decreetgever om binnen de hem toegewezen aangelegenheid 
maatregelen van toezicht en bewaring op te leggen - Beperking. 

120. In de uitoefening van hun opdracht van toezicht op de uitvoering van 
bet decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, kunnen de gouverneur, de 
burgemeester en de aangestelde ambtenaren elk onderzoek, elke controle 
en enquete instellen alsook aile inlichtingen inwinnen die zij nodig achten. 
Artikel 55, § 1, 2, van het Afvalstoffendecreet behelst een niet-Iimitatieve 
opsomming van maatregelen die de bedoelde ambtenaren kunnen treffen. 
Die maatregelen reiken niet verder dan de controle en de instandhouding 
van stukken die bij dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn voorge
schreven. De decreetgever is bevoegd om, t.a.v. een aangelegenheid die hem 
is toevertrouwd, dergelijke maatregelen van controle en bewaring op te 
leggen. Zodoende regelt de decreetgever niet een aangelegenheid die door 
de Grondwet aan de nationale wetgever is voorbehouden(145). 

Geen bevoegdheid tot dwangmatigheid. 

121. De decreetgever heeft met de inbeslagneming waarvan sprake in artikel 
55,§ 1, 2, b) in fine, van het decreet niet bedoeld de voornoemde personen 
te machtigen tot bet nemen van de dwangmaatregel die principieel enkel 
door de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek kan 
worden bevolen(146). 

Bevoegdheid van de Gewestdecreetgever om de door de Executieve aangestelde 
ambtenaren ertoe te machtigen processen-verbaal op te stellen met bewijswaarde 
geldend tot tegenbewijs - Geen bevoegdheid m. b. t. de aan de nationale wet 
voorbehouden materie van de regeling van die bewijswaarde. 

122. Artikel 55, § 2, machtigt de ambtenaren ,bedoeld in artikel 54" 
processen-verbaal op te stellen die bewijskracht hebben tot het tegendeel 
bewezen is". 
De gewestwetgever, die bevoegd is om ambtenaren die onder het Gewest 
ressorteren met opdrachten van toezicht op de gewestelijke normen te 
belasten, is eveneens bevoegd om de wijze te bepalen waarop die ambtena
ren hun bevindingen dienen te rapporteren. 
Anders is het gesteld met de regeling van de bewijswaarde van die processen
verbaal. Die regeling betreft de bewijslast in strafzaken en maakt deel uit 
van de vaststelling van de vorm van de vervolging, aangelegenheid die bij 
artikel 7 van de Grondwet aan de nationale wetgever is voorbehouden en 
die buiten de toepassingssfeer van artikelll van de bijzondere wet valt(147). 

(144) Zelfde arrest. 
(145) Zelfde arrest. 
(146) Zelfde arrest. 
(147) Zelfde arrest. 
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Bevoegdheid van de gewestdecreetgever om, met toepassing van artikel 11 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980, de niet-na/eving van de bepalingen van het 
Afvalstoffendecreet van 2 ju/i 1981 te beteugelen met correctionele straffen -
Beperktheid van de saisine van het Hof ten dezen. 

123. Bij het bepalen van een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar 
en een geldboete van honderd tot honderdduizend frank (of een van die 
straffen alleen) is de decreetgever binnen de grenzen gebleven van artikel 
11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
Door in artikel 56 te bepalen dat wordt gestraft ,hij die de voorschriften, 
vastgesteld door of krachtens dit decreet of de voorschriften van de verleen
de vergunning overtreedt'', drukt de decreetgever zich uit in algemene 
termen die, zonder onderscheid, alle bepalingen van het decreet en elk 
voorschrift van een verleende vergunning omvatten. 
De saisine van het Hof is evenwel beperkt tot bepaalde artikelen van het 
decreet, die limitatief in de prejudiciele vraag zijn vermeld; men moet er dus 
rekening mee houden dat die bepaling van artikel 56 slechts met de bevoegd
heidsbepalende regels in overeenstemming is in zoverre geen van de bepalin
gen van het decreet de bevoegdheidsbepalende regels schenden- en sommi
ge van die bepalingen zijn thans niet ter toetsing aan het Hof voorge
legd(148). 

Onbevoegdheid van de decreetgever tot het regelen van de aan de nationale wetgever 
voorbehouden materie van de ,herha/ing" in strafzaken. 

124. Artikel 57 van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 schendt de 
bevoegdheidsbepalende regel die voortvloeit uit artikel11 van de bijzondere 
wet omdat het de herhaling regelt, een aangelegenheid opgenomen in Boek 
I van het Strafwetboek (art. 54 en volgende), die onder de bevoegdheid van 
de nationale wetgever valt(149). 

Onbevoegdheid van de decreetgever om de verbeurdverklaring strafrechtelijk te 
regelen. 

125. Een onderscheid moet worden gemaakt naargelang de verbeurdverkla
ring slaat op de werktuigen of de vervoermiddelen enerzijds en op de afval 
of de verpakking anderzijds. 
In de mate dat het in artikel58 de verbeurdverklaring toelaat van werktuigen 
en vervoermiddelen, zelfs wanneer die niet aan de veroordeelde toebehoren, 
creeert het Afvalstoffendecreet een andere verbeurdverklaring dan die 
welke in Boek I van het Strafwetboek is geregeld. Enkel de nationale 
wetgever is bevoegd om te bepalen in welke gevallen en onder welke 
voorwaarden de verbeurdverklaring als straf kan worden uitgesproken. 
Artikel 58 van het decreet schendt de bevoegdheidsbepalende regels in de 
mate dat het een toevoeging inhoudt aan de artikelen 42 en 43 van het 
Strafwetboek. 

(148) Zelfde arrest. 
(149) Zelfde arrest. 
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De decreetgever is evenwel bevoegd om te bepalen dat de afval en de 
verpakking ervan kunnen worden verbeurd verklaard, zelfs wanneer ze niet 
aan de overtreder toebehoren, zo die verbeurdverklaring tot doel heeft 
gevaarlijke of schadelijke zaken aan de omloop te onttrekken en aldus het 
karakter heeft van een loutere beveiligingsmaatregel(150). 

Bevoegdheid van de decreetgever tot het regelen van de verwijdering van achtergela
ten afvalstoffen - Veroordeling tot verwijdering - Terugbetaling van de kosten 
van verwijdering. 

126. Door te bepalen dat de rechter degene die afvalstoffen achterlaat 
veroordeelt tot verwijdering ervan binnen de termijn die hij vaststelt, regelt 
de decreetgever de teruggave in de brede zin; hoewel zij een burgerrechtelijk 
karakter heeft, is de teruggave verbonden met de openbare orde en door 
sommige aspecten een met de strafsanctie onlosmakelijk verbonden 
accessorium; zij is namelijk het verlengde ervan nu zij erop gericht is -
buiten de strafrechtelijke veroordeling - te vermijden dat de situatie van 
overtreding blijft voortbestaan. 
Artikel 59, § 1, van het Afvalstoffendecreet is dus in overeenstemming met 
de krachtens artikel11 van de bijzondere wet aan de decreetgever verleende 
machtiging: het recht om de niet-inachtneming van de decreten strafbaar 
te stellen en om de straffen wegens de niet-inachtneming te bepalen impli
ceert het recht om de verwijdering van het voorwerp van het misdrijf op 
te leggen(151). 

127. Door in de tweede paragraaf te bepalen dat de ,veroordeelde" ver
plicht kan worden tot terugbetaling aan de gemeente of aan de O.V.A.M. 
van de kosten voor verwijdering van de afvalstoffen die de ene of de andere 
heeft gedragen op grand van verschillende artikelen van het decreet, heeft 
de decreetgever geldig geoordeeld dat die maatregelen onontbeerlijk waren 
voor de realisatie van een der oogmerken van het decreet. 
Artikel 59 is dus in overeenstemming met de bevoegdheidstoewijzing(152). 

Onbevoegdheid van de decreetgever om de tenuitvoerlegging van een door het 
decreet opgelegde straf- bij wijze van geldboete - ten taste te leggen van een niet 
veroordeelde persoon - Ajwijking van Boek I Strafwetboek en schending van 
artike/11 bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

128. In de mate dat artikel 60 van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 
gestelt dat de tenuitvoerlegging van een der straffen gesteld bij artikel 56 
van voormeld decreet - de betaling van de geldboeten - kan geschieden 
ten laste van een andere persoon dan die welke veroordeeld is, wijkt artikel 
60 af van de regelen vastgesteld door Boek I van het Strafwetboek; het 

(150) Zelfde arrest. 
(151) Zelfde arrest. 
(152) Zelfde arrest. 
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schendt zodoende de regels die de onderscheiden bevoegdheid bepalen van 
de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten(153). 

Bevoegdheid van de decreetgever om de vergunningsplichtige inrichtingen ertoe te 
verplichten een voor de naleving van de decreetbepalingen verantwoordelijke 
persoon aan te stellen. 

129. In navolging van artikel 20 van de wet van 22 juli 1974 op de giftige 
afval legt de bepaling van artikel 61 van het Afvalstoffendecreet aan de 
vergunningplichtige ondernemingen de verplichting op een persoon aan te 
stellen die verantwoordelijk is voor de verrichtingen van het ophalen en 
verwijderen van afvalstoffen. 
Hoewel die bepaling in het decreet is ingevoegd onder de strafbepalingen, 
stelt artike161 op zichzelf geen strafrechtelijke aansprakelijkheid in en gaat 
het de bevoegdheden van de decreetgever niet te buiten(154). 

Onbevoegdheid van de decreetgever tot het invoeren van een vermoeden van 
medeplichtigheid - Aan de nationale wetgever toebehorende bevoegdheid. 

130. Artikel 62 van het Afvalstoffendecreet voert een vermoeden van 
medeplichtigheid in. De medeplichtigheid is een aangelegenheid die tot de 
bevoegdheid van de nationale wetgever behoort. Zodoende schendt dat 
artikel de bevoegdheidsbepalende regels(155). 

Geen schending van eigendomsrecht. 

131. Mist feitelijke grondslag de stelling dat het Afvalstoffendecreet ten 
aanzien van aile grondeigenaars een objectieve aansprakelijkheid instelt die 
hen vatbaar maakt voor veroordeling tot betaling van de kosten voor het 
weghalen van door derden achtergelaten afval, en dat die objectieve aan
sprakelijkheid neerkomt op een feitelijke onteigening of ten minste het 
eigendomsrecht aantast in een mate die zelfs niet met een beroep op artikel 
10 van de bijzondere wet te verantwoorden is. 
Het Hof stelt vast dat het decreet zelf enkel de exploitant beoogt en geen 
enkele vorm van onteigening organiseert. De aangevoerde bevoegdheids
overschrijding is dan ook niet gegrond(156). 

Geen schending van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vri}heden. 

132. Geen schending van artikel 7, § 1 van het Verdrag. 

Artikel 7, § 1 van het Europees Verdrag betreffende de niet-terugwerking 
van de straf, is niet geschonden door de artikelen 5 (verbod afvalstoffen 
achter te Iaten), 56 (bestraffen van niet-inachtneming van de decreetbepalin
gen en van verhindering van het door het decreet geregelde toezicht) en 59 

(153) Zelfde arrest. 
(!54) Zelf de arrest. 
( 15 5) Zelf de arrest. 
(156) Zelfde arrest. 
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(veroordeling tot verwijdering van de afvalstoffen en verplichting tot terug
betaling van de kosten van verwijdering) van het Afvalstoffendecreet. 
De bepalingen van de artikelen 5, 56 en 59 van het decreet hebben immers 
geen betrekking op de eigenaar van een onroerend goed waar zich afvalstof
fen bevinden, enkel en aileen omdat hij eigenaar is van het goed. 

Evenmin schending van artikel 6, § 2, van het Verdrag. 

Nu het Arbitragehof heeft beslist dat artikel62 van het Afvalstoffendecreet, 
dat een vermoeden van medeplichtigheid instelt, naar Belgisch recht de 
bevoegdheidsbepalende regels schendt, is het zonder belang of die bepaling, 
aldan niet, strijdig is met artikel 6, 2, van het Europees Verdrag naar luid 
waarvan een ieder die van een misdrijf wordt beschuldigd onschuldig wordt 
geacht totdat zijn schuld wettelijk is bewezen. 
Derhalve moeten de stellingen van de partijen die de schending van het 
Verdrag aanvoeren, worden afgewezen, hetzij omdat ze aangaande het 
eigendomsrecht geen betrekking hebben op de decreetbepalingen en daar
door buiten de bevoegdheid van het Hof vallen, hetzij omdat ze m.b.t. het 
vermoeden van onschuld werden onderzocht in verhouding tot internrechte
lijke normen met gelijke draagwijdte, op de inachtneming waarvan het Hof 
uitdrukkelijk dient toe te zien(157). 

g. 0VERLEG TUSSEN DE BETROKKEN EXECUTIEVEN EN DE BEVOEGDE NA
TIONALEOVERHEID (art. 6, § 3, 1° bijzondere wet van 8 augustus 1980) 
- beperkt tot openbaar industrieel initiatief op gewestelijk vlak en tot 
gewestelijke economische expansie. 

133. Ongeacht de vraag of het Arbitragehof al dan niet bevoegd is om de 
ontstentenis van het bij artikel 6, § 3, 1°, van de bijzondere wet ingestelde 
overleg te sanctioneren, kan ten dezen worden volstaan met de vaststelling 
dat in dit overleg uitsluitend wordt voorzien voor het openbaar industrieel 
initiatief op gewestelijk vlak en voor de gewestelijke economische expansie, 
zodat de nationale overheid niet verplicht is met de gewesten overleg te 
plegen wanneer zij het normatieve kader van haar eigen nationaal econo
misch beleid vaststelt(158). 

4. Toetsing van de bevoegdheid van Gemeenschappen en Gewesten met 
betrekking tot de controle van sommige instellingen van openbaar nnt 
(wet van 16 maart 1954- art. 13, § 3 en 13, § 6 van bijzondere wet van 
8 augustus 1987) 

a. PRINCIPE. 

134. De decreetgever is in principe niet bevoegd om de door artikel13, § 3, 

(157) Zelfde arrest. 
(158) Arrest nr. 11 van 25 februari 1986- Rolnr. 12. 
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van de bijzondere wet beoogde instellingen te onttrekken aan de door de 
wet van 16 maart 1954 ingestelde controlemechanismen(159). 

b. REGELS. 

• Gewestelijke planning - Controle - Regels - Onderlinge verhouding 
van de artikelen 6, § 1, VI, 2°, en 13, § 3, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980. 

135. Wat betreft de bevoegdheid van het Gewest inzake de vaststelling van 
de controle van de instellingen van de gewestelijke planning is artikel 6, § 1, 
VI, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 slechts zinvol als het in 
ieder geval de toepassing uitsluit van artikel 13, § 3, van voormelde 
wet(160). 

• Onajscheidbare band tussen de bepalingen van de artikelen 13, § 6 juncto 
artike/13, § 5 van de bijzondere wet en die van artike/13, § 3 van die wet. 

136. De bepalingen van artikel 13, § 6, juncto artikel 13, § 5, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn onafscheidbaar verbonden met 
artikel 13, § 3, van de voormelde wet die geldt als toepassingsvoorwaarde 
van die bepalingen(161). 

• Restrictieve interpretatie van artikel 13, § 3 van de bijzondere wet. 

137. Artikel 13, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is een 
beperking op de autonomie van de decreetgever en moet dan ook restrictief 
worden ge1nterpreteerd(162). 

• Gelijkvormige toepassing van artikel 13 van de bijzondere wet. 

138. Artikel13 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 maakt de 
financiele, budgettaire en administratieve controletechnieken die op natio
naal vlak gelden voor de instellingen van openbaar nut, gelijkmatig van 
toepassing op de instellingen die het bedoelt(163). 

• Wetswijzigingen in het controlesysteem van de wet van 16 maart 1954-
Uitsluitende bevoegdheid van de bijzondere wetgever. 

139. De decreetgever mag de toepassing van eventuele wijzigingen aan het 
controlesysteem vervat in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle 

(159) Arrest nr. 24 van 26 juni 1986- Rolnr. 19. Zie ook: Arrest nr. 35 van 22 april 1987 
- Rolnr. 35. 
(160) Arrest nr. 24 van 26 juni 1986- Rolnr. 19. 
(161) Arrest nr. 24 van 26 juni 1986- Rolnr. 19. 
(162) Arrest nr. 28 van 28 oktober 1986- Rolnr. 20. Arrest nr. 35 van 22 april 1987 -
Rolnr. 35. 
(163) Arrest nr. 28 van 28 oktober 1986- Rolnr. 20. Arrest nr. 35 van 22 april 1987 -
Rolnr. 35. Arrest nr. 42 van 10 november 1987- Rolnr. 37. 
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op sommige instellingen van openbaar nut, die na de aanneming van het 
decreet tot stand komen, niet verhinderen(164). 
Bike aanpassing of wijziging van de controletechnieken die gelden t.a.v. de 
instellingen van openbaar nut en waardoor afbreuk wordt gedaan aan de 
bevoegdheid van de met de uitoefening van die controle belaste organen van 
de Gewesten en de Gemeenschappen, kan slechts door de bijzondere wetge
ver worden beslist(165). 

C. TOEP ASSINGSTECHNIEKEN - RANGSCHIKKING VAN DE OP TE RICHTEN 

INSTELLINGEN IN BEN VAN DE CATEGORIEEN VAN DE WET VAN 16 MAART 

1954. 

• Geen verplichting tot uitdrukkelijke rangschikking. 
140. Uit het feit dat een decreet waarbij een instelling van openbaar nut 
wordt opgericht geen eigen controleregels instelt t.a.v. die instelling, kan 
geen bevoegdheidsoverschrijding worden afgeleid. Artikel 13, § 3, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 kan in dat geval rechtstreeks toepassing 
vinden. 
Artikel 13, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 behelst niet de 
verplichting om elke bij decreet opgerichte instelling waarop dat artikel van 
toepassing is, uitdrukkelijk te rangschikken onder een van de bij de wet van 
16 maart 1954 bepaalde categorieen. Die rangschikking kan ook impliciet 
blijken(166). 

• Verbod tot onttrekking aan het globale controlesysteem. 

141. De decreetgever is niet verplicht een door hem opgerichte instelling van 
openbaar nut onder te brengen in een van de categorieen van de wet van 
16 maart 1954, doch kan een combinatie van controletechnieken uit ver
schillende categorieen wenselijk achten. Die keuze kan door het Hof enkel 
worden gesanctioneerd indien de decreetgever een door artikell3, § 3, van 
de bijzondere wet beoogde instelling aan het globale controlesysteem van 
die wet zou onttrekken(167). 

• Opsomming van aile bepalingen van de wet van 16 maart 1954 die op een 
bepaalde categorie van die wet toepasse/ijk zijn - Geldigheid. 

142. Indien de decreetgever een instelling van openbaar nut opricht en 
daarbij aile bepalingen opsomt uit de wet van 16 maart 1954 betreffende 
de controle op sommige instellingen van openbaar nut, die op dat ogenblik 
van toepassing zijn op een bepaalde categorie uit deze wet en die op de 
opgerichte instelling kunnen betrekking hebben, vat hij die instelling opals 

(164) Arrest nr. 28 van 28 oktober 1986 - Rolnr. 20. Arrest nr. 42 van 20 november 1987 
- Rolnr. 37. 
(165) Zelfde arresten. 
(166) Arrest nr. 27 van 22 oktober 1986 - Rolnr. 22. Arrest nr. 35 van 22 april 1987 -
Rolnr. 35. 
(167) Arrest nr. 35 van 22 april 1987 - Rolnr. 35. 
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behorend tot die categorie. De decreetgever beging in dat geval geen 
schending van artikel 13, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
dat de wet van 16 maart 1954 op de onder het Gewest ressorterende 
instellingen toepasselijk maakt(168). 

• Duidelijke bedoeling van de decreetgever om een door hem opgerichte 
instelling onder te brengen in een van de door de wet van 16 mei 1954 
beoogde categorieen - Geldigheid. 

143. Blijkens de door de Vlaamse Raad gemaakte selectie tussen de artike
len van de wet van 16 maart 1954, en de parlementaire voorbereiding van 
het decreet, was het duidelijk de bedoeling van de decreetgever de instelling 
waarvan sprake in het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 in 
categorie A van voormelde wet onder te brengen, en zulks afgezien van het 
feit dat de §§ 1, 2, 4 en 5 van artikel 10, die betrekking hebben op de 
instellingen van de andere categorieen, gelijktijdig toepasselijk werden 
verklaard. 
Door de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 met betrekking tot de 
instellingen van categorie A van toepassing te verklaren op het Commissari
aat-Generaal voor de internationale samenwerking van de Vlaamse Ge
meenschap, heeft het decreet deze instelling geenszins onttrokken aan de 
toepassing van de wet van 16 maart 1954(169). 

d. Uitoejening van de Controle door de Executieve. 

144. De verplichting om bij de vaststelling van het administratief en gelde
lijk statuut van het personeel van de instellingen van openbaar nut het 
akkoord te bekomen van de nationale Minister die het openbaar ambt onder 
zijn bevoegdheid heeft, is opgelegd aan de Executieve en niet aan de 
decreetgever(170). 

• De decreetgever zou artikel13, § 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 schenden, mocht hij de toepassing van die bepaling verhinderen of 
uithollen(171). 

• Door de Vlaamse organen aan te wijzen die de bij de wet van 16 maart 
1954 aan nationale organen opgedragen bevoegdheden moeten uitoefe
nen, doet het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 geenszins 
afbreuk aan artikel 13, § 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980(172). 

(168) Arrest nr. 28 van 28 oktober 1986- Rolnr. 20. 
(169) Arrest nr. 42 van 10 november 1987- Rolnr. 37. 
(170) Arrest nr. 28 van 28 oktober 1986- Rolnr. 20. Arrest nr. 35 van 22 april 1987 -
Rolnr.·35, Arrest nr. 42 van 10 november 1987- Rolnr. 37. 
(171) Zelfde drie arresten. 
(172) Arrest nr. 42 van 10 november 1987- Rolnr. 37. 
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5. Bevoegdheid van Gemeenschappen en Gewesten tot regeling van de 
oprichting en de organisatie van instellingen en ondernemingen (art. 9 
bijzondere wet van 8 augustus 1980) 

145. Bevoegd tot het regelen van de aangelegenheid ,ophaling en verwer
king van afvalstoffen", kan het Gewest overeenkomstig artikel 9 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 daartoe een inrichting oprichten en 
organiseren. Het kan eveneens de opdrachten van die inrichting vaststellen. 
Artikel 13 van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 schendt dus op 
zichzelf de bevoegdheidsbepalende regels niet(173). 

6. Accessoire bevoegdheden 

a. ACCESSOIRE BEVOEGDHEID VAN ARTIKEL 10 VAN DE BIJZONDERE WET 
VAN 8 AUGUSTUS 1980- GRENZEN. 

(1) Begrenzing- Tweevoudige toelaatbaarheidsvoorwaarden - Toepas-
sing i. v.m. radio-omroep- T.V. - Uitzending handelsreclame. 

146. Op grand van artikellO van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
kunnen de Gemeenschappen een aangelegenheid regelen waarvoor de Staat 
in principe bevoegd is, hetzij Iuidens een uitdrukkelijke erkenning door de 
wet, hetzij op grand van zijn residuaire bevoegdheid. Die accessoire be
voegdheid van de Gemeenschappen is evenwel beperkt, niet aileen door de 
vereiste van een zeer nauwe band met de hoofdbevoegdheid, maar eveneens 
door het stelsel van de bevoegdheidsverdeling. Dat stelsel onderstelt, ener
zijds, dat een toegewezen bevoegdheid zinvol blijft en, anderzijds, dat het 
stelsel van de exclusieve bevoegdheden niet fundamenteel wordt aangetast. 

Om verenigbaar te zijn met het stelsel van de exclusieve bevoegdheden is 
een beroep op artikel 10 van de bijzondere wet slechts toelaatbaar onder 
de dubbele voorwaarde 1) dat de voorbehouden aangelegenheid zich tot een 
gedifferentieerde regeling leent en 2) dat de weerslag op de voorbehouden 
aangelegenheid slechts marginaal is. 

Conform die beginselverklaring besliste het Hof dat het toelaten of verbie
den van handelsrelame behoort tot de essentie zelf van de aan de nationale 
wetgever voorbehouden aangelegenheid, en dat die aangelegenheid een 
eenvormige regeling behoeft(174). 

(173) Arrest nr. 13 van 25 maart 1986 - Rolnr. 3. Arrest nr. 15 van 25 maart 1986 -
Rolnr. 6. Arrest nr. 26 van 21 oktober 1986- Rolnr. 16. Arrest nr. 44 van 23 december 1987 
- Rolnr. 36. 
(174) Arrest nr. 7 van 20 december 1985- Rolnr. 7.- N.B. ,.Voorhouden aangelegenheid" 
heeft bier niet de betekenis van ,door de Grondwet aan de wet voorbehouden aangelegenheid" 
in de zin die eerder is aangegeven, onder de randnummers 48-49 alsook onder bet hiernavolgen
de nummer maar wei van aangelegenheid waarvan de regeling nog steeds onder de bevoegdheid 
van de nationale wetgever ressorteert, maar die hem niet door de Grondwetgever uitdrukkelijk 
is voorbehouden. 
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(2) Toepassingscriterium: regels die de onontbeerlijke aanvulling zijn van 
de eigen bevoegdheid. 

147. Wanneer een gemeenschaps- of gewestraad bij decreet regels uit
vaardigt die eigen zijn aan een aangelegenheid die tot zijn bevoegdheid 
behoort, staat artikellO van de bijzondere wet hem zo nodig toe voorzienin
gen te treffen in aangelegenheden waarvoor hij niet bevoegd is, in zoverre 
die voorzieningen de onontbeerlijke aanvulling zijn van de regels die hij 
uitvaardigt of uitgevaardigd heeft en die tot zijn bevoegdheid behoren( 17 5). 

(3) Geen toepassing van artikel I 0 van de bijzondere wet op de door de 
Grondwet aan de wet voorbehouden bevoegdheden (art. 19, § 1, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980). 

148. De mogelijkheid die de Raden krachtens artikel10 van de bijzondere 
wet hebben om in de decreten rechtsbepalingen op te nemen m.b.t. aangele
genheden waarvoor zij niet bevoegd zijn, kan geen toepassing vinden op 
bevoegdheden die de Grondwet aan de wet voorbehoudt(l76). 

(4) Decreetbepalingen strekkende tot tussenkomst van het Gewest in de 
benoeming van burgemeesters in het betrokken Gewest- Geen toepas
sing van artikel I 0 van de bijzondere wet. 

149. Zulke decreetbepalingen zijn niet de onontbeerlijke aanvulling voor 
de eigen bevoegdheid van het Gewest inzake administratief toezicht en 
komen dus niet in aanmerking voor toepassing van artikel 10 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
Artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 staat de Gemeen
schaps- en Gewestraden slechts toe bepalingen aan te nemen in aangelegen
heden waarvoor ze niet bevoegd zijn, voor zover die bepalingen de onont
beerlijke aanvulling zijn van de regels die ze uitvaardigen Of uitgevaardigd 
hebben in de uitoefening van hun bevoegdheid. 
De tussenkomst in de benoeming van burgemeesters in het Vlaamse Gewest 
heeft niet het hierboven gepreciseerde accessoir karakter. De bepalingen van 
het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 1986 zijn geen 
aanvulling op de uitoefening van een van de bevoegdheden toegekend in een 
aangelegenheid die door de artikelen 6 en 7 van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 is bepaald, ter uitvoering van de artikelen 101quater en 108 
van de Grondwet(177). 

(175) Arrest nr. 36 van 10 juni 1987- Rolnr. 29. 
(176) Arrest nr. 44 van 23 december 1987- Rolnr. 36, B. 4. Arrest nr. 50 van 17 maart 1988 
- Rolnr. 52, B. 2. Arrest nr. 51 van 17 maart 1988- Rolnr. 53, B. 2. 
(177) Arrest nr. 37 van 17 juni 1987- Rolnrs. 48-49. 
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(5) Decreetbepalingen die geen rechtsgrond vinden in artikel 10 van de 
bijzondere wet- geen aanleiding om de toepasselijkheid van dat art ike/ 
10 nate gaan. 

150. Het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 1986 , ,houdende 
voordracht van kandidaat-burgemeesters in het Vlaamse Gewest ,vindt 
geen rechtsgrond in artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
Het is dan ook niet nodig bier nog te onderzoeken of dat artikel 10 
toepassing zou kunnen vinden op door de Grondwet aan de nationale 
wetgever voorbehouden aangelegenheden(178). 

b. ACCESSOIRE BEVOEGDHEDEN M.B.T. ARTIKEL 11 VAN DE BIJZONDERE 
WET VAN 8 AUGUSTUS 1980- STRAFZAKEN. 

(1) Principe: bevoegdheid van de decreetgever inzake vervolging en straf
baarstelling- Beperking. 

• Vervolging - Mogelijkheid tot het bepalen van de gevallen van vervol-
ging- Geen mogelijkheid tot het regelen van de vorm van de vervolging. 

151. Artikel 7 van de Grondwet behoudt de nationale wetgever de zorg voor 
tot het bepalen van de gevallen waarin vervolging kan plaatshebben en tot 
het regelen van de vorm van die vervolging. Artikel 9 van de Grondwet 
bepaalt: ,geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de 
wet''. De Gemeenschappen en de Gewesten mogen in die voorbehouden 
aangelegenheden slechts optreden mits zij daartoe gemachtigd zijn zoals 
eerder aangeduid (zie supra nr. 48). 
Artikel11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 behelst een dergelijke 
machtiging: het biedt de decreetgever de mogelijkheid de gevallen te bepalen 
waarin vervolging mag plaatshebben en de strafmaatregelen te bepalen 
binnen de grenzen die het stelt. Het biedt de decreetgever echter niet de 
mogelijkheid de vorm van de vervolging te regelen(179). 

• Integrale toepassing van Boek I Strajwetboek - Geen mogelijkheid tot 
beroep op artike/100 van het SWB. 

152. Artikel11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt: ,Binnen 
de grenzen van de bevoegdheden van de Gewesten en de Gemeenschappen 
kunnen de decreten de niet-naleving van hun bepalingen strafbaar stellen 
en de straffen wegens die niet-naleving bepalen overeenkomstig Boek I van 
bet Strafwetboek, met uitzondering van de criminele straffen bepaald in 
artikel 7 van dat Wetboek". 
Artikel 11 staat de decreetgever evenwel niet toe af te wijken van de 
bepalingen van Boek I van het Strafwetboek. De Gemeenschappen en de 

(178) Zelfde arrest. 
(179) Arrest nr. 13 van 25 rnaart 1986 - Rolnr. 3. Arrest nr. 15 van 25 rnaart 1986 -
Rolnr. 6. Arrest nr. 26 van 21 oktober 1986- Rolnr. 16. Arrest nr. 44 van 23 december 1987 
- Rolnr. 36. 
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Gewesten kunnen derhalve geen beroep doen op artikel 100 van het Straf
wetboek, ook al is die bepaling ondergebracht in Boek I ervan. 
De bijzondere wetgever heeft de in Boek I vervatte regels uniform willen 
houden en heeft gewild dat de Gemeenschappen en Gewesten er niet van 
afwijken. 
Hij heeft dan ook uitdrukkelijk gesteld dat bet gebeel van de aangelegenhe
den vervat in Boek I van het Strafwetboek tot de bevoegdheid van de 
nationale wetgever behoort. Het staat niet aan de decreetgever die aangele
genbeden te regelen(180). 

• Onbevoegdheid van de decreetgever tot regulering van de toepasselijkheid 
op het decreet van de bepalingen van Boek I van het Strajwetboek. 

153. Artikel 63 van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 regelt de vraag 
in hoeverre de bepalingen van Boek I van het Strafwetboek toepasselijk zijn 
op onderbavig decreet. Het aannemen van die bepalingen staat niet aan de 
decreetgever, ongeacht of hij ervan afwijkt, ze bevestigt of ze al dan niet 
toepasselijk verklaart. 
Die bepalingen behoren immers niet tot de bevoegdbeid van de decreetge
ver: zoals de andere bepalingen gelden de hoofdstukken V en VII van Boek 
I van het Strafwetboek, zowel als artikel 85 ervan, ten aanzien van de 
decreetgever. 
Artikel 63 schendt dus de bevoegdheidsbepalende regels(181). 

(2) Toepassingsvoorwaarde - verstoring van de sociale orde. 

154. Krachtens artikel 11 van de bijzondere wet omvat de bevoegdheid van 
de Gewestelijke decreetgever bet strafbaar stellen van de niet-naleving van 
de door hem uitgevaardigde bepalingen. 
De bijzondere wet heeft aldus aan de decreetgever een strafrechtelijke 
bevoegdbeid toegekend die, per definitie, niet kan worden uitgeoefend dan 
bij verstoring van de sociale orde. Door de niet-naleving van een bepaling, 
die hij aanneemt, strafbaar te stellen, constateert de wetgever (lees: de 
decreetgever) dat die niet-naleving de openbare orde verstoort(182). 

(3) Verjaring van de openbare vordering. 

• Gewestdecreetgever bevoegd. 

155. Doordat de Gewestdecreetgever aldus, krachtens en binnen de per ken 
van artikel 11 van de bijzondere wet, een verstoring van de openbare orde 
kan strafbaar stellen, kan bij de duur tijdens welke de aantasting van de 

____ , 
(180) Zelfde arresten. 
(181) Zelfde arresten. 
(182) Arrest nf' 43 van 3 december 1987 - Rolnrs. 40-44. 
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openbare orde het op gang brengen van de openbare vordering verant
woordt, beoordelen en bepalen(183). 

• Verjaringstermijn - geen vorm van strajvervolging. 

156. Door de verjaringstermijn van de strafvordering, die betrekking heeft 
op een misdrijf dat hij invoert, te regelen, bepaalt de decreetgever, op grand 
van de macbtiging geregeld door artikel11 van de bijzondere wet, een aspect 
van de ,gevallen die de wet bepaalt" in de zin van artikel 7 van de 
Grondwet, waarin strafvervolgingen kunnen worden ingesteld. Zodoende 
regelt de decreetgever niet de vorm van de strafvervolging in de zin van 
diezelfde bepaling, evenmin als bij wetgevend optreedt met betrekking tot 
de straffen die gesteld zijn op de misdrijven die bij beteugelen wil(184). 

( 4) Bevoegdheid van de Gewestdecreetgever inzake ajvalstojjen (art. 6, § 1, 
II, 2° bijzondere wet)- Beperking. 

• Aanstelling van ambtenaren met opdracht van toezicht. - Geen regule-
ring van de vorm van de vervolging. 

157. De gewestelijke wetgever is onbetwistbaar bevoegd om ambtenaren die 
onder bet Gewest ressorteren met opdracbten te belasten. Hij is bevoegd 
om aan die ambtenaren opdracbten van toezicht toe te vertrouwen, in de 
mate dat bij niet de vorm van de vervolging regelt. Immers, naar luid van 
artikel 7 van de Grondwet, ,(kan) niemand worden vervolgd dan in de 
gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorscbrijft". 
Aileen de nationale wetgever kan de vorm van de vervolging regelen(185). 

• Toepassingsmodaliteiten betrejfende artike/11 van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 m.b.t. het Gewestelijke Ajvalstojjenbeleid. 

Zie boger onder § 2, A, 3, f, Leefmilieu - opbaling en verwerking van 
afvalstoffen, nrs. 124-131. 

C. ACCESSOIRE BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE IN ARTIKEL 13, § 3 EN 13, § 6, 
VAN DE BIJZONDERE WET VAN 8 AUGUSTUS 1980 BEDOELDE CONTROLE 
OP SOMMIGE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT. 

Cfr. supra onder §2, A, 4, a tot d, nrs. 135 tot 145. 

(183) Zelfde arrest. 
(184) Arrest nr. 43 van 3 december 1987 - Rolnrs. 40-44. 
(185) Arrest nr. 13 van 25 maart 1986 - Rolnr. 3. Arrest nr. 15 van 25 maart 1986 -
Rolnr. 6. Arrest nr. 26 van 21 oktober 1986- Rolnr. 16. Arrest nr. 44 van 23 december 1987 
- Rolnr. 36. 
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7. Evenredigheidsbeginsel 

• Formu/ering. 

_L · r-== ----------

158. W anneer in een stelsel van verdeling van wetgevende bevoegdheden 
iedere wetgever uitsluitend bevoegd is binnen de eigen competentiesfeer -
d.i. binnen de perken van de behouden, voorbehouden of toegewezen 
aangelegenheden - dan overschrijdt een van de betrokken wetgevers zijn 
bevoegdheid niet wanneer hij die bevoegdheid uitoefent met inachtneming 
van het redelijkheidsbeginsel. Dat wil zeggen in verhouding tot wat normaal 
is om de werkbaarheid van de norm te verzekeren. Ret criterium van de 
redelijkheid kan worden geformuleerd in termen van evenredigheid, met 
dien verstande dat een wetgevende overheid niet zonder reden zo verregaan
de maatregelen mag treffen dat de andere wetgever in de praktische onmo
gelijkheid verkeert om het hem toevertrouwde beleid enige reeele inhoud te 
geven(186). 
Deze formulering verwijst naar de rechtsleer die zelf verwijst naar de 
rechtspraak van de Raad van State. Ret Arbitragehof maakte reeds toepas
sing van het evenredigheidsbeginsel, zoals blijkt uit wat volgt. Maar het Rof 
heeft tot dusver het beginsel zelf niet geformuleerd. 

• Toepassing m.b.t. een geva/ van instelling en vestiging van voorrechten 
en hypotheken - Vastste/ling van rang. 

159. Iedere wetgever kan van oordeel zijn een voorrecht of een hypotheek 
te moeten verbinden aan een schuldvordering die voortvloeit uit bepalingen 
die hij heeft uitgevaardigd tot regeling van een hem toegewezen aangelegen
heid. Bij het vaststellen van de rang van een voorrecht moeten de verschil
lende wetgevers het belang dat zij door het instellen van een voorrecht 
beogen te beschermen, afwegen ten aanzien van de belangen die worden 
beschermd door voorrechten ingesteld door andere wetgevers. Ret decreet 
van het Vlaamse Gewest van 24 januari 1984 heeft dat evenredigheidsbegin
sel in acht genomen door een voorrecht en een hypotheek in te stellen 
waarvan de grondslag en de rang identiek zijn aan die welke de nationale 
wetgever eerder met analoge bedoelingen had vastgesteld. Rij bleef aldus 
binnen de per ken van zijn bevoegdheid, zonder dat een beroep moet worden 
gedaan op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980(187). 

(186) Zie hierover Raad van State - Advies over het ontwerp - Dierengezondheidswet 
(Senaat, 1985-1986, 194, nr. 1, p. 19-20); ook: o.m. Fr. DELPEREE, ,Le principe de proportio
nalite en droit public", in Rapports Belges au Xme Congres internationale de droit compare, 
Budapest 23-28 aout 1978, Bruylant 1978, p. 503 e.v .; P. PEETERS, ,Over de bevoegdheidsver
deling en de bevoegdheidsrechtelijke kwalificatie van norm en", R. W., 1984-85, 705 e. v. 
inzonderheid 707-708. 
(187) Arrest nr. 27 van 22 oktober 1986 - Rolnr. 22. 
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B. TOETSING VAN DE REGELS BETREFFENDE DE TERRITORIA
LE BEVOEGDHEID VAN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN 

1. Culturele aangelegenheden I taalgebruik (art. 59bis, § 4 Grondwet) 

a. ALGEMEEN. 

(1) Taalgebieden - artikel 3bis van de Grondwet (art. 59bis, § 4, versus 
art. 3bis Grondwet). 

160. Artikel 3bis van de Grondwet heeft bet bestaan van eentalige gebieden 
en van een tweetalig gebied bevestigd. Dat grondwetsartikel heeft tot 
draagwijdte in samenhang met artikel59bis, § 4, te bepalen wat bet ruimte
lijke kader is waarbinnen de bevoegdheden van de Gemeenschappen en van 
de nationale wetgever gelden. 

Artikel 3bis van de Grondwet behelst tevens een beperking van de bevoegd
heid van de wetgevers inzake taalgebruik en is aldus de grondwettelijke 
waarborg van de voorrang van de taal van bet eentalige gebied of van bet 
tweetalige karakter van bet gebied. 
Dat artikel 3bis brengt evenwel op zichzelf geen wijziging mede van de 
juridische ordening; uit dat artikel kan niet worden afgeleid dat bet recht
streeks, in se, verplichtingen met betrekking tot bet gebruik van de talen 
of een vereiste van talenkennis ten aanzien van overheidsmandatarissen zou 
opleggen(188). 

(2) Localisatiecriteria- Toetsing door het Hof- Toetsing van de materie
le bevoegdheidsregelen gaat aan die van de territoriale bevoegdheidsre
gelen vooraj. 

161. De gemeenschapsraden mogen bet criterium of de criteria vastleggen 
met toepassing waarvan bet onderwerp van de normen die ze aannemen in 
hun bevoegdheidssfeer gelocaliseerd wordt. De gekozen criteria worden ter 
toetsing aan het Hof voorgelegd, dat eerst de overeenstemming ervan 
beoordeelt met de materiele bevoegdheidsverdelende normen en daarna met 
de territoriale bevoegdheidsverdelende normen(189). 
De gekozen criteria zijn aldus onderworpen aan de controle van het Hof 
dat tot opdracht heeft erover te waken dat de Gemeenschapsraden noch hun 
materiele, noch hun territoriale bevoegdheid overschrijden. Zoals gezegd 
dient deze grondwettigheidstoetsing in de eerste plaats te gebeuren vanuit 
de bepalingen die de materiele bevoegdheid toewijzen(190). 

(188) Arrest nr. 17 van 26 maart 1986- Rolnr. 13. 
(189) Zelfde arrest. 
(190) Arrest nr. 9 van 30 januari 1986 - Rolnr. 8. Arrest nr. 10 van 30 januari 1986 -
Rolnr. 24. Arrest nr. 29 van 18 november 1986- Rolnr. 30. 
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b. TOETSING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE 0EMEENSCHAPPEN INZAKE 

TAALGEBRUIK. 

(1) Taalgebruik in sociale zaken. 

• In de eentalige gebieden. 

- Localisatie binnen bevoegdheidsgebied - Regeling door 
een enkele wetgever. 

162. Artikel 59bis, § 3, 3°, en artikel 59bis, § 4, van de Grondwet hebben 
een exclusieve territoriale bevoegdheidsverdeling vastgesteld, krachtens 
welke de Gemeenschapsraden, ieder wat hem betreft, het taalgebruik mogen 
regelen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, 
alsmede voor de door de wet en de verordeningen opgelegde akten en 
bescheiden van de ondernemingen. Een zodanig stelsel onderstelt dat het 
onderwerp van iedere regeling die een gemeenschapswetgever uitvaardigt, 
moet kunnen worden gelocaliseerd binnen het gebied waarvoor hij bevoegd 
is, zodat iedere concrete verhouding en situatie slechts door een enkele 
wetgever wordt geregeld(191). 

- Localisatie- Criteria- Vereiste- Plaats waar de sociale 
betrekkingen hoofdzakelijk tot stand komen- Plaats uit
sluitend binnen het territoriale bevoegdheidsgebied van de 
decreetgever- Tewerkstelling Franstalig personeel- Cri
terium dat grondwettigheidstoets niet doorstaat. 

163. Aangezien de bepalingen van§ 3, 3°, en van §4, 2de lid van artikel 
59bis van de Grondwet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moeten 
de gekozen criteria bij machte zijn zowel de plaats te situeren waar de sociale 
betrekkingen tussen de werkgever en zijn personeel hoofdzakelijk tot stand 
komen, als die plaats uitsluitend binnen het territoriale bevoegdheidsgebied 
van de decreetgever te brengen. 

Aangezien het door het decreet van de Franse Gemeenschap van 30 juni 
1982 gebruikte lokalisatiecriterium ,employant ou occupant des travail
leurs d'expression fran9aise" in geen enkel opzicht de bij artikel 59bis, § 3, 
3°, van de Grondwet bedoelde sociale betrekkingen tussen werkgevers en 
hun p~rsoneel binnen het bevoegdheidsgebied van de Gemeenschappen 
brengt, kan dat criterium de grondwettigheidstoets niet doorstaan(192). 

- Gelding van decreet zonder vermelding noch inachtneming 
van de in artikel 59bis, § 4, tweede lid, bepaalde uitzonde
ringen - overschrijding van territoriale bevoegdheid. 

164. In zoverre het decreet van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1982 
bepaalt dat het geldt , ,in het Franse taalgebied'', zonder vermelding van de 
bij artikel59bis, § 4, tweede lid, van de Grondwet bepaalde uitzonderingen, 

(191) Arrest nr. 9 van 30 januari 1986- Rolnr. 8. Arrest nr. 10 van 30 januari 1986 -
Rolnr. 24. Arrest nr. 29 van 18 november 1986 - Rolnr. 30. 
(192) Arrest nr. 9 van 30 januari 1986- Rolnr. 8. 
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overschrijdt dat decreet de aan de Franse decreetgever toegewezen terri tori
ale bevoegdheid(193). 

- Localisatiecriteria - Tewerkstellingsplaats personeel -
Exploi ta tiezetel. 

165. Zoals reeds eerder aangestipt (nr. 164) willen de bepalingen van§ 3. 
3°, en van § 4, 2de lid, van artikel 59bis van de Grondwet dat de gekozen 
criteria bij machte zijn zowel de plaats te situeren waar de sociale betrekkin
gen tussen de werkgever en zijn personeel hoofdzakelijk tot stand komen, 
als die plaats uitsluitend binnen het territoriale bevoegdheidsgebied van de 
decreetgever te brengen. 
Aangezien het door het decreet van de Nederlandse Cultuurgemeenschap 
van 19 juli 1973 gekozen aanknopingscriterium ,tewerkstellingsplaats van 
het personeel'' slechts een van de partijen bij de sociale betrekkingen binnen 
het bevoegdheidsgebied van de gemeenschapswetgever brengt, kan dat 
criterium de grondwettigheidstoets niet doorstaan. 
Het criterium exploitatiezetel beantwoordt aan het grondwettelijk voor
schrift (art. 59bis, § 3, 3° en § 4, 2e lid), in zoverre het gewoonlijk daar is 
dat het personeelslid zijn taken en instructies krijgt, dat hem mededelingen 
worden gedaan en waar het personeelslid zich tot zijn werkgever richt; dat 
criterium beantwoordt tevens aan het grondwettelijk voorschrift wat het 
taalgebruik betreft voor de , ,door de wet en de verordeningen voorgeschre
ven akten en ~escheiden van de ondernemingen"(l94). 

Localisatiecriteria - Prejudiciele vraag - Localisatiecriterium - Tewerkstellings
plaats - Vraag desbetrefjend zonder voorwerp ingevolge arrest nr. 10. 

166. lngevolge het arrest nr. 10 van het Hof, van 30 januari 1986, waarbij 
in artikell, eerste lid, van het decreet van 19 juli 1973 van de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap ,tot regeling van het gebruik van de talen voor de 
sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van 
de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden 
van de ondernemingen' ', de woorden , ,of die personeel in het Nederlandse 
taalgebied tewerkstellen" werden vernietigd, is het gedeelte van de prejudi
ciele vraag met betrekking tot dat Iocalisatiecriterium zonder voor
werp(195). 

(193) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986 - Rolnr. 24. 
(194) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986 - Rolnr. 24. 
(195) Arrest nr. 13 van 25 maart 1986 - Rolnr. 3. Arrest nr. 15 van 25 maart 1986 -
Rolnr. 6. Arrest nr. 18 van 20 mei 1986 - Rolnr. 14. Arrest nr. 19 van 25 juni 1986 -
Rolnr. 15. Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 - Rolnr. 26. Arrest nr. 21 van 25 juni 1986-
Rolnr. 21. Arrest nr. 22 van 25 juni 1986 - Rolnr. 27. Arrest nr. 23 van 25 juni 1986-
Rolnr. 23. 
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Localisatiecriteria - Exploitatiezetel - Taalbestuurswet versus taaldecreten -
Prejudiciete vraag zonder voorwerp ingevolge voorafgaande arresten. 

Op het niveau van de nationale wetgever. 

167. De nationale wetgever overschrijdt zijn bevoegdheid niet, noch in 
zoverre het criterium van de exploitatiezetel van de werkgever aan bod komt 
in artikel 52 van de gecoordineerde wetten op het taalgebruik in bestuursza
ken, noch in de materiele voorschriften welke door die bepaling zijn 
opgelegd(196). 
Wanneer de nationale wetgever het taalgebruik in sociale zaken regelt, en 
daarbij de sociale betrekkingen localiseert op de plaats waar de exploitatie
zetel is gevestigd, blijft hij binnen de grenzen van zijn territoriale bevoegd
heid(197). 

Op het niveau van de decreetgever. 

168. Het decreet van de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973, 
zoals deels vernietigd door het Hof, schendt geenszins de regels die door 
of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onder
scheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, 
door te bepalen dat de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werkne
mers in het Nederlands dienen te geschieden, wanneer de exploitatiezetel in 
het Nederlandse taalgebied is gelegen, met uitzondering van de gemeenten, 
bedoeld in artikel 59bis, § 4, van de Grondwet(198). 

PrejudiciiHe vraag na arrest van partiele vernietiging. 

169. Ingevolge het arrest nr. 9 van het Hof van 20 januari 1986, waarbij 
in artike11 van het decreet van 30 juni 1982 van de Franse Gemeenschap 
de woorden ,of werkers die zich in het Frans uitdrukken" werden vernie
tigd, is het gedeelte van de prejudiciele vraag met betrekking tot dat 
lokalisatiecriterium zonder voorwerp( 199). 

- Toepassing van de taaldecreten aan de hand van het locali
satiecriterium, ,exploitatiezetel''- weer slag op een preju
diciele vraag betreffende die twee decreten. 

170. Uit de vernietigingsarresten nrs. 9 en 10 van 30 januari 1986 volgt dat, 
met voorbehoud wat betreft de uitzonderingen bepaald bij artikel59bis, § 4, 
tweede lid, van de Grondwet, het decreet van de Nederlandse Cultuurge
meenschap van 19 juli 1973 toepasselijk is op de natuurlijke personen en 
rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben 
en dat, met hetzelfde voorbehoud, het decreet van de Franse Gemeenschap 
van 30 juni 1982 toepasselijk is op de natuurlijke personen en rechtsperso
nen die een exploitatiezetel hebben in het Franse taalgebied. 

(196) Arrest nr. 15 van 25 maart 1986 - Rolnr. 6. Arrest nr. 16 van 25 maart 1986 -
Rolnr. 11. Arrest nr. 19 van 25 juni 1986- Rolnr. 15. 
(197) Arrest nr. 13 van 25 maart 1986- Rolnr. 3. Arrest nr. 18 van20mei 1986- Rolnr. 14. 
(198) Arrest nr. 26 van 21 oktober 1986- Rolnr. 16. 
(199) Arrest nr. 26 van 21 oktober 1986- Rolnr. 16. 
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De vernietiging van de criteria die ten grondslag lagen aan de prejudicii:He 
vraag betreffende de twee decreten, heeft tot gevolg dat het bevoegdheids
probleem, zoals het in concreto rees, zich niet meer voordoet(200). 

- Localisatiecriteria: tewerkstellingsplaats van het perso
neel I maatschappelijke zetel I woonplaats van de werkge
ver I exploitatiezetel- aileen het criterium exploitatieze
tel kan de grondwettigheidstoets doorstaan. 

171. Aangezien de bepalingen van§ 3, 3°, en van§ 4, tweede lid, van artikel 
59bis van de grondwet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moeten 
de gekozen criteria bij machte zijn zowel de plaats te situeren waar de sociale 
betrekkingen tussen de werkgever en zijn personeel hoofdzakelijk tot stand 
komen als die plaats uitsluitend binnen het territoriale bevoegdheidsgebied 
van de decreetgever te brengen. 
De vier in het decreet van 30 juni 1982 aangegeven localisatiecriteria zijn 
bij machte een localisatie in de bevoegdheidssfeer van de gemeenschapswet
gever te verrichten. Aangezien de criteria ,plaats van tewerkstelling van het 
personeel", ,maatschappelijke zetel" en , woonplaats van de werkgever" 
als dusdanig telkens slechts een van de partijen bij de sociale betrekkingen 
binnen het bedoelde bevoegdheidsgebied lokaliseren, te weten voor het 
eerste het personeel, en voor de beide andere de werkgever, en niet, zoals 
grondwettelijk vereist, de ,sociale betrekkingen tussen de werkgevers en 
hun personeel" zelf, kunnen zij als dusdanig de grondwettigheidstoets niet 
doorstaan. 
Het is de plaats waar de sociale betrekkingen tussen de partijen effectief 
plaatshebben, die beslissend is om te voldoen aan de grondwettelijke 
vereisten van localisatie. Indien, in bepaalde gevallen, de plaats van tewerk
stelling van het personeel, de maatschappelijke zetel of de woonplaats van 
de werkgever in feite die Iocalisatie mogelijk maken, dan stemmen zij in 
werkelijkheid overeen met een exploitatiezetel. 
Het criterium exploitatiezetel beantwoordt aan het grondwettelijk voor
schrift, in zoverre het doorgaans daar is dat het personeelslid zijn opdrach
ten en instructies krijgt, dat hem aile mededelingen worden gedaan en dat 
het personeelslid zich tot zijn werkgever wendt; dat criterium beantwoordt 
tevens aan het grondwettelijk voorschrift voor de ,door de wet en de 
verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemin
gen"(201). 

(200) Arrest nr. 30 van 16 december 1986 - Rolnr. 28. 
(201) Arrest nr. 29 van 28 november 1986- Rolnr. 30. 
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• Uitzonderingsgebieden (art. 59bis, § 4 Grondwet). 

Uitzonderingsgebied van artikel 59bis § 4, tweede lid. 
172. In zoverre het decreet van de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 
19 juli 1973 bepaalt dat het geldt ,in het Nederlands taalgebied", zonder 
vermelding van de bij artikel 59bis, § 4, tweede lid, van de Grondwet 
bepaalde uitzonderingen, overschrijdt dat decreet de aan de decreetgever 
toegewezen territoriale bevoegdheid(202). 

Het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 juni 1982 overschrijdt het 
territoriale bevoegdheidsgebied dat door de Grondwet aan die Gemeen
schapsraad is toegewezen, inzoverre dat decreet bepaalt dat het toepasselijk 
is , ,in het Franse taalgebied'' zonder rekening te houden met uitzonderingen 
bepaald in artikel 59bis, § 4, tweede lid, van de Grondwet(203). 

(2) Taalgebruik in bestuurszaken. 

• Localisatiebeginsel. 

173. Artikel 59bis, § 3, 1°, en artikel 59bis, § 4, van de Grondwet hebben 
een exclusieve territoriale bevoegdheidsverdeling tot stand gebracht, krach
tens welke de Gemeenschapsraden, ieder wat hem betreft, het taalgebruik 
voor de bestuurszaken mogen regelen. Een zodanig stelsel onderstelt dat het 
onderwerp van iedere regeling die een gemeenschapswetgever uitvaardigt, 
moet kunnen worden gelocaliseerd binnen het gebied waarvoor hij bevoegd 
is, zodat iedere concrete verhouding en situatie slechts door een enkele 
wetgever wordt geregeld(204). 

• Localisatiecriteria. 

174. Daar de bepalingen van artikel 59bis, §3, 1°, en §4, tweede lid 
onafscheidbaar verbonden zijn moeten de gekozen localisatiecriteria bij 
machte zijn om de werkingssfeer van de bij het decreet bedoelde vergaderin
gen, raden, colleges en allerhande organismen, die geheel of gedeeltelijk 
samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen, aan te duiden en die wer
kingssfeer uitsluitend binnen het bevoegdheidsgebied van de decretale wet
gever te localiseren(205). 

2. Administratief toezicht - territoriale bevoegdheid 

• Specifiek administratief toezicht. 

175. In geval van materiele bevoegdheidsoverschrijding door de gemeen
schapswetgever inzake specifiek administratief toezicht, dient de territoriale 
bevoegdheid van de gemeenschapswetgever niet te worden onderzocht(206). 

(202) Arrest nr. 10 van 30 januari 1986- Rolnr. 24. 
(203) Arrest nr. 29 van 18 november 1986- Rolnr. 30. 
(204) Arrest nr. 17 van 26 maart 1986- Rolnr. 13. 
(205) Zelfde arrest. 
(206) Arrest nr. 38 van 30 juni 1987- Rolnrs. 31-32-33. 
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§3. RECHTEN VAN DE MENS 

EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN 

A. ORGANIEKE WET OP RET ARBITRAGEHOF BIJ HYPOTHESE 
IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 6 VAN RET VERDRAG 

176. In de onderstelling dat artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden op de voor het Hof 
gebrachte geschillen toepasselijk mocht zijn, dan waarborgt de organieke 
wet van 28 juni 1983 in ieder geval een eerlijke en openbare behandeling 
van de zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en 
onpartijdig rechter(207). 

B. ARTIKEL 6, § 1 VAN RET EUROPEES VERDRAG 

• NIET RECHTSTREEKS TOEPASBAAR OP DE CONSTITUTIONELE HOVEN. 

177. Artikel 6, § 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden is niet rechtstreeks 
toepasselijk op het Hof, rechtscollege dat er uitsluitend toe geroepen is 
uitspraak te doen over de overeenstemming van wetten en decreten met de 
bevoegdheidsregels. 
Immers, anders dan het Hof van Cassatie, beperkt het Hof zich ertoe, 
wanneer een prejudiciele vraag is voorgelegd, een abstracte vraag te beant
woorden die Iosstaat van de feiten van de zaak waarvan het verwijzend 
rechtscollege kennis neemt. Ret gaat om een vraag betreffende een eventue
le schending van de grondwettelijke bevoegdheidsbepalende regels door 
normen welke op die feiten toepassing kunnen vinden. 
Uit hoof de van zijn taak moet het Hof worden beschouwd als een grondwet
telijk hof met beperkte bevoegdheid. Uit de vaste rechtspraak van de 
Europese Commissie en twee arresten van het Europees Hof van de rechten 
van de Mens (arrest Albert en LeCompte van 1 februari 1983, serie A, vol. 
nr. 87, § 28, citerend het arrest LeCompte, VanLeuven en De Meyere van 
23 juni 1981, serie A, vol. nr. 43, § 47) blijkt dat artikel 6, § 1, van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de Mens als zodanig niet recht
streeks toepasselijk is op de grondwettelijke hoven. Want ondanks de 
weerslag die de beslissingen van grondwettelijke hoven kunnen hebben op 
het geschil dat onder artikel 6, § 1 van het Europees Verdrag voor de 

(207) Arrest nr. 4 van 25 oktober 1985 - Rolnr. 7. Arrest nr. 6 van 25 oktober 1985 -
Rolnr. 11. 
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Rechten van Mens valt en waaromtrent ze tussenkomen, hebben de instan
ties te Straatsburg vastgesteld dat de grondwettigheidstoetsing losstaat 
zowel van het beoordelen van de gegrondheid van een strafvervolging als 
van het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen(208). 

• ARTIKEL 6 § 1- REDELIJKE TERMIJN- MARGINALE TOEPASBAARHEID 

OP HET HoF. 

178. Hoewel artikel6, § 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet als zodanig 
voor het Hof geldt, telt de periode tijdens welke het Hof zijn taak vervult 
met betrekking tot een prejudiciele vraag mee in de berekening van de 
volgens artikel 6, § 1, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens in aanmerking te nemen termijn(209). 

• 0NAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER- WRAKING. 

(1) Deelneming aan de totstandkoming van een aan het Hof voorge/egde 
norm. 

179. De leden van het Hof die destijds, als leden van de Raad (wetgevende 
vergadering) die de aan het Hof voorgelegde norm heeft aangenomen, over 
die norm hebben gestemd, hebben zodoende op generlei wijze kennis 
genomen van het concrete geschil dat aanleiding heeft gegeven tot de 
naderhand gestelde prejudiciele vraag met betrekking tot die norm(210). 

(2) Onafhanke/ijkheid en onpartijdig rechter - Algemene rechtsbeginse-
/en. 

Rechten van de Mens - Onafhankelijk en onpartijdig rechter. Deelneming aan de 
totstandkoming van een aan het Hoj voorgelegde norm. 

180. Zelfs al mocht de regel van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid 
van de rechter als algemeen rechtsbeginsel op de procedure voor het Hof 
van toepassing zijn, toch tast het feit dat een rechter voordien als parle
mentslid aan de besluitvorming heeft deelgenomen die heeft geleid tot de 
afkondiging van een decreet dat vervolgens aan het Arbitragehof is voorge
legd, de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van die rechter niet 
aan(211). 

(3) Onafhanke/ijkheid en onpartijdig rechter. Wet I Algemene rechtsbegin
se/en I Organieke wet van 28 juni 1983. Hierarchie van de rechtsbron
nen. Wet I Algemene rechtsbeginselen. 

181. Het beroep op een algemeen rechtsbeginsel ontslaat de rechter er niet 
van de wet die een bepaalde materie regelt toe te passen. Ten dezen regelen 

(208) Arrest nr. 32 (op tussengeschil) van 29 januari 1987 - Rolnr. 36. 
(209) Zelfde arrest. 
(210) Arrest nr. 32 (op tussengeschil) van 29 januari 1987 - Rolnr. 36. 
(211) Zelfde arrest. 
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de bepalingen van de organieke wet van 28 juni 1983 de onafhankelijkheid 
en de onpartijdigheid van het Arbitragehof op de zeer nauwkeurige wijze 
die de wetgever heeft gewild(212). 

(212) Zelfde arrest. 
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