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Ten geleide (1-2) 

Hoofdstuk I. 
DE BEVOEGDHEID VAN HET AR
BITRAGEHOF 

Afdeling I. 
De te toetsen normen 

§ 1. Het beginsel: toetsen van wets
krachtige normen 
A. Toetsing van de wet in formele zin 
van het woord - I. Toetsingsbevoegd
heid ten aanzien van diverse soorten 
wetten in de formele zin van het woord 
- a. Bijzondere meerderheidswetten (3) 
-b. Instemmingswetten met verdragen 
(4)- II. Toetsingsbevoegdheid ten aan
zien van de gelding van de bestreden 
norm als bevoegdheidscriterium - a. 
Wet met beperkte gelding (5)- b. Een 
wettelijke overgangsbepaling (6) - III. 
Onbevoegdheid tot toetsing ten aanzien 
van de wijze waarop de wetgevende 
norm wordt toegepast (7) - IV. Onbe
voegdheid tot toetsing ten aanzien van 
een ,wetsweigering" (8) 

§ 2. Normen tot toetsing waarvan het 
Hoj niet bevoegd is 
A. De grondwettelijke norm (9)- B. De 

koninklijke besluiten- I. Beginsel (10) 
-II. De bekrachtigde en niet-bekrach
tigde bijzondere machtenbesluiten (11-
12)- III. De beoordeling van de wetge
vende norm op het niveau van zijn uit
voeringsbesluit: onbevoegdheid van het 
Arbitragehof - a. Beginsel (13) - b. 
Casulstiek (14) - c. In geval van frag
mentering van verordeningsbevoegd
heid (15)- C. Onbevoegdheid tot toet
sing vastgesteld via de verkorte (vooraf
gaande) rechtspleging- I. Beginsel (16) 
- II. Administratieve overheidsakten 
(17) - III. Een rechterlijke beslissing 
(18)- IV. Een private rechtshandeling 
(19) 

Afdeling II. 
De toetsingscriteria 

§ 1. Algemeen (20) 

§ 2. Toetsing aan de bevoegdheidsver
delende bepalingen 
De bijzondere-meerderheidsvoorwaar
de als bevoegdheidsregel (21) 

§ 3. Toetsing aan de artikelen 6, 6bis en 
17 van de Grondwet 
A. Beginsel (22-23) - B. De indirecte 
toetsing aan andere bepalingen - I. De 
grondwettelijke bepalingen betreffende 
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rechten en vrijheden (titel II van de 
Grondwet) (24) - II. De gelijkheid in 
fiscalibus (artikel112 van de Grondwet) 
(25) - III. De grondrechten in het direct 
werkend internationaal verdragsrecht 
(26-27) 

§ 4. Beperking van de toetsingscriteria 
in junctie van de bestreden norm (28) 
A. Toetsing aan de artikelen 6 en 6bis en 
17 G.W. (29) - B. Toetsing aan de 
grondwettelijke bevoegdheidsverdelen
de regels (30) 

§ 5. Toepassing ratione temporis van de 
toetsingscriteria (31) 

§ 6. Onbevoegdheid tot toetsing ten 
aanzien van andere toetsingscriteria (32) 

Afdeling III. 
De bevoegdheid ratione temporis (33-
34) 

Hoofdstuk II. 
DE RECHTSPLEGING VOOR HET 
ARBITRAGEHOF 

Afdeling I. 
Procedure inzake de beroepen tot ver
nietiging 

A. Ontvankelijkheid van het verzoek
schrift- I. Ogenblik waarop de ontvan
kelijkheid wordt beoordeeld: sanien
loop van beroep tot vernietiging en vor
dering tot schorsing (35-36) - II. Ont
vankelijkheid uit aanmerking van de 
verzoekende partijen: wie kan het be
roep instellen? - a. Institutionelen -
1° Executieven (37) - 2° De voorzitters 
van de wetgevende vergaderingen: ver
werping van het functioneel belang van 
de leden (38)- b. Natuurlijke en rechts
personen - 1° Algemeen (39) - 2° De 
hoedanigheid van een beroepsvereniging 
(40) - 3° De statutair vastgelegde be
kwaamheid van een v.z.w. om in rechte 
te treden (41)- III. Belang als ontvan-
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kelijkheidsvereiste- a. Het belang van 
natuurlijke en rechtspersonen - 1° Het 
belang-vereiste (42-(43) - 2° Begrips
omschrijving- (a) Beginsel (44) - (b) 
Het rechtstreeks karakter van het nadeel 
(45-46) - (c) Het ongunstig geraakt 
worden: de evaluatie van het nadeel (47-
48) - 3° Het belang in verscheidene 
hoedanigheden (49)- 4° Het belang in 
functie van de bestreden norm (50)- 5° 
Het belang van een v.z.w. (51) - b) 
Casui'stiek betreffende het belang - 1° 
Natuurlijke personen (52-78)- 2° Het 
belang van een rechtspersoon (79-84) -
IV. Ontvankelijkheid ratione temporis 
- a. Beginsel: termijn van zes maanden 
(85-86)- b. Heropening van de termijn 
- voorwaarden (87-88) - V. Vormver
eisten - a. Dagtekening, onderwerp, 
feiten en middelen (89)- b. Bijzondere 
vormvereisten voor een rechtspersoon 
(90) - 1° Het beroep ingesteld door een 
V.Z.W. (91-94)- 2° Het beroep inge
steld door een gemeente (95) - 3° Het 
beroep ingesteld door een provincie (96) 
- VI. Ontvankelijkheidsexc_ei>H~cli_e 

als excepties ten gronde afgewezen wor
den (97) - VII. Limitatief karakter van 
de ontvankelijkheidsvoorwaarden (98) 
-B. Saisine- I. Algemeen- Omvang 
(99-100) - II. Voorwerp - a. Beroep 
zonder voorwerp (101)- b. Beroep te
gen een wijzigende bepaling (102) - c. 
Beroep tegen een bij wet bekrachtigd, 
door de R.v.St. gedeeltijk vernietigd 
K.B. (103) - III. Middelen - a. Ont
vankelijkheid van het middel (104) -b. 
Vrije keuze van de middelen (105) - C. 
Memories - I. Concrete uiteenzetting 
van de argumentatie is vereist (106) -
II. Twee opeenvolgende memories (107) 
.:.._ III. ,Beperkte" memorie (108) -
IV. De indiening van een memorie (109) 
- D. Onderzoek van de middelen - I. 
Algemeen - a. Relatie tot onderzoek in 
het kader van een schorsingsverzoek 
(110)- b. Relatie tot belang (111)- II. 
Nieuwe middelen (112) - III. Interpre
tatietechniek: de conforme interpretatie 
(113-115)- IV. Onderzoek van verdere 
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middelen nadat de gegrondheid van een 
bepaald middel is gebleken (116)- V. 
Onderzoek van middel tegen een acces
soire bepaling, wanneer het middel te
gen de hoofdbepaling faalt (117) - VI. 
Onwerkzaam middel (118)- E. Dever
korte rechtspleging - I. Beginselen 
(119-120) - II. Klaarblijkelijke onge
grondheid (121) - F. Verzending van 
procedurestukken (122) - G. Tussen
komst -I. Voorwaarden (123)- II. De 
indiening van een memorie - a. De 
aangevoerde middelen (124-125) - b. 
Tussenkomst van een gemeente (126)
c. Tussenkomst van een v.z.w. (127)
II. Belang van de tussenkomende par
tijen - a. Betekenis van het belang bij 
de tussenkomst (128) - b. Casulstiek 
(129) - H. Heropening der debatten 
(130) - I. Afstand van geding (131-
132) 

Afdeling II. 
Procedure inzake de vorderingen tot 
schorsing 

§ 1. Subsidiair karakter van de vorde
ring tot schorsing (133-134) 

§2. Saisine 
A. Vordering zonder voorwerp (135)-
B. Beperking van de saisine (136) 

§3. Voorwaarden 
A. Opsomming (137) - B. Cumulatief 
karakter (138) 

§ 4. Ernstige middelen 
A. Aard en omvang van het onderzoek 
(139-140)- B. Betekenis van het begrip 
,ernstig middel" (141)- C. Casulstiek 
- 1° Ernstige middelen (142)- 2° Geen 
ernstige middelen (143-149) 

§ 5. Moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
A. Voorwaarden (150)- B. De uiteen
zetting van de feiten - I. Toepassings
modaliteiten (151-152) - II. Casulstiek 
(153-155) - C. De ,onmiddellijke" 
toepassing van de norm (156-159)- D. 

Een moeilijk te herstellen ,ernstig" na
deel- 1° Begripsomschrijving (160)-
2° Voorwaarden (161-164)- 3° Casuls
tiek - a) Een ernstig en moeilijk te 
herstellen nadeel (165) - b) Geen ern
stig en moeilijk te herstellen nadeel (166-
174) 

§ 6. Heropening der debatten (175) 

§ 7. Incidenties van de tussenkomst op 
de schorsingsprocedure (176) 

§ 8. De schorsing bij wege van gevolg
trekking (177) 

Afdeling III. 
Procedure inzake de prejudiciele vragen 

§ 1. Saisine 
A. Autonomie van de verwijzingsrech
ter - I. Ten aanzien van de prejudiciele 
vragenstelling (178) - II. Ten aanzien 
van de bevraagde norm in het bodemge
schil (179)- B. Omvang- I. Beginsel 
( 180) - II. De interpretatie van de vraag 
(181-183) - III. Onbevoegdheid van 
partijen m. b. t. de omvang van de saisine 
(184) 

§ 2. Verkorte rechtspleging: het arrest 
van onmiddellijk antwoord (185) 

§3. De tussenkomst 

§4. A/stand 
A. Afstand voor de verwijzingsrechter 
(187)- B. Afstand voor de appelrechter 
van het verwijzend rechtscollege (188) 

§ 5. Hervatting van het rechtsgeding 
(189) 

Afdeling IV. 
De uitwerking en de gevolgen van de 
arresten 

§ 1. Vernietiging van de onlosmakelijk 
verbonden bepalingen (190) 
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§ 2. Gedeeltelijke vernietiging, in june
tie van het belang (191) 

§3. Handhaving van de gevolgen van 
de vernietigde bepaling (192) 

§ 4. Gevolgen van de arresten op preju
diciele vraag (193) 

§ 5. Handhaving van de gevolgen van 
arresten op prejudiciele vragen (194) 

§ 6. De in het bodemgeschil toe te pas
sen rechtsregel (195-197) 

Hoofdstuk III. 
HBT GRONDWBTTBLIJK CONTBN
TIBUX 

Afdeling I. 
De bescherming van de grondrechten 

§ 1. Het gelijkheidsbeginsel 
A. De betekenis en de draagwij dte van 
het geli]filcidsbegi.nsel -= C£vafuatie
criteria - a. Beginsel (198) - b. Ben 
objectief en redelijk verantwoord on
derscheid (199-201)- II. De marginale 
toetsing - a) Geen opportuniteitscon
trole - 1 o Beginsel (202) - 2° Casuis
tiek (203) - b) De ,minimale" margi
nale toetsing in bijzondere omstandig
heden - 1° De handhaving van het ho
ger openbaar belang als bijkomende be
perking op de uitgeoefende controle 
(204)- 2° De beoordeling van de ,Pa
cificatiewet" van 9 augustus 1989 (205) 
-3° De beoordeling van de Wet op de 
organisatie van de Buropese Verkiezin
gen (206) - III. Het voorwerp van de 
evaluatie: enkel de wetskrachtige norm 
- a) Beginsel (207) - b) Casuistiek 
(208)- c) De grondwetsconforme inter
pretatie als richtsnoer (209) - IV. Gel
ding ratione personae van het gelijk
heidsbeginsel- a) Vreemdelingen (210) 
-b) Ongeboren Ieven (211)- c) Pen
sioenstelsels (212) - d) Groepen van 
burgers (213-214)- V. Ben operatie van 
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de evaluatie van het gelijkheidsbeginsel: 
de vergelijkbaarheid van de verschillen
de categorien- a) Beginsel (215)- b) 
Casulstiek (216-222) - c). ·Ben bijzon
der aspect van de vergelijkbaarheid: de 
autonomie van de Gemeenschappen en 
de Gewesten (223) - VI. De draagwijd
te van het gelijkheidsbeginsel - a) Het 
discriminatieverbod als correlatief van 
het gelijkheidsbeginsel (224) - b) 
Draagwijdte van de toepassing van het 
verbod van met de Grondwet strijdige 
ongelijke behandeling (225-226) - B. 
Het gelijkheidsbeginsel in de praktijk
I. Het gelijkheidsbeginsel in de sociale 
zekerheid -a) Uitvoering van verstrek
kingen in de klinische biologie - 1° De 
verplichte vennoot en het recht van ver
niging (227) - 2° Het verboden lid
maatschap van vennootschappen en na
tuurlijke personen, en de vrijheid van 
vereniging (228-229) - 3° Onderscheid 
tussen de Iaboratoria die verstrekkingen 
van klinische biologie verrichten voor in 
een ziekenhuis opgenomen rechthebben
den en de Iaboratoria die zulke-verstreko
kingen verrichten voor niet opgenomen 
rechthebbenden (230)- 4° Terugvorde
ring van bedragen voor prestaties aan 
niet in een ziekenhuis opgenomen pa
tienten (231) - 5° De vennootschaps
rechtelijke vorm van een door een pri
vaatrechtelijke rechtspersoon uitgebaat 
Iaboratorium voor klininsche biologie 
(232) - 6° Bxclusiviteit van het maat
schappelijk doel en uniciteit van vesti
gingsplaats voor een Iaboratorium (233) 
- 7° Vertegenwoordiging van de venno
ten op de algemene vergadering (234) -
8° De tewerkstellingsvorm in sommige 
klinische Iaboratoria (235) - 9° Delega
tie van bevoegdheid inzake intrekking 
van het voordeel van derde-betaler (236) 
- 10° Vaststelling per ziekenhuis van 
het forfait voor verstrekkingen aan op
genomen patienten (237)- 11 o Regeling 
van de derde-betaler (238)- b) Finan
ciering van de sociale zekerheid- 1° De 
bijzondere heffing voor de farmaceuti
sche industrie (239-242)- 2° Bijzondere 



bijdrage op stortingen voor extralegale 
voordelen (243) - c) De wettelijke be
perking van de cumulatie van pensioe
nen (244-247) - II. Het gelijkheidsbe
ginsel en de uitoefening van politieke 
rechten - a) Het onderscheid in keuze 
voor kiescolleges in functie van de plaats 
waar men op de kiezerslijsten is inge
schreven (248)- b) Verplichte taalken
nis in bepaalde gemeenten (249)- c) De 
voordracht van kandidatenlijsten - 1° 
Het vereiste van de representativiteit 
(250) - 2° De onderscheiden voor
drachtmodaliteiten (251)- d) De finan
ciele middelen en uitgaven van politieke 
partijen - 1° De beperking van de ver
kiezingsuitgaven van politieke partijen 
(252-253) - 2° De financiering van poli
tieke partijen (254-256) - 3° Sancties in 
bet kader van de financiering van poli
tieke partijen- (a) Aard van de sanctie 
(257) - (b) Het georganiseerde toezicht 
(258)- (c) De uitoefening van de straf
vordering (259)- e) Gelijke toegang tot 
open bare ambten - 1° Diplomavereis
ten (260) - 2° V erplichte opruststelling 
(261-264)- 3° Klassificatie in de ambte
lijke hierarchic (265) - f) De militaire 
dienstplicht - 1° Vrijlating ingevolge 
gewoon of studieverblijf in het buiten
land (266) - 2° Procedure toepasselijk 
voor gewetensbezwaarden (267) - 3° 
Uitstel in verhouding tot de duur van de 
studies (268) - III. Het gelijkheidsbe
ginsel en de retroactiviteit van wetgeving 
- a) Retroactiviteit en rechtszekerheid 
(269) - b) Impact van de retroactiviteit 
op rechtsgedingen (270) - c) Onder
scheid tussen categorieen op grond van 
bet ogenblik van inwerkingtreding van 
een wettelijk regeling (271) - IV. Het 
gelijkheidsbeginsel en het afstammings
recht - a) De erkenning van buiten bet 
huwelijk geboren kinderen (272-277) -
b) Het erfrecht van buiten het huwelijk 
geboren kinderen (278-279) - V. Het 
gelijkheidsbeginsel en de gelijke toegang 
tot de rechter - a) Onderscheid proce
dure voor de burgerlijke en de admini
stratieve rechter inzake onteigening 

(280-281)- b) De toegang tot de rechter 
en de techniek van de wettelijke valide
ring van onwettige administratieve over
heidsakten (282-283) - VI. Het gelijk
heidsbeginsel in het strafrecht- a) Uit
stel en probatie (284-286) -b) De zwan
gerschapsafbreking - 1° Onderscheid 
tussen zwangerc vrouwen (287) - 2° 
Het ondcrscheid tusscn de moedcr en de 
vader (288-289) - 3° Onderscheid tus
sen de zwangere vrouw en haar ouders 
(290) - 4° Onderscheid tussen genees
heren (291) - VII. Het gelijkheidsbe
ginsel en de financiering van de gemeen
ten (in bet Waalse Gewest) (292- 296)
VIII. Het gelijkheidsbeginsel in de fisca
liteit - a) De fiscale behandeling van 
stopzettingsmeerwaarden (297-298) -
b) De heffingen op afvalstoffen - 1° 
Het ophalen en verwerken van afval
stoffen (299-301) - 2° Belasting op de 
varkensfokkerijen (302-303)- 3° Belas
ting tot zuivering van de oppervlaktewa
teren (304) - c) De belasting van niet
verblijfhouders (305-306) - IX. Het ge
lijkheidsbeginsel en de verplichte wette
lijke rustdagen (307) - X. Het gelijk
heidsbeginsel en de procedure van 
rechtsbijstand (308) 

§ 2. De vrijheid van, het recht op en de 
gelijkheid inzake onderwijs 
A. Het recht op onderwijs - draagwijdte 
(310) - B. De vrijheid van onderwijs 
(311)- C. De gelijkheid inzake onder
wijs - I. Draagwijdte (312) - II. Ge
lijkwaardigheid van diploma's (313) -
III. De gelijkheid van de onderwijsin
stellingen- a) Beginsel (314-316)- b) 
De financiering van bet boger onderwijs 
(317-319)- c) Financiering van school
gebouwen en gesubsidieerd vrij en offi
cieel onderwijs - 1° Het eigendomsstel
sel van schoolgebouwen (320) - 2° On
derscheiden financieringssysteem (321-
322) 

§3. De vrijheid van vereniging 
I. In de Belgische Grondwet (323) - II. 
In het E.V.R.M. (324) 
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§ 4. Het recht op eigendom (325) 

§ 5. Verbod vanfolteringen en vernede
rende behandelingen (326) 

§ 6. Het recht op de bescherming prive
leven en het recht om te huwen en een 
gezin te stichten (327) 

Afdeling II. 
De bevoegdheden van de Staat, de Ge
meenschappen en de Gewesten 

§ 1. Algemene bevoegdheidskenmerken 
A. Wetgevende bevoegdheid- I. Inter
pretatie van wetten van voor de Staats
hervorming (328) - II. Autonomie: in
cidenties op het gelijkheidsbeginsel 
(329) -B. Toegewezen bevoegdheid -
I. Volheid van bevoegdheid (330)- II. 
Ben reele autonomie - Verticale be
voegdheidsdelegatie (331)- III. Onbe
voegdheid inzake de voorbehouden aan
gelegenheden - a. Door de Grondwet 
aan de nationale wetgever voorbehou
den aangelegenheden - 1° Draagwijdte 
(332)- 2° Casui:stiek- (a) Voorwaar
den voor de uitoefening van politieke 
rechten (333) - (b) Bepaling van de 
bevoegdheden van de rechtscolleges 
(334-335)- (c) De regeling van de pro
vinciale en gemeentelijke instellingen 
(336-337)- C. Gelding van de bevoegd
heidsverdeling ratione temporis (338) -
D. Het evenredigheidsbeginsel (339) -
I. Het evenredigheidsbeginsel en dena
tionale overheid (340-341)- E. Het ver
ticaliteitsbeginsel (342-344) - F. Sa
menwerking tussen de staat, de gemeen
schappen en de gewesten (345) - G. 
Overlegprocedures (346) 

§ 2. Bevoegdheid van de Gemeenschap
pen 
A. Culturele aangelegenheden - I. De 
gemeenschapsbevoegdheid inzake cultu
rele aangelegenheden (347) - II. De 
radio-omroep en televisie- a. Ben prin
cipiele gemeenschapsbevoegdheid - 1° 
Algemeen (348) - 2° Beleid inzake de 
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private radio's (349-351) - 3° Toepas
singsbevoegdheid van nationale techni
sche normen (352)- b. Aan de nationa
le overheid toekomende bevoegdheden 
- 1° Het recht op antwoord (353) - 2° 
De politie van de radio-elektrische gol
ven: een nationale bevoegdheid (354-
355)- B. Taalgebruik- I. Taalgebruik 
in bestuurszaken - a. Algemeen (356-
357) - b. Begrip (358) - c. De princi
piele gemeenschapsbevoegdheid (359-
361)- d. Bevoegdheid van de nationale 
wetgever: aanhalen van art. 59bis, § 4, 
G.W.- 1. Taalgebruik in bepaalde ge
meenten: principiele bevoegdheid van 
de nationale wetgever (362-363) - 2. 
Taalgebruik in bepaalde diensten (364) 
- C. Gezondheidsbeleid (365-366) -
D. Bijstand aan personen- 1° Beleid 
inzake maatschappelijk welzijn (367)-
2° Jeugdbescherming (368-376) - D. 
Onderwijs (378) 

§ 3. De bevoegdheden van de Gewesten 
A. Bconomie - I. Gewestelijke econo
mische expansie (379)- II. De B.M.U. 
(380-385) - B. Ondergeschikte bestu
ren - I. Verenigingen zonder winst
oogmerk (386-390) - II. Financiering 
van de ondergeschikte besturen (391-
393) 

§ 4. Accessoire bevoegdheden van de 
Gemeenschappen en de Gewesten 
A. Impliciete bevoegdheden - Uitoefe
ning van een aan de Staat voorbehouden 
bevoegdheid- I. Voorwaarden (394)
II. Uitzondering: grondwettelijk voor
behouden bevoegdheid van de nationale 
wetgever (395) - III. Casui:stiek (396-
397) - B. Strafrechtelijke bevoegdheid 
- I. Beginsel - a. Algemene regel: een 
accessoire bevoegdheid (398) - b. Be
perkte draagwijdte - onbevoegdheid in
zake de vorm van de vervolging (399-
402)- II. Strafbaarstelling (403)- III. 
Strafbepaling - de uitzondering: respect 
voor Boek I Strafwetboek - a. Ben bij 
uitstek nationale bevoegdheid ( 404-405) 
- b. Casui:stiek (406-408) 



§ 5. Financiele middelen van de Ge
meenschappen en de Gewesten 
A. De grondwettelijke fiscale bevoegd
heid van de Gemeenschappen en de Ge
westen -I. Ratio constitutionis (409)
II. Voorbehouden bevoegdheid van de 
nationale wetgever (410) - III. Draag
wijdte van artikel 110 van de Grondwet 
(412) - IV. Artikel 113 van de Grond
wet (413) - B. De wettelijke fiscale 
bevoegdheid - I. Draagwijdte van de 
financieringswet (414)- II. Eigen wet-

telijke fiscale bevoegdheid - a. Draag
wijdte van artikel13 G.W.H.I. (415)-
b. Belastingvrijstelling- begrip (416) -
c. Beperkingen: onbevoegdheid tot het 
wijzigen van de belastingen van onder
geschikte besturen (417) - III. Ret 
evenredigheidsbeginsel in fiscale aange
legenheden (418-419) 

§ 6. De instellingen van gemeenschap
pen en gewesten: werking van de Execu
tieven (420) 
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TEN GELEIDE 

1. Bind 1988 is in dit Tijdschrift een eerste praktijkgericht overzicht van 
rechtspraak van het Arbitragehof gepubliceerd, ten behoeve van meer 
bepaald de private rechtspraktijk (DELVA, J., T.P.R., 1988, 1299-1372). 
Dat overzicht bestreek de rechtspraak die was tot stand gekomen tijdens de 
aanvangsfaze van's Hofs werking, gaande van 5 april1985, datum van het 
eerste arrest, tot 1 januari 1988. 

Aansluitend enter afronding van dat aanvankelijk overzicht is in het tweede 
nummer van de jaargang 1990, in hetzelfde tijdschrift een bijkomend 
overzicht van die rechtspraak verschenen dat de periode besloeg van de 
rechtspraak die is opgebouwd tussen januari 1988 en media 1989, tot en met 
de zaak onder rolnummer 82 (DEL v A, J. en MEERSSCHAUT, F., , , Overzicht 
van rechtspraak - De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de 
private rechtspraktijk", T.P.R., 1990, nr. 2, 679-767). 

Hiermede was de oorspronkelijke opzet bereikt om in die eerste twee 
bijdragen de hele waaier van de arresten van het Hof, die onder de gel
ding van de aanvankelijke organieke wet van 28 juni 1983 ,houdende de 
inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof" haar 
beslag had gekregen, als een afgesloten geheel te behandelen. Zodoende 
beschikten de rechtspractici immers over een volledig praktijkgericht 
overzicht van die rechtspraak, inclusief alle arresten die het Arbitrage
hof onder dat aanvankelijke wetsbest€1 had-gewezen, d.w.z. met-betrek-
king tot alle zaken die v66r de datum van inwerkingtreding van de nieu
we wet - de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof
waren aanhangig gemaakt. Met de onderhavige bijdrage wordt een begin 
gemaakt met het eerste overzicht van de rechtspraak die tot stand kwam 
onder de gelding van het thans vigerende bestel van de voormelde bijzon
dere wet van 6 januari 1989. Dit overzicht bestrijkt de tijdspanne die in
gaat met de uitspraak van het eerste arrest in de zaken vanaf rolnummer 
83 en voorlopig wordt afgesloten met het arrest 41/91 van 19 december 
1991. 

2. Het was andermaal de bedoeling de behandelde stof zo gebruiksvriende
lijk mogelijk onder passende trefwoorden en rubrieken te rangschikken, 
waarbij de aandacht telkens is toegespitst op de deelaspecten van die 
rechtspraak die hoofdzakelijk de beoefenaars van de private rechtsprak
tijk kunnen aanbelangen. Zoals in de vorige bijdragen reeds beklemtoond 
sluit ook dit overzicht zo nauw mogelijk aan bij de dicta van de arresten, 
zonder toevoeging van enig commentaar of kritische bespreking, gelet 
op de dwingende discretieplicht waartoe de auteurs ambtshalve gehouden 
zijn. 
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HooFDSTUK I 

DE BEVOEGDHEID VAN HET ARBITRAGEHOF 

AFDELING I 

DE TE TOETSEN NORMEN 

§ 1. Het beginsel: toetsen van wetskrachtige normen 

A. Toetsing van de wet in jormele zin van het woord 

I. Toetsingsbevoegdheid ten aanzien van diverse soorten wetten in de 
formele zin van het woord 

a. Bijzondere meerderheidswetten 

3. Artikel107ter van de Grondwet maakt geen onderscheid tussen gewone 
wetten en bijzondere wetten; in beginsel is het Arbitragehof derhalve 
bevoegd om beide soorten van wetten te toetsen aan de grondwettelijke 
bevoegdheidsregels, en aan de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet 
(8/90, B.2.2.; 30/90, B.l.2). De wettelijke bepalingen die krachtens de 
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegd
heid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten vormen - samen 
met de bij de Grondwet zelf vastgestelde bevoegdheidsverdelende regels -
de referentienormen voor wetten, decreten en ordonnanties. Hieruit vloeit 
voort dat dergelijke wettelijke bepalingen door het Hof moeten worden 
beoordeeld op hun overeenstemming met de in de Grondwet zelf opgeno
men bevoegdheidsregels. Mochten die wetten, als referentienormen, niet 
vatbaar zijn voor grondwettigheidstoetsing, dan zouden wetten, decreten en 
ordonnanties die op grand van die normen zijn aangenomen trouwens 
evenmin in aanmerking komen voor grondwettigheidstoetsing; er zou geen 
garantie zijn dat de verschillende wetgevers hun grondwettelijke basisbe
voegdheid zouden in acht nemen (8/90, B.2.4). 

b. lnstemmingswetten met verdragen 

4. Artikel3, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 erkent uitdrukke
lijk de bevoegdheid van het Hof om uitspraak te doen op beroepen tot 
vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel26bis van de Grondwet 
bedoelde regel waardoor een verdrag instemming verkrijgt. Artikel26 van 
de bijzondere wet van 6 januari 1989 dat betrekking heeft op de bevoegdheid 
van het Hof ten aanzien van prejudiciele vragen, sluit geenszins wetten, 
decreten of ordonnanties uit waardoor een verdrag instemming verkrijgt 
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(26/91, B.2). Weliswaar verkort artikel 3, § 2, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989, in afwijking van de in § 1 opgenomen algemene regel, tot 
zestig dagen de termijn voor een beroep tot vernietiging van een wet, decreet 
of ordonnantie waardoor een verdrag instemming verkrijgt. Uit de parle
mentaire voorbereiding blijkt dat die kortere termijn beoogt ,de zekerheid 
en de stabiliteit van de internationale betrekkingen te waarborgen". Die 
doelstelling zou worden miskend mocht het Hof zonder tijdsbeperking, bij 
een arrest dat een absoluut gezag van gewijsde erga omnes heeft, een wet 
die in de Belgische rechtsorde uitwerking geeft aan een bepaling van het 
internationaal verdragsrecht kunnen vernietigen. 

Op zichzelf geldt een prejudiciele beslissing waarbij het Hof een schending 
vaststelt niet erga omnes en doet zij evenmin de rechtsregel die er het 
voorwerp van is, uit de Belgische rechtsorde verdwijnen. Uit artikel 3, § 2, 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989, kan niet worden afgeleid dat de 
bijzondere wetgever de bevoegdheid van het Arbitragehof om te antwoor
den op een prejudiciele vraag met betrekking tot een instemmingswet, 
-decreet of -ordonnantie waardoor een verdrag instemming verkrijgt, heeft 
willen uitsluiten (26/91, B.3.). De toetsing door het Hof van een wet tot 
instemming met een verdrag aan de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet 
omvat het onderzoek van de inhoud van de bepalingen van het verdrag, en 
zijn Protocol. Toch zal het Hof bij de toetsing ermede rekening moeten 
houden dat het niet gaat om een eenzijdige soevereiniteitsakte, maar om een 
verdragsnorm die ook buiten d~ interne rechtsorde rechtsgevolgen te
weegbrengt. Aldus zou het Hof fiscale toestanden die buiten de Bel
gische rechtsorde vallen niet als vergelijkingspunt kunnen nemen (26/91, 
B.4.). 

II. Toetsingsbevoegdheid ten aanzien van de gelding van de bestreden norm 
als bevoegdheidscriterium 

a. Wet met beperkte gelding 

5. De wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese 
Parlement heeft nog rechtsgevolgen. Het argument dat deze wet niet meer 
van kracht is, dient derhalve te worden verworpen (26/90, 3.B.4). Wanneer 
het Hof uitspraak doet over de overeenstemming van de wet van 13 maart 
1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement met de artikelen 
van de Grondwet die het vermag te toetsen, doet het geen uitspraak over 
de rechtsgeldigheid van de opneming in het Europese Parlement van de in 
Belgie verkozen leden van dat Parlement. Het zou zijn door de grondwetge
ver en door de bijzondere wetgever gegeven opdracht niet nakomen mocht 
het wegens die opneming afzien van de toetsing van voormelde wet aan de 
bepalingen van de Grondwet op de naleving waarvan het moet toezien 
(26/90, 3.B.4). 
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b. Ben wettelijke overgangsbepaling 
6. Artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek is opgeheven door de wet van 
31 maart 1987. Het Hof van Cassatie heeft evenwel vastgesteld dat die 
bepaling krachtens artikel107 van voormelde wet thans nog moet worden 
toegepast op nalatenschappen die zijn opengevallen v66r de inwerkingtre
ding van de wet van 31 maart 1987. Het staat derhalve aan het Hof het 
vroegere artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek, dat krachtens artikel107 
van de wet van 31 maart 1987 bij wijze van overgangsmaatregel in werking 
is gebleven, aan de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet te toetsen. (18/91, 
B.2) 

III. Onbevoegdheid tot toetsing ten aanzien van de wijze waarop de wetge
vende norm wordt toegepast 

7. Het Hofis niet bevoegd om te beslissen of, in het onderwerpelijke geval, 
de bestreden bepalingen in overeenstemming met de opzet van de wet zijn 
toegepast (34/90, B.4; 35/90, B.5.2). Beweren dat richtlijnen van politieke 
partijen parlementsleden zouden verbieden door hun handtekening moge
lijk te maken dat niet in het parlement vertegenwoordigde politieke forma
ties kandidatenlijsten voordragen, is kritiek uitoefenen op de marrier waar
op, naar men beweert, de wet is toegepast en niet op de aangevochten wet 
zelf (26/90, 9.B.3). 

IV. Onbevoegdheid tot toetsing ten aanzien van een , wetsweigering" 

8. Art. 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 geeft aan het Hof niet 
de bevoegdheid om een , , beslissing van impliciete weigering'' tot het nemen 
van een wetgevende of verordenende maatregel, te vernietigen - noch om 
een dergelijke beslissing te schorsen (2/91, B.2). 

§ 2. Normen tot toetsing waarvan bet Hof niet bevoegd is 

A. De grondwettelijke norm 

9. Het Arbitragehof weigert tevens om via toetsing van de wet in wezen een 
uitspraak te doen over een door de grondwetgever gemaakte keuze. Dit was 
met name het geval bij de beoordeling van de pacificatiewet, die de uitvoe-
ring vormde van de herziene artikelen 47 en 48 G.W. ( ... of die werden 
herzien om de wet van 9 augusuts 1988 mogelijk te maken ... ). De bestreden 
artikelen bieden de kiezers die in de gemeenten Komen-W aasten en Voeren 
wonen de mogelijkheid om bij de parlementsverkiezingen respectievelijk in 
Heuvelland en in Aubel te stemmen en brengen daartoe in de kieswetgeving 
een reeks technische wijzigingen aan. Nude Grondwetgever van oordeel was 
dat noch het gelijkheidsbeginsel, noch het beginsel van de geheime stem
ming het aannemen van de grondwettelijke bepalingen in de weg stonden, 
die hoofdzakelijk tot doel had te voorzien in de mogelijkheid om de kiezers 
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uit Kamen-Waasten en Voeren de kans te bieden bij de parlementsverkiezin
gen respectievelijk in de arrondissementen leper en Verviers te stemmen, 
was het Hof van oordeel dat het verzoekschrift ertoe strekte uitspraak te 
horen doen over een door de Grondwetgever gemaakte keuze, hetgeen niet 
tot de bevoegdheid van het Hof behoort (18/90, B.14.2). 

B. De koninkli}ke besluiten 

I. Beginsel 

10. Het Hof is niet bevoegd om de bepalingen van een koninklijk besfuit 
aan artikel6 van de Grondwet te toetsen (35/90, B.7; vgl. voor soortgelijke 
toepassingen: 13/90, III.B; 14/90, III; 16/90, l.B; cfr infra, voor andere 
toepassing met de verkorte rechtspleging). Noch artikel 26, § 1, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989, noch enige grondwets- of wetsbepaling 
verlenen aan het Hof de bevoegdheid om, bij wijze van prejudiciele beslis
sing, bij wege van arrest, uitspraak te doen op een vraag omtrent de 
schending van de grondwettelijke bevoegdheidsregels door een administra
tieve overheid (7 /90, l.B.2). 

II. De bekrachtigde en niet-bekrachtigde bijzondere machtenbesluiten 

11. Ofschoon het Hof zich bevoegd heeft geacht te oordelen over bekrach
tigde K.B. (zie vorig rechtspraakoverzicht; impliciet oak in 12/90, waarin 
bet beroep-niet~ontvankelijk_wordLv:erklaard_wegensJaattijdigheid},_omdat 
zij ingevolge hun bekrachtiging in wezen dienen te worden beschouwd als 
wetten, geldt dit niet voor bijzondere machtenbesluiten die nag niet door 
de wetgever zijn bekrachtigd en die derhalve volgens het Hof onveranderd 
als administratieve overheidsakten moeten worden aangemerkt. Het staat 
aldus niet aan het Hof de grondwettigheid of de wettigheid te toetsen van 
bijzondere-machtenbesluiten die niet door de wetgever zijn bekrachtigd 
(9/90, B.4). Een koninklijk besluit dat is genomen krachtens een wet die 
de Koning machtigt om, in zekere mate, nauwkeurig afgebakende wetsbepa
lingen te wijzigen, aan te vullen en eventueel op te heffen, is een handeling 
van de uitvoerende macht die aan de bij artikel 107 van de Grondwet 
voorgeschreven toetsing is onderworpen en waartegen bij de afdeling ad
ministratie van de Raad van State een beroep tot vernietiging (wegens 
machtsoverschrijding) kan worden ingesteld. Een wet die de uitvoerende 
macht ertoe machtigt, in bepaalde omstandigheden, bepalingen van wetge
vende aard te wijzigen, kent niet de hoedanigheid van wetgevende handelin
gen in de formele zin toe aan de handelingen van de uitvoerende macht die 
in het raam van zulk een machtiging zijn genomen. Zulke handelingen 
kunnen door het Hof slechts worden getoetst wanneer zij het voorwerp van 
een bekrachtigingswet zijn geweest (2/91, B.1). De koninklijke besluiten 
zijn handelingen van de uitvoerende macht, oak al hebben zij met toepas
sing van een uitdrukkelijke wetsbepaling wijzigingen aangebracht aan een 
wet (in casu de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en 
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het beroep van architect. Noch die koninklijke besluiten, noch de ingevolge 
die koninklijke besluiten in de wet van 20 februari 1939 aangebrachte 
wijzigingen, zijn handelingen die met toepassing van artikel 1 van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 door het Hof kunnen worden vernietigd 
(2/91, B.3.). 

12. Zelfs de wettelijke bekrachtiging van een inmiddels door de Raad van 
State vernietigd koninklijk besluit, wordt in acht genomen: het Hof stelt 
eerst vast dat het koninklijk besluit van 27 februari 1989, in de mate waar
in het bij arrest nr. 35.013 van de Raad van State werd vernietigd, ge
acht moet worden nooit te hebben bestaan. Uit de parlementaire voorberei
ding blijkt immers dat het de bedoeling van de wetgever was bedoeld 
koninklijk besluit te ontheffen van de gedeeltelijke nietigheid die het 
aantast. Het Hof interpreteert het aangevochten artikel 29 dan ook in die 
betekenis, wat betreft het koninklijk besluit van 27 februari 1989 (16/91, 
4.B.5). 

III. De beoordeling van de wetgevende norm op het niveau van zijn 
uitvoeringsbesluit: onbevoegdheid van het Arbitragehof 

a. Beginsel 

13. Vaak stelt zich het probleem, voornamelijk in het contentieux betreffen
de het gelijkheidsbeginsel, dat wat de te toetsen norm betreft, een subtiel 
onderscheid moet worden gemaakt tussen een schending van het gelijkheids
beginsel door de wetgevende norm zelf, en een schending van het gelijk
heidsbeginsel in de uitvoering van die wetgevende norm. Het Hof acht zich 
niet bevoegd een schending van het gelijkheidsbeginsel door die uitvoerings
norm te toetsen, noch in het kader van een beroep tot vernietiging, noch 
in het kader van een vordering tot schorsing. 

b. Casu1stiek 

14. In het arrest Biorim oordeelde het Arbitragehof dat het de bedoeling 
van de wetgever was de medische overconsumptie te bestrijden. De wetgever 
kon van mening zijn dat daartoe verschillende middelen dienden te worden 
aangewend naargelang de verstrekkingen al dan niet bestemd waren voor 
in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. Het toetsen van het pertinent 
karakter en van de evenredigheid van de middelen valt buiten de bevoegd
heid van het Hof in zover de voorwaarden voor het toekennen en het 
intrekken ervan bij koninklijk besluit dienden te worden vastgesteld. Bij het 
nemen van de besluiten ter uitvoering van die wettelijke bepaling moet de 
uitvoerende macht (weliswaar) de bepalingen van de artikelen 6 en 6bis van 
de Grondwet naleven, maar het komt het Hof niet toe die besluiten op hun 
grondwettigheid te toetsen (23/89; B.4.3; 1/90, B.4.3). Om dezelfde reden 
kon het onderscheid dat op budgettair vlak werd gemaakt tussen de labora
toria die verstrekkingen van klinische biologie verrichten voor in een 
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ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en de laboratoria die zulke verstrek
kingen verrichten voor niet opgenomen rechthebbenden, objectief en rede
lijk worden verantwoord. De aangevochten bepalingen legden de verzoekers 
geen lasten op die niet evenredig zouden zijn aan die welke aan de laborato
ria van een ziekenhuis worden opgelegd. Het Hof vermag niet na te gaan 
of bij de inwerkingstelling van dat onderscheid en bij de maatregelen die 
voor iedere categorie worden genomen, het gelijkheidsbeginsel geschonden 
wordt, aangezien die inwerkingstelling een optreden van de Koning vereist 
dat niet onder de bevoegdheid van het Hof valt (23/89 en 1/90; B.5.3; vgl. 
6/90, B.6). De bepaling die de Koning ertoe machtigt, na advies van de 
Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen, de nodige maatregelen te 
nemen ten einde te voorkomen dat het budget van financiele middelen voor 
het gehele Rijk voor de verstrekkingen van klinische biologie verleend aan 
niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden wordt overschreden, en 
preciseert dat Hij tevens de criteria en de modaliteiten kan bepalen volgens 
welke de bedragen tot beloop waarvan dit budget is overschreden, of zal 
worden overschreden, worden teruggevorderd bij de laboratoria voor klini
sche biologie, evenals de regels volgens welke de in de rekeningen van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering terug te storten be
dragen worden berekend, stelt tussen de laboratoria voor klinische biologie 
een onderscheid in naargelang zij verstrekkingen van klinische biologie 
verrichten voor al dan niet in een ziekenhuis opgenomen patienten, onder
scheid dat objectief en redelijk kan worden verantwoord. Het Hof vermag 
niet na te gaan of b1j de inwerkingstelling van dat onderscheid en oij de 
maatregelen die voor iedere categorie worden genomen, het gelijkheidsbe
ginsel is geschonden, aangezien die inwerkingstelling een optreden van de 
Koning vereist dat niet onder de bevoegdheid van het Hof ressorteert 
(23/89; B.6 en 1190, B.6.3). Het Hof achtte zich evenmin bevoegd ten 
aanzien van het beroep tot vernietiging dat ertoe strekte enerzijds, de 
Minister van Financien te veroordelen, op straffe van het betalen van een 
dwangsom, tot het afkondigen van een nieuw koninklijk besluit ter vervan
ging van het gedeelte van de koninklijke besluiten dat reeds door de Raad 
van State is vernietigd of geschorst, en, anderzijds, de Belgische Staat te 
veroordelen tot het naleven van het schorsingsarrest van de Raad van State, 
aangezien het beroep niet strekte tot vernietiging van een wet, een decreet 
of een in artikel26bis van de Grand wet bedoelde regel, en het dus niet onder 
de bevoegdheid van het Hof viel. (16/91, l.B.2). 

Dezelfde onbevoegdheid stelt het Hof vast in het kader van een schorsing, 
inzonderheid bij de beoordeling van het moeilijk te herstellen ernstig 
karakter van het nadeel. Aldus oordeelt het Hof in de zaak 22/89 dat, zelfs 
al mocht worden aangenomen dat het koninklijk besluit, genomen ter 
uitvoering van het bestreden artikel, de in artikel 22 van de bijzondere wet 
op het Arbitragehof bedoelde uiteenzetting van de feiten zou kunnen 
ondersteunen, dan nag zou daaruit niet het bestaan van een moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel kunnen worden afgeleid dat zou voortvloeien uit 
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een eventuele discriminatie die aan de wet kan worden toegeschreven. De 
door de Koning vastgestelde criteria en modaliteiten voor een eventuele 
terugbetaling, zelfs al zouden die voor sommige categorieen van laboratoria 
een nadelige ongelijkheid kunnen teweegbrengen, zijn niet vatbaar voor 
toetsing door het Hof (22/89, B.7). 

c. In geval van fragmentering van verordeningsbevoegdheid 

15. Diezelfde onbevoegdheid geldt in het geval van delegatie van be
slissingsbevoegdheid door de wetgever aan derden (fragmentering van 
verordeningsbevoegdheid): Het komt de wetgever toe regels vast te stel
len met betrekking tot het budget voor prestaties van klinische biologie. 
In casu beperkte de wet er zich toe te bepalen dat het forfait voor verstrek
kingen van klinische biologie aan in een ziekenhuis opgenomen rechtheb
benden per ziekenhuis wordt vastgesteld, volgens parameters die door de 
Nationale Commissie Geneesheren-ziekenfondsen of, bij ontstentenis van 
beslissing, door een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden 
bepaald. Die bepaling impliceert niet noodzakelijk een onderschdd dat niet 
objectief en redelijk zou kunnen worden verantwoord. Het is slechts bij de 
effectieve vaststelling van de parameters op basis waarvan het forfait wordt 
vastgesteld, dat gebeurlijk een onverantwoorde ongelijke behandeling zou 
kunnen ontstaan. Het Hof vermag niet na te gaan of bij de vaststelling van 
die parameters het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt, aangezien die 
keuze aan de Nationale Commissie Geneesheren-ziekenfondsen of, bij 
ontstentenis van beslissing, aan de Koning toekomt. De beslissingen van 
die overheden vallen niet binnen de bevoegdheid van het Hof (6/90, 
B.5.3). 

C. Onbevoegdheid tot toetsing vastgesteld via de verkorte (voorafgaande) 
rechtspleging 

I. Beginsel 

16. Artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 
biedt de mogelijkheid om, indien een beroep tot vernietiging of een prejudi
ciele vraag klaarblijkelijk niet ontvankelijk lijkt of klaarblijkelijk niet tot 
de bevoegdheid van het Arbitragehof behoort, de zaak via de voorafgaande 
rechtspleging af te doen. Niet alleen beroepen tot vernietiging kunnen het 
hof nopen tot vaststelling van een manifeste onbevoegdheid. Onder verwij
zing naar de tekst van artikel 26, § I, van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof, heeft het Hof ook in het prejudiciele contentieux 
zijn onbevoegdheid moeten vaststellen. Via deze voorafgaande procedure 
van artikel 71 werden in de door dit overzicht bestreken periode, talrijke 
zaken afgehandeld. Het Hof achtte zich onbevoegd ten aanzien van admini
stratieve overheidsakten, rechterlijke beslissingen en private rechtshande
lingen. 
De procedure wordt eveneens toegepast wanneer niet kan worden nagegaan 
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welke wetskrachtige normen worden aangevochten: zie het verzoek , uit
spraak te doen door een 'beschikking' te geven over een hele reeks wetten 
die ten opzichte van de verzoeker zijn geschonden" (4/90); in dezelfde zin, 
omwille van benadeling wat betreft het pensioen, het verzoek om ,vernieti
ging van, dit ministerieel besluit of van de desbetreffende wet'', omdat niet 
was aangeduid welke wet verzoeker bedoelde of zonder dat kon worden 
uitgemaakt welke wet was beoogd (38/90, III). 

II. Administratieve overheidsakten 

17. Het Hof is niet bevoegd ten aanzien van administratieve overheidsak
ten. Noch artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, noch 
enige grondwets- of wetsbepaling verlenen aan het Hof de bevoegdheid om, 
bij wijze van prejudiciele beslissing, bij wege van arrest, uitspraak te doen 
op een vraag omtrent de schending van de grondwettelijke bevoegdheidsre
gels door een administratieve overheid (7 /90, 1.B.2). Aldus achtte het Hof 
zich onbevoegd ten aanzien van: 
- het beroep tot intrekking van de tuchtmaatregel van beroving van rang 

en uitsluiting uit de Rijkswacht die hem bij ministeriele beslissing van 
8 januari 1948 is opgelegd (5/89); 

- het beroep tegen de benoeming van een Commissaris voor de Vluchtelin
gen en Gastarbeiders (7 /89); 

- het beroep tegen het toekennen van een werkingstoelage aan de Konink
lijke C_ommissar~ V()or l\tligntnten (15/89); 

- een verzoek tot wederopsluiting in een psychiatrisclie gevangeriisafde-
ling in Belgie (24/89); . 

- het beroep tegen een besluit van de bestendige deputatie van een provin
cie (2/90); 

- . een verzoek dat ertoe strekt te bekomen dat administratieve akten van 
klassering van monumenten en landschappen niet in werking zouden 
treden, ofwel worden vernietigd (3/90); 
een verzoek tot rechtmatige herberekening van pensioen door de Rijks
dienst voor pensioenen (12/90, III; zie eveneens nr. 16). 

III. Een rechterlijke beslissing 

18. Ook inzake beroepen tegen rechterlijke beslissingen achtte het Hof zich 
onbevoegd; het betrof met name beroepen ingesteld tegen: 
- het vonnis dat door een rechtscollege is gewezen (6/89); 
- een beslissing tot internering (24/89); 
- vonnis(sen) van een arbeidsrechtbank (4/90). 

IV. Een private rechtshandeling 

19. Het Hof is uiteraard evenmin bevoegd te oordelen over een private 
rechtshandeling. Via de voorafgaande rechtspleging werden afgewezen, het 
beroep tot vernietiging van: 
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- een ,verkoop, om de afbraak die ieder ogenblik kan beginnen, te 
beletten" (25/89); 

- de weigering door de secretaris-generaal van de kandidatuur voor een 
betrekking bij het Verbond van socialistische mutualiteiten van de 
Borinage, wegens het feit dat postulant niet was aangesloten bij ge
noemd verbond (24/90, III). 

Bij prejudiciele vraag kon het Hof evenmin worden geroepen tot beant
woording van de vraag wie van beide verwerende partijen in het bodemge
schil - in casu de Belgische Staat of de Vlaamse Gemeenschap - bevoegd 
was om de betaling in kwestie uit te voeren (probleem van lasten van het 
verleden, dat de bodemrecbter graag door het Arbitragehof beantwoord 
zag; nr. 10/89). 

AFDELING II 

DE TOETSINGSCRITERIA 

§ 1. Algemeen 

20. Wat de omvang van de grondwettigbeidstoetsing betreft, wordt door 
artikel 107ter, § 2, tweede lid, 2° en § 2, derde lid, van de Grondwet geen 
onderscbeid gemaakt naargelang een overheid, iemand die van een belang 
doet blijken of een recbtscollege zich tot bet Hof wendt (26/91, B.l.). De 
bijzondere wet van 6 januari 1989 maakt geen onderscbeid tussen de 
verzoekers naargelang van de aard van de grondwettelijke regels waarvan 
zij de scbending aanvoeren (31/91, 3.B.2). Zodra de verzoeker van een 
belang bij de vernietiging van een wetsbepaling doet blijken, kan hij 
verkiezen te steunen op een middel dat de scbending door de wetgever 
aanvoert van de regels die de bevoegdbeden verdelen tussen de Staat en de 
Gewesten (31191, 3.B.3). 

§ 2. Toetsing aan de bevoegdheidsverdelende bepalingen 

De bijzondere-meerderheidsvoorwaarde als bevoegdheidsregel 

21. De bijzondere-meerderbeidsvoorwaarde, die de nationale wetgever 
moet in acht nemen om, voor de gemeenten die zijn bedoeld in artikel59bis, 
§ 4, van de Grondwet, een wijziging aan te brengen in de regels betreffende 
bet taalgebruik in bestuurszaken, maakt noodzakelijk deel uit van bet 
systeem tot bepaling van de bevoegdheden. Het Hof vermag kennis te 
nemen van een scbending van de bijzondere-meerderbeidsvoorwaarden die 
door de Grondwet is vereist voor de uitoefening, door de nationale wetge
ver, van zijn bevoegdheid inzake taalgebruik in bestuurszaken (18/90, 
B.16.2). 
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§ 3. Toetsing aan de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet 

A. Beginsel 

22. Ofschoon in zekere rechtsleer is vooropgesteld dat de schending van de 
artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet gezamenlijk diende te worden 
aangevoerd als middel tegen een wet, decreet of ordonnantie, was het Hof 
nooit geconfronteerd met een exceptie van onbevoegdheid in die zin (tenzij 
een exceptie van onbevoegdheid ratione temporis ten aanzien van een 
dergelijk middel; cfr. infra, nr. 33). Het Hof heeft overigens reeds vanaf 
de eerste arresten zijn bevoegdheid laten blijken uit een effectieve toetsing 
aan de artikelen 6 en 6bis, zonder dat de schending ervan diende te worden 
aangevoerd in combinatie met artikel 17 van de Grondwet. 

23. De artikelen 1 tot 30 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, ter 
uitvoering van artikel 107ter, § 2, eerste lid, van de Grondwet, maken 
evenmin enig onderscheid, ten aanzien van de aan het Hof toegewezen 
bevoegdheid om wettelijke normen aan de artikelen 6, 6bis en 17 van de 
Grondwet te toetsen, naargelang een zaak bij het Hof door een beroep tot 
vernietiging dan wel door een prejudiciele vraag is aangebracht (26/91, 
B.2). 

B_. De indirecte__to_ejs_Ln_g aa_n_ an_dere [}_(!pa{ilt_g_erz_ _ 

I. De grondwettelijke bepalingen betreffende rechten en vrijheden (titel II 
van de Grondwet) 

24. Het komt het Hof toe de wetten, decreten en ordonnanties te toetsen 
aan de bepaling van artikel 6bis van de Grondwet; ter zake vermag het Hof 
derhalve nate gaan of de bestreden wetgeving een discriminatie invoert in 
het genot van het door artikel 11 van de Grondwet toegekende recht op 
eigendom. (25/90, 9.B.4) 

II. De gelijkheid in fiscalibus (artikel 112 van de Grondwet) 

25. De artikelen 6 en 6bis van de Grondwet hebben een algemene draag
wijdte. Zij verbieden elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan: de 
grondwettelijke regels van gelijkheid en van niet-discriminatie zijn van 
toepassing op alle rechten en vrijheden die aan de Belgen zijn toegekend. 
Zij gelden ook in fiscale aangelegenheden. Artikel 112 van de Grondwet 
bevestigt dit trouwens; deze bepaling is immers een precisering ofbijzondere 
toepassing van het in artikel 6 van de Grondwet geformuleerde algemene 
gelijkheidsbeginsel. Het Hof is bevoegd om kennis te nemen van ·het 
daaromtrent door verzoekers aangevoerde middel (20/91, B.3; in dezelfde 
zin: 24/91, B.l.l. en B.l.2). 
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III. De grondrechten in het direct werkend internationaal verdragsrecht 

26. Tot de bij artikel 6bis van de Grondwet aan de Belgen gewaarborgde 
rechten en vrijheden behoren wel degelijk de rechten en vrijheden die 
voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen die Belgie binden en in 
de interne rechtsorde toepasselijk zijn gemaakt door een akte van instem
ming. Dat geldt althans voor de rechten en vrijheden die voortvloeien uit 
rechtstreeks werkende bepalingen, wat het geval is met artikel 11 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (18/90, B.11.3; in dezelfde zin: 39/91, 6.B.6). Het komt het Hof 
toe de wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan de bepaling van 
artikel 6bis van de Grondwet; ter zake vermag het Hof derhalve nate gaan 
of de bestreden wetgeving een discriminatie invoert in het genot van het door 
artikel1 van het eerste aanvullend protocol van het E.V.R.M. toegekende 
recht op eigendom (25/90, 9.B.4). 

27. Men vergisse zich evenwel niet om trent de draagwijdte van die moge
lijkheid: de internationale verdragsbepalingen vormen nooit een autonome 
toetsingsgrond. De grieven, zo oordeelt het Hof in een van zijn arresten, 
dienen enkel te worden onderzocht in zoverre zij steunen op de artikelen 
6 en 6bis van de Grondwet, omdat de Grondwet en de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof aan het Hof geen bevoegdheid hebben 
verleend om wettelijke regels te vernietigen wegens directe schending van 
internationale verdragsregels, zelfs indien tot de bij artikel 6bis van de 
Grondwet aan de Belgen gewaarborgde rechten en vrijheden, de rechten en 
vrijheden behoren die voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen 
die Belgie binden, in de interne rechtsorde toepasselijk zijn gemaakt door 
een akte van instemming en die directe werking hebben. (26/90, 6.B.2). Het 
staat niet aan het Hof bij het beantwoorden van de voorgelegde prejudi
ciele vraag de voordelen van de respectieve procedures voor de gewone 
rechtbanken en de Raad van State te vergelijken, noch buiten de controle 
op de inachtneming van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet te oorde
len over de overeenstemming van de in de prejudiciele vraag aangehaalde 
wetsbepalingen met andere fundamentele rechtsregels, inzonderheid de 
grondrechten vervat in rechtstreeks werkende internationale verdragsbe
palingen (42/90, B.3.2). Noch artikel 107ter van de Grondwet, noch de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof hebben aan het 
Hof bevoegdheid verleend om wettelijke regels te vernietigen wegens di
recte schending van internationale verdragen. Ten deze dienen de door de 
verzoekers aangevoerde grieven dus enkel te worden onderzocht in zo
verre zij steunen op de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet (22/91, B.2). 
Het Hof is niet bevoegd om kennis te nemen van middelen die de schending 
aanvoeren van verdragsrechtelijke bepalingen zonder te wijzen op een 
discriminatie in strijd met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet (39/91, 
7.B.1). 

Tevens moeten de voorwaarden voor de directe werking vervuld zijn: een 
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middel dat schending aanvoert van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet 
in combinatie met bepalingen van internationaal recht moet niet worden 
onderzocht, indien deze bepalingen geen rechtstreekse werking hebben, 
geen betrekking hebben op een bepaling met directe werking betreffende het 
recht op gezinsleven van de man of niets aan de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet toevoegen (39/91, 6.B.15 impliciet). 

§ 4. Beperking van de toetsingscriteria in functie van de bestreden norm 

28. Het Hof beoordeelt de overeenstemming van de wettelijke bepalingen 
die krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onder
scheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, 
en met de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet, enerzijds, en met de door 
de Grondwet vastgestelde regels voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, anderzijds 
(8/90, B.3; 30/90, B.l.3). 

A. Toetsing aan de artikelen 6 en 6bis en 17 G. W. 

29. Artikel 107ter, § 2, tweede lid, 2°, van de Grondwet duidt aan dat de 
toetsing van de wetten, decreten en ordonnanties aan de artikelen 6, 6bis · 
en 17 van de Grondwet algemeen is: het Hof is bevoegd om al die normen 
-met inbegrip van de krachtens de Grondwet vastgestelde bevoegdheidsre
gels . .:::_:_ te toetsenop huii-overeeiistemming metae -artikeleri o~-6Ns en-17 
van de Grondwet (8/90, B.2.3; 30/90, B.l.3). 

B. Toetsing aan de grondwettelijke bevoegdheidsverdelende rege/s 

30. De wettelijke bepalingen die krachtens de Grondwet zijn vastgesteld 
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten vormen - met de bij de grondwet zelf 
vastgestelde bevoegdheidsverdelende regels - de referentienormen ten aan
zien van wetten, decreten en ordonnanties. Hieruit vloeit voort dat dergelij
ke wettelijke bepalingen door het Hof moeten worden beoordeeld op hun 
overeenstemming met de in de Grondwet zelf opgenomen bevoegdheidsre
gels. Mochten die wetten, als referentienormen, niet vatbaar zijn voor die 
grondwettigheidstoetsing, dan zouden wetten, decreten en ordonnanties die 
op grond van die normen zijn aangenomen trouwens evenmin in aanmer
king komen voor grondwettigheidstoetsing; er zou geen garantie zijn dat de 
verschillende wetgevers hun grondwettelijke basisbevoegdheid zouden in 
acht nemen (8/90, B.2.4; 30/90, B.1.4). 

§ 5. Toepassing ratione temporis van de toetsingscriteria 

31. Voor het onderzoek van het decreet van het Waalse Gewest van 29 juni 
1985 dient geen toepassing te worden gemaakt van de bepalingen van de 
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bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 januari 1989, maar wei van 
die van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en van de gewone wet van 
9 augustus 1980 die van kracht waren toen de aangevochten bepalingen 
werden aangenomen (19/89, 4.B.1.). Bij het aannemen van de bestreden wet 
op 4 maart 1977 diende de wetgever de geldende bevoegdheidsverdelende 
regel in acht te nemen. Het Hof is dus bevoegd om zich uit te spreken op 
basis van artikel 26, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 
het Arbitragehof (14/91, B.2). 

§ 6. Onbevoegdheid tot toetsing ten aanzien van andere toetsingscriteria 

32. Het Hof is niet bevoegd om te oordelen of een bepaling verenigbaar 
is met andere normen dan het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod 
of de bevoegdheidsregels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld 
(39/91, 6.B.4). Het Hof is niet bevoegd om kennis te nemen van het middel 
dat uitsluitend is gegrond op de schending van de artikelen 110 en 112 van 
de Grondwet (16/91, 6.B.4). Noch artikel 107ter van de Grondwet, noch 
artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 kent het Hof de 
bevoegdheid toe om de eventuele schending van de artikelen 7, 9, 25, 26, 
30, 69, 79, derde lid, en 82 van de Grondwet te sanctioneren: het betreft 
immers niet regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor 
het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeen
schappen en de Gewesten, noch regels bedoeld in artikel 1, 2°, van die 
bijzondere wet. Die middelen kunnen niet in aanmerking worden genomen 
(39/91 5.B.1; idem ten aanzien van artikel 30 van de Grondwet: 39/91, 
6.B.15). Evenmin is het Hof bevoegd om kennis te nemen van middelen die 
zich ertoe beperken schending aan te voeren van het strafrecht of van 
,extralegale regels" (39/91, 7 .B.1). 

AFDELING III 

DE BEVOEGDHEID RATIONE TEMPORIS 

33. Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet rees de vraag of het Arbitra
gehof bevoegd was om kennis te nemen van binnen de wettelijke termijn 
van zes maanden ingestelde beroepen tot vernietiging van wetten die be
kendgemaakt waren v66r de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 
6 januari 1989. In werkelijkheid werd hiermee een onbevoegdheid ratione 
temporis opgeworpen. Het Hof achtte zich ten aanzien van dergelijke 
normen wei degelijk bevoegd, op voorwaarde - uiteraard - dat de 
voorwaarden tot ontvankelijkheid van het annulatieberoep, met name de 
termijnvoorwaarde, zijn vervuld, wat in de betrokken zaken niet werd 
betwist. Artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitrage
hot dat, met toepassing van het op 15 juli 1988 herziene artikel 107ter van 
de Grondwet, de bevoegdheid van het Arbitragehof heeft uitgebreid tot de 
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toetsing aan de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet, is in het Belgisch 
Staatsblad van 7 januari 1989 bekendgemaakt en op 17 januari 1989 in 
werking getreden. Het Hof is bevoegd om kennis te nemen van een beroep 
tot vernietiging wegens schending van de artikelen 6, 6bis en 17 van de 
Grondwet dat na 17 januari 1989 wordt ingesteld tegen een rechtsnorm die 
v66r die dag in werking is getreden (arrest nr. 17/89, B.1; in dezelfde zin: 
21189, B.1). 

34. Een vergelijkbaar probleem deed zich voor naar aanleiding van een 
vraag van een rechter, die in zijn verwijzingsbeslissing nog verwees naar de 
voormalige organieke wet van 28 juni 1983. Aangezien de prejudiciele vraag 
is gesteld in een vonnis van 22 maart 1989, moet men er van uitgaan dat 
zij bij het Hof aanhangig is gemaakt op grand van artikel 26, § 1, 1°, van 
die bijzondere wet, en niet op grand van artikel15, § 1, a, van de organieke 
wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking 
van het Arbitragehof (waarnaar het verwijzingsvonnis nochtans verwees). 
De bijzondere wet van 6 januari 1989 heeft, met ingang van 17 januari 1989, 
de voormelde wet van 28 juni 1983 opgeheven en vervangen, waarbij artikel 
26, § 1, 1°, van de nieuwe wet artikel 15, § l, a, van de oude wet overneemt 
en vervangt (7 /90, l.B.l). 

HOOFDSTUK II 

DE RECHTSPLEGING VOOR HET ARBITRAGEHOF 

AFDELING l 

DE PROCEDURE INZAKE DE BEROEPEN TOT VERNIETIGING 

A. Ontvankelijkheid van het verzoekschrift 

I. Ogenblik waarop de ontvankelijkheid wordt beoordeeld: samenloop van 
beroep tot vernietiging en vordering tot schorsing 

35. Uit artikel21 van de bijzondere organieke wet van 6 januari 1989 blijkt 
dat een vordering tot schorsing niet kan worden ingesteld dan tegelijk met 
het annulatieberoep of nadat reeds een annulatieberoep was ingesteld. De 
vordering tot schorsing is derhalve ondergeschikt aan de vordering tot 
vernietiging. (9/89, B.1, nr. 17/89, B.1 en 21/89, B.1; 10/90, B.1; 27/90, 
B.1; VGL. 28/90, B.l.1; eveneens: 32/90 en 33/90, 2.B.1; 37/90, B.l.l.; 
3/91, B,l.l.; 6/91, l.B.l.; 12/91, l.B.l.; 28/91, l.B.1; 29/91, B.l.). 
Daaruit volgt dat de ontvankelijkheid van het annulatieberoep reeds bij het 
onderzoek van de vordering tot schorsing dient te worden betrokken (17 /89, 
B.l. en21189, B.l.; 27/90, B.l.; 12/91; l.B.1; 28/91, l.B.l.), inzonderheid 
de ontvankelijkheid ratione temporis en het voorhanden zijn van het belang 
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dat wettelijk vereist is voor het instellen van een zodanig beroep (1 0/90, B.1; 
enkel met betrekking tot het belang: 28/90, B.l.l.; 32/90 en 33/90, 2.B.l.; 
37/90, B.l.l.; 3/91, B.l.l.; 6/91, l.B.l.). 

Bovendien kan luidens artikel 20 van dezelfde organieke wet slechts tot 
schorsing worden besloten , ,als ernstige middelen worden aangevoerd ... ''. 
Het Hof kan geen aandacht schenken aan de middelen, ook niet op een 
summiere wijze, als niet vooraf is vastgesteld dat het beroep ontvankelijk 
is. Uit een en ander volgt dat de ontvankelijkheid van het annulatieberoep, 
inzonderheid het voorhanden zijn van het daartoe vereiste wettelijk belang, 
reeds bij het onderzoek van de vordering tot schorsing dient te worden 
betrokken (9/89, B.1; in dezelfde zin: 10/90, B.1). 

Niettemin lijkt het te gaan om een beperkt onderzoek: uit het onder
zoek van de zaak dat het Hof in het kader van de vordering tot schorsing 
kon verrichten, vloeit voort dat het beroep - althans in de mate als door 
de verzoekster ter terechtzitting aangegeven, ontvankelijk lijkt (19/90, 
B.1). 

36. De niet-ontvankelijkheid van het annulatieberoep (in casu, wegens 
niet-ontvankelijkheid ratione temporis en wegens gemis aan belang) is niet 
zonder gevolg: het onderzoek van de zaak waartoe het Hof in het raam van 
de schorsingsprocedure heeft kunnen overgaan, wijst uit dat het annulatie
beroep niet ontvankelijk blijkt te zijn. Dienvolgens, dient de vordering tot 
schorsing te worden afgewezen (10/90, B.4). 

II. Ontvankelijkheid uit aanmerking van de verzoekende partijen: wie kan 
het beroep ins tell en? 

a. lnstitutionelen 

1" Executieven 

37. Overeenkomstig artikel 82 van de wet van 8 augustus 1980 worden de 
rechtsgedingen van de Gemeenschap of het Gewest, die optreden als eiser 
of als verweerder, gevoerd namens de Executieve, ten verzoeke van het door 
die Executieven aangewezen lid. De uitdrukking , , ten verzoeke van'' is geen 
synoniem van ,op vordering van" (,ala requete de"), maar duidt uitslui
tend de fysieke persoon aan die de uitoefening van de vordering waartoe 
de Executieve heeft beslist voor het bevoegde rechtscollege zal behartigen 
(32/91, 2.B; 33/91, l.B). 

2° De voorzitters van de wetgevende vergaderingen: verwerping van het functioneel be lang van 
de !eden 

38. Uit artikel 2, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof volgt dat de wetgever de mogelijkheid voor de leden van de 
wetgevende vergaderingen om in rechte te treden heeft willen beperken door 
die mogelijkheid aan hun voorzitters voor te behouden, en op voorwaarde 
dat twee derde van de leden erom zouden verzoeken. Een lid van een 
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vergadering doet dus niet, in die enkele hoedanigheid, blijken van het 
vereiste belang om voor het Hof in rechte te treden (8/90, B.7; 
33/91,2.B.3.). 

Uit diezelfde bepaling volgt (eveneens) dat een individueel lid van een 
wetgevende vergadering zich niet op een functioned belang kan beroepen 
om tot vrijwaring van de prerogatieven van de wetgevende vergadering 
waarvan hij deel uitmaakt, een beroep tot vernietiging in te stellen. Die 
bepaling sluit evenwel niet uit dat een lid van een wetgevende vergadering 
een beroep zou instellen indien hij persoonlijk door de bestreden norm 
rechtstreeks en ongunstig in zijn situatie zou kunnen worden geraakt 
(30/90, B.3.1). 

b. Natuurlijke en rechtspersonen 

. r Algemeen 

39. Beroepen ingesteld door verzoekers die het Hof niet in de gelegenheid 
stellen hun hoedanigheid en hun belang te beoordelen, zijn niet ontvankelijk 
(26/90, 4.B.2). 

2° De hoedanigheid van een beroepsvereniging 

40. Een erkende beroepsvereniging heeft de vereiste hoedanigheid om 
bepalingen aan te vechten die de belangen van haar !eden rechtstreeks en 
ongunstigkurinen raken {f9/90,-B.I;onder-verwijzing-naaf-de wet va1Dl 
maart 1898, en de specificering van het collectieve karakter van de belangen 
(,collectieve belangen") in 15/91, B.1). 

3° De statutair vastgelegde bekwaamheid van een v.z. w. om in rechte te treden 

41. Naar luid van artikel 3, 3°, van haar statuten heeft de vierde verzoe
kende partij onder meer tot doel de: ,representation de ses membres 
devant les autorites judiciaires ( ... )". Luidens artikel 4 van diezelfde 
statuten bestaat de vereniging enkel uit bruggepensioneerde of gepen
sioneerde natuurlijke personen of ,de toute personne morale formant 
groupement de preretraites ou de retraites". Uit de voormelde statutai
re bepalingen volgt dat de v.z.w. niet de bekwaamheid heeft om in rech
te te treden, enerzijds, namens verenigingen zonder rechtspersoonlijk
heid, die geen lid van de beroep instellende v.z.w. kunnen zijn noch, 
anderzijds, namens de v.z.w. Ia Chambre Culturelle et Sociale des Servi
ces Publics, waarvan geen enkel dossiergegeven aantoont dat zij een groe
pering van bruggepensioneerden of gepensioneerden is, die bij uitsluiting 
lid van de vierde verzoekende partij kan zijn. Het door de vierde verzoe
kende partij ingestelde beroep is, in zoverre zij namens de zeven voor
melde verenigingen in rechte treedt, derhalve niet ontvankelijk (34/91, 
l.B.l.). 
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III. Belang als ontvankelijkheidsvereiste 

a. Het belang van natuurlijke en rechtspersonen 

]
0 Het belang-vereiste 

42. Getuigen van een belang is vereist. Het Hof oordeelde dat de Grondwet 
en de bijzondere wet een belang vereisen; hieruit volgt dat de actio popularis 
niet toelaatbaar is (9/89, B.3; 10/90, B.3; 26/90, 4.B.l.; vgl.: ,De Grond
wet en de bijzondere wet vereisen dat iedere natuurlijke persoon of recht
spersoon die een beroep instelt, doet blijken van een belang: hieruit volgt 
dat de actio popularis niet toelaatbaar is" in de arresten 23/90, B.2; 32/90 
en 33/90, 2.B.2.; 6/91, l.B.3.; 12/91 en 28/91, l.B.2; 30/91, B.1.1; 39/91, 
4.B.l.; vgl. eveneens in 18/90, B.1.2: ,Art. 107tervan de Grondwet en art. 
2, 2° van de bijzondere wet van 6 januari 1989 vereisen dat de verzoekende 
partij, die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is, van een belang doet 
blijken om voor het Hof in rechte te treden.'', overweging die eveneens 
voorkomt in 28/90, B.1.2.; 3/91, B.1.2.; 13/91, l.B.l.; 16/91, 2.B.l.; 
20/91, B.l.; 31/91, l.B.2.; 32/91, 4.B.1; vgl. 37/90, B.1.2. en 35/91, 
l.B.l.; impliciet, door verwijzing naar de artikelen 107ter G.W. en 2, 2°, 
van de bijzondere wet op het Arbitragehof: 21/90, 2.B.1; 30/90, B.2.1.; 
19/91, l.B.1; 34/91, l.B.4.). De bijzondere wet van 6 januari 1989 maakt 
geen onderscheid tussen de verzoekers naargelang van de aard van de 
grondwettelijke regels waarvan zij de schending aanvoeren. De wet eist dat 
de natuurlijke personen en de rechtspersonen die beroep instellen van hun 
belang doen blijken (31/91 3.B.2). 

43, VERWERPING VAN DE ACTIO POPULARIS- Het belang dat een inwoner erbij 
heeft, bestuurd te worden door de ,juiste overheid", dit wil zeggen de 
overheid die krachtens de Grondwet daartoe bevoegd is, verschilt niet van 
het belang dat iedere persoon erbij heeft dat de wet in alle aangelegenheden 
in acht wordt genomen. Zulk een belang aanvaarden om voor het Hof op 
te treden zou neerkomen op het aanvaarden van de actio popularis, wat de 
Grondwetgever niet heeft gewild (8/90, B.6.2). Het belang waarop een 
verzoeker zich als ,gewone burger" beroept, verschilt niet van het belang 
dat iedere persoon erbij heeft dat de wettelijkheid in alle aangelegenheden 
wordt in acht genomen. Zulk een belang aanvaarden om voor het Hof in 
rechte te treden zou neerkomen op het aanvaarden van de actio popularis, 
wat de Grondwetgever niet heeft gewild (30/90, B.4.4). 

2° Begripsomschrijving 

(a) Beginsel 

44. Het voor de indiening van een beroep tot vernietiging vereiste belang 
is slechts aanwezig bij diegenen die door de bestreden norm in hun rechtssi
tuatie rechtstreeks kunnen worden geraakt (nr. 9/89 en 6/90, B.3; 26/90, 
4.B.l.; vgl: 10/90, ,rechtstreeks zouden kunnen worden geraakt"). Deze 
voorwaarde werd nog verder gepreciseerd in het arrest over de pacificatie-
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wet van 9 augustus 1988: van het vereiste belang doet blijken iedere persoon 
wiens rechtssituatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou 
kunnen worden geraakt (18/90, B.1.2; 21/90, 2.B.1; 28/90, B.l.2.; vgl. 
22/90, B.1: ,Ret vereiste belang is aanwezig bij diegenen die door de 
bestreden norm in hun individuele toestand rechtstreeks en op nadelige 
wijze kunnen worden geraakt"). Vanaf het arrest 23/90 wordt een stan
daard-definitie gehanteerd: ,Het vereiste belang is slechts aanwezig bij 
diegenen die door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig in hun 
[rechts]situatie zouden kunnen worden geraakt." (23/90, B.2; 32/90 en 
33/90, 2.B.2.; 37/90, B.l.2.; 3/91, B.l.2.; 6/91, l.B.3.; 12/91, l.B.2.; 
13/91, l.B.l.; 16/91, 2.B.l.; 19/91, l.B.2.; 20/91, b.1; 28/91, l.B.2; 
32/91, 4.B.1; 39/91, 4.B.1; vergelijk 30/91, B.l.l. en 31/91, l.B.2: ,bij 
ieder wiens situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou 
kunnen worden geraakt"; idem, doch ,kan worden geraakt" in 34/91, 
l.B.4 en 35/91, l.B.l.) 

(b) Het rechtstreeks karakter van het nadeel 

45. Over de betekenis van het woord ,rechtstreeks", zegt het Hof in de 
zaak 21/90: Gevolgen op de individuele situatie van de verzoekende partijen 
van normen die de omvang bepalen van de aan de Gemeenschappen en 
Gewesten ter beschikking gestelde financiele middelen (21/90), of die de 
belastingsbevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten regelen 
(22/90), vloeien niet als dusdanig en op re~_htstreekse wijzt: voort uitdeze 
normen zelf, maar zijn er slechts het onrechtstreekse gevolg van. Het 
aanvoeren van deze gevolgen volstaat derhalve niet om aan te tonen dat 
verzoekende partijen door de bestreden bepalingen op een rechtstreekse 
wijze in hun individuele toestand zouden zijn geraakt (21/90, 2.B.3; 22/90, 
B.3). Voor toepassing van hetrechtstreeks karakter: zie infra, bij casustiek). 
Ben belang is slechts rechtstreeks indien een genoegzaam causaal verband 
bestaat tussen de bestreden bepaling en het beweerdelijk ondergane nadeel 
of het aan anderen toegekende voordeel (30/90, B.3.6.). De omstandigheid 
dat nog verordenende of individuele handelingen van bestuur moeten 
worden genomen na de bekendmaking van een norm neemt geenszins weg 
dat die norm vanaf de bekendmaking iemands situatie rechtstreeks en 
ongunstig kan raken (30/91 B.l.2.). 

46. Het nadeel moet werkelijk voortvloeien uit de bestreden bepaling. Ook 
dit is een criterium om het ,rechtstreeks" karakter van het nadeel te 
evalueren. 

Het belang dat verzoeker meent te hebben wegens het nadeel dat hij lijdt 
en dat erin bestaat dat de bestreden bepaling invloed zou hebben op de 
inkomens en de verkiezingsfondsen van zijn politieke tegenstrevers, en 
daarmee samenhangend, op zijn kans tot herverkiezing tot lid van de Raad, 
is niet rechtstreeks. Afgezien van de vraag of de opvolgers op grond van 
de bestreden bepaling dezelfde vergoedingen genieten als de effectieve 

224 



raadsleden, kan dat in geen geval een gevolg zijn van de bestreden bepaling 
aangezien artikel 25 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, met 
betrekking tot de Brusselse lnstellingen, de bevoegdheid tot het vaststellen 
van die vergoedingen opdraagt aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad zelf 
(30/90, B.3.6). Een decreet, dat de regels betreffende de algemene financie
ring van de Waalse gemeenten vaststelt, vermag uiteraard niet de individuele 
situatie van de verzoeker in zijn hoedanigheid van burger rechtstreeks te 
raken. De ten aanzien van die situatie aangevoerde gevolgen van normen 
die de omvang van de financiele middelen die ter beschikking van de 
gemeenten worden gesteld, bepalen, vloeien als dusdanig niet rechtstreeks 
uit die normen zelf voort, maar kunnen er slechts een onrechtstreeks gevolg 
van zijn. Het feit dat men zich op die gevolgen beroept, volstaat derhalve 
niet om aan te tonen dat de verzoeker rechtstreeks in zijn individuele situatie 
zou kunnen worden geraakt (13/91, l.B.2). 

Een middel dat gegrond is op een discriminatie die haar oorsprong vindt 
in een andere wet dan de in het beroep aangevochten wet, kan niet worden 
aangevoerd om het belang bij de vernietiging van de bestreden bepaling te 
verantwoorden (37/91, 111.8). 

(c) Het ongunstig geraakt worden: de evaluatie van het nadeel 

47. De interpretatie van de bestreden wet vervult hierin uiteraard een 
belangrijke rol: De verzoekers hebben geen belang bij het beroep tot 
vernietiging van een wetsbepaling naar luid waarvan elke politieke partij 
kosteloos twee exemplaren of afschriften van de kiezerslijsten kan krijgen 
onder de door haar bepaalde voorwaarden, recht waarvan zij zich uitgeslo
ten achten, terwijl zij ten onrechte van mening zijn dat dit recht niet is 
toegekend aan de politieke partijen met de kwalificatie van godsdienstige 
partij, zij de uitdrukking ,politieke partij" ten onrechte interpreteren met 
verwijzing naar artikel 1 van de wet van 4 juli 1989 en zij zonder grand 
beweren dat zij dat recht niet hebben in het geval dat zij zelf of hun partij 
in een arrondissement slechts voor de provincieraadsverkiezingen zouden 
opkomen (37/91, III, 4 en 5). 

48. De ethische appreciatie van de bestreden wet vermag niet een voldoende 
nadeel te verantwoorden om te doen blijken van een belang. De gegevens 
die door de verzoekende partijen worden aangevoerd tot staving van hun 
belang - met name: de aantasting van hun waardigheid; hun hoedanigheid 
van ouders van een minderjarige dochter die zou kunnen overgaan tot 
zwangerschapsafbreking zonder hun toestemming; het lidmaatschap van 
verenigingen ter bescherming van het ongeboren menselijk Ieven en de 
verdediging van gehandicapten of de begeleiding van gehandicapten in 
beroepsverband; het lidmaatschap van een belangenvereniging voor ge
scheiden mannen en hun minderjarige kinderen en het feit dat hun inspan
ningen ten tijde van de parlementaire voorbereiding van de bestreden norm 
niet het voor hen verhoopte resultaat opleverden - en dat die door hen 
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gebracht worden onder de algemene noemer ,moreel belang", verwijzen 
in essentie naar hun ethische appreciatie van de bestreden wet en naar de 
gevoelens die deze wet bij hen oproept. 

Het feit dat rechtszoekenden een wet afkeuren die aanleiding kan geven 
tot een ethisch debat, kan niet worden aangehouden als verantwoording 
van het rechtens vereiste belang (32/90, 2.B.3.3; in dezelfde zin: 39/91, 
4.B.3). 

3° Het belang in verscheidene hoedanigheden 

49. Het vereiste belang moet worden beoordeeld met inachtneming van de 
verschillende hoedanigheden waarop de verzoekende partijen zich beroepen 
(18/90, B.2.2). Wanneer een verzoeker in een hoedanigheid (ten deze als 
gemeentemandataris) doet blijken van het vereiste belang bij de aanvechting 
van bepaalde artikelen, is er geen aanleiding om nate gaan of hij bovendien 
van het vereiste belang doet blijken bij het aanvechten van diezelfde 
bepalingen in een andere hoedanigheid (als kiezer) (18/90, B.4.1). Nude 
verzoekers in hun hoedanigheid van gehuwde man of vader doen blijken 
van het rechtens vereiste belang, is het niet noodzakelijk de andere door hen 
aangevoerde hoedanigheden te onderzoeken (39/91, 4.B.2). 

4° Het belang in junctie van de bestreden norm 

50. Het beroep tot vernietiging van een bepaling die de inwerkingtreding 
regelt van- -bepalingen- -die-eraan- voorafgaan;--en- er--onlosmakelijk-mee 
verbonden zijn, is ontvankelijk in zoverre dat artikel de inwerkingtreding 
regelt van bepalingen ten aanzien waarvan de verzoekende partijen doen 
blijken van het vereiste belang (18/90, B.5). Het opnieuw in werking stellen 
van een vroegere bepaling als gevolg van een eventuele vernietiging, zelfs 
al was die bepaling identiek met de vernietigde bepaling, heeft geen weerslag 
op het belang bij de vernietiging van de aangevochten bepaling (19/91, 
1.B.4). 

Een verzoeker verliest niet zijn belang bij het beroep ten gevolge van 
wijzigingen in de bestreden wet, aangezien die wijzigingen de in het verzoek
schrift aangevoerde grieven slechts gedeeltelijk doen verdwijnen (34/91, 
l.B.5). 

Uit het arrest 18/90 (overweging B.3.9.) vloeit impliciet voort dat een 
verzoeker belang heeft bij de aanvechting van een bepaling die een andere 
bepaling aanvult, ten aanzien waarvan hij zijn belang heeft doen blijken. 

De verzoekende partijen hebben geen belang om de vernietiging te vorderen 
van een bepaling tot opheffing van een tijdelijke bepaling, waarvan de 
toepassing in de tijd was beperkt (in casu tot de begrotingsjaren 1987 en 
1988) (23/89 en 1/90; B.7). 

5° Het belang van een v.z. w. 

51. Opdat het beroep dat is ingesteld door een vereniging zonder winstoog-
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merk, die zich op een collectief moreel belang beroept ontvankelijk zou zijn 
voor het Hof, is vereist: dat het maatschappelijk doel van de vereniging van 
bijzondere aard is en derhalve onderscheiden van het algemeen belang; dat 
dit maatschappelijk doel ook werkelijk wordt nagestreefd, wat moet blijken 
uit de concrete activiteiten van de vereniging; dat de vereniging blijk geeft 
van een duurzame werking, zowel in het verleden als in het heden (32/90 
en 33/90, 2.B.4; 19/91, l.B.2.;39/91, 4.B.5.; vgl. in de arresten 37/90, 
B.13.; 16/91, 2.B.2.: ,doel" i.p.v. ,maatschappelijk doel") en dat het 
collectief belang niet beperkt is tot de individuele belangen van de leden 
(32/90 en 33/90, 2.B.4; 16/91, 2.B.2; 19/91, l.B.2.; 39/91, 4.B.5.). 

b) Casui:stiek betreffende het belang 

JO Natuurlijke personen 

52. AMBTENAAR- Een in vast verband benoemd adviseur bij het Nationaal 
Waarborgfonds voor Schoolgebouwen, die naar de Prause Gemeenschap 
overstapte krachtens het K.B. van 31 juli 1989, heeft belang bij het instel
len van een beroep tot vernietiging van een bepaling die tot doel heeft 
een regeling te treffen voor de wijze van aanstelling en het statuut van de 
leidende ambtenaar van het ,Fonds de garantie des batiments scolaires" 
alsmede voor de wijze van overdracht van het personeel van het Nationaal 
Waarborgfonds naar de gemeenschap, bepaling die zijn loopbaan recht
streeks en ongunstig kan raken, met name in zoverre de leidend ambtenaar 
de graad van inspecteur-generaal en niet van directeur-generaal zal hebben 
(35/91, l.B.2). 

53. BELASTINGPLICHTIGEN - De verzoekers behoren tot de categorie van 
belastingplichtigen wier situatie rechtstreeks en ongunstig zou kunnen wor
den geraakt door een norm die hun categorie beoogt omdat zij in het 
buitenland verblijven en bepaalde fiscale voordelen verliezen (34/91, 
l.B.5). 

Een natuurlijke persoon die zijn hoofdverblijfplaats heeft in het ambtsge
bied van de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering, kan rechtstreeks 
en ongunstig geraakt worden door de bepaling die een belasting invoert ten 
laste van de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het ambtsge
bied van die Maatschappij (33/91 2.B.2 en 2.B.3; Cfr. infra: nr. 67). 

54. BIJDRAGEPLICHTIGEN z.I.v. - De bestreden wet houdt voor niemand de 
verplichting in om tegen zijn wil medewerking te verlenen aan het uitvoeren 
van zwangerschapsafbrekingen. Het verband dat de verzoekers zien tussen 
hun verplichte bijdragen tot de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en het 
uitvoeren van abortussen is zodanig los dat dit niet in aanmerking kan 
worden genomen ter verantwoording van het door de Grondwet en de 
bijzondere wet vereiste belang (32/90, 2.B.3.2). 

De verzoekers, die van oordeel zijn dat zij rechtstreeks in hun persoonlijke 
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gewetensplichten en -vrijheid worden aangetast door de verplichting om 
deel te nemen aan de uitvoering van de Strafwet, doen niet blijken van het 
rechtens vereiste belang nu de wet van 3 april 1990 voor niemand de 
verplichting inhoudt om tegen zijn wil medewerking te verlenen aan zwan
gerschapsafbrekingen en het verband dat ze aanvoeren tussen de verplichte 
bijdragen tot de ziekte- en invaliditeitsverzekering en zwangerschapsafbre
kingen zodanig los is dat het niet in aanmerking kan worden genomen ter 
verantwoording van het vereiste belang (39/91, 4.B.3). 

55. BURGER - Een decreet dat de regels betreffende de algemene financie
ring van de W aalse gemeenten vaststelt vermag uiteraard niet de individuele 
situatie van de verzoeker in zijn hoedanigheid van burger rechtstreeks te 
raken. De ten aanzien van die situatie aangevoerde gevolgen van normen 
die de omvang van de financiele middelen die ter beschikking van de 
gemeenten worden gesteld, bepalen, vloeien als dusdanig niet rechtstreeks 
uit die normen zelf voort, maar kunnen er slechts een onrechtstreeks gevolg 
van zijn. Het feit dat men zich op die gevolgen beroept, volstaat derhalve 
niet om aan te tonen dat de verzoeker rechtstreeks in zijn individuele situatie 
zou kunnen worden geraakt (13/91, l.B.2). 

56. BURGER, KIEZER EN LID VAN EEN POLITIEKE PARTIJ- Een verzoeker die in 
rechte treedt in zijn hoedanigheid van kiezer, burger en lid van een politieke 
partij -heeft er- geen -belang bij-tegen een bepaling op te komen-die -een 
systeem van plaatsvervanging regelt ten gunste van de fracties in de Brussel
se Hoofdstedelijke Raad waarin de leden van de Executieve en de Staatsse
cretarissen van dat Gewest worden verkozen, aangezien dat belang door die 
verzoeker wordt verantwoord door de argumentatie dat de politieke forma
tie waaraan hij zijn vertrouwen heeft geschonken niet mag worden onder
vertegenwoordigd ten opzichte van de andere formaties en dat hij in een 
representatieve democratie de waarde van zijn stem moet kunnen verdedi
gen. Uit die bepaling kan immers geen direct nadeel volgen aangezien de 
wetgever geen onderscheid heeft gemaakt tussen politieke partijen of groe
peringen, doch enkel tussen de fracties van de Raad, waaruit al dan niet 
leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Excutieve of Gewestelijke Staatsse
cretarissen zijn verkozen. De samenstelling van die Executieve en de verkie
zing van die Staatssecretarissen kunnen op diverse wijze verlopen, met 
verschillende resultaten tot gevolg. Hieruit kan dan ook geen direct nadeel 
volgen (30/90, B.4.1. en B.4.2). De aangevochten bepaling wijzigt in g~en 
enkel opzicht de politieke verhoudingen binnen de Brusselse Hoofdstedelij
ke Raad en heeft daarmee samenhangend geen rechtstreekse invloed op de 
positie van verzoeker als lid van een niet in de Executieve vertegenwoordigde 
politieke partij of op de waarde van zijn stem als kiezer (30/90, B.4.3). 

57. EIGENAAR VAN EEN OFFICINA - De eigenaar van een officina die hij als 
zelfstandige uitbaat, heeft belang bij de vernietiging van een bepaling tot 
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wijziging van een voorheen geldend fiscaal stelsel, dat voor hem gunstiger 
was in geval van verkoop van die officina (20/91, B.1). 

58. EXPLOITANTEN VARKENSFOKKERIJEN- Als exploitanten van varkensfok
kerijen met meer dan 1.000 gespeende dieren kunnen de verzoekers recht
streeks en ongunstig worden geraakt door de bepaling die hun activiteit met 
een belasting bezwaart.Ze doen evenwel niet blijken van een belang bij de 
vernietiging van de bepalingen die de wijze van inning en invordering en 
andere modaliteiten regelen en waarvan niet vaststaat dat de verzoekers als 
belastingplichtigen er ongunstig door kunnen worden geraakt (33/91, 
2.B.1). 

59. GEBRUIKERS VAN EEN LOODSDIENST- De gebruikers van een loodsdienst 
kunnen rechtstreeks en ongunstig in hun situatie worden geraakt door 
bepalingen die een bijzondere aansprakelijkheidsregeling invoeren met het 
oog op het vergoeden van schade veroorzaakt door tekortkomingen in de 
werking van de loodsdienst en doen, derhalve, van het vereiste belang 
blijken (25/90, 4.B.1). 

60. GEHUWD MAN - De verzoekers in hun hoedanigheid van gehuwd man, 
verwijten aan de bestreden wet dat zij een discriminatie invoert door de 
beslissing om de zwangerschap af te breken over te Iaten aan de zwangere 
vrouw aileen, handelend in overleg met een arts, terwijl de man die de 
verwekker is van het ongeboren kind, op generlei wijze betrokken wordt 
bij het besluitvormingsproces dat kan leiden tot de zwangerschapsafbre
king. Het lijkt aanvaardbaar dat zij zich door die keuze van de wetgever 
ongunstig geraakt kunnen voelen in hun situatie. Zij doen blijken van het 
rechtens vereiste belang (32/90, 2.B.3.1). De verzoekers, in hun hoedanig
heid van gehuwde man of vader, doen blijken van het rechtens vereiste 
belang nude bestreden wetgeving, in de mate dat zij de zwangerschapsafbre
king regelt, van die aard is dat ze het familiale Ieven van de verzoekers 
rechtstreeks kan raken (39/91, 4.B.2). 

61. GEMEENTEMANDATARIS - Geen enkele gemeentemandataris doet blijken 
van het vereiste belang om een bepaling aan te vechten die het eensluidend 
advies van de bestendige deputatie vervangt door het advies van de provin
ciegouverneur op eensluidend advies van het college van provinciegouver
neurs in geval van benoeming van de burgemeester buiten de gemeenteraad, 
daar die bepaling de rechtssituatie van de verzoekende partijen niet recht
streeks raakt (18/90, B.3.1). 

De gemeentemandatarissen zijn wei rechtstreeks betrokken bij het gevolg 
dat gegeven wordt aan de beslissingen van het orgaan waarvan zij deel 
uitmaken (gemeenteraadsleden, leden van het college van burgemeester en 
schepenen). Een zelfde belang bestaat voor de burgemeester, wanneer hij 
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optreedt als individuele bestuursautoriteit. De bestreden bepalingen, die 
betrekking hebben op het administratief toezicht, kunnen de toestand van 
de verzoekers nadelig bei:nvloeden omdat zij de toezichtsprocedure om
slachtiger kunnen maken (18/90, B.3.4). 
De bepalingen betreffende het statuut van de Ieden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, met uitzondering van [de bepaling betreffende 
hun voordracht], raken de verzoekers in hun hoedanigheid van gemeente
mandataris niet rechtstreeks, aangezien ze geen lid zijn van die Raad (18/90, 
B.3.7). 
De verzoekers die de hoedanigheid hebben van gemeentemandataris worden 
rechtstreeks en ongunstig geraakt door een bepaling die vereist dat [zij] in 
de bedoelde gemeenten, van de taal van het taalgebied waarin hun gemeente 
gelegen is, de kennis moeten hebben die nodig is om hun functie uit te 
oefenen, en die daaromtrent vermoedens van taalkennis instelt, doordat zij 
een nieuwe voorwaarde voor de uitoefening van gemeentelijke mandaten 
in het Ieven roept (18/90, B.3.8). 
De hoedanigheid van gemeentemandataris die een verzoeker heeft, volstaat 
niet om zijn belang te verantwoorden bij het beroep tot vernietiging van 
bepalingen die de kiezers, die hun kieswoonplaats hebben in Komen-Waas
ten en Voeren, de mogelijkheid bieden om voor de parlementsverkiezingen 
respectievelijk in Heuvelland en Aubel te stemmen, aangezien die bepaling 
de verzoekers als gemeentemandataris niet rechtstreeks kan raken (18/90, 
B.3.10). 

62. GEMEENTERAADSLID- De vordering van de verzoekers, in hun hoedanig
heid van gemeenteraadslid, tot vernietiging van een bepaling die de gemeen
teraadsleden het recht ontzegt om kandidaten voor het ambt van schepen 
voor te dragen en tot hun verkiezing over te gaan, en die hun situatie 
derhalve rechtstreeks en ongunstig raakt, is ontvankelijk (18/90, B.3.2). 
Het artikel, naar Iuid waarvan de Ieden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn rechtstreeks door de vergadering van de gemeenteraadskiezers wor
den gekozen, raakt de gemeenteraadsleden rechtstreeks en ongunstig, door
dat de voordracht van kandidaten voor het ambt van lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn hen wordt onttrokken. De verzoekende partijen die 
gemeenteraadslid zijn, doen derhalve ook van het vereiste belang blijken om 
de wettelijke bepalingen aan te vechten die dit artikel aanvullen, te weten 
de bepaling die handelt over de geschillen gerezen bij de rechtstreekse 
verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de bepalingen die 
het model van de stembiljetten van de gemeenteraadsverkiezingen wijzigen, 
rekening houdend met de gelijktijdige verkiezing van de Ieden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn (18/90, B.3.7). 
Ben verzoeker heeft als gemeenteraadslid belang bij de aanvechting van een 
bepaling die betrekking heeft op de geschillen bij de rechtstreekse verkiezing 
van de schepenen en gemeenteraadsleden en die een ander artikel van de 
bestreden wet aanvult (18/90, B.3.9). 
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63. INWONER - De bestreden bepalingen hebben tot doel de bevoegdheid 
over een aangelegenheid (monumenten en landschappen) die vroeger tot de 
bevoegdheid van de Gemeenschappen behoorde, over te hevelen naar de 
Gewesten, met inbegrip van de financiele middelen; die bepalingen moeten 
worden aangemerkt als regels die krachtens de Grondwet zijn vastgesteld 
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten. In die mate en ten deze raken die 
bepalingen de rechtssituatie van de verzoeker die aanvoert dat hij ,inwoner 
is" van de Duitstalige Gemeenschap niet rechtstreeks; die hoedanigheid op 
zich volstaat dus niet om zijn belang te verantwoorden (8/90, B.4.1 j 0 

B.6.2). 

64. KANDIDAAT/KIEZER- Het kiesrecht is het fundamenteel politiek recht in 
de representatieve democratie en elke kiezer en kandidaat heeft er belang 
bij de vernietiging te vorderen van die bepalingen van de bedoelde kieswet 
die zijn stem of zijn kandidatuur ongunstig kunnen be!nvloeden. De verzoe
kende partijen doen derhalve blijken van het wettelijk vereiste belang (9/89, 
B.3; 26/90, 4.B.1; in dezelfde zin, doch enkel met betrekking tot het belang 
als kiezer: 18/90, B.4.5), ongeacht of zij de schending van het gelijkheidsbe
ginsel en het discriminatieverbod aanvoeren, dan wei van een bevoegdheids
verdelende regel (26/90, 4.B.l.). 

65. KIEZER - In een democratisch systeem zijn de kiezers rechtstreeks 
geraakt door de voorwaarden waaraan de gekozen mandatarissen moeten 
voldoen: hun situatie kan ongunstig worden be!nvloed door de bepaling die 
vereist dat de (rechtstreeks verkozen) leden van de raad voor maatschappe
lijk welzijn, van de taal van het taalgebied waarin hun gemeente gelegen is, 
de kennis hebben die nodig is om hun mandaat uit te oefenen en die 
daaromtrent vermoedens instelt (18/90, B.4.2). De bestreden bepaling, die 
tot de oprichting van een vast bureau voor maatschappelijk welzijn in 
sommige gemeenten verplicht en voorschrijft dat het bureau in die gemeen
ten rechtstreeks wordt verkozen, wijzigt de draagwijdte van het stemrecht 
inzake het plaatselijk beheer. Zij raakt de verzoekers rechtstreeks als 
kiezers; daar die maatregel hen even wei niet ongunstig raakt, is hun beroep 
ten aanzien van de bedoelde bepaling niet ontvankelijk (18/90, B.4.3). 

In hun hoedanigheid van kiezer worden de verzoekers niet rechtstreeks 
geraakt, noch door de artikelen die respectievelijk betrekking hebben op de 
aanwijzing van de burgemeester buiten de raad en op het uitoefenen van 
het ambt van burgemeester na een algehele vernieuwing van de raad, noch 
door de artikelen tot wijziging van (1) de procedure wanneer een lid van 
de raad voor maatschappelijk welzijn niet meer voldoet aan een van de 
voorwaarden van verkiesbaarheid of in een toestand van onverenigbaarheid 
terecht komt, (2) van de tuchtprocedure voor de Ieden van voornoemde 
raad, en tot wijziging van (3) de procedure tot aanwijzing van de voorzitter 
ervan en voor het zenden van een bijzondere commissaris (18/90, B.4.4). 
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De kiezer die in een bepaalde gemeente woont, heeft er belang bij de 
vernietiging te vorderen van de bepaling die aan de kiezers van die gemeente 
de mogelijkheid biedt bij de parlementsverkiezingen in een andere gemeente 
te stemmen, alsmede van bepalingen die in de kieswetgeving een reeks 
technische wijzigingen aanbrengen met bet oog op de verwezenlijking van 
die doelstelling (18/90, B.4.5). 

66. LID COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - De bestreden bepaling voert 
bet consensusbeginsel in voor de besluitvorming in het college van burge
meester en schepenen en bepaalt dat bij gebrek aan consensus de zaak door 
de gemeenteraad wordt beslecht. Dit artikel raakt de situatie van de leden 
van het college rechtstreeks en op ongunstige wijze, doordat het de aan hun 
functies normaal verbonden prerogatieven aantast (18/90, B.3.5). 

67. LID PROTESTANTSE KERK EN BELASTINGBETALER- De rechtstoestand van 
een natuurlijke persoon die zich enkel beroept op zijn hoedanigheid van lid 
van een protestantse kerk wordt niet rechtstreeks geraakt door bepalingen 
die betrekking hebben op de politieke partijen, de kandidaten bij de 
verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de 
Provincieraden, en op derden die propaganda wensen te maken voor 
politieke partijen of kandidaten. Het behoren tot een religieuze belijdenis 
mag niet worden verward met het behoren tot een politieke partij. Het 
argument gehaald uit-het-f('lit dat-·de dotatie -van-de -politieke partijen ten 
laste komt van de schatkist, welke oak door de religieuze minderheden 
wordt gestijfd, toont niet aan hoe de verzoeker door de aangevochten norm 
rechtstreeks in zijn rechtssituatie wordt geraakt (10/90, B.3 en 23/90, B.2). 

68. LID (COMMISSIE) WETGEVENDE VERGADERING- Aangezien in bet verzoek
schrift geen enkel element wordt aangevoerd waaruit zou blijken dat de 
verzoeker persoonlijk als oppositielid [in de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad] door de bestreden bepaling rechtstreeks en ongunstig in zijn situatie 
zou worden geraakt, heeft die verzoeker geen belang bij bet bestrijden van 
die bepaling (30/90, B.3.3). 

Aangezien de bepaling die voorziet in een systeem van plaatsvervanging, de 
stemverhoudingen binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Raad niet wijzigt en 
om tweeerlei reden (zie arrest) geen rechtstreekse invloed heeft op het 
politieke gewicht van de verzoeker in de commissies van die Raad, raakt 
de bestreden bepaling de verzoeker niet rechtstreeks (30/90, B.3.5). 

Aangezien de verzoeker niet aantoont dat zijn situatie na de nieuwe samen
stelling van die commissie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad - wat 
bet gevolg zou zijn van een eventuele vernietiging van de bestreden bepaling 
- gunstiger zou zijn of kunnen zijn dan thans, slaagt hij er niet in van het 
vereiste belang te doen blijken in zijn hoedanigheid van derde ondervoorzit
ter van de Commissie van Binnenlandse Zaken (30/90, B.3.7.2). 
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69. MILITAIREN- Nu blijkt dat de verzoekers militairen van het actief kader 
zijn, kan, op basis van een eerste onderzoek van de zaak in het kader van 
de schorsingsprocedure, worden aangenomen dat het beroep tot vernieti
ging van bepalingen die de Koning ertoe machtigen te bevelen dat elke 
afwezigheid om gezondheidsredenen gewettigd wordt door een beslissing 
van een militaire of een daartoe erkende geneesheer, en bepaalde catego
rieen van militairen te verplichten te verblijven binnen de territoriale gren
zen die Hij bepaalt, wat het vereiste belang betreft, ontvankelijk is (12/91, 
l.B.2). 

70. OUDERS - Wanneer een nieuwe onderwijsstructuur geleidelijk wordt 
ingevoerd, hebben ouders van leerlingen die in eigen naam en als hun 
wettelijke vertegenwoordigers optreden geen belang bij de aanvechting van 
de onderwijsstructuur die, in zoverre hun schoolcarriere een normaal ver
loop kent, nooit op die leerlingen van toepassing zal zijn of, indien dit niet 
het geval is, wanneer de Executieve overgangsbepalingen dient uit te vaardi
gen die de continui:teit in hun voordien aangevatte studies dienen te waar
borgen (6/91, l.B.4). 

71. PERSONEN WERKZAAM IN LABORATORIA VOOR KLINISCHE BIOLOGIE- Vermits 
alle verzoekers werkzaam zijn in laboratoria van klinische biologie van 
ziekenhuizen, zou hun situatie nadelig kunnen worden bei:nvloed door de 
bepalingen die de ter beschikking van die Iaboratoria gestelde financiele 
middelen, beperken en in voorkomend geval verminderen. De verzoekers 
moeten worden aangezien als direct getroffen in de uitoefening van hun 
beroep, vermits de eventuele begrotingsbeperkingen of -verminderingen in 
het beheer van de Iaboratoria waarin zij werken, wijzigingen kunnen 
aanbrengen. De verzoekende partijen doen dan ook blijken van het vereiste 
belang (6/90, B.3). 

72. scHEPEN - De vordering van de verzoekers in hun hoedanigheid van 
schepen tot vernietiging van een bepaling die, wat de afzetting en de 
schorsing van de schepenen betreft, het advies van de bestendige deputatie 
vervangt door het advies van het college van provinciegouverneurs, is 
ontvankelijk, doordat de doorgevoerde wijzigingen hun situatie recht
streeks en nadelig kunnen raken (18/90, B.3.3). 

73. STUDENT - Het beroep van een verzoeker, die als student aan een 
instelling van hoger niet-universitair onderwijs is ingeschreven dient, bij 
gebrek aan belang, als niet ontvankelijk te worden afgewezen in zoverre het 
gericht is tegen decreetsbepalingen die de wijze bepalen waarop de aan 
leerlingen en studenten in de instellingen van het hoger niet-universitair 
onderwijs en van het onderwijs voor sociale promotie van het gesubsidieerd 
onderwijs opgelegde inschrijvingsgelden worden gei:nd en gestort in de 
begrotingsfondsen van de Vlaamse Gemeenschap, en die de criteria vaststel-
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len voor de berekening van de omkadering en van het bedrag van de 
werkingskredieten of -toelagen van die instellingen. Die bepalingen kunnen 
de verzoeker niet rechtstreeks en ongunstig in zijn situatie raken, aangezien 
zij enkel betrekking hebben op de instellingen van het hager niet-universitair 
onderwijs en niet op studenten aan die instellingen (19/91, l.B.3; reeds in 
die zin in het arrest gewezen op de vordering tot schorsing: 28/90, B.l.4., 
jo III). 

74. (TOEKOMSTIGE) VADERS -De verzoekers, in hun hoedanigheid van va
ders, verwijten aan de bestreden wet dat zij een discriminatie invoert door 
de beslissing om de zwangerschap af te breken over te laten aan de zwangere 
vrouw aileen, handelend in overleg met een arts, terwijl de man die de 
verwekker is van het ongeboren kind, op generlei wijze betrokken wordt 
bij het besluitvormingsproces dat kan leiden tot de zwangerschapsafbre
king. Het lijkt aanvaardbaar dat zij zich door die keuze van de wetgever 
ongunstig geraakt kunnen voelen in hun situatie. Uit een eerste onderzoek 
van de zaak in het kader van de schorsingsprocedure, kan worden aangeno
men dat deze verzoekers doen blijken van het rechtens vereiste belang 
(33/90, 2.B.3). 

75. UITTREDENDE BURGEMEESTER - De bepaling die bijzondere regels bevat 
betreffende de aanwijzing van de waarnemende burgemeester wanneer geen 
butgenreesteris-b-enu-emd-na-een algehelevernieuwing van-de gemeenteraad; 
raakt aileen de uittredende burgemeester rechtstreeks. Nu geen van de 
verzoekers melding maakt van die hoedanigheid, is het beroep tot vernieti
ging van die bepaling niet ontvankelijk (18/90, B.3.6). 

76. VICE-VOORZITTER VAN EEN WETGEVENDE VERGADERING- Door enkel gewag 
te maken van zijn hoedanigheid van Vice-Voorzitter van de Raad van de 
Duitstalige Gemeenschap doet de verzoeker evenmin blijken van het vereiste 
belang om voor het Hof in rechte te treden (8/90, B.8). 

77. VERSCHEIDENE HOEDANIGHEDEN- FINANCIERINGSWET- Noch in de hoeda
nigheid van kiezer of inwoner van een Gewest, noch in de hoedanigheid van 
belastingplichtige en gebruiker van de open bare diensten, noch in de hoeda
nigheid van lid van een Gemeenschap, noch de hoedanigheid van leerling, 
student, ouder, personeelslid of van onderwijsinstelling, doen de verzoeken
de partijen blijken van het rechtens vereiste belang om een wet betreffende 
de financiering van de Gemeenschappen of Gewesten aan te vechten. 
Bepalingen die de financiering van Gemeenschappen en Gewesten betreffen 
kunnen omwille van hun aard zelf de individuele toestand van de verzoeken
de partijen niet rechtstreeks raken daar ze enkel tot de Staat, de Gemeen
schappen en de Gewesten zijn gericht (21/90, 2.B.3; in dezelfde zin: 22/90, 
B.3). 
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78. WERKGEVERS - De werkgever die door onrechtstreekse stortingen voor 
buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood doet 
blijken van het vereiste belang om de vernietiging te vorderen van bepalin
gen die deze premies en bijdragen aan een bijzondere bijdrage onderwerpen 
(15/91, B.1). 

2" Het belang van een rechtspersoon 

79. BEROEPSVERENIGING - Doordat de bestreden bepalingen de door de 
werkgever in het kader van een groepsverzekering of een pensioenfonds 
verrichte stortingen, met inbegrip van de stortingen betreffende de dienstja
ren v66r 1989, aan een bijzondere bijdrage onderwerpen, kunnen die 
bepalingen de situatie van de Ieden van een erkende beroepsvereniging, met 
verzekeringsmaatschappijen als leden, rechtstreeks en ongunstig raken 
(15/91, B.1; zie in dezelfde zin: 19/90, B.1). 

80. GEMEENTE - Gemeenten die in een Gewest afval ophalen en buiten dat 
Gewest Iaten storten of verbranden, kunnen rechtstreeks en ongunstig 
geraakt worden door een bepaling die van die handelingen een belastbaar 
feit maakt. Het feit dat de gemeenten zelf niet als belastingplichtigen van 
de ,milieuheffing" zijn aangemerkt wanneer de ophaling van afvalstoffen 
aan een onderneming of een intercommunale is toevertrouwd, doet hieraan 
niets af. Zij kunnen immers voldoende rechtstreeks worden geraakt doordat 
de belasting in de door hen te betalen prijs van de ophaling verrekend wordt 
(32/91, 4.B.2). 

81. PROVINCIE - Aangezien de bestreden bepaling tot doel heeft de provin
cies de aan de betrekking van brigadecommissaris inherente financiele last 
te doen dragen, doet een provincie blijken van het rechtens vereiste belang 
bij het instellen van een beroep tegen die bepaling, omdat de financiele 
situatie van de provincie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig 
kan worden geraakt (31/91, l.B.3). 

82. ONDERWIJSINRICHTINGEN VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS - In principe 
zouden de verzoekers die verbonden zijn aan het gesubsidieerd vrij onder
wijs er geen belang bij hebben op te komen tegen een decreetsbepaling 
betreffende de subsidiering van de officiele onderwijsinrichtingen die deze 
categorie waartoe ze niet behoren bevoordeelt en waarvan de vernietiging 
niet uit zichzelf zou meebrengen dat zij op dat voordeel aanspraak kunnen 
maken. Tach blijkt uit de enkele omstandigheid dat de verzoekende partij
en, ten gevolge van de vernietiging, een nieuwe kans zouden krijgen op een 
andere subsidieverdeling inzake schoolgebouwen, dat zij er belang bij 
hebben om slechts die bepaling te bestrijden (38/91, B.3.2). 

83. STEDEN - De steden Charleroi en Namen worden ontegensprekelijk in 
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hun situatie geraakt door een decreet van het W aalse Gewest dat de 
financieringsregels van het Gemeentefonds vaststelt. Het feit dat, als gevolg 
van de vernietiging, voor die steden een kans bestaat dat andere criteria voor 
de financiering van de gemeenten worden toegepast, volstaat om hun belang 
te verantwoorden (13/91, 5.B). 

84. v.z.w. - Een v .z. w., die volgens haar maatschappelijk doel propaganda 
voert voor een politieke partij, doet blijken van het vereiste belang wanneer 
ze tussenkomt in het kader van een beroep tot vernietiging van een wet 
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, de 
financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, die geldt 
voor de bij de wet omschreven politieke partijen, de kandidaten bij de 
verkiezingen voor Kamer, Senaat en provincieraden, de instellingen die het 
geld van de dotaties ontvangen, alsmede voor derden die voor de politieke 
partijen of kandidaten propaganda wensen te maken (40/90, 2.B.1). 

In dezelfde zin is geoordeeld dat de verzoekende verenigingen de voorwaar
den ter verantwoording van het rechtens vereiste be lang vervullen, inzonder
heid doordat zij onder meer tot doel hebben de fiscale belangen van de 
thuiswerkende vrouw te verdedigen en doordat de beroepen die door een 
van hen bij de Raad van State zijn ingesteld het bewijs leveren van de 
realiteit van hun activiteiten. Zij doen dus blijken van het vereiste belang 
om de vernietiging te vorderen van twee artikelen van de wet van 20 juli 
1990 die de berekening van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing is op 
de ge-zi~nen-waarvan-de-v-rouw geen beroepsinkomen]ieefi, regeleii{1()/9f' 
2.B.2). 
Hetzelfde gold voor de V.Z.W. die onder meer tot statutair doel heeft de 
belangen van het onderwijs van het lange type te verdedigen en dit onderwijs 
te bevorderen. De realiteit van haar werking blijkt uit verschillende in het 
dossier voorhanden zijnde gegevens, onder meer uit het indienen van een 
beroep bij de Raad van State alsook uit een recent, concreet gegeven: een 
afvaardiging van haar vereniging werd gehoord door de Commissie voor 
Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Raad over het ontwerp van decreet 
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. Tenslotte is het 
collectief belang waarop zij zich beroept niet beperkt tot de individuele 
belangen van haar leden als dusdanig, daar de eerder in herinnering ge
brachte statutaire doelstellingen gemeen zijn aan het geheel van de instellin
gen van hoger onderwijs van het lange type (19/91, l.B.2). 
Door het doel dat zij nastreeft (het begunstigen, steunen en ontwikkelen van 
het katholiek onderwijs en zijn werk) doet de verzoekende partij, de v.z.w. 
, Conseil central de l'enseignement primaire catholique" blijken van een 
collectief belang dat zich zowel van het algemeen belang als van het 
individuele belang van haar leden onderscheidt. Zij toont genoegzaam aan 
dat zij actief is en, wat het door haar nagestreefde doel betreft, dat zij belang 
heeft bij de vernietiging van de bestreden bepaling, met name artikel8, § 1, 
van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 februari 1990, dat 
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betrekking heeft op de subsidiering van officiele onderwijsinrichtingen. De 
norm waartegen de v.z.w. ,Centre Scolaire Saint-Michel" (die tot doel 
heeft de Christelijke opvoeding in aile vormen, van de jongeren en volwasse
nen, in samenwerking met societeit van Jesus) opkomt raakt de materiele 
belangen van de v.z.w. rechtstreeks (38/91, B.l.l.). 

Steeds in dezelfde zin oordeelde het Hof dat de verzoekende partijen, twee 
v.z.w.'s, voldoen aan de voornoemde voorwaarden inzonderheid doordat 
zij zich onder meer tot doel hebben gesteld het menselijk Ieven te verdedigen 
in elk stadium van zijn ontwikkeling en meer bepaald v66r de geboorte, en 
doordat zij het bewijs leveren van een concrete en duurzame activiteit. Zij 
doen blijken van het vereiste belang [bij de bestrijding van een wet die 
zwangerschapsafbreking regelt] (39/91, 4.B.6). 

Indien de voorwaarden klaarblijkelijk voorhanden zijn, is uitvoerige moti
vering niet eens vereist: het Hof stelt vast dat het maatschappelijk doel 
omschreven in de statu ten van een v .z. w., beantwoordt aan de belangvoor
waarden die door het Hof worden gesteld met betrekking tot de rechtsgel
digheid van een door een rechtspersoon bij het Hof ingesteld beroep (34/91 
1.B.6). 

IV. Ontvankelijkheid ratione temporis 

a. Beginsel: termij n van zes maanden 

SS. Uit artikel3, § 1, van de bijzondere wet op het Arbitragehof volgt dat 
dergelijke beroepen - behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 3, § 2 
en 4 - slechts ontvankelijk zijn indien ze worden ingesteld binnen een 
termijn van zes maanden van de bekendmaking van de wet, het decreet of 
de in het artikel26bis van de Grondwet bedoelde regel. Daarom beschouwde 
het Hof de volgende beroepen als niet-ontvankelijk: 
- het beroep tot vernietiging dat is gericht tegen de wet van 1 juli 1964 

tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de ge
woontemisdadigers, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 
juli 1964, is bijgevolg niet ontvankelijk (beroep ingesteld bij verzoek
schrift van 2 oktober 1989; 24/89); 

- het beroep tot vernietiging van door de wet van 6 december 1984 
bekrachtigd genummerd koninklijk besluit (12/90, IV); 
het beroep tot vernietiging van wetten van 19 december 1974 en 1 
september 1980, respectievelijk verschenen in het Staatsblad van 24 
december 1974 en 10 september 1980 (17 /90, III); de aangevoerde 
omstandigheid dat de verzoeker niet de mogelijkheid heeft gehad of niet 
vroeger op de hoogte was van de mogelijkheid om dit beroep in te 
dienen, onder meer wegens beperkte financiele middelen zodat hij geen 
beroep kon doen op een advocaat of geen abonnement kon nemen op 
het Belgisch Staatsblad, neemt niet weg dat het beroep laattijdig is 
ingesteld; 

- het beroep tot vernietiging van een bepaling van de wet van 1 augustus 
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1985, verschenen in het Staatsblad van 6 augustus 1985, is evenmin 
ontvankelijk aangezien de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, was verstreken (23/90, B.1). 

86. Uiteraard worden thans dergelijke gevallen van manifeste niet-ontvan
kelijkheid ratione temporis eveneens in beperkte kamer afgehandeld. Indien 
nog andere zulke normen worden bestreden, waarvan de ontvankelijkheid 
ratione temporis niet wordt betwist, stelt het Hof vast dat, in zoverre het 
beroep gericht is tegen een dergelijke norm (ten deze de wet van 1 augustus 
1985), de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van 
de bestreden wet in het Belgisch Staatsblad is verstreken (10/90, B.2). 

b. Heropening van de termijn - voorwaarden 

87. Krachtens artikel 4, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 staat 
een nieuwe termijn van zes maanden open voor het instellen van een beroep 
tot vernietiging tegen een decreet , , wanneer een beroep is ingesteld tegen 
een norm die hetzelfde onderwerp heeft en die vastgesteld is door een andere 
wetgever dan die welke de wet, het decreet of de in artikel 26bis van de 
Grondwet bedoelde regel heeft aangenomen, en is vereist dat elk van de 
bestreden bepalingen van het tweede decreet hetzelfde onderwerp heeft als 
een van de bestreden bepalingen van het eerste decreet, zonder dat de inhoud 
ervan identiek moet zijn (15/90, B.1 en B.4, waarbij in B.5 tot B.12 in 
concreto wordt-nagegaan -of de--normen- inderdaad hetzelfde-onderwei"p 
behelzen). 

88. Een rechtspersoon die blijkens zijn maatschappelijk doel en zijn uiteen
zetting voor het Hof enkel automatische ontspanningstoestellen exploiteert, 
en geen inrichter is van spelen en weddenschappen, doet niet blijken van 
het rechtens vereiste belang bij de vernietiging van een artikel dat betrekking 
heeft op het bedrag van de belasting, geheven op het brutobedrag van de 
sommen ingezet bij spelen en weddenschappen, op de weddenschappen bij 
paardenrennen die in Belgie plaatsvinden en op de casinospelen (3/91, 
B.1.3). 

V. V ormvereisten 

a. Dagtekening, onderwerp, feiten en middelen 

89. De middelen uiteengezet in het verzoekschrift voldoen slechts aan het 
voorschrift van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 wanneer 
zij vermelden of te verstaan geven welke de (bevoegdheids)regel is die 
geschonden mocht zijn, welke de bepalingen zijn die deze regel mochten 
schenden en in welk opzicht diezelfde regel door de bedoelde bepalingen 
mocht zijn geschonden (16/90, 2.B en19/91, l.B.6). Wanneer het verzoek
schrift het Hof niet in staat stelt met zekerheid te bepalen welke bepalingen 
het onderwerp uitmaken van het beroep en bovendien niet aanduidt in welk 
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opzicht de in het verzoekschrift aangehaalde grondwetsartikelen door deze 
bepalingen werden geschonden, is het niet ontvankelijk (16/90, 2.B). 

Artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 dat bepaalt dat het 
verzoekschrift wordt gedagtekend, moet worden samen gelezen met artikel 
82 dat bepaalt dat aile stukken van de rechtspleging bij een ter post 
aangetekende brief aan het Hof worden gezonden en dat de datum van het 
postmerk bewijskracht heeft voor de verzending. Uit dat sameniezen voigt 
dat niet de vermeiding van de datum op het verzoekschrift, maar wei de 
aangetekende verzending een substantieie vormvereiste is (13/91, 2.B). Het 
Hof stelt vast dat de verzoekende partijen naiaten aan te geven in weik 
opzicht de artikeien 6, 6bis of 17 van de Grondwet door de bestreden 
decreetsbepaiing zouden zijn geschonden. Bijgevoig moet het middei, in 
zover het de vernietiging beoogt van die bepaling, niet worden onderzocht 
(19/91, 1.B.6). Aangezien uit de inhoud van het verzoekschrift niet blijkt 
dat de verzoekers de machtiging betwisten die de wetgever met de wet van 
29 december 1990 aan de beroepsorganisaties geeft om via overeenkomsten 
van het betrokken bedrijfsieven de voorwaarden te regeien waaronder de 
suikerfabrikanten inhoudingen op de betalingen van de bieten kunnen doen, 
lijkt het beroep, in dat opzicht, in het stadium van de vordering tot 
schorsing, niet ontvankeiijk (29/91, B.4.). 

Naar Iuid van artikel 6 Bijzondere Wet op het Arbitragehof, vermeidt het 
verzoekschrift waarbij beroep bij het Hof wordt ingesteid," het onderwerp 
van het beroep en bevat [het] een uiteenzetting van de feiten en middelen" 
(37/91, III.7). 

b. Bijzondere vormvereisten voor een rechtspersoon 

90. Onder meer om het Hof de mogeiijkheid te bieden na te gaan of de 
ontvankelijkheidsvereiste met betrekking tot de bekwaamheid om in rechte 
te treden is vervuid, verpiicht de wetgever, in artikei 7 van de bijzondere 
wet, eike rechtspersoon die een beroep instelt of in een geding tussenkomt, 
op het eerste verzoek het bewijs voor te leggen, ai naar het gevai, van de 
publikatie van zijn statuten in de bijiagen bij het Beigisch Staatsbiad of van 
de beslissing om het beroep in te stellen dan wei voort te zetten of om in 
het geding tussen te komen. (11/90, B.1.1; in dezelfde zin: 40/90, l.B.1). 

r Het beroep ingesteld door een V.Z. W. 

91. Uit het onderzoek van de zaak waartoe het Hof in het raam van de 
schorsingsprocedure is kunnen overgaan, blijkt de bekwaamheid om in 
rechte te treden vast te staan door het feit dat de verzoekende partij het 
bewijs voorlegt van de publikatie van haar statuten in de bijlagen van het 
Beigisch Staatsbiad, en dat uit de notulen van de bijeenkomst van de 
aigemene vergadering van de verzoekende V.Z.W. blijkt dat deze binnen 
de termijn voor het instellen van het beroep over dat beroep heeft beraad
slaagd, het ontwerp van verzoekschrift heeft goedgekeurd en de voorzitter 
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uitdrukkelijk gemachtigd heeft om de V.Z.W. in rechte te vertegenwoordi
gen ,om het verzoekschrift in te dienen" (11/90, B.l.2 tot B.1.4). Uit de 
notulen van de algemene vergadering blijkt dat zij over het beroep heeft 
beraadslaagd binnen de daartoe voorgeschreven termijn, dat zij het ontwerp 
van verzoekschrift heeft goedgekeurd, en dat zij haar voorzitter uitdrukke
lijk heeft toegestaan het verzoekschrift in te dienen. Daarenboven moet 
worden vastgesteld dat de samenstelling van die algemene vergadering 
identiek is aan die van de Raad van Bestuur. In die bijzondere omstandighe
den van het geval, moet het beroep dat door de algemene vergadering is 
ingesteld als ontvankelijk worden aangezien (40/90, l.B.3). 

92. Artikel 13 van de wet van 27 juni 1921 verleent uitdrukkelijk aan de 
raad van beheer de bevoegdheid om een vereniging zonder winstgevend doel 
in rechte te vertegenwoordigen. De beslissing om een beroep in te stellen 
is genomen door de algemene vergadering en niet door de raad van beheer 
van een V .Z. W. Daar aldus die beslissing is genomen door een niet-bevoegd 
orgaan, lijken het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing, 
blijkens het onderzoek waartoe het Rof is kunnen overgaan in het kader 
van de vordering tot schorsing, niet-ontvankelijk te zijn. Rieraan wordt 
geen afbreuk gedaan door overweging l.B.3 van arrest 40/90 van het Rof 
van 21 december 1990 die enkel betrekking heeft op het geval waarin de 
samenstelling van de raad van beheer volledig identiek is aan die van de 
algell!ene verga<J.(!ring wat ter1 d(!Z:(!Iliet l:let g~v:al \\'a~ ~6/91,_1.J!.~. 

93. Ret beroep, ingesteld door een V.Z.W. die bij het dossier dat zij op 
de terechtzitting heeft neergelegd een integrale copie heeft gevoegd van de 
notulen van de vergadering van haar raad van bestuur en aile documenten 
aan de hand waarvan het Rof kan nagaan of de wettelijke vereisten zijn 
nageleefd, is ontvankelijk in zoverre het door die V.Z.W. in eigen naam 
wordt ingesteld (34/91, l.B.2). 

Ret Rof stelt vast dat het niet over de notulen beschikt van de vergadering 
waarop het bevoegde orgaan van een V.Z.W. de beslissing tot het instellen 
van een beroep bij het Rof zou hebben genomen. Het door die partij 
ingestelde beroep is derhalve niet ontvankelijk (34/91, l.B.3). 

94. Naar luid van artikel3, 3°, van haar statuten heeft de vierde verzoeken
de partij onder meer tot doel de: ,representation de ses membres devant 
les autorites judiciaires ( ... )". Luidens artikel 4 van diezelfde statuten 
bestaat de vereniging enkel uit bruggepensioneerde of gepensioneerde na
tuurlijke personen of ,de toute personne morale formant groupement de 
preretraites ou de retraites". Uit de voormelde statutaire bepalingen volgt 
dat de v.z.w. niet de bekwaamheid heeft om in rechte te treden, enerzijds, 
namens verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, die geen lid van de 
beroep instellende v.z.w. kunnen zijn noch, anderzijds, namens de v.z.w. 
la Chambre Culturelle et Sociale des Services Publics, waarvan geen enkel 
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dossiergegeven aantoont dat zij een groepering van bruggepensioneerden of 
gepensioneerden is, die bij uitsluiting lid van de vierde verzoekende partij 
kan zijn. Het door de vierde verzoekende partij ingestelde beroep is, in 
zoverre zij namens de zeven voormelde verenigingen in rechte treedt, 
derhalve niet ontvankelijk (34/91, l.B.1). 

2° Het beroep ingesteld door een gemeente 

95. Uit het onderzoek waartoe het Hof is kunnen overgaan in het kader van 
de vordering tot schorsing, lijkt niet ontvankelijk te zijn een beroep inge
steld door een gemeente, wanneer uit geen enkel gegeven van het dossier 
blijkt dat het college van burgemeester en schepenen de machtiging van de 
gemeenteraad heeft verkregen om het beroep tot vernietiging en de vorde
ring tot schorsing in te stellen, conform artikel270 van de Nieuwe gemeente
wet (27 /90, B.2). 

Naar luid van de artikelen 123, 8°, en 270 van de nieuwe gemeentewet is 
het college van burgemeester en schepenen belast met het voeren van de 
rechtsgedingen namens de gemeente, mits machtiging van de gemeenteraad. 
De beroepen tot vernietiging die bij het Arbitragehof worden ingesteld, 
moeten worden ingediend op straffe van verval, binnen de in artikel 3 van 
de bijzondere wet van 6 januari 1989 bepaalde termijnen. Die machtiging 
van de gemeenteraad moet niet noodzakelijk de beslissing van het college 
voorafgaan, maar kan worden overgelegd tot aan de sluiting der debatten 
(32/91, 3.B.1). 

Niet ontvankelijk is het beroep tot vernietiging dat door een gemeente wordt 
ingesteld wanneer de verzoekende partij in gebreke blijft een voor eenslui
dend verklaard uittreksel uit het notulenboek van de vergaderingen van het 
college van burgemeester en schepenen over te leggen waaruit blijkt dat dit 
college, binnen de wettelijke termijn van artikel 3 Bijz. Wet Arbitragehof, 
besloten heeft het beroep in te stellen en een voor eensluidend verklaard 
afschrift van de beslissing waarbij de gemeenteraad het college van burge
meester en schepenen heeft gemachtigd het beroep in te stellen, voor te 
leggen (32/91, 3.B.1). 

Aangenomen mag worden dat met de aanstelling van een raadsman om , , ... 
de belangen van de gemeente Beersel te behartigen in het beroep tot 
vernietiging ... " door het college van burgemeester en schepenen impliciet 
maar zeker is beslist om in rechte te treden. Het Hof stelt evenwel vast, dat 
de aanstelling van een raadsman, evenals de machtiging door het gemeente
recht enkel een bepaling betreft, en niet de andere bepalingen waarvan in 
het verzoekschrift eveneens de vernietiging wordt gevraagd. In zoverre het 
gericht is tegen c;lie laatste bepalingen, is het beroep niet ontvankelijk 
(32/91, 3.B.3 en 3.B.5.). 
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3° Het beroep ingesteld door een provincie 

96. Het instellen van een beroep tot vernietiging bij het Arbitragehof door 
een Bestendige Deputatie valt niet binnen de werkingssfeer van artikel 74 
van de Provinciewet, dat voorschrijft dat een voorafgaande machtiging 
door de Provincieraad is vereist voor het voeren van rechtsgedingen betref
fende de goederen van de provincie. Bijgevolg heeft een Bestendige Deputa
tie de hoedanigheid om voor het Hof in rechte te treden als orgaan van de 
publiekrechtelijke rechtspersoon die een provincie is (31/91, l.B.1). 

VI. Ontvankelijkheidsexcepties die als excepties ten gronde afgewezen wor
den 

97. Excepties van niet-ontvankelijkheid die niet los kunnen worden gezien 
van de grond van de zaak, dienen daarmee samen te worden behandeld 
(6/91, l.B.5). In zoverre de excepties de vraag stellen naar de toepasselijk
heid van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet in kieszaken mede gelet 
op de artikelen 47, 48 en 49 van de Grondwet betreffen zij de grond van 
de zaak. Zij dienen derhalve als excepties te worden verworpen (26/90, 
3.B.1). De exceptie luidens welke artikel 14 van het E.V.R.M. niet auto
noom kan worden ingeroepen voor het Hof, ook niet in de interne rechts
techniek van het E.V.R.M., betreft de grond van de zaak en dient als 
exceptie te worden verworpen (26/90, 3.A.3. en 3.B.2). De exceptie van 
niet-bevoegdheid, betreft de grond van de zaak waar zij enerzijds de vraag 
fiaaroe ·tm~passeli)kb:eid-van-de-artikelen-6--en-obis-van-de-Grondwetin 
belastingzaken stelt, ten aanzien van de artikelen 110, § 1 en 112 van de 
Grondwet en [waar zij] anderzijds [de vraag naar] de toepasselijkheid van 
diezelfde artikelen 6 en 6bis inzake de wettigheidstoetsing van administratie
ve handelingen [stelt], ten aanzien van artikel 107 van de Grondwet. Die 
exceptie is onlosmakkelijk verbonden met de grond van de zaak en zal 
samen ermee worden onderzocht (16/91, l.B.l). 

VII. Limitatief karakter van de ontvankelijkheidsvoorwaarden 

98. De procedure bedoeld in artikel 43 van de wet van 23 maart 1989 
betreffende de verkiezing van het Europese Parlement heeft betrekking op 
bezwaren betreffende de geldigheid van de kiesverrichtingen die worden 
ingebracht op grond van de bepalingen van de bestreden wet. Het toezicht 
van het Hof heeft een geheel andere draagwijdte en betreft de overeenstem
ming van de bestreden wet met de bepalingen van de Grondwet op de 
naleving waarvan het Hof moet toezien. Het Hof oefent zijn bevoegdheden 
uit overeenkomstig artikel 107ter, § 2, van de Grondwet en de bijzondere 
wet van 6 januari 1989. Noch deze grondwetsbepaling, noch de bijzondere 
wet die er uitvoering aan geeft, stelt een ontvankelijkheidsvoorwaarde die 
er op neerkomt dat de verzoekende partijen het in art. 43 van de bestreden 
wet voorziene georganiseerde beroep vooraf hadden moeten instellen. De 
exceptie moet dan ook worden verworpen (26/90, 3.B.5). 
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B. SA/SINE 

I. Algemeen - Omvang 

99. Het Arbitragehof moet de omvang van het beroep tot vernietiging 
bepalen op basis van de inhoud van het verzoekschrift. (6/90, B.2.1.; 20/91, 
B.2; 29/91, B.3.;) Een beroep tot vernietiging is slechts ontvankelijk ten 
aanzien van bepalingen waartegen in het verzoekschrift middelen zijn 
aangevoerd (20/91, B.2.), bij ontstentenis van middelen ten aanzien van 
andere bepalingen (6/90, B.2.1). Het Hof moet een beroep tot vernietiging 
slechts onderzoeken in zoverre het gericht is tegen de bestreden bepaling ook 
al zal, bij de beoordeling van de vraag of die bepaling discriminerend is, 
met het hele decreet alsmede met andere bepalingen betreffende de toelagen 
die door de Gemeenschap aan het door haar gesubsidieerde onderwijs 
worden toegekend, rekening kunnen worden gehouden (38/91, B.3.3). 
Reeds bij het onderzoek van de vordering tot schorsing dient het onderwerp 
van het beroep tot vernietiging dus nauwkeurig te worden bepaald (29/91, 
B.1). 
W aar rechtspersonen gemachtigd worden om een beroep in te stellen door 
het bevoegde orgaan, is die machtiging eveneens van die aard dat zij de 
omvang van het beroep kan bepalen: Aangenomen mag worden dat met de 
aanstelling van een raadsman om , , ... de belangen van de gemeente Beersel 
te behartigen in het beroep tot vernietiging ... " door het college van burge
meester en schepenen impliciet maar zeker is beslist om in rechte te treden. 
Het Hof stelt evenwel vast, dat de aanstelling van een raadsman, evenals 
de machtiging door het gemeenterecht enkel een bepaling betreft, en niet 
de andere bepalingen waarvan in het verzoekschrift eveneens de vernietiging 
wordt gevraagd. In zoverre het gericht is tegen die laatste bepalingen, is het 
beroep niet ontvankelijk (32/91, 3.B.3 en 3.B.5.). 

100. De verzoekers vragen in het dispositief van hun verzoekschrift de 
totale vernietiging van een wet. Tegen twee artikelen van de wet wordt 
even wei geen enkele grief aangevoerd. Bovendien blijkt uit de uiteenzetting 
van de middelen dat de vernietiging van die bepalingen enkel wordt gevor
derd in de mate dat de aangevochten bepalingen op de gemeente Komen
Waasten toepasselijk zijn. Het onderwerp is dus beperkt tot de artikelen 
waartegen middelen werden aangevoerd in zoverre die bepalingen op die 
gemeenten toepasselijk zijn (18/90; B.1). De middelen, die verwijzen naar 
de situatie van de niet-verblijfhoudende gepensioneerden die geen tehuis 
hebben in Belgie geven aan in hoeverre, wat die situatie betreft, de bestreden 
bepalingen artikel 6 van de Grondwet schenden. Het is aangewezen het 
beroep te onderzoeken in zoverre het een discriminatie aanvoert die de 
aangevochten bepalingen zouden in het Ieven roepen ten aanzien van die 
categorie van gepensioneerden (34/91, 2.B.1). 

Aangezien het beroep tot vernietiging, in de huidige stand van de procedure, 
niet ontvankelijk lijkt in zoverre het gericht is tegen een bestreden bepaling, 
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en het Hof bovendien vaststelt dat de aangevoerde middelen en de uiteenzet
ting van de feiten betreffende het beweerde nadeel slechts betrekking 
hebben op een andere bepaling in de mate dat het bedrag van de belasting 
voor automatische ontspanningstoestellen van een welbepaalde categorie, 
op 144.000 BF per toestel is vastgesteld, beperkt het Hof zijn toetsing tot 
het onderzoek van dat laatste artikel in zoverre het artikel het bedoelde 
bedrag vaststelt (3/91, B.3). 

II. Voorwerp 

a. Beroep zonder voorwerp 

101. Het beroep tot vernietiging van bepalingen die in een eerder arrest (na 
het instellen van het beroep tot vernietiging) zijn vernietigd, zijn, in de mate 
van die vernietiging, zonder voorwerp (1/90, B.2.2). 

b. Beroep tegen een wijzigende bepaling 

102. In dezelfde zin besliste het Hof, dat na het verstrijken van de in de 
bijzondere wet bepaalde termijn, het Hof niet de ongewijzigde onderdelen 
van een wettelijke bepaling kan toetsen, in het kader van een beroep tot 
vernietiging dat regelmatig is ingesteld tegen wijzigingen aan deze bepaling 
(40/90, 6.B.3). 

c. Beroep tegen een bij wet bekrachtigd, door de R.v.St. ge
deeltijk vernietigd K.B. 

103. Het Hof stelt eerst vast dat het koninklijk besluit van 27 februari 1989, 
in de mate waarin het bij arrest nr. 35.013 van de Raad van State werd 
vernietigd, geacht moet worden nooit te hebben bestaan. Uit de parlemen
taire voorbereiding blijkt evenwel dat het de bedoeling van de wetgever was 
dat koninklijk besluit te ontheffen van de gedeeltelijke nietigheid die het 
aantast. Het Hof interpreteert het aangevochten artikel29 in die betekenis, 
wat betreft het koninklijk besluit van 27 februari 1989 (16/91, 4.B.5). 

III. Middelen 

a) Ontvankelijkheid van het middel 

104. De ontvankelijkheid die vastkleeft aan de beoordeling ten gronde, kan 
niet worden beoordeeld in het kader van en schorsingsprocedure. In het het 
debat dat voorafging aan het arrest gewezen op de vordering tot schorsing 
met betrekking tot de wet inzake de Europese verkiezingen betoogde de 
Ministerraad dat de beroepen tot vernietiging niet ontvankelijk waren 
omdat het bezwaar dat tegen artikel 10, tweede lid, van de bestreden wet 
werd aangevoerd niet op de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, maar wel 
en uitsluitend op de artikelen 47, 48 en 49 van de Grondwet was gegrond 
en dat het aangevoerde middel geen enkel verband had met het gelijkheids-

244 



beginsel ingeschreven in de artikelen 6 en 6bis, zodat het middel evenmin 
ontvankelijk was. 
Het Hof oordeelde dat het bij de behandeling ten gronde van de zaak zou 
moeten beslissen of de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet ten deze van 
toepassing zijn. De ontvankelijkheid van de exceptie kon niet los worden 
gezien van de hoofdzaak (9/89, B.2). 

b) Vrije keuze van de middelen 

105. De verzoeker die zijn belang heeft aangetoond bij de vernietiging van 
een wetsbepaling, kan verkiezen te steunen op een middel dat de schending 
door de wetgever aanvoert van de regels die de bevoegdheden verdelen 
tussen de Staat en de Gewesten (31/91, 3.B.3). 

C. MEMORIES 

I. Concrete uiteenzetting van de argumentatie is vereist 

106. Het tegensprekelijk karakter van de debatten voor het Hof zou 
worden aangetast indien wordt toegelaten dat een partij zonder meer 
verwijst naar een memorie ingediend in een andere zaak. Een dergelijke 
memorie moet derhalve uit de de batten worden geweerd in zover ze verwijst 
naar de memorie van antwoord ingediend in andere zaken (6/90, B.1). 

II. Twee opeenvolgende memories 

107. W anneer twee verschillende memories uitgaan van een enkele verzoe
kende partij, dient de tweede memorie te worden geacht de eerste te 
vervangen, wanneer de laatstvermelde een vergissing bevat betreffende de 
zetel van de tussenkomende partij (25/90, 5.B.1). 

III. ,Beperkte" memorie 

108. Ondanks haar summiere karakter kan de , ,memorie'' waarin de 
Vlaamse Executieve verklaart tussen te komen en voorlopig te verwijzen 
naar de wijsheid van het Hof, onder voorbehoud van nadere stellingname 
in een memorie van antwoord, aangemerkt worden als een memorie in de 
zin van artikel 85 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 (41/90, B.l). 

IV. De indiening van een memorie 

109. Het besluit van een Executieve bepaalt dat de rechtsgedingen waarin 
de Gemeenschap of het Gewest optreedt als verweerder m.b.t. aangelegen
heden die tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van een lid van de 
Executieve, worden uitgevoerd ten verzoeke van het lid van de Executieve. 
De memorie die door dat lid namens de Executieve is ingediend krachtens 
de artikelen 69 en 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, is 
rechtsgeldig bij het Hof ingediend m.b.t. een geschil over die aangelegen-
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heid (32/91, 2.B; in dezelfde zin 33/91, l.B), zonder dat een beslissing van 
de Executieve om in rechte te treden noch een beslissing waarbij dat lid 
gemachtigd wordt in haar naam op te treden noodzakelijk is (33/91, l.B). 

D. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

I. Algemeen 

a. Relatie tot onderzoek in het kader van een schorsingsver
zoek 

110. Het ernstig karakter van het middel in de zin van art. 20, 1°, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 houdt geen vooroordeel ten aanzien van 
een eventuele vernietiging in. Het ernstig middel mag derhalve niet worden 
verward met het gegrond middel (21189 en 22/89, B.2.). 

b. Relatie tot belang 

111. Het Hof onderzoekt enkel de middelen die zijn gericht tegen bepalin
gen waarvan is uitgemaakt dat de verzoekende partij een belang heeft om 
de vernietiging ervan te vorderen (33/91, 4.B.1 en 4.B.2.1). 

II. Nieuwe middelen 

112. Het middel dat wordt geformuleerd of aangevoerd, na het verstrijken 
van de in -artik:el86 voorgesehreven -termij nen,in een-in-artikel-89 bedoelde 
memorie, is niet ontvankelijk (23/89, IV; 1/90, III). 

III. Interpretatietechniek: de conforme interpretatie 

113. Bij het onderzoeken van de bestreden wetskrachtige norm, gaat het 
Hof vaak uit van een grondwetsconforme interpretatie van de bestreden 
wet. Met andere woorden, het komt erop aan, wanneer de bestreden norm 
voor interpretatie vatbaar is, die betekenis aan te houden die het best 
overeenstemt met de Grondwet. Dit is a fortiori zo met met de interpretatie 
van wetten die een ruime delegatie verlenen, wat er a priori oak toe moet 
leiden dat deze delegatie, omwille van het uitzonderlijke karakter ervan, op 
beperkende wijze dient te worden ge!nterpreteerd. In die zin oordeelde het 
Hof: wegens het uitzonderlijke karakter ervan, dient het toekennen door 
de wetgever van bijzondere machten aan de Koning strikt te worden 
gei:nterpreteerd. W anneer de wetgever de Koning in algemene bewoordingen 
een delegatie heeft toegekend, mag niet worden aangenomen dat hij de 
bedoeling zou hebben gehad de Koning te machtigen bepalingen uit te 
vaardigen die in strijd zijn met de Grondwet, doch moet de delegatie in 
grondwettige zin worden begrepen (9/90, B.3). 

114. In het zelfde arrest paste het Hof deze beginselen toe: de bepalingen 
van de bestreden machtigingswet, die in algemene termen zijn gesteld, 
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bevatten geen machtiging aan de Koning om de basisregels inzake onderwijs 
vast te stellen, meer bepaald de essentiele elementen van het juridisch statuut 
van de professoren, die krachtens artikel 17 van de Grondwet door de 
wetgever dienen te worden geregeld. Om reden van hun algemene draag
wijdte machtigen de bepalingen van de bestreden machtigingswet de Koning 
evenmin om de grondwettelijke regels van de gelijkheid van de Belgen voor 
de wet te schenden (9/90, B.3). 

115. Artikel 7 van de Akte van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 20 september 1976 ,betreffende de verkiezing van de vertegenwoordi
gers in de Vergadering door middel van rechtstreekse algemene verkiezin
gen'' bepaalt dat, in afwachting van de inwerkingtreding van een eenvormi
ge verkiezingsprocedure, voor de verkiezingsprocedure in elke Lid-Staat de 
nationale bepalingen gelden met inachtneming van de minimumregels ver
vat in de overige bepalingen van de Akte. Geen enkele bepaling van de Akte 
kan aldus worden ge!nterpreteerd dat zij de wetgever zou toelaten om bij 
de uitwerking van de verkiezingsprocedure de grondwettelijke voorschriften 
te veronachtzamen. Het door de Ministerraad aangehaalde algemeen rechts
beginsel van de voorrang van de supranationale rechtsregels op de interne 
rechtsregels, zelfs de grondwettelijke, is niet terzake dienend (26/90, 3.B.3). 

IV. Onderzoek van verdere rniddelen nadat de gegrondheid van een be
paald middel is gebleken 

116. Het middel dat niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dient door 
het Hof niet te worden onderzocht (4/91, B.8). Het is niet nodig de andere 
middelen te onderzoeken, vermits zij, gesteld dat ze gegrond zijn, geen 
aanleiding zouden kunnen geven tot een ruimere vernietiging (16/91, B.8). 

Aangezien de bestreden bepalingen onverenigbaar zijn met artikel 6 van de 
Grondwet, is er geen aanleiding om nate gaan of de verzoekende partijen 
bovendien bepalingen van het internationaal recht kunnen inroepen en of 
het Hof bevoegd is om kennis ervan te nemen (34/91 2.B.8). 

V. Onderzoek van middel tegen een accessoire bepaling, wanneer het 
middel tegen de hoofdbepaling faalt 

117. Nu de beroepen tot vernietiging van artikel 19, 2° en 3°, van het 
decreet van 20 december 1989 dienen te worden afgewezen, dienen ook de 
beroepen tot vernietiging van artikel23, 3°, dat enkel de inwerkingtreding 
van artikel19 op 1 september 1990 vaststelt, en overigens als dusdanig niet 
wordt bekritiseerd, te worden verworpen (19/91, 2.B.ll). Aangezien de 
bestreden bepaling voldoet aan de vereisten van de artikelen 6 en 6bis G. W. 
kunnen de bepalingen, waarvan de vernietiging bij wege van gevolgtrekking 
is gevorderd, eveneens de grondwettigheidstoets doorstaan (24/91, B.3). 
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VI. Onwerkzaam middel 

118. Het middel dat schending van een niet-toepasselijke bepaling aan
voert, kan niet worden aangenomen (18/90, B.16.4). 

Een middel dat schending aanvoert van de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet in combinatie met bepalingen van internationaal recht moet niet 
worden onderzocht, indien deze bepalingen geen rechtstreekse werking 
hebben, geen betrekking hebben op het recht op gezinsleven van de man 
of niets aan de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet toevoegen (39/91, 
6.B.15, impliciet). 

E. De verkorte rechtspleging 

I. Beginselen 

119. Het beroep dat klaarblijkelijk niet gegrond is, wordt door het Hof 
zonder verdere rechtspleging afgedaan overeenkomstig artikel 72, derde lid, 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (22/91, B.8). 
Volgens artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof, kan het Hof, na de in die bepaling voorgeschreven procedure 
op tegenspraak, beslissen dat, indien het beroep tot vernietiging klaarblijke
lijk niet gegrond lijkt, de zaak zonder verdere rechtspleging wordt afgedaan 
met een arrest waarin het beroep niet-gegrond wordt verklaard (22/91, B.1). 

120. In memorie met verantwoording kunnen geeri nieuwe-middelen war~ 
den aangevoerd: het Hof vermag geen acht te slaan op een nieuw middel 
dat is ingevoegd in de bij artikel 71, tweede lid voorziene memorie met 
verantwoording (37 /91, III. 7). 

II. Klaarblijkelijke ongegrondheid 

121. De eerste discriminatie die de verzoekers aanklagen, steunt op een 
vergelijking tussen de verzoekende partijen voor de Raad van State ener
zijds en de tegenpartijen voor dezelfde Raad anderzijds. Deze categorieen 
van personen zijn niet voldoende vergelijkbaar: alleen de verzoekende partij 
moet laten blijken van een belang bij het door haar ingediende beroep en 
alleen zij kan van het beroep afstand doen, terwijl het belang-begrip aan 
de tegenpartij volkomen vreemd is en zij vast partij is in het geding op grond 
van haar verhouding tot de bestreden handeling. Dit middel kan niet tot 
grondslag dienen voor de vernietiging van een wetsbepaling wegens schen
ding van de artikelen 6 en 6bis G.W. Het beroep is klaarblijkelijk niet 
gegrond (22/91 B.4, B.6 en B.8). De tweede discriminatie steunt op een 
vergelijking tussen twee categorieen van personen - zij die door een 
raadsman worden vertegenwoordigd en zij die niet zijn vertegenwoordigd 
- die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks door de wet tot stand zijn 
gebracht maar door de verzoekers zijn gevormd op basis van een keuze die 
zij hebben gemaakt. Dit middel kan niet tot grondslag dienen voor de 
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vernietiging van een wetsbepaling wegens schending van de artikelen 6 en 
6bis G.W. Het beroep is klaarblijkelijk niet gegrond (22/91 B.5, B.6 en 
B.8). 

F. Verzending van procedurestukken 

122. Het aangetekend verzenden van de procedurestukken is een substan
tiele vormvereiste. Daaruit volgt dat bij gewone brief neergelegde ,,opmer
kingen" niet kunnen worden beschouwd als een memorie in de zin van 
artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989. Hij die zijn 
opmerkingen in die gebrekkige vorm indient, wordt geen partij in het geding 
(13/91, 3.B.2). 

G. Tussenkomst 

I. Voorwaarden 

123. Artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989laat eenieder 
die van een belang doet blijken toe een memorie in te dienen wanneer bij 
het Hof een beroep tot vernietiging wordt ingesteld. Een dergelijke memorie 
moet worden ingediend binnen dertig dagen na de bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad van het bericht dat de identitiet van de verzoeker en het 
onderwerp van het beroep aangeeft. De memorie is niet onderworpen aan 
enige andere voorwaarde ratione temporis en kan eventueel worden inge
diend na verstrijken van de termijn van zes maanden bedoeld in artikel 3, 
§ 1, van dezelfde wet (18/90, B.6.1). 
Om partij voor het Arbitragehof te worden, dient de tussenkomende partij 
zowel van een belang te doen blijken als een memorie in te dienen (40/90, 
2.B.l). 

II. De indiening van een memorie 

a. De aangevoerde middelen 

124. De tussenkomst, overeenkomstig artikel87, § 2, van de bijzondere wet 
op het Arbitragehof, van een persoon die van een belang doet blijken in 
een procedure tot vernietiging, vermag niet het oorspronkelijk beroep te 
wijzigen of uit te breiden (6/90, B.2.2). 

125. Het middel dat de tussenkomende partij aanvoert in zijn memorie is 
nieuw en derhalve niet-ontvankelijk. Artikel 85 van de organieke wet laat 
enkel toe dat nieuwe middelen worden aangevoerd door de instellingen en 
de in de artikelen 76, 77 en 78 van die wet bedoelde personen (26/90, 5.B.1). 
Artikel 87 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, in tegenstelling tot 
artikel 85, staat niet toe dat in een memorie nieuwe middelen worden 
geformuleerd. Enkel het verzoekschrift en de op basis van artikel 85 van 
de bijzondere wet van 6 januari 1989 ingediende memories kunnen middelen 
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formuleren. De middelen, ontwikkeld in een memorie ingediend op basis 
van artikel 87 zijn niet ontvankelijk, maar kunnen in zoverre zij verwant 
zijn aan de in het verzoekschrift geformuleerde middelen, als opmerkingen 
worden aanvaard (40/90, 3.B.1). Naar luid van artikel85 van de bijzondere 
wet op het Arbitragehof kunnen enkel de in de artikelen 76, 77 en 78 van 
dezelfde wet bedoelde instellingen en personen nieuwe middelen in hun 
memorie van tussenkomst aanvoeren; het Hof stelt vast dat in de onder
zochte memorie van tussenkomst aileen de in het verzoekschrift uiteengezet
te middelen worden ontwikkeld: die uiteenzetting heeft dus slechts de 
waarde van opmerkingen. De memorie van tussenkomst is ontvankelijk 
(16/91, 3.B.2). 

b. Tussenkomst van een gemeente 

126. De tussenkomst van een gemeente bij het Arbitragehof is volgens de 
artikelen 123, 8°, en 270 van de Nieuwe Gemeentewet een vordering in 
rechte die door bet college van burgemeester en schepenen met machtiging 
van de gemeenteraad wordt ingesteld. De tussenkomst van een gemeente is 
ambtshalve niet ontvankelijk indien de daartoe door de gemeenteraad 
gegeven machtiging niet uiterlijk tegen bet sluiten van de debatten voor het 
Hof is overgelegd (38/91, B.2.2). 

c. Tussenkomst van een v. z. w. 

127. In een zaak heeft een v.z.w. kennis gegeven van een verklaring van 
haar voorzitter waarbij is besloten een memorie tot tussenkomst bij het Hof 
in te dienen, maar zij heeft geen beslissing tot tussenkomst van haar 
desbevoegd orgaan overgelegd, terwijl volgens artikel 29 van haar statuten 
,de rechtsvorderingen van de vereniging zowel in de aanleg als in het 
verweer, in naam van de raad van bestuur worden gevoerd, ter benaarstiging 
van de voorzitter". De uitdrukking ,ter benaarstiging van" is geen syno
niem van , ,op vordering van" maar duidt uitsluitend de natuurlijke persoon 
aan die ermee belast is erop toe te zien dat de vordering waartoe door de 
raad van bestuur is besloten voor het bevoegde rechtscollege wordt ge
bracht. De vertegenwoordiging van de vereniging kan door haar voorzitter 
worden waargenomen, maar de beslissing tot tussenkomst kan enkel door 
haar raad van bestuur worden genomen. Aangezien geen beslissing van de 
raad van bestuur is overgelegd, is de tussenkomst niet ontvankelijk (38/91, 
B.2.3). 

II. Belang van de tussenkomende partijen 

a. Betekenis van het belang bij de tussenkomst 

128. De ontvankelijkheid van een memorie·van tussenkomst in een vernieti
gingsprocedure hangt af van het doen blijken van een belang. Wanneer de 
tussenkomende partij niet doet blijken hoe zij door de bestreden bepalingen 
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van het decreet in haar situatie rechtstreeks zou kunnen worden geraakt, 
is haar tussenkomst niet ontvankelijk (15/90, B.13). Het belang van de 
tussenkomende partij onderscheidt zich van het belang van de verzoekende 
partij: het bestaat bij elke persoon die door de beslissing van het Hof met 
betrekking tot de bestreden norm in zijn situatie direct zou kunnen worden 
geraakt (40/90, 2.B.1; 6/91, 2.B.3). 

b. Casuistiek 

129. De rechtssituatie van tussenkomende partijen die betrokken zijn bij 
de exploitatie van laboratoria die geen ziekenhuislaboratoria zijn, kan niet 
direct ongunstig worden benvloed door een bepaling die uitsluitend betrek
king heeft op ziekenhuislaboratoria en op in een ziekenhuis opgenomen 
rechthebbenden, zodat hun tussenkomst dan ook niet ontvankelijk is in 
zover zij betrekking heeft op die bepaling (6/90, B.4). 

In hun memorie tot tussenkomst voeren de tussenkomende partijen dezelfde 
hoedanigheid (gemeenteraadslid) aan als de verzoekers en verklaren zij 
hetzelfde belang te hebben om de vernietiging te vorderen. Hun belang valt 
samen met dat van de verzoekers. De tussenkomende partijen doen van een 
belang blijken in de mate dat verzoekers in hun hoedanigheid van gemeente
raadslid ervan doen blijken (18/90, B.6.2). 

Als eigenares van schepen die betrokken waren bij een schadegeval op een 
ogenblik dat een Belgische loods aan boord was, heeft een vennootschap 
belang bij de tussenkomst in de beroepen tot vernietiging van bepalingen 
die op haar van toepassing kunnen zijn (25/90, 5.B.l). 

Uit het beperkte onderzoek waartoe het Hof is kunnen overgaan blijkt dat 
het verzoek tot tussenkomst als ontvankelijk kan worden aangezien in het 
raam van de vordering tot schorsing, nu ten deze de verzoekers zich 
beroepen op hun hoedanigheid van beleidsverantwoordelijken van koepel
organisaties van katholieke scholen en op het feit dat ze persoonlijk betrok
ken zijn in een ander rechtsgeschil met verschillende van de verzoekende 
partijen, waarin ze onder meer argumenten Iaten gelden die op de bestreden 
bepalingen steunen (6/91, 2.B.3). 

De twee tussenkomende partijen doen van het vereiste belang blijken om 
tussen te komen, nu zij in hun memorie aantonen dat zij een gezin vormen 
waarop de bestreden bepalingen van toepassing zijn (16/90, 3.B.l). 

Een gemeente die gesubsidieerde officiele scholen inricht heeft er belang bij 
tussen te komen in een procedure die is ingeleid door een beroep tot 
vernietiging gericht tegen een decreetbepaling betreffende de subsidiering 
van officiele onderwijsinrichtingen. Door de vernietiging van de bestreden 
bepaling zouden hun materiele belangen kunnen worden aangetast (38/91, 
B.2.2). 
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H. Heropening der debatten 

130. Er is geen aanleiding tot heropening der debatten wanneer de verzoe
ker geen exceptie noch middel vermeldt waaromtrent hij niet in staat zou 
zijn geweest uitleg te verstrekken (10/90, B.3). 

I. Ajstand van geding 

131. In de zaak over de klinische biologie (23/89) werd voor het eerst een 
verzoek om afstand ingediend door een natuurlijk persoon, verzoeker, 
optredend in eigen naam en in de hoedanigheid van bioloog, zonder vennoot 
te zijn van een van de andere vennootschappen die in zake waren, omdat 
hij die vennootschap sedert de inleiding van het verzoekschrift vrijwillig had 
verlaten. Het Hof stelde vast dat die afstand geenszins het onderzoek van 
de zaak schaadt, dat geen partij er zich tegen verzet, zodat het Hof 
oordeelde dat de afstand moest worden gedecreteerd (23/89, III). 

132. Pas in een later arrest, toen, in tegenstelling tot de zaak 23/89, de 
toekenning van de afstand van het geding, ook de beeindiging van de 
procedure voor het Arbitragehof inhield, is de princiepsbeslissing om een 
afstand toe te staan, uitdrukkelijk gemotiveerd. Artikel98 van de bijzonde
re organiek wet voorziet slechts dat ,institutionelen" (Ministerraad, Execu
tieven en Voorzitters van de wetgevende vergader~ngen) afstand kunnen 
doen van het- beroep tot vernietiging en dat het Hof de afstand toestaat 
indien daartoe grand bestaat. Dit artikel vermeldt evenwel niet de natuurlij
ke en rechtspersonen die een beroep hebben ingesteld. Daar het recht om 
afstand te doen nauw verbonden is met het recht om een beroep tot 
vernietiging in te stellen, kan worden aangenomen dat artikel 98 van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 dienovereenkomstig van toepassing is op 
de in artikel 2, 2°, van voormelde wet bedoelde natuurlijke personen en 
rechtspersonen. Het Hof vermag dus een verklaring van afstand die uitgaat 
van een natuurlijke of rechtspersoon in aanmerking te nemen en het 
daaraan te geven gevolg te beoordelen (20/90, III; vgl. 11/91, III: het Hof 
dient dus een verklaring van afstand die uitgaat van een natuurlijke of 
rechtspersoon in overweging te nemen, en te oordelen over het gevolg dat 
eraan dient te worden gegeven). 

AFDELING II 

PROCEDURE INZAKE DE VORDERINGEN TOT SCHORSING 

§ 1. Subsidiair karakter van de vordering tot schorsing 

133. Uit artikel21 van de bijzondere organieke wet van 6 januari 1989 blijkt 
dat een vordering tot schorsing niet kan worden ingesteld dan tegelijk met 
het annulatieberoep of nadat reeds een annulatieberoep was ingesteld. De 
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vordering tot schorsing is derhalve ondergeschikt aan de vordering tot 
vernietiging (9/89, B.1, 17/89, B.1 en 21/89, B.1; 10/90, B.1; 27/90, B.1; 
vgl. 28/90, B.l.l; eveneens: 32/90 en 33/90, 2.B.1; 37/90, B.l.l.; 3/91, 
B.l.l.; 6/91, l.B.l.; 12/91, l.B.l.; 28/91, l.B.1; 29/91, B.1). Daaruit volgt 
dat de ontvankelijkheid van het annulatieberoep reeds bij het onderzoek 
van de vordering tot schorsing dient te worden betrokken ( 17/89, B .1. en 
21/89, B.l.; 27/90, B.l.; 12/91; l.B.1; 28/91, l.B.l.), inzonderheid de 
ontvankelijkheid ratione temporis en het voorhanden zijn van het belang 
dat wettelijk vereist is voor hetinstellen van een zodanig beroep (10/90, B.1; 
enkel met betrekkingtot het belang: 28/90, B.l.l.; 32/90 en 33/90, 2.B.l.; 
37/90, B.l.l.; 3/91, B.l.l.; 6/91, l.B.l.). Aangezien slechts tot schorsing 
wordt besloten , ,als ernstige middelen worden aangevoerd ... '', besluit het 
Hof dat het geen aandacht kan schenken aan de middelen, ook niet op een 
summiere wijze, als niet vooraf is vastgesteld dat het beroep ontvankelijk 
is, zodat de ontvankelijkheid van het annulatieberoep reeds bij het onder
zoek van de vordering tot schorsing dient te worden betrokken (9/89, B.1). 
Deze subsidiariteit blijkt eveneens uit het arrest 11/90 (B.l.l. tot B.1.4) 
waarin het Hof onder meer nagaat of de ontvankelijkheidsvereiste met 
betrekking tot het in rechte te treden, vervuld is. 

134. De niet-ontvankelijkheid van het annulatieberoep (in casu, wegens 
onontvankelijkheid ratione temporis en wegens gemis aan belang) is niet 
zonder gevolg: Het onderzoek van de zaak waartoe het Hof in het raam van 
de schorsingsprocedure heeft kunnen overgaan, wijst uit dat het annulatie
beroep niet ontvankelijk blijkt te zijn. Dienvolgens, dient de vordering tot 
schorsing te worden afgewezen (10/90, B.4). Insgelijks oordeelde het Hof, 
in beperkte kamer, dat, vermits het beroep niet strekte tot de vernietiging 
van een wet, decreet of een in artikel26bis van de Grondwet bedoelde regel, 
de erbij gevoegde vordering tot schorsing evenmin tot de bevoegdheid van 
het Hof behoorde (14/90, III). 

§ 2. Saisine 

A. Vordering zonder voorwerp 

135. Bij arrest nr. 21/89 van 13 juli 1989 heeft het Hof de artikelen 17 en 
24 van de programmawet van 30 december 1988 geschorst in zoverre zij de 
bepalingen van artikel 3, § 2, tweede lid, en § 4 invoegt in het koninklijk 
besluit nr. 143 van 30 december 1982. De vordering tot schorsing van die 
bepalingen van de voormelde programmawet is bijgevolg zonder voorwerp 
geworden (22/89, B.4. 7). 

B. Beperking van de saisine 

136. Reeds bij het onderzoek van de vordering tot schorsing dient het 
onderwerp van het beroep tot vernietiging dus nauwkeurig te worden 
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bepaald (29/91, B.1). Aangezien de partijen slechts zijn geraakt door 
sommige bepalingen van het bestreden artikel en zij trouwens de uiteenzet
ting van hun middelen enkel tot die aangeduide bepaling beperken, onder
zoekt het Hof enkel die bepaling (21/89, B.4.4., in dezelfde zin: 22/89, 
B.4.6). Het Hof beperkt zijn toetsing, in het kader van een vordering tot 
schorsing tot het onderzoek van de bepalingen die de middelen en de 
uiteenzetting van de feiten betreffende het nadeel van de verzoekers beogen 
(35/90, B.2). 

§ 3. V oorwaarden 

A. Opsomming 

137. Naar luid van artikel20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan 
worden besloten: 
1° de middelen die worden aangevoerd moeten ernstig zijn; 
2° de onmiddellijke toepassing van de bestreden wet moet een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel kunnen berokkenen. (9/89, B.4; 17/89, B.2; 
21189, B.2; 22/89, B.2, 11/90, B.2.1; 19/90, B.2; 27/90, B.3; 28/90, 
B.2.1.; 31/90, B.l.; 32/90, 3.B.l.; 33/90, 3.B.1; 34/90, B.l.; 35/90, 
B.l.; 37/90, B.2.; 3/91, B.2.; 6/91, 3.B.l.; 12/91, 2.B.l.; 25/91, B.l.; 
28/91, 2.B.l.; 29/91, B.5.) 

B. Cumulatief karakter 

138. Daar de twee voorwaarden cumulatief zijn, leidt de vaststelling dat een 
van die voorwaarden niet is vervuld tot verwerping van de vordering tot 
schorsing (9/89, B.4; 17/89, B.7.; 11/90, B.2.1; 27/90, B.3; 28/90, B.2.1.; 
31/90, B.l.; 32/90, 3.B.l.; 33/90, 3.B.1; 34/90, B.l.; 37/90, B.2.; 3/91, 
B.2.; 12/91, 2.B.l.; 28/91, 2.B.l.; 29/91, B.5.). Eens het Hof heeft 
vastgesteld dat aan een van de beide voorwaarden niet is voldaan, verwerpt 
het de schorsing, zonder nag na te gaan of aan de andere voorwaarde is 
voldaan (diverse toepassingen in de arresten 9/89, B.8; 17/89, B.7; 21/89, 
B.5; 19/90, B.4; 31/90, B.4; 32/90, 3.B.5; 33/90, 3.B.5.; 34/90, B.5.; 
35/90, B.S.; 37/90, B.5; 3/91, B.6.; 12/91, 2.B.3; 25/91, B.7.; 28/91, 
2.B.4). 

§ 4. Ernstige middelen 

A. Aard en omvang van het onderzoek 

139. Luidens artikel 20 van de organieke wet kan slechts tot schorsing 
worden besloten ,als ernstige middelen worden aangevoerd ... " (9/89, B.1). 
Het Hof kan geen aandacht schenken aan de middelen, oak niet op een 
summiere wijze, als niet vooraf is vastgesteld dat het beroep ontvankelijk 
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is (9/89, B.l; cfr. supra voor andere rechtspraak). Het Hof beperkt zijn 
toetsing, in het kader van een vordering tot schorsing tot het onderzoek van 
de bepalingen die de rniddelen en de uiteenzetting van de feiten betreffende 
het nadeel van de verzoekers beogen (35/90, B.2). 

Inzoverre de verzoekende partijen, benevens de uitsluiting van voormelde 
categorieen, het onderscheid critiseren dat gemaakt wordt tussen de ambts
halve op rust gestelde ambtenaren en de ambtenaren van dezelfde stad die 
niet op rust zijn gesteld, moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat 
uit de wet zelf voortvloeit en wat louter aan de gekozen toepassingswijze 
van de wet te wijten is (34/90, B.4.2; cfr. infra, nr. 148). 

140. Het ernstig karakter van het middel in de zin van art. 20, 1°, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 houdt geen vooroordeel ten aanzien van 
een eventuele vernietiging in. Het ernstig middel mag derhalve niet worden 
verward met het gegrond middel (21/89 en 22/89, B.2.). 

B. Betekenis van het begrip ,,ernstig middel, 

141. De door de wet gebruikte terminologie Ieidt ertoe aan te nemen dat, 
wil een middel als ernstig worden beschouwd in de zin van de wet, het niet 
volstaat dat het kennelijk niet ongegrond lijkt in de zin van artikel72, maar 
dat het ook moet gegrond lijken na een eerste onderzoek van de gegevens 
waarover het Hof beschikt in dit stadium van de procedure (34/90, B.1; 
35/90, B.1; 3/91, B.2; 25/91, B.1). 

C. Casulstiek 

1 ° Ernstige middelen 

142. Krachtens de bestreden bepalingen, moet elke persoon die prestaties 
van klinische biologie verricht in een in artikel3, § 1, 4°, beoogd laboratori
um, vennoot zijn van de vennootschap die het uitbaat en mag hij geen lid 
of vennoot zijn van een andere rechtspersoon, noch titels bezitten in een 
vennootschap waarvan het maatschappelijk doel in verband staat met de 
geneeskunst; genoemde vennootschappen mogen slechts een laboratorium 
uitbaten en kunnen evenmin lid of vennoot zijn van een andere rechtsper
soon, noch titels bezitten in een andere vennootschap. Uit een eerste 
onderzoek van de zaak, waartoe het Hof is kunnen overgaan binnen de 
perken van de schorsingsprocedure, blijkt dat de bepalingen, in de beper
kingen die zij · opleggen aan bepaalde categorieen van laboratoria en aan de 
personen die er prestaties van klinische biologie verrichten, een verschil in 
behandeling invoeren waarvan, in de huidige stand van de procedure, niet 
blijkt dat zij aile een objectief en ter zake relevant karakter hebben in 
verband met het door de wetgever nagestreefde doel. Het onderdeel van het 
middel kan dan ook worden aangezien als een ,ernstig middeF' (21/89, 
B.4.7). 
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2° Geen ernstige middelen 

143. De bepaling preciseert dat indien de uitbater van een laboratorium van 
klinische biologie een privaatrechtelijke rechtspersoon is, deze een burgerlij
ke vennootschap moet zijn die de vorm heeft aangenomen van een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennootschap onder 
firma of een cooperatieve vennootschap en waarvan de vennoten, zaakvoer
ders en bestuurders uitsluitend bestaan uit personen gemachtigd om ver
strekkingen van klinische biologie uit te voeren die effectief in dit laborato
rium dergelijke verstrekkingen uitvoeren en die geen voorschrijvende ge
neesheren zijn. De bevoegde wetgever vermag wettig te oordelen dat het 
geboden is de laboratoria, die door een privaatrechtelijke rechtspersoon 
worden uitgebaat, te verplichten de vorm aan te nemen van een burgerlijke 
personenvennootschap, met uitsluiting van elke andere vennootschaps
vorm. Een dergelijke bepaling beoogt vooral de transparantie van de sector 
en de controle van de identiteit van de vennoten en van de interne structuur 
van de laboratoria die aanspraak maken op tegemoetkoming van de ziekte
verzekering. Uit een eerste onderzoek van de zaak, binnen het kader van 
de schorsingsprocedure, blijkt niet voldoende dat de verschillende behande
ling ten aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel niet verant
woord zou kunnen zijn of dat geen redelijke verhouding van evenredigheid 
zou bestaan tussen de aangevochten bepaling en het door de wetgever wettig 
beoogde doel. Dientengevolge kan het onderdeel van het middel in de 
huidige stand van-de rechtspleging, niet worden-aangezien als ,een ernstig 
middel" (21189, B.4.6; in dezelfde zin: 22/89, B.4.9). 

144. Uit een eerste onderzoek van de zaken, in het leader van de schorsings
procedure blijkt niet dat het door de verzoekers aangevochten onderscheid, 
dat erin bestaat dat de bestreden bepalingen enkel toepasselijk zijn op de 
gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met zware 
financiele moeilijkheden kampen en met hun toeziende overheid een leve
ringsovereenkomst hebben gesloten, waaraan voorwaarden inzake financie
le gezondmaking zijn gekoppeld, die, eerst wanneer vrijwillige afvloeiingen 
onvoldoende blijken, ingeval zij (die gemeenten en openbare centra) ge
noodzaakt zijn tot personeelsuitgaven die in het geheel niet verenigbaar zijn 
met hun huidige financiele mogelijkheden, en zij de toelating krijgen om 
de maatregelen van vervroegde en verplichte opruststelling te nemen, niet 
zou kunnen worden verantwoord met betrekking tot het door de wetgever 
nagestreefde doel of dat geen redelijk verband van evenredigheid zou 
bestaan tussen de aangevochten bepaling en het daarin wettelijk nagestreef
de doel. Het onderscheidingscriterium van de bestreden wet blijkt objectief 
te zijn, aangezien de bestreden bepalingen betrekking hebben op de perso
neelsleden van de gemeenten en OCMW's die met hun toeziende overheid 
een leningsovereenkomst heb ben gesloten. De wetgever kan op wettige wijze 
bijdragen tot het nastreven van een doel dat erop gericht is de financien van 
de lokale overheden te saneren en van oordeel zijn dat de gemeenten en de 
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarvan blijkt dat ze met 
zware financiele moeilijkheden te kampen hebben, gemachtigd moeten zijn 
om, wanneer niet dwingende maatregelen - zoals vrijwillig vervroegd 
vertrek - geen voldoende resultaat hebben opgeleverd, maatregelen te 
nemen om dat te verhelpen daar waar de uitgaven het zwaarst doorwegen, 
zoals dat doorgaans het geval is voor de personeelsbezoldiging. Ret middel 
kan niet worden aangezien als ,ernstig" in de zin van artikel 20, 1°, van 
de bijzondere wet van 6 januari 1989 (34/90, B.3.2; 35/90, B.4.4). 

145. Ret onderscheid dat de wet maakt door de gemeentesecretarissen, de 
gemeenteontvangers, de hoofdpolitiecommissarissen, de politiecommissa
rissen en het onderwijzend personeel uit haar werkingssfeer uit te sluiten, 
is verantwoord: in de functies van gemeentesecretaris en gemeenteontvanger 
voorziet de gemeentewet uitdrukkelijk; de uitsluiting van de hoofdpolitie
commissarissen en de politiecommissarissen is verantwoord uit veiligheidso
verwegingen; wat het onderwijzend personeel betreft, is de verantwoording 
afgeleid uit het Schoolpact, uit het bijzonder statuut van dit personeel en 
uit het door de wet van 14 februari 1961 bepaalde pensioenstelsel (34/90, 
B.4.1). 

146. Niet ernstig is het middel dat de bestreden wet verwijt een onderscheid 
te maken door nate Iaten de gemeenten en de O.C.M.W.'s op te leggen 
om besparingsmaatregelen te treffen ten aanzien van het niet vast benoemd 
personeel, wanneer de personeelsleden die niet onderworpen zijn aan een 
statutair regime niet het voordeel van de wettelijke bepalingen genieten 
inzake de opruststelling van vast benoemde ambtenaren; het bezwaar van 
de verzoekende partijen is aldus vreemd aan de bepalingen die zij bestrijden 
(35/90, B.6). 

147. Ret middel in verband met het onderscheid dat niet uit de bestreden 
bepalingen voortspruit, maar uit andere wetsbepalingen die toepassing 
kunnen vinden in de gevallen geregeld door de bestreden bepalingen, blijkt 
een niet ernstig middel te zijn (35/90, B.7). 

148. Zelfs al is de gewestdecreetgever bevoegd om de aanslagvoet, de 
heffingsgrondslag en de vrijstellingen van een belasting op automatische 
ontspanningstoestellen te wijzigen, toch dient te worden onderzocht of de 
decreetgever bij het uitoefenen van zijn fiscale bevoegdheid, in feite geen 
bevoegdheid van de nationale overheid heeft betreden. Dat de verhoging 
van gewestelijke belastingen tot gevolg kan hebben dat er zich een wijziging 
zal voordoen in het gedragspatroon van een belastingplichtige, is een 
mogelijk neveneffect van elke belasting of belastingverhoging. Noch de 
bekritiseerde verhoging noch de parlementaire werkzaamheden Iaten het 
Rof toe in de huidige stand van de procedure bij het onderzoek van een 
vordering tot schorsing te oordelen dat de decreetgever, door het aannemen 
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van de bestreden bepalingen, hoofdzakelijk een niet-fiscaal effect zou 
hebben beoogd, dat hij binnen de perken van de hem toegewezen bevoegd
heden niet vermag nate streven (3/91, B.5.2; het desbetreffende middel kan 
niet worden aangezien als ernstig: B.5.3). 

149. Uit een eerste onderzoek van de zaak waartoe het Hof in het kader 
van de schorsingsprocedure is overgegaan, blijkt dat de wetgever, door aan 
die overheden een discretionair maar niet willekeurig beoordelingsrecht 
over te Iaten bij de toepassing van de normen die hij uitvaardigt, voldoet 
aan de vereisten van het gelijkheidsbeginsel, door te zorgen voor een redelijk 
verband van evenredigheid tussen de aangewende middelen - het toeken
nen van een discretionaire macht die een omstandig onderzoek mogelijk 
maakt - en het beoogde doel - de gezondmaking van de lokale financien 
(34/90, B.4.3; 35/90, B.5.2). 

§ 5. Moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

A. Voorwaarden 

150. Ter beoordeling van de tweede voormelde voorwaarde bepaalt artikel 
22 van de bijzondere wet op het Arbitragehof: ,De vordering bevat een 
uiteenzetting van de feiten waaruit moet blijken dat de onmiddellijke 
tQepassing van de bestreden norm een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
kanberokkenen" (9/89, :8.4; 17/89, B.2; :ff/89 en -22/89,- B.2;-1T/90,. 
B.2.1; 19/90, B.2; 27/90, B.3; 28/90, B.2.1.; 32/90, 3.B.l.; 33/90, 3.B.1; 
34/90, B.l.; 35/90, B.l.; 37/90, B.2.; 3/91, B.2.; 6/91, 3.B.l.; 12/91, 
2.B.l.; 25/91, B.l.; 28/91, 2.B.l.; 29/91, B.5.). Het is dus een waarachtige 
bewijsvoering van het risico van een nadeel en van het belang ervan, die 
wordt vereist (11/90, B.2.1; vgl. 28/90, B.2.1.; 31/90, B.l.). 

Om tot de schorsing te kunnen besluiten is meer bepaald vereist dat de regel 
waarvan een (individuele) verzoeker de schorsing vraagt hem rechtstreeks 
een ernstig nadeel (berokkent of) kan berokkenen indien die regel niet wordt 
geschorst. De wet bepaalt dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel door 
het Hof als zodanig slechts kan worden erkend, wanneer het verzoekschrift 
een uiteenzetting bevat van concrete feiten van die aard dat een dergelijk 
nadeel eruit kan blijken (32/90, 3.B.3; 33/90, 3.B.3; 12/91, 2.B.2; 29/91 
B.8.). Het Hof beperkt zijn toetsing, in het kader van een vordering tot 
schorsing tot het onderzoek van de bepalingen die de middelen en de 
uiteenzetting van de feiten betreffende het nadeel van de verzoekers beogen 
(35/90, B.2). 

B. De uiteenzetting van de feiten 

1° Toepassingsmodaliteiten 

151. Geen enkele van de verzoekende partijen voert feitelijke gegevens aan 
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die kunnen geacht worden een voldoende aanwijzing in te houden van 
concrete feiten waaruit zou blijken dat de onmiddellijke toepassing van die 
bepaling een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou kunnen berokkenen. 
Derhalve moet de vraag tot schorsing van die bepaling worden verworpen 
(21/89, 4.B.8 en B.6; 22/89, B.4.10 en B.6; in dezelfde zin: 32/90, 3.B.3.; 
29/91, B.5.). 

152. Onder de , , uiteenzetting van de feiten'', kan niet worden verstaan het 
eventuele nadeel dat zou voortvloeien uit de uitvoeringsmaatregel van de 
wetskrachtige norm waarvan de schorsing wordt gevraagd. ,Zelfs al mocht 
worden aangenomen dat het koninklijk besluit, genomen ter uitvoering van 
het bestreden artikel, de uiteenzetting van de feiten, vereist in artikel22 van 
de bijzondere wet op het Arbitragehof, zou kunnen ondersteunen, dan nag 
kan daaruit niet het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
worden afgeleid dat zou voortvloeien uit een eventuele discriminatie die aan 
de wet kan worden toegeschreven; de door de Koning vastgestelde toepas
singsmodaliteiten vallen niet onder de bevoegdheid van het Hof (21189, B. 7; 
22/89, B.7). 

2° Casu1stiek 

153. Ret aangevoerde nadeel bestaat in het verlies aan clienteel dat de 
verzekeringsmaatschappijen volgens de verzoekster zouden lijden. Uit geen 
enkel dossiergegeven blijkt dat als gevolg van de onmiddellijke uitvoering 
van de wet clienteel dreigt verloren te gaan (19/90, B.3.2). De verzoekende 
partij voert verder aan dat uit een eventuele vernietiging van de wet, 
waardoor het bedrag van de supplementaire bijdrage door de R.S.Z. aan 
de betrokken verzekeringsmaatschappijen zou moeten worden terugbe
taald, een geldelijk nadeel zou voortvloeien. De verzoekster slaagt er niet 
in aan te tonen waarin de beschreven situatie een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel zou opleveren in de zin van artikel 20 van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 (19/90, B.3.3). 

154. Bij ontstentenis van een uiteenzetting van concrete feiten die op die 
vereniging betrekking hebben, blijkt dat het door de wet vereiste moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel niet kan gelegen zijn in het feit dat een vereniging 
een moreel nadeel ondergaat ingevolge het uitvaardigen van een wet waar
van sommige aspecten strijdig zijn met de beginselen die in haar maatschap
pelijk doel zijn ingeschreven (32/90, 3.B.4; 33/90, 3.B.4). 

155. De bestreden bepalingen die zowel een, naargelang van de graden en 
leerjaren, stijgende differentiatie tussen leerlingen toelaten die is afgestemd 
op de opvattingen betreffende de intrinsieke waarde van bepaalde vakken, 
als een differentiatie die. is afgestemd op de verschillen in bekwaamheid 
tussen verscheidene leerlingen, beletten in ieder geval niet op substantiele 
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wijze de realisatie van de onderwijsvisie van de betrokken partijen. Zander 
zich nu reeds te moeten uitspreken over de draagwijdte van de grondwette
lijke onderwijsvrijheid, stelt het Hof vast dat de verzoekers, in de onderstel
ling dat zeals moeilijk te herstellen nadeel aanvoeren dat hun eigen kinderen 
krachtens de bestreden bepalingen onderwijs volgens het nieuwe type dienen 
te volgen, het voorhanden zijn van een risico van een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel niet bewijzen (6/91, 3.B.3). 

C. De ,onmidde/lijke'' toepassing van de norm 

156. De bijzondere wet van 6 januari 1989 vereist dat het risico van een 
ernstig nadeel wordt berokkend door de ,onmiddellijke toepassing" van 
de bestreden norm. De verzoekende partijen brengen geen enkel concreet 
gegeven aan, dat toelaat vast te stellen in welke mate de toepassing van de 
bestreden artikelen op zich een weerslag zou kunnen hebben op het bedrag 
van het inschrijvingsgeld. Dat bedrag wordt immers vastgesteld door de 
bedoelde instellingen zelf die terzake enkel de verplichting hebben een 
minimumbedrag op te leggen dat, ter uitvoering van artikel 12, § 2, laatste 
lid, (nieuw), door de Vlaamse Executieve wordt bepaald en krachtens artikel 
12, § 3, (nieuw) dient te worden gestort in de daartoe in de begroting van 
de Vlaamse Gemeenschap geopende fondsen (28/90, B.2.4). 

157. 'I'e dien-aanzien was door-de , ,:verweerders' '_ gesteld dat de verzoeken
de partijen aldus zouden moeten aantonen dat het beweerde nadeel niet 
voortvloeit uit de uitvoering van de wet maar wel uit het ,onmiddellijk" 
karakter van deze uitvoering. 

Men weet dat de programmawet is gepubliceerd in het Staatsblad van 7 
januari 1989. Door te wachten tot 14 juni 1989, om een verzoek tot 
schorsing van de wet te formuleren, hebben de verzoekende partijen door 
hun gedraging aangetoond dat er geen dringende reden is om de onmiddel
lijke uitvoering van de wet te schorsen. Het Hof stelt vast dat in onderhavig 
geval niet kan worden gesteld dat het beweerde nadeel niet het gevolg zou 
zijn van de onmiddellijke toepassing van de bestreden wetsbepalingen 
(21189, B.3; vgl. in dezelfde zin: 22/89, B.3). 

158. De verzoekende partijen sommen een reeks - naar hun bewering 
omslachtige - maatregelen op die zij in onderling overleg zouden moeten 
treffen om te voldoen aan de betwiste bepalingen van het decreet. Zij 
beweren, maar tonen niet aan dat, hoewel een onderlinge band hen verenigt 
- de twee eigenaars van de in huur gegeven gebouwen zijn verwant in de 
eerste graad en heiden oefenen topfuncties uit binnen de rechtspersonen -
onoverkomelijke moeilijkheiden hen beletten zich onmiddellijk te voegen 
naar de door het decreet gestelde voorwaarden van uniciteit van exploitatie; 
zij tonen evenmin aan dat, ingeval de aangevochten bepalingen worden 
vernietigd, het thans gevoerde bestuur van hun inrichtingen niet zonder 
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ernstig nadeel zou kunnen worden hersteld. Het is dus niet de onmiddellijke 
toepassing van de betwiste bepalingen van het decreet, maar het feit dat de 
verzoekers die niet tijdig naleven, dat een weigering van erkenning met zich 
zou kunnen brengen die op haar beurt de sluiting van de twee door de 
verzoekende partijen bestuurde inrichtingen tot gevolg zou kunnen hebben 
(28/91, 2.B.3). 

159. Het Hof dient na te gaan of het nadeel dat de verzoekers menen te 
ondergaan, rechtstreeks uit de onmiddellijke toepassing van de bestreden 
wet voortvloeit. Aangezien blijkt dat voor de aan 1992 voorafgaande jaren 
het aangevoerde nadeel niet aan de aangevochten wet kan worden toege
schreven en voor de toekomst de verzoekers het Hof niet de mogelijkheid 
bieden na te gaan of het risico van het aangevoerde nadeel, met name een 
inkomstenderving, door de schorsing van de wet zou worden vermeden, 
voldoen de verzoekers niet aan de vereisten van artikel22 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 (29/91 B.S.). 

D. Een moeilijk te herstellen .,ernstig" nadeel 

1° Begripsomschrijving 

160. Een handeling die integraal opnieuw kan worden gesteld, zij het dat 
dit bepaalde, maar niet buitensporige, onkosten en inspanningen mede
brengt, heeft, naar de essentie, het karakter van herstelbaarheid (9/89, B. 7). 

2° Voorwaarden 

161. Luidens art. 22 van de bijzondere wet op het Arbitragehof kan een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel door het Hof slechts als zodanig worden 
erkend wanneer het verzoekschrift een uiteenzetting bevat van concrete 
feiten van die aard dat een dergelijk nadeel eruit kan blijken (6/91, 3.B.2; 
cfr. supra, voor andere toepassingen). 

162. Het ernstig nadeel moet voortvloeien uit de bestreden akte zelf, en niet 
uit de uitvoeringsmaatregel van die akte. Zelfs al mocht worden aangeno
men dat het koninklijk besluit, genomen ter uitvoering van het bestreden 
artikel, de uiteenzetting van de feiten, die lui dens artikel22 van de bijzonde
re wet op het Arbitragehof is vereist, zou kunnen ondersteunen, dan nag 
kan daaruit niet het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
worden afgeleid dat zou voortvloeien uit een eventuele discriminatie die aan 
de wet kan worden toegeschreven. De door de Koning vastgestelde criteria 
en modaliteiten voor een eventuele terugbetaling, zelfs al mochten die voor 
sommige categorieen van laboratoria een nadelige ongelijkheid kunnen 
teweegbrengen, vallen niet onder de bevoegdheid van het Hof (21/89, B.7; 
in dezelfde zin: 22/89, B.5 en B.7; vgl.: Zelfs mocht men ervan uitgaan dat 
het door de verzoekers neergelegde document ,overeenkomst van het 
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betrokken bedrijfsleven" - nog niet goedgekeurd door de Minister -, tot 
staving van de bij artikel 22 van de bijzondere wet op het Arbitragehof 
vereiste uiteenzetting van de feiten zou kunnen dienen, dan nog kan op basis 
daarvan niet worden besloten dat er een aan de wet toe te schrijven moeilijk 
te herstellen ernstig nadeel zou zijn, in 29/91, B.6.). 

163. Het beweerde nadeel moet pertinent zijn. Aldus oordeelde het Hof: 
In zoverre het argument van de verzoekende partijen dat in geval van 
niet-schorsing een nagenoeg onherstelbare cesuur zou ontstaan in de oplei
ding van hun kinderen, zou verwijzen naar de moeilijkheden die zouden 
rijzen om na een vernietiging opnieuw om te schakelen naar het traditionele 
onderwijs, stelt het Hof vast dat die moeilijkheden zich evenzeer zouden 
voordoen wanneer de betrokken leerlingen ten gevolge van een schorsing 
van de bestreden bepalingen, in het midden van het schooljaar naar het 
vroegere type II zouden moeten overschakelen. Een schorsing van de 
bestreden bepaling vermag dus geenszins het aangevoerde nadeel uit de weg 
te ruimen. Bovendien zou een schorsing, midden in het schooljaar, een 
bovenmatig groat nadeel veroorzaken voor andere leerlingen wier ouders 
de bestreden bepalingen niet aanvechten en voor andere participanten aan 
het onderwijsgebeuren (6/91, 3.B.4). 

164. Het nadeel geleden door een v.z. w. Zander er zich te moeten over 
uitspreken-of-het-door_de_yerzoekers_omschr_eyen_nad~el ewstig_en moei]ij]<_ 
te herstellen is, stelt het Hof vast dat dit nadeel niet kan worden geacht de 
voor het Hof optredende verenigingen als zodanig te treffen; het betreft 
uitsluitend de individuele materiele situatie van identificeerbare personen. 
Het nadeel dat de verzoekende partijen, die ledenverenigingen zijn, als 
zodanig zelf ondervinden, is een Iauter moreel nadeel dat zij ondergaan 
ingevolge het uitvaardigen van wettelijke bepalingen die strijdig zijn met de 
beginselen die in haar maatschappelijk doel zijn ingeschreven. Dat nadeel 
is niet moeilijk te herstellen, maar kennelijk vatbaar voor herstel, vermits 
het kan verdwijnen door een eventuele vernietiging van de bestreden bepa
lingen (37 /90, B.4). 

3° Casui:stiek 

a) Een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

165. De verzoekende partijen duiden in detail aan waarin het moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel bestaat dat zij dreigen te ondergaan in geval van 
onmiddellijke uitvoering van de bestreden bepalingen: de gedwongen en 
ontijdige verkoop van aandelen, de stopzetting - het weze slechts tijdelijk 
- van de activiteiten van het laboratorium of de intrekking van de tege
moetkoming van de ziekteverzekering, de noodzaak personeel te ontslaan, 
enz. Het Hof oordeelt dat de onmiddellijke uitvoering van de bepalingen 
voor gevolg zou hebben dat een feitelijke toestand ontstaat die het risico 
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zou inhouden van belangrijke wijzigingen in de werkingsvoorwaarden van 
de betrokken laboratoria en dat die wijzigingen de bron zouden kunnen zijn 
van aanzienlijke schade; mochten de bestreden bepalingen later worden 
vernietigd, dan zou het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk zijn de situatie 
te herstellen in haar vroegere staat (21/89, 4.B.7). 

b) Geen ernstig en moeilij k te herstellen nadeel 

166. De omstandigheid dat ingeval van niet-schorsing de verkiezingen voor 
het Europese Parlement op 18 juni 1989 zullen doorgaan, waaruit een 
,moeilijk te herstellen ernstig nadeel" zou voortvloeien, volgens de enen, 
omdat de leden van het Nederlandse kiescollege ondervertegenwoordigd 
zullen zijn in het Europese Parlement, en volgens de anderen, omdat bij 
latere toewijzing van de gevorderde vernietiging een herverkiezing zou 
dienen te worden gehouden wat veel nutteloze kosten en inspanningen zou 
veroorzaken, werd niet als een moeilijk te herstellen ernstig nadeel be
schouwd. Inzoverre als nadeel wordt aangevoerd de beweerde onderverte
genwoordiging in het Europese Parlement, is dit nadeel niet moeilijk te 
herstellen omdat een eventueel vernietigingsarrest precies zou meebrengen 
dat het aangevoerde nadeel zo vlug mogelijk door nieuwe verkiezingen moet 
worden hersteld. Overigens zou de schorsing niet medebrengen dat hetzelfde 
nadeel zou verdwijnen tussen het ogenblik van de schorsing en dat van de 
nieuwe verkiezingen, maar integendeel gedurende die periode aanzienlijker 
zou zijn omdat er gedurende die peri ode dan helemaal geen vertegenwoordi
ging zou plaatsvinden. Inzoverre als nadeel wordt aangevoerd de nutteloze 
onkosten en inspanningen die een herverkiezing zou medebrengen, stelt het 
Hof vast dat geen van de verzoekers ook maar een concreet element 
aanbrengt waaruit zou kunnen blijken dat dit nadeel het karakter van 
onherstelbaarheid en ernst heeft dat door artikel 20 van de organieke wet 
op het Arbitragehof wordt vereist. Hierbij zij opgemerkt dat een handeling 
die integraal opnieuw kan plaatsvinden, zij het dat dit bepaalde, maar niet 
buitensporige, kosten en inspanningen medebrengt, naar de essentie, het 
karakter van herstelbaarheid heeft .. Ret feit dat de bestedingen van geld en 
energie, die inherent zijn aan een verkiezing, wellicht moeten worden 
overgedaan, lang v66r het normale einde van de legislatuur, heeft niets 
buitengewoons in een stelsel van parlementaire democratie. Noch de nieuwe 
uitgaven die daaruit voor de Gemeenschap voortvloeien, noch de prestaties 
die opnieuw dienen te worden geleverd door aile burgers die bij de hierboven 
vermelde verrichtingen zijn betrokken, kunnen als ernstig nadeel worden 
bestempeld (9/89, B.7). 

167. Om het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan te tonen, voeren de 
verzoekers aan dat de heffing van een bijdrage op de premies voor hospitali
satieverzekering de in de bestreden bepaling beoogde instellingen een finan
ciele en administratieve last oplegt waarvan het bedrag kan worden geraamd 
op honderd miljoen frank per jaar. Die bijkomende kosten zouden tevens 
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van die aard zijn dat de concurrentie met de niet in artikel 49 bedoelde 
Belgische instellingen en met de buitenlandse verzekeringsmaatschappijen 
erdoor wordt vervalst. Tenslotte wijzen de verzoekers erop dat, mocht het 
Hof de bestreden bepalingen vernietigen, zijn arrest enkel ten gevolge zou 
hebben dat het een schuldvordering ten aanzien van het R.I.Z.I.V. zou doen 
ontstaan, waarvan de inning zeer onzeker zou zijn gelet op de immuniteit 
van tenuitvoerlegging die het R.I.Z.I.V. in zijn hoedanigheid van publiek
rechtelijke rechtspersoon geniet. De verzoekende partijen voeren geen enkel 
klemmend feitelijk element aan tot staving van hun stelling dat de financiele 
lasten globaal op honderd miljoen frank per jaar worden geraamd. Even
min wordt door hen ten genoegen van recht aangetoond hoe en in welke 
mate de onmiddellijke uitvoering van de bestreden wetsbepalingen tot 
verstoring van de concurrentie zou kunnen leiden. Tenslotte kunnen een 
weigering van het R.I.Z.I.V. om een beslissing in rechte nate komen of 
eventuele moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging niet aannemelijk maken 
dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou dreigen te ontstaan. 
Derhalve is het irrelevant dat het Hof de toelaatbaarheid onderzoekt van 
een collectief en globaal geraamd nadeel: het Hof kan volstaan met de 
vaststelling dat de verzoekende partijen niet het bewijs leveren van het 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit de 
beweerde discriminatie waardoor de bestreden artikelen zouden zijn aange
tast (17 /89, B4 tot B6). 

168. Daarenboven, indien de onmiddellijke toepassing van de bepaling van 
artikel 3, § 1, 4° (nieuw), voor bepaalde verzoekende partijen de verplich
ting inhoudt zich om te vormen tot een burgerlijke vennootschap onder de 
vorm van een personenvennootschap, die als vennoten, bestuurders of 
zaakvoerders slechts personen zou hebben die gemachtigd zijn prestaties 
van klinische biologie te verrichten, kan een dergelijke structuurwijziging 
niet als een moeilijk te herstellen ernstig nadeel worden aangezien (21/89, 
B.4.6; 22/89, B.4.9.) Het Hof stelt overigens vast dat de tweede en derde 
verzoekende partijen reeds de door voormeld artikel opgelegde vennoot
schapsvorm bezitten. Er bestaat derhalve geen reden om de bepaling van 
artikel 3, § 1, 4° (nieuw), van het koninklijk besluit nr. 143 te schorsen 
(22/89, B.4.9.). 

169. Zander dat uitspraak moet worden gedaan over de ernst van de door 
verzoekende partijen aangevoerde middelen, volstaat het vast te stellen dat 
deze bepaling, die niet verder reikt dan het opleggen van een verplichting 
aan de uitvoerende macht om een uitvoeringsbesluit uit te vaardigen met 
betrekking tot ,de laboratoria bedoeld in artikel153, § 6", met name aile 
laboratoria van klinische biologie die de voorwaarden voor de tegemoetko
ming van de ziekteverzekering vervullen, op zichzelf niet inhoudt dat een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou kunnen worden berokkend (21/89, 
B.5; 22/89, B.5). 
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170. De verzoekende partij duidt niet concreet het ernstig en moeilijk te 
herstellen nadeel aan dat zij bij de voorbereiding van de volgende verkiezin
gen zou ondergaan: zij verstrekt geen enkele aanduiding van de mate waarin 
zij de kiezers of haar leden vertegenwoordigt en derhalve evenmin van het 
numerieke verschil dat zou bestaan tussen haar en de door de bestreden wet 
erkende partijen. De ontstentenis van de door artikel 22 van de wet van 6 
januari 1989 vereiste uiteenzetting van de feiten laat het Hof niet toe de 
omvang of de ernst van het aangevoerde nadeel te beoordelen (11/90, 
B.2.3). 

171. AI kan worden aangenomen dat een nadeel zou voortvloeien uit de 
omstandigheid dat door de verzekeringsmaatschappijen, die lid zijn van de 
verzoekende beroepsvereniging, in geval van vernietiging van de wet, tal van 
administratieve taken, waartoe de sociale en fiscale wetgeving verplicht, 
zouden moeten worden overgedaan (met administratieve kosten), toch kan 
dat nadeel niet worden beschouwd als ernstig in de zin van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 (19/90, B.3.1). 

172. Door aan te voeren dat de jaarlijkse budgettaire weerslag van de 
betwiste heffing (van 350 frank per ton voor het ophalen van afvalstoffen 
in het Vlaamse Gewest om gestort of verbrand te worden buiten dat Gewest) 
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is en eraan toe te voegen dat die 
extra uitgave zwaar weegt op de gemeentebegroting en dat de gevolgen van 
de heffing niet meer kunnen worden hersteld, gezien het jaarlijks karakter 
van de begroting, tonen de verzoekende partijen niet aan waardoor het 
bedrag van de heffing de gemeentefinancien ernstig in gevaar zou kunnen 
brengen. Het nadeel dat zij aanvoeren is van financiele aard. Een eventuele 
vernietiging van de bestreden bepalingen zou tot gevolg hebben dat de 
heffingen onrechtmatig zouden zijn gei:nd en aan de gemeenten zouden 
moeten worden terugbetaald. Daaruit volgt dat de onmiddellijke toepassing 
van de bestreden bepalingen niet kan worden geacht een moeilijk te herstel
len ernstig nadeel te kunnen berokkenen (27/90, B.5). 

173. Het loutere feit dat bepaalde gelden op bepaalde begrotingsfondsen 
dienen te worden gestort is, op zichzelf beschouwd, niet van die aard dat 
een nadeel wordt berokkend. Evenmin wordt aangetoond in welke mate dat 
vermeende nadeel ernstig en moeilijk te herstellen zou zijn (28/90, B.2.3). 

174. Uit de omstandigheid dat een exploitatie fiscaal gezien verlieslatend 
is, blijkt op zichzelf niet dat het bedrijf in gevaar is, noch dat de exploitant 
door het enkele feit van de ingevoerde heffing riskeert zijn activiteiten te 
moeten stopzetten. Het blijkt niet dat de onmiddellijke uitvoering van het 
decreet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen (31190, 
B.3. en B.4.). 
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§ 6. Heropening der debatten 

175. Er is geen aanleiding tot heropening der debatten wanneer de verzoe
ker geen exceptie noch middel vermeldt waaromtrent hij niet in staat zou 
zijn geweest uitleg te verstrekken (10/90, B.3). 

§ 7. Incidenties van de tussenkomst op de scborsingsprocedure 

176. Op voorwaarde dat de verzoekers tot tussenkomst binnen de door de. 
wet gestelde termijn een memorie indienen en doen blijken van het wettelijk 
vereiste belang, zijn ze partij in het gehele geschil met inbegrip van de 
schorsingsprocedure. De vordering tot schorsing is immers ondergeschikt 
aan het beroep tot vernietiging en de tussenkomende partij kan evenzeer 
belang hebben om tussen te komen in de procedure tot schorsing (6/91, 
2.B.2). 

§ 8. De schorsing bij wege van gevolgtrekking 

177. Artikel 24 van de programmawet van 30 december 1988 bepaalt dat 
aan de bepalingen van artikel3 van het koninklijk besluit nr. 143, zoals het 
gewijzigd is bij artikel17 van de programma wet, moet zijn voldaan uiterlijk 
de eerste dag van de zesde maancrvolgenae op aietijuens welke-aie werm 
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. Die bepaling is onlosmakelijk 
verbonden met het geheel van de bepalingen van voormeld artikel3; zij moet 
dus worden geschorst bij wijze van gevolgtrekking in de mate waarin zij 
betrekking heeft op de bepalingen van artikel3, § 2, tweede lid en§ 4 (21/89, 
B.4.9.). 

Dezelfde gevolgtrekking geldt oak in geval van afwijzing van de vordering 
tot schorsing: nu de vordering tot schorsing van de bestreden bepalingen 
dient te worden afgewezen, dienen oak de vorderingen tot schorsing van 
het artikel dat de inwerkingtreding van een der bepalingen vaststelt, te 
worden verworpen (28/90, B.2.5). 

AFDELING Ill 

PROCEDURE INZAKE DE PREJUDICIELE VRAGEN 

§ 1. Saisine 

A. Autonomie van de verwijzingsrechter 

I. Ten aanzien van de prejudiciele vragenstelling 

178. De partijen voor het Hof vermogen niet de toepassing die door de 

266 



=--::r_.:::..~~~=== --------- -- ---- J r::::-=-=--==-=-=---==-=-=----=====---~=------:-1 -::-r--_:-

rechtscolleges van artikel26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
is gemaakt, in het geding te brengen (23/91, B.1). Het staat aan het 
rechtscollege dat een prejudiciele vraag bij het Hof aanhangig maakt, 
uitspraak te doen over de toepasselijkheid van een norm op een zaak die 
bij dat rechtscollege is aanhangig gemaakt en met toepassing van artikel26, 
§ 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof te 
beslissen of aangaande die norm een vraag aan het Hof dient te worden 
gesteld (18/91, B.l). 

II. Ten aanzien van de bevraagde norm in het bodemgeschil 

179. Alleen de verwijzende rechter is bevoegd om uitspraak te doen over 
de toepasselijkheid van een hem voorgelegde norm. Bijgevolg dient de vraag 
of een wettelijke bepaling al dan niet van toepassing is op de zaak die voor 
het verwijzend rechtscollege is gebracht, voor het Hof buiten beschouwing 
te blijven (41/91, B.2.1; cfr. infra, nrs. 195 en 196). 

B. Omvang 

I. Beginsel 

180. Het Hof mag zijn toetsing niet uitbreiden tot normen waarover de 
verwijzende rechter het Hof niet heeft ondervraagd. De bevoegdheid van 
het Arbitragehof ten aanzien van de te toetsen wetsbepalingen is strikt 
beperkt tot de bepalingen die in de gestelde vraag zijn vermeld (23/91, 
B.3.2). 

II. De interpretatie van de vraag 

181. Overeenkomstig art. 27, § 2, van de bijzondere wet op het Arbitrage
hof oordeelt het Hof dat met de woorden: ,het beginsel van de gelijkheid 
van de Belgen" de prejudiciele vraag verwijst naar de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet (7/91, l.B). 

182. Artikel 675 van het Gerechtelijk Wetboek is een bepaling die betrek
king heeft op de rechtsbijstand en is geplaatst binnen de context van de 
andere bepalingen die dat onderwerp betreffen. Het is dus noodzakelijk om 
ook die bepalingen in overweging te nemen bij de behandeling van de 
prejudiciele vraag (41/91, B.3). 

183. Aangezien het onderscheid tussen mannen en vrouwen niet voortvloeit 
uit de voorgelegde bepalingen, staat het niet aan het Arbitragehof er 
onrechtstreeks kennis van te nemen (23/91, B.3.2). 

III. Onbevoegdheid van partijen m.b.t. de omvang van de saisine 

184. De partijen kunnen de draagwijdte van de gestelde vragen niet wijzi-

267 



gen of doen wijzigen: hun argumentatie betreffende andere ongrondwettig
heden waardoor de wet die het voorwerp van de prejudiciele vraag aan het 
Hof uitmaakt, zou zijn aangetast, is derhalve niet relevant (9/91, B.3). De 
partijen voor het Hof vermogen niet de inhoud van de aan het Hof gestelde 
vragen te wijzigen of te Iaten wijzigen (18/91, B.1). 

§ 2. Verkorte rechtspleging: bet arrest van onmiddellijk antwoord 

185. Bij zijn arrest nr. 9/91 van 2 mei 1991 heeft het Hof voor recht gezegd 
dat artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 artikel 6 van de Grondwet niet 
schendt in zoverre het de politierechtbank niet toestaat de opschorting van 
de uitspraak te gelasten voor de dader van een of meer misdrijven die met 
toepassing van artikel 4 van de wet van 4 oktober 1867 naar dat gerecht is 
verwezen. De door de verwijzende rechter gestelde vraag is identiek aan die 
waarop het Hof in het eerdere arrest heeft geantwoord. De aangevoerde 
discriminatie impliceert een vergelijking van dezelfde categorieen van be
klaagden en uit het dossier blijkt geen juridisch verschil tussen de twee 
situaties. Toen de verwijzende rechter uitspraak deed had het Hof zijn arrest 
van 2 mei 1991 niet gewezen, zodat hij geen toepassing kon maken van art. 
26, § 2, 1° van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 
naar luid waarvan de rechter niet gehouden is een vraag te stellen aan het 
Hof , , wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag 

. of een beroep met hetzelfde onderwerp". In_de zin Yan ctrtikel_72 y_an de_ 
bijzondere wet van 6 januari 1989 kan een prejudidiciele vraag als klaarblij
kelijk zonder voorwerp worden aangemerkt wanneer , ,het Hof reeds eerder 
eenzelfde vraag heeft beantwoord". De partijen, die de conclusies van de 
verslaggevers hebben ontvangen waarin aan het Hof wordt voorgesteld te 
oordelen dat de vraag klaarblijkelijk zonder voorwerp is geworden, hebben 
geen memorie met verantwoording ingediend binnen de termijn van 15 vrije 
dagen. Bijgevolg kan de zaak zonder verdere rechtspleging worden afge
daan en een arrest van onmiddellijk antwoord worden gewezen (21/91, IV). 

§ 3. De tussenkomst - Belang van de tussenkomende partij 

186. De v .z. w. ,Association royale des ingenieurs civils issus de l'Ecole 
d'application de l'artillerie et du genie (A.I.A.)", die volgens haar statuten 
tot doel heeft , ,het verdedigen van de morele, materiele en beroepsbelangen 
van haar leden zowel in het militair als in het burgerlijk Ieven" alsmede ,het 
verlenen van zedelijke en materiele steun aan de Koninklijke militaire school 
(polytechnische afdeling) en zo no dig aan de kringen die ermede betrekking 
hebben' ', doet blijken van een belang tot tussenkomst in een prejudiciele 
vraag naar de bestaanbaarheid met de artikelen 6 en 17 G.W. van bepalin
gen van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van 
hoger onderwijs, en anderzijds, van de wetten op het toekennen van de 
academische graden en het besluit van de universitaire examens die bij 
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besluit van de Regent van 31 december 1949 zijn gecoordineerd, doordat 
de wetgeving de verzoekers voor het verwijzend rechtscollege, die allen zijn 
afgestudeerd aan de polytechnische afdeling van de K.M.S. en de titel van 
burgerlijk ingenieur mogen voeren, niet in aile opzichten gelijkstelt met de 
houders van de diploma's die zijn opgesomd in artikel 1, I, a, van de wet 
van 11 september 1933 en met de houders van de graden van burgerlijk 
ingenieur die zijn opgesomd in artikel 1 van de op 31 december 1949 
gecoordineerde wetten (10/91, B.l.l tot B.1.3 en A.3.1). 
Ret onrechtstreeks belang van verzoeker in tussenkomst, licentiaat in de 
sociale en militaire wetenschappen, titel die wordt gevoerd door degenen die 
met vrucht de studies aan de afdeling ,aile wapens" van de Koninklijke 
Militaire School hebben beeindigd, volstaat niet om de ontvankelijkheid te 
verantwoorden van zijn tussenkomst in een prejudiciele procedure die 
betrekking heeft op de gelijkschakeling van de ingenieurs K.M.S. met de 
houders van diploma's die zijn opgesomd in artikel1, I, a, van de wet van 
11 september 1933 en de houders van de graden van burgerlijk ingenieur 
die zijn opgesomd in artikel1 van de op 31 december 1949 gecoordineerde 
wetten, hoewel de vraag betreffende de situatie van de verzoeker een zekere 
analogie vertoont met de aan het Rof gestelde vraag (10/91, B.1.4). 

§4. Afstand 

A. Afstand voor de verwijzingsrechter 

187. Ret Rof dient conform artikel 99 van de bijzondere wet op het 
Arbitragehof, het einde van de rechtspleging in een op de rol ingeschreven 
zaak vast te steilen, nu in het bodemgeschil dat tot de prejudiciele vraag 
aanleiding heeft gegeven, de verzoekende partij verklaard heeft dat zij 
afstand doet van haar beroep en die afstand is toegewezen door het 
verwijzend rechtscoilege (5/91, B.1). 

B. Afstand voor de appelrechter van het verwi}zend rechtscollege 

188. Luidens artikel99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 komt met 
de afstand, aanvaard of toegestaan door het rechtscoilege dat de prejudicie
le vraag heeft gesteld, een einde aan de rechtspleging voor het Rof. W anneer 
de afstand van rechtsvordering niet ,aanvaard of toegelaten" is door het 
rechtscollege dat de prejudiciele vraag heeft gesteld, maar door het recht
scoilege waarbij krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek het 
geschil zelf aanhangig was gemaakt ten gevolge van hager beroep, verliest 
de prejudiciele vraag in zodanig geval ook haar bestaansreden. Bijgevolg 
dient te worden aangenomen dat artikel 99 van de bijzondere wet van 6 
januari 1989 moet worden toegepast wanneer de afstand van rechtsvorde
ring wordt , ,aanvaard of toegelaten'' door het rechtscoilege dat kennis 
neemt van het hager beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen 
wanneer onder meer een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof wordt 
gesteld (29/90, IV.2). 
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§ 5. Hervatting van bet rechtsgeding 

189. Krachtens artikel 97 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof wordt, in geval van overlijden van een partij in het geding voor 
het rechtscollege dat een prejudiciele vraag heeft gesteld, de rechtspleging 
voor het Hof geschorst en slechts hervat na kennisgeving van de hervatting 
van geding voor het verwijzend rechtscollege. Artikel1103 van het Gerech
telijk Wetboek bepaalt dat het overlijden van een partij, na het verstrijken 
van de termijnen voor indiening van memories voor het Hof van Cassatie, 
geen invloed heeft op de berechting van de voorziening. Uit de constante 
rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat een verzoek tot hervatting 
van geding voor dat rechtscollege slechts ontvankelijk is wanneer dat 
verzoek gedaan is v66r het verstrijken van de termijnen voor indiening van 
memories. Het Hof beslist even wei de rechtspleging in een prejudiciele zaak 
voort te zetten, wanneer een onverkorte toepassing van art. 1103 Ger. W., 
zoals ten deze door het Hof van Cassatie voorgestaan, zou beletten dat de 
rechtspleging voor het Arbitragehof haar normaal beloop krijgt conform 
art. 97 van de bijzondere wet op het Arbitragehof, dat beoogt de rechten 
van verdediging van de eventuele rechtsopvolgers van een overleden partij 
te vrijwaren, hierbij overwegende dat rekening moet worden gehouden met 
de fundamentele rechten van de andere partijen in het geding, in zonderheid 
het recht op behandeling binnen een redelijke termijn van een geschil 
omtrent burgerlijke rechten en verplichtingen, een recht dat niet aileen 
voortspruit ult algemeen erkende n!chtbegl.nselen, maar evenzeeiuit art. o,
§ 1, E.V.R.M., dat directe werking heeft in de Belgische rechtsorde en 
primeert op interne wetten, ook wanneer zij met een bijzondere meerderheid 
zijn aangenomen. De periode waarbinnen een prejudiciele vraag hangende 
is voor het Arbitragehof, telt mee in de berekening van de volgens art. 6, 
§ 1, E.V.R.M. in aanmerking te nemen termijn. Het Hof beslist dan ook 
de rechtspleging voort te zetten (18/91, III). 

AFDELING IV 

DE UITWERKING EN DE GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN 

§ 1. Vernietiging van de onlosmakelijk verbonden bepalingen 

190. De bepaling die de inwerkingtreding regelt van een bepaling die ten 
deze wegens bevoegdheidsoverschrijding dient te worden vernietigd, is 
hiermee onlosmakelijk verbonden en is derhalve eveneens aangetast door 
bevoegdheidsoverschrijding (19/89, 4.B.3; ook het omgekeerde geldt trou
wens: ,Aangezien de bepalingen die voorafgaan aan het artikel dat hun 
inwerkingtreding regelt, niet in strijd zijn met de aangevoerde bepalingen, 
dient dit Iaatste artikel niet te worden vernietigd"; zie 18/90, B.15). 

In andere gevallen vernietigt het Arbitragehof dergelijke bepaling slechts in 
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de mate dat zij de inwerkingtreding van de vernietigde bepaling regelt, en 
laat voor het overige de bepaling bestaan in zoverre zij de in werkingtreding 
van [een] niet door bevoegdheidsoverschrijding aangetaste bepaling(en) 
regelt (23/89, B.2.15 en B.3). 

§ 2. Gedeeltelijke vernietiging, in functie van bet belang 

191. Aangezien de verzoekende partijen slechts belang hebben bij de vernie
tiging van artikel 3, § 2, tweede lid, in zoverre het betrekking heeft op de 
laboratoria vermeld in artikel 3, § 1, 4°, blijft de vernietiging beperkt tot 
de woorden ,of 4°" (23/89, B.2.9). 

§ 3. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling 

192. Gelet op de beperkte omvang van de vernietiging, dienen, met toepas
sing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 de 
gevolgen van de vernietigde bepaling definitief te worden gehandhaafd 
(26/90, 1l.B.1). Om de continui1eit van het beleid inzake maatschappelijk 
welzijn te waarborgen, is het aangewezen de rechtsgevolgen van de gedeelte
lijk vernietigde bepaling, conform artikel 8, tweede lid, van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof te handhaven tot 31 december 
1991 (4/91, B.9). 

§ 4. Gevolgen van de arresten op prejudiciele vraag 

193. Krachtens artikel28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof geldt het gezag van een arrest van het Hof waarbij wordt 
geantwoord op een prejudiciele vraag, enkel ten aanzien van de verwijzende 
rechter en de rechtscolleges die uitspraak doen ,in dezelfde zaak". Gelet 
op de artikelen 4, 2°, en 26, § 2, derde lid, 1°, van dezelfde wet, waaruit 
blijkt dat de draagwijdte van een dergelijk arrest verder gaat dan de grenzen 
bepaald in artikel 28, dient het Hof evenwel rekening te houden met de 
weerslag die zijn beslissing kan hebben op andere situaties dan die welke 
het voorwerp waren van de prejudiciele vraag (18/91, B.9). 

§ S. Handhaving van de gevolgen van arresten op prejudicH~Ie vragen 

194. Het Hof acht het omwille van de rechtszekerheid verantwoord dat de 
nalatenschappen opengevallen v66r de uitspraak van het arrest Marckx 
onverlet zouden blijven, niettegenstaande de vaststelling dat het vroegere 
artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek ongrondwettig is. Hieruit volgt, dat 
het oude artikel756 van het Burgerlijk Wetboek nog kan worden toegepast 
op nalatenschappen opengevallen v66r 13 juni 1979, maar dat het niet 
toepasselij k is op nalatenschappen opengevallen vanaf die datum (18/91, 
B.ll). 

271 



§ 6. De in bet bodemgeschil toe te passen rechtsregel 

195. Wanneer het Hof een bepaling ongrondwettig verklaart, laat het zich 
niet in met de vraag welke rechtsregel door de bodemrechter zal moeten 
toegepast worden in het bodemgeschil. Het staat aan het rechtscollege dat 
een prejudiciele vraag bij het Hof aanhangig maakt, uitspraak te doen over 
de toepasselijkheid van een norm op een zaak die bij het rechtscollege is 
aanhangig gemaakt (18/91, B.1). 

197. Eens heeft het Hof zelf de oplossing aangereikt, in een zaak betreffen
de het erfrecht van natuurlijke kinderen: het verbod om op onverantwoorde 
wijze afbreuk te doen aan het beginsel van de gelijkheid voor de wet heeft 
tot gevolg dat de niet-discriminerende regel vastgesteld bij de wet van 31 
maart 1987 dient te worden toegepast, zelfs op situaties die, tussen 13 juni 
1979 en 6 juni 1987, beheerst zouden worden door de discriminerende regel 
vervat in het vroegere artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek. Zoniet zou 
de toetsing door het Hof zonder nuttig effect blijven (18/91, B.12). 

HOOFDSTUK III 

HET GRONDWETTELIJK CONTENTIEUX 

AFoELING I 

DE BESCHERMING VAN DE GRONDRECHTEN 

§ 1. Het gelijkheidsbeginsel 

A. De betekenis en de draagwijdte van het gelijkheidsbeginsel 

I. Evaluatiecriteria 

a. Beginsel 

198. De grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet 
en van de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling 
volgens bepaalde categorieen van personen zou worden ingesteld, voor 
zover voor het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verant
woording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet 
worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de 
overwogen maatregel (of deter beoordeling staande norm) en met de aard 
van de in het geding zijnde beginselen (34/90, B.2.; 35/90, B.3.; 9/91, B.4.; 
10/91, B.2.1.; 18/91, B.3.; 19/91, 2.B.l.; 20/91, B.4.; 22/91, B.3.; 25/91, 
B.2.; 27/91, B.4.; 30/91, B.2.; 34/91, 2.B.2.; 36/91, B.l.; 39/91, 6.B.7.; 
41/91, B.S.); het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat 
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de aangewende middelen redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde 
doel. (21/89, B.4.5.b.; 22/89, B.4.8.b; 23/89, B.1.3; 1/90, B.1.2; 34/90, 
B.2.; 35/90, B.3.; 39/90, B.2.; 8/91, B.6.; 9/91, B.4.; 10/91, B.2.1.; 16/91, 
4.B.2.; 18/91, B.3.; 19/91, 2.B.l.; 20/91, B.4.; 25/91, B.2.; 27/91, B.4.; 
30/91, B.2.; 34/91, 2.B.2.; 36/91, B.l.; 39/91, 6.B.7.; 41/91, B.5.; de 
eerste zin slechts in 26/91, B.5.; toegepast op een belasting: 3/91, B.4.1.; 
vgl. 26/90, 6.B.6.: bier zijn de woorden ,der Belgen voor de wet" niet 
opgenomen, en ,volgens bepaalde categorieen" luidt ,tussen bepaalde 
categorieen van rechtssubjecten; 42/90, B.2.: ,Het gelijkheidsbeginsel is 
geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat; het arrest 
spreekt ook over een , , verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen 
van rechtssubjecten"; vgl., zonder dat hierbij de bovenstaande definitie in 
extenso wordt geciteerd: 9/90, B.3; vgl. 18/90, B.8: ,in zover het criterium 
op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord" en ,een dergelij
ke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en 
de gevolgen van deter beoordeling staande norm"). Het gelijkheidsbeginsel 
zou geschonden zijn indien het specifieke karakter van de door de bestreden 
wet geregelde situatie niet objectief aanwijsbaar was, en daarenboven 
indien, gelet op de gevolgen van de bestreden maatregel en de aard van de 
in het geding zijnde beginselen, de bestreden maatregel redelijkerwijs niet 
evenredig zou zijn met het beoogde doel (25/90, 8.B.5). 

b. Een objectief en redelijk verantwoord onderscheid 

199. De artikelen 6 en 6bis van de Grondwet worden slechts geschonden 
indien ten gevolge van de inwerkingtreding, een onderscheid ontstaat dat 
niet objectief is, noch redelijk verantwoord (36/90, IV.4). Een ongelijke 
behandeling is dus toegelaten, indien deze verantwoord is. Het Hof acht het 
daarbij niet steeds nodig te wijzen op de door haar gehanteerde begripsom
schrijving van het gelijkheidsbeginsel (voor een toepassing ten aanzien van 
het vaststellen van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen 
voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering met betrekking tot ver
strekkingen van klinische biologie, zie 23/89, B.2.5.: die voorwaarden 
hoeven niet noodzakelijk identiek te zijn voor de diverse categorieen van 
laboratoria, maar kunnen een verschillende behandeling inhouden, in zo
verre daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat, zoals is 
aangeduid; voor toepassingen inzake de belastingen, zie arrest 26/91, B.9.: . 
wanneer de Verdragsluitende Partijen, aan de hand van objectieve elemen
ten, in een afwijkende regeling betreffende de inkomstenbelastingen hebben 
voorzien in een verdrag tot voorkoming van dubbele belastingen, kan de 
wetgever, zonder de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet te schenden, zijn 
instemming geven aan dat afwijkend stelsel wanneer dit geen ongerechtvaar
digd onderscheid tot stand brengt, evenals arrest 33/91, 4.B.3.1.: wanneer 
de middelen gericht tegen een belasting de schending van de artikelen 6 en 
6bis van de Grondwet aanvoeren, dient het Hof nate gaan of de belasting 
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een onderscheid invoert dat niet redelijk kan worden verantwoord, rekening 
houdend met het doel en de gevolgen van de maatregel en de aard van de 
in het geding zijnde beginselen). 

Het gelijkheidsbeginsel vereist in elk geval niet dat de wetgever telkens het 
meest gunstige regime zou moeten toepassen op de rechtzoekende. Aldus 
oordeelde het Hof dat het gelijkheidsbeginsel niet inhield dat, in elk van de 
overeenkomsten die het met buurlanden sluit ter voorkoming van dubbele 
belasting, Belgie ernaar streeft om, geval per geval, aan de grensarbeiders 
het stelsel te bezorgen dat voor hen op elk ogenblik het meest gunstige zou 
zijn (26/91, B.8). 

De artikelen 6 en 6bis van de Grand wet vereisen niet dat een overgangsbepa
ling tot doel zou hebben een vroegere situatie ongewijzigd te handhaven; 
elke wetswijziging zou onmogelijk worden, mocht worden aangenomen dat 
een nieuwe bepaling de voormelde grondwetsbepalingen zou schenden om 
de enkele reden dat zij de toepassingsvoorwaarden van de vroegere bepaling 
zou beperken (8/91, B.7). 

200. Opdat er sprake zou kunnen zijn van een discriminatie, is uiteraard 
vereist dat door de met dit middel bestreden norm een onderscheid wordt 
ingevoerd! 

Aldus analyseerde het Hof een bepaling die ertoe strekte, bij de berekening 
van het pensioen van een zelfstaridige met een gemengde loopbaan, het 
respectieve--aarid.eel te bepalen -van eik van de activlteiten waaruit rue 
loopbaan bestaat en zo de financile last van dat pensioen over de betrokken 
pensioenregelingen om te slaan, en tevens te voorkomen dat een pensioen 
wordt toegekend voor de berekening waarvan de sam van elk der voormelde 
aandelen, uitgedrukt in breuken, de eenheid zou overschrijden. Door te 
bepalen dat het aandeel betreffende de loopbaan van zelfstandige beperkt 
wordt wanneer de door de wet bepaalde grens wordt overschreden, voert 
de bestreden bepaling geen onderscheid in tussen de pensioengerechtigden 
(7/91, 5.B.l. en 5.B.2). 

Uit de vergelijking van de Nederlandse en de Franse tekst van de bestreden 
bepaling blijkt dat deze z6 dient te worden begrepen dat de aanslagvoet van 
16,5 o/o wordt toegepast tot wanneer de grens van viermaal het gemiddelde 
van de belastbare netto-winst of -baten met betrekking tot de verdwenen 
werkzaamheid behaald gedurende de vier jaren, die aan het jaar van de 
stopzetting of van de vermindering van de werkzaamheid voorafgaan is 
bereikt, en dat het excedent samen met de andere inkomsten wordt belast 
aan het terzake geldende tarief. De bestreden bepaling maakt aldus niet het 
door de verzoekende partij gekritiseerde onderscheid. Het eerste onderdeel 
van het middel, mist derhalve feitelijke grondslag (20/91, B.6). 

201. Bij de evaluatie van het al dan niet verantwoord karakter van het 
gemaakte onderscheid dient men te kijken naar het beoogde doel, het 
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pertinent en adequaat karakter van de criteria van het onderscheid en de 
proportionaliteit met het nagestreefde doel: indien de wetgever geldig 
vermag te oordelen het (beoogde) doel te moeten nastreven, dan nog is 
vereist dat de criteria van onderscheid en de maatregelen die de wetgever 
aan dat onderscheid verbindt, enerzijds pertinent en adequaat zijn en 
anderzijds niet onevenredig zijn met het nagestreefde doel (13/91, 6.B.2). 
De toetsing door het Hof van de overeenstemming van wetten, decreten en 
ordonnanties met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, slaat op het 
objectief karakter van het onderscheid, de overeenstemming van de maatre
gelen met het nagestreefde doel en het bestaan van een redelijk verband 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel (13/91, 7.B.3). 

II. De marginale toetsing 

a) Geen opportuniteitscontrole 

1° Beginsel 

202. Het komt het Hof niet toe te oordelen of een door de wet voorgeschre
ven maatregel opportuun of wenselijk is. Het staat aan de wetgever de 
maatregelen vast te stellen die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. 
De toetsing door het Hof van wetten, decreten en ordonnanties aan de 
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet slaat op het objectieve karakter van 
het onderscheid, het adequaat karakter van de maatregelen ten aanzien van 
het nagestreefde doel en het bestaan van een redelijke verhouding tussen 
de aangewende middelen en het beoogde doel. Het komt het Hof niet toe 
daarenboven nate gaan of het door de bevoegde wetgever nagestreefde doel 
ook nog door andere wettelijke maatregelen zou kunnen worden bereikt. 
(23/89, B.2.7.; in dezelfde zin: 20/91, B.lO.; 13/91, 7.B.3.; 38/91, B.3.10). 
Artikel 107ter van de Grondwet verleent aan het Arbitragehof niet een 
beoordelings- en beslissingsbevoegdheid die vergelijkbaar is met die van de 
(democratisch verkozen) wetgevende kamers (19/91, 6.B.5.2. en 39/91, 
6.B.8.). Het komt het Hof uitsluitend toe nate gaan of de maatregelen die 
wetgevende vergaderingen hebben genomen aan bet gelijkheidsbeginsel en 
het niet-discriminatieverbod voldoen (39/91, 6.B.8). 

2° Casuistiek 

203. Uit het loutere feit dat de bestreden wet afwijkt van bepaalde rechter
lijke uitspraken kan niet worden afgeleid dat de wetgever daarmee een 
onderscheid heeft ingevoerd dat strijdig is met de artikelen 6 en 6bis van 
de Grondwet. Het komt de wetgever toe de opportuniteit te beoordelen om 
op aile situaties een identieke aansprakelijkheidsregeling toe te passen of 
van het gemeen recht af te wijken, of zelfs vrijstellingen in te voeren voor 
bepaalde aangelegenheden en om bijzondere redenen (25/90, 8.B.5). 

Door de pertinentie te betwisten van de redenen waarom de wetgever de 
politierechtbank er niet eens toe heeft gemachtigd de gewone opschorting 
van de uitspraak te gelasten, wordt geen ongelijke behandeling aangeklaagd 
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die enkel de categorie van personen zou treffen wie een gecontraventionali
seerd wanbedrijf is ten Iaste gelegd. Het komt het Hof niet toe te oordelen 
of het opportuun zou zijn dat de politierechtbanken in het algemeen 
bevoegd zouden zijn om de uitspraak van een veroordeling op te schorten 
(9/91, B.10). 

Het komt het Hof niet toe zijn beoordeling in de plaats te stellen van het 
oordeel van de bevoegde wetgever wat het aandeel betreft dat aan de steden 
Luik en Charleroi uit het Gemeentefonds wordt toegekend, voor zover de 
vaststelling van dat aandeel niet op een kennelijk verkeerde beoordeling 
b~rust (13/91, 6.B.5.2). 

Wanneer de fiscale wet tegelijk belastingplichtigen beoogt met verscheidene 
inkomens- en vermogenstoestand, dient zij deze verscheidenheid aan toe
standen noodzakelijkerwijs op te vangen in categorieen die met de werke
Iijkheid slechts overeenstemmen op vereenvoudigende en benaderende wij
ze. Dat is des te meer het geval nu in het fiscaal recht de doeltreffendheid 
van de criteria en de administratieve kosten van de toepassing ervan in 
aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van de vraag of 
zij op redelijke wijze kunnen worden verantwoord. Aan de hand van die 
gegevens moet worden nagegaan of de wetgever zijn beoordelingsbevoegd
heid niet is te buiten gegaan (20/91, B.IO). 

Het komt de wetgever toe, wanneer hij beoogt nieuwe financieringsbronnen 
voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering te ontsluiten, te oordelen in 
hoeverre het opportuun is de verschillende caiegorieen van personendie aan 
de consumptie van geneesmiddelen deelnemen ertoe te verplichten tot de 
financiering bij te dragen, en te beslissen slechts een van die categorieen 
eraan te onderwerpen, in onderhavig geval de producenten van geneesmid
delen, wier omzetcijfer in nauw verband staat met de door de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering gedragen uitgaven. Daarbij vermag de wetgever 
evenwel niet de draagwijdte van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet te 
miskennen door de producenten van geneesmiddelen op discriminerende 
wijze te behandelen ten opzichte van met hen vergelijkbare categorieen van 
personen (24/91, B.2.3). 

Het komt de decreetgever toe te oordelen in hoeverre het opportuun is de 
verschillende categorieen van personen, die milieuverontreiniging veroorza
ken te verplichten een belasting te betalen en te beslissen dat de ophalers 
van afvalstoffen, wier keuze van methode van verwijdering van die afval
stoffen in direct verband staat met de voor de bescherming van het milieu 
door de overheid ten laste genomen uitgaven, eraan onderworpen zijn. 
Daarbij vermag de decreetgever evenwel niet de draagwijdte van de artike
len 6 en 6bis van de Grondwet te miskennen door die categorie op discrimi
nerende wijze te behandelen ten opzichte van de met hen vergelijkbare 
categorieen van personen (32/91, 5.B.2.1.2). 

Voor zover de maatregelen met het nagestreefde doel niet onevenredig zijn 
en met de behoeften inzake schoolgebouwen objectief rekening houden, 
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behoort de keuze van de meest geschikte financieringsmethodes tot de 
beoordelingsbevoegdheid van de decreetgever (38/91, B.3.10). 

b) De ,minimale" marginale toetsing in bijzondere omstan
digheden 
r De handhaving van het hager openbaar belang als bijkomende beperking op de uitgeoefen
de controle 

204. Het Hof is van oordeel dat wanneer de wetgever optrad met het oog 
op de handhaving van ,het hager openbaar belang", zijn controle op de 
naleving van het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod dient te 
worden beperkt wordt tot de ,algemene beginselen van de Belgische rechts
orde''. Het kan worden aanvaard dat het door de bestreden bepalingen 
gemaakte onderscheid zijn verantwoording vindt in het nagestreefde doel 
- de beveiliging van een hager openbaar belang -, in zoverre althans de 
genomen maatregelen redelijkerwijze kunnen worden aangezien als niet 
onevenredig met het door de wetgever nagestreefde doel. De genomen 
maatregelen zouden met name onevenredig zijn indien het handhaven van 
een hager openbaar belang zou worden nagestreefd met miskenning van 
grondbeginselen van de Belgische rechtsorde (18/90, B.9.2). Zoals het Hof 
heeft beslist in het arrest 18/90 van 23 mei 1990, kan worden aanvaard dat 
het onderscheid dat is ingesteld door de bepalingen die stellen dat de kiezers 
van Voeren en Komen-Waasten stemmen in Aubel en in Heuvelland en 
daardoor respectievelijk tot het Franse en het Nederlandse kiescollege 
behoren, zijn verantwoording vindt in het nagestreefde doel - de beveili
ging van een hager openbaar belang - aangezien de bestreden maatregel 
redelijkerwijze kan worden geacht niet onevenredig met dit doel te zijn 
(26/90, 7 .B.2). 

2° De beoordeling van de ,Pacificatiewet" van 9 augustus 1989 

205. De aangevochten bepalingen bevatten een complex geheel van regels 
die ertoe strekken de , ,pacificatie'' te verzekeren in de betrekkingen tussen 
de Vlaamse en de Franse Gemeenschap in hun geheel genomen. Door aan 
Kamen-W aasten dezelfde regels als aan Voeren op te leggen, heeft de 
wetgever, met het oog op het verwezenlijken van een evenwicht tussen de 
Gemeenschappen, een symmetrie willen tot stand brengen door een gelijke 
behandeling van een taalgrensgemeente uit het Franse taalgebied en van een 
taalgrensgemeente uit het Nederlandse taalgebied (18/90, B.9.2.). 
De bepalingen, die enkel toepasselijk zijn op de gemeenten Voeren en 
Komen-Waasten, vervangen de tussenkomst van de bestendige deputatie 
door die van het college van gouverneurs, inzake schorsing en afzetting van 
de schepenen en inzake dwangtoezicht; de bepalingen doen het optreden van 
de gouverneur afhangen van het eensluidend advies van dat college inzake 
algemeen toezicht, dwangtoezicht en inzake bepaalde maatregelen van 
goedkeuringstoezicht; ten slotte vervangen zij de bestendige deputatie door 
de gouverneur die handelt op eensluidend advies van het college wat 
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bepaalde maatregelen van goedkeuringstoezicht betreft. Het enkel voor de 
gemeenten Voeren en Komen-Waasten inschakelen van een taalparitair 
samengesteld college van gouverneurs, bij de uitoefening van de bevoegdhe
den inzake schorsing en afzetting van schepenen en inzake toezicht, beant
woordt aan het algemene doel van de aangevochten wet, met name de 
pacificatie tussen de Gemeenschappen. Zelfs indien deze tussenkomst in 
sommige gevallen de procedure omslachtiger maakt en tot verlenging leidt 
van de proceduretermijnen, is zij niet onevenredig met het nagestreefde 
doel, meer bepaald doordat ze niet strijdig is met de in artikel 108 van de 
Grondwet neergelegde beginselen (18/90, B.IO.l en B.l0.2). 
Door voor de randgemeenten en de gemeenten Voeren en Komen-Waasten 
te bepalen dat de schepenen rechtstreeks worden verkozen door het geheel 
van de kiezers volgens het evenredigheidsbeginsel en door - voor diezelfde 
gemeenten - te bepalen dat bij ontstentenis van een consensus in het college 
de beslissing aan de gemeenteraad toekomt, beoogt de wetgever in de eerder 
genoemde gemeenten de ontwikkeling van harmonieuze betrekkingen tus
sen leden van de taalmeerderheid en leden van de taalminderheid en doet 
hij geen afbreuk aan de beginselen van artikel 108 van de Grondwet. Die 
bepalingen kunnen dus niet worden geacht onevenredig te zijn met de 
nagestreefde algemene doelstelling van de wet (18/90, B.11.4). 
Door te bepalen dat voor de randgemeenten en de gemeenten V oeren en 
Komen-W aasten de aanwijzing van de leden van de raad voor maatschappe
lijk welzijn, gebeurt bij rechtstreekse verkiezing en niet bij getrapte verkie
zing, waarborgt de wet met eeri-groiere -waarschijnlijkheld decl.eelneming 
van gekozenen van de taalminderheid in de raad en komt zij tegemoet aan 
het streven naar het betrekken van de taalminderheid bij het beheer van de 
lokale belangen. De bepaling beantwoordt aan de nagestreefde algemene 
doelstelling en is hiermee niet onevenredig (18/90, B.12.2 en B.12.3). 
De regeling die toelaat dat een beroep wordt gedaan op vermoedens bij de 
betwisting in rechte van verkiezingen en de benoemingen van de burgemees
ter, schepenen, gemeenteraadsleden, voorzitter en leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van de taalgrens- en randgemeenten, beantwoordt 
aan de algemene doelstelling van de wet en is er niet mee onevenredig. Het 
geheel van de regeling in acht genomen, blijken noch het recht om een 
kandidaat naar eigen keuze te kiezen noch het recht van iedere burger op 
toegang tot overheidsmandaten, te worden beperkt. Het feit dat een on
weerlegbaar vermoeden voor alle rechtstreeks door de bevolking gekozen 
mandatarissen geldt, getuigt van de zorg van de wetgever om geenszins de 
keuze van de kiezers of de toegang van de kandidaten tot een mandaat van 
rechtstreeks gekozenen te beperken (18/90, B.13.3 en B.13.4). 

3° De beoordeling van de Wet op de organisatie van de Europese Verkiezingen 

206. Elk kiesstelsel moet worden beoordeeld in het licht van de fundamen
tele regels en de politieke evolutie van een land. De wet van 23 maart 1989 
is ge'integreerd in een hervorming van het algemene institutionele stelsel van 
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de Belgische Staat. De aan gang zijnde hervorming beoogt een evenwicht 
te verwezenlijken tussen de verschillende Gemeenschappen en Gewesten van 
het Koninkrijk. Het is een gelegenheidswet: zij is slechts van toepassing op 
de verkiezing van het Europese Parlement in 1989. In die omstandigheden 
en gelet op de aard van de wet, kan worden aanvaard dat de wetgever heeft 
geoordeeld dat het verkieslijk was de sinds tien jaar bestaande zetelverdeling 
niet te wijzigen. Nu een Staatshervorming aan de gang is komt een dergelijke 
beslissing niet als onredelijk over wanneer rekening wordt gehouden met de 
bedoelingen waarvan zij blijk geeft en kan zij niet worden aangezien als een 
onevenredige beperking in de verkiezing van de Belgische vertegenwoordi
gers in het Europees Parlement (26/90, 6.B.7 en 6.B.8). 

III. Het voorwerp van de evaluatie: enkel de wetskrachtige norm 

a) Beginsel 

207. Bij het nemen van de besluiten ter uitvoering van die wettelijke 
bepaling moet de uitvoerende macht de bepalingen van de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet naleven. Het komt het Hof evenwel niet toe die besluiten 
op hun grondwettigheid te toetsen (met de aldaar vermelde specifieke 
toepassing: 23/89, B.4.3; 1/90, B.4.3). Er moet dus steeds een onderscheid 
worden gemaakt tussen wat uit de wet zelf voorvloeit en wat !outer aan de 
gekozen toepassingswijze van de wet te wijten is (34/90, B.4.2). Het Hof 
is niet bevoegd om te beslissen of, in het geval van de verzoekende partijen, 
de bestreden bepalingen in overeenstemming met het opzet van de wet zijn 
toegepast (30/91, B.4.2.). 
Die onbevoegdheid geldt evenzeer in geval van fragmentering van verorde
ningsbevoegdheid ten voordele van zelfstandige ,lichamen": het Hof ver
mag niet nate gaan of bij de vasts telling van die parameters het gelijkheids
beginsel geschonden is, aangezien die keuze aan de Nationale Commissie 
Geneesheren-ziekenfondsen of, bij ontstentenis van beslissing, aan de Ko
ning toekomt en de beslissingen van die overheden niet binnen de bevoegd
heid van het Hof vallen (6/90, B.5.3). 

b) Casui:stiek 

208. De bepaling die voorschrijft dat het forfait voor verstrekkingen van 
klinische biologie aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden per 
ziekenhuis wordt vastgesteld, volgens parameters die door de Nationale 
Commissie Geneesheren-ziekenfondsen of, bij ontstentenis van beslissing, 
door een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit zijn bepaald, 
impliceert niet noodzakelijk een onderscheid dat niet objectief en redelijk 
zou kunnen worden verantwoord. Het is slechts bij de effectieve vaststelling 
van de parameters op basis waarvan het forfait wordt vastgesteld, dat 
gebeurlijk een onverantwoorde ongelijke behandeling zou kunnen ontstaan 
(6/90, B.5.3). 
In zoverre de aangevochten ongelijkheid betrekking heeft op het onder-
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scheid dat de stad zelf heeft gemaakt onder de ambtenaren die de wetgever 
niet uitdrukkelijk uitsluit van het toepassingsgebied van de maatregelen die 
hij toelaat, dient te worden opgemerkt dat de bestreden wetsbepalingen de 
overheden toelaten maatregelen te treffen binnen de grenzen van het onder
zoek dat is geschied in het antwoord op het eerste middel (34/90, B.4.2). 

Het Hof vermag niet na te gaan of bij de inwerkingstelling van een 
onderscheid en bij de maatregelen die voor iedere categorie worden gena
men (laboratoria die verstrekkingen van klinische biologie verrichten voor 
in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en de laboratoria die zulke 
verstrekkingen verrichten voor niet opgenomen rechthebbenden), het ge
Iijkheidsbeginsel geschonden wordt, aangezien die inwerkingstelling een 
optreden van de Koning vereist dat niet onder de bevoegdheid van het Hof 
valt (23/89, B.5.3 en B.6; 1190, B.5.3 en B.6.3; 6/90, B.6). 
De toewijzing door de decreetgever van de bevoegdheid tot benoeming van 
een ambtenaar aan een bepaald orgaan (de Executieve), doet op zichzelf 
geen afbreuk aan artikel 6 van de Grondwet. Enkel oneigenlijk gebruik van 
de aldus verleende benoemingsbevoegdheid zou eventueel de grondwettelij
ke regel kunnen schenden; de met het toetsen van de legaliteit van bestuurs
handelingen belaste rechterlijke instantie zou echter ten deze bij uitsluiting 
tot kennisneming daarvan bevoegd zijn (35/91, 2.B.3). 

In zover de aangevoerde discriminatie zou betrekking hebben op de hoogte 
van het inschrijvingsgeld, zou ze niet kunnen worden toegeschreven aan de 
bestreden deGre~tsbepalingen, -vermits hetbedragvan heLinschrijvingsgeld 
niet door die bepaling wordt vastgesteld, maar door die betrokken onder
wijsinstellingen zelf, die terzake enkel de verplichting hebben een mini
mumbedrag op te leggen dat door de Executieve wordt vastgesteld (19/91, 
2.B.3). 

c) De grondwetsconforme interpretatie als richtsnoer 

209. Wei wordt, in geval een (machtigings)wet in algemene bewoordingen 
is gesteld, uitgegaan van een grondwetsconforme interpretatie van de bestre
den norm: de bestreden machtigingswet staat de Koning niet toe af te wijken 
van het beginselluidens welk, wanneer een norm een verschil in behandeling 
instelt tussen bepaalde categorieen van personen, er voor dat onderscheid 
een objectieve en redelijke verantwoording moet bestaan die moet worden 
beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de ter beoorde
ling staande norm (9/90, B.3). 

In zoverre de aangevochten ongelijkheid betrekking heeft op het onder
scheid dat de stad zelf heeft gemaakt onder de ambtenaren die de wetgever 
niet uitdrukkelijk uitsluit van het toepassingsgebied van de maatregelen die 
hij toelaat, dient te worden opgemerkt dat de bestreden wetsbepalingen de 
overheden toelaten om maatregelen te treffen binnen de grenzen van het 
onderzoek dat is geschied in het antwoord op het eerste middel (34/90, 
B.4.2). Die bepalingen zijn niet in zulke bewoordingen gesteld dat de lokale 
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overheden zich erdoor zouden kunnen ontslagen achten rekening te houden 
met artikel 6 van de Grondwet wanneer zij gebruik maken van de hun 
toegekende mogelijkheid, en met de concrete omstandigheden die betrek
king hebben zowel op hun financiele toestand als op de structuur en de 
formatie van het personeel waarover zij beschikken. In de geest van de 
wetgever zijn de lokale overheden het best geplaatst om onder het toezicht 
van de toeziende overheid te oordelen of hun toestand in zoverre ernstig is 
dat de uitzonderlijke maatregelen noodzakelijk zijn en om het nut van de 
onderscheiden mogelijke maatregelen te onderzoeken (34/90, B.4.2.; 
35/90, B.5.1). 

Door de bepalingen van de gecoordineerde dienstplichtwetten betreffen
de het uitstel, de vrijlating en de vrijstelling alsmede de bepalingen betref
fende de procedure voor het onderzoek van de krachtens die bepalingen 
ingediende aanvragen op de gewetensbezwaarden toepasselijk te maken 
en door aldus de militiegerechten voor alle dienstplichtigen bevoegd te 
maken, ongeacht of zij een burgerdienst, een gewapende dienst of een 
niet-gewapende militaire dienst vervullen, heeft de wetgever alle dienst
plichtigen op dezelfde manier willen behandelen voor het toekennen van 
uitstel, ongeacht in welke van de drie voormelde situaties zij zich bevinden. 
Evenzo maakt het artikel van de gecoordineerde dienstplichtwetten, dat 
de aanwezigheid van een hoge officier in de Hoge Militieraad voorschrijft, 
geen onderscheid onder de dienstplichtigen. Er is dus geen enkele on
gelijke behandeling, behalve dat die aanwezigheid, volgens eiser tot cas
satie, zelfs wanneer die Raad de situatie onderzoekt van een dienstplich
tige die het statuut van gewetensbezwaarde heeft aangevraagd, een ge
brek aan bescherming inhoudt van een der ideologische of filosofische 
minderheden bedoeld in de tweede zin van artikel 6bis van de Grondwet. 
Die bewering doet veronderstellen dat elke hoge officier, als lid van een 
orgaan dat belast is met de toepassing van de wetsbepalingen, ervan wordt 
verdacht er een negatief vooroordeel op na te houden ten aanzien van het 
instituut van het gewetensbezwaar dat door dezelfde wetgever is ingevoerd. 
Het Hof vermag niet op zulk een veronderstelling te steunen. De aange
voerde stelling kan niet worden aangenomen, zonder dat moet worden 
nagegaan of de aanvragers van dat statuut tot een ideologische of filosofi
sche minderheid behoren in de zin van artikel6bis van de Grondwet (23/91, 
B.2.2). 

IV. Gelding ratione personae van het gelijkheidsbeginsel 

a) Vreemdelingen 

210. De bestreden wet is van toepassing op allen, zowel vreemdelingen als 
Belgen, die door de wet van 3 november 1967 ertoe zijn gehouden een 
beroep te doen op een loodsdienst en die betrokken zijn of kunnen zijn bij 
een schadegeval naar aanleiding van het optreden van die dienst en die 
daarom, ten einde te worden schadeloos gesteld, ertoe kunnen worden 
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gebracht voor een Belgisch gerecht te verschijnen. Noch de grondwetgever, 
noch de wetgever leggen in de door de bestreden wet geregelde aangelegen
heid, ten aanzien van die vreemdelingen, afwijkingen of beperkingen op wat 
het genot van de rechten en vrijheden betreft. Artikel128 van de Grondwet 
belet derhalve ten dezen niet dat vreemdelingen zich op de artikelen 6 en 
6bis beroepen (25/90, 3.B.1). 

b) Ongeboren Ieven 

211. De artikelen 6 en 6bis van de Grondwet stellen niet uit zichzelf vast 
dat de mens al vanaf zijn verwekking de bescherming geniet die zij waarbor
gen. Weliswaar houden sommige bepalingen, die voorkomen in verscheide
ne verdragen waarop de verzoekende partijen zich beroepen, voor de 
verdragsluitende staten de verplichting in om maatregelen te nemen waar
door een zwangerschap in optimale omstandigheden normaal tot een goed 
einde kan worden gebracht. Uit de bepalingen van het internationaal 
verdragsrecht waarop de verzoekende partijen zich beroepen, kan niet 
worden afgeleid dat de instemming die de Belgische Staat ermee heeft 
betuigd, de grondwettelijke waarborg van identieke rechten voor levende 
personen en ongeboren kinderen inhouden. W eliswaar bestaan meer be
paald in het Belgisch burgerlijk en sociaal recht, wetsbepalingen die de 
belangen en de gezondheid van het ongeboren kind beschermen vanaf zijn 
verwekking. Hoewel de verplichting het menselijk Ieven te eerbiedigen de 
wetgever verplicht maatregelen te treffen om ook het ongeboren kind te 
besch~rmen,- kan hlen.iit nochtans Diet worden afgelelct dat de wetgever~-op 
straffe van miskenning van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, zou 
verplicht zijn om het geboren en het ongeboren kind op dezelfde wijze te 
behandelen (39/91, 6.B.3). Nude artikelen 6 en 6bis van de Grondwet niet 
de verplichting inhouden om een ongeboren kind op juridisch vlak in elk 
opzicht gelijk te beschouwen met een geboren en levende persoon, dienen 
de middelen enkel te worden onderzocht in zoverre zij discriminaties 
aanvechten tussen geboren en levende personen (39/91, 6.B.4). 

c) Pensioenstelsels , 
212. Het feit dat de betrokken bepaling een invloed zou hebben op de 
verdeling van de financiele last van de pensioenen over de onderscheiden 
stelsels, heeft op zich geen weerslag op de onderscheiden rechten van de 
pensioengerechtigden. De verschillende pensioenstelsels zijn geen personen 
die de door de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet verleende bescherming 
genieten (7/91, 5.B.2). 

d) Groepen van burgers 

213. De in de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet ingeschreven regels van 
gelijkheid en niet-discriminatie zijn niet aileen van toepassing op individuele 
burgers, maar kunnen ook op groepen van burgers worden toegepast 
(13/91, 4.B.2.; 31191, 2.B.2). 
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214. Tot deze groepen van burgers, worden door bet Hof gerekend: 

DE GEMEENTEN. De essentiele factoren van de gemeente zijn: een grondge
bied, bewoners, eigen organen, eigen belangen. Een gemeente is een maat
schap van burgers verenigd door lokale verhoudingen. Artikel 31 van de 
Grondwet belast de gemeenteraden met bet regelen van de gemeentelijke 
belangen. Het beginsel van de gemeentelijke autonomie bevat de erkenning 
van de gemeentelijke macht als onafhankelijke macht. Daaruit volgt dat 
elke gemeente recht heeft op een gelijke behandeling in verhouding tot 
andere groepen die door bet positief recht op een identieke wijze zijn 
samengesteld (13/91, 4.B.2). 
DE PROVINCIES. Een provincie is een politiek lichaam bestaande uit een 
grondgebied, inwoners, met eigen organen en bepaalde belangen. Zij bezit 
rechtspersoonlijkheid en uit dien hoofde een eigen vermogen. Zij is een 
maatschap van burgers verenigd door lokale verhoudingen. Artikel 31 van 
de Grondwet belast de provincieraden met bet regelen van de provinciale 
belangen. Weliswaar is een provincie, net zoals elke overheidsinstelling, een 
instrument ten dienste van bet belang van de burgers; tach vertegenwoordigt 
zij volgens de wet een bepaald type van belangen. Daaruit volgt dat elke 
provincie recht heeft op een gelijke behandeling in verhouding tot andere 
groepen die door bet positief recht op een identieke wijze zijn samengesteld 
(31/91, 2.B.2). 

V. Ben operatie van de evaluatie van bet gelijkheidsbeginsel: de vergelijk
baarheid van de verschillende categorieen 

a) Beginsel 

215. Om de bestaanbaarheid van de bestreden norm met de artikelen 6 en 
6bis van de Grand wet te beoordelen, dient bet Hof eerst te onderzoeken of 
de categorieen van personen ten aanzien van wie een ongelijkheid wordt 
aangevoerd, kunnen worden vergeleken (3/91, B.4.1). 

b) Casui:stiek 

216. De wet van 30 augustus 1988 houdende wijziging van de wet van 3 
november 1967 betreffende bet loodsen van zeevaartuigen heeft betrekking 
op een objectief aanwijsbare groep in zover bet gaat om personen die 
betrokken zijn bij de regeling van schade die geleden of veroorzaakt is door 
een beloodst schip ten gevolge van hetzij een fout van de organisator van 
een Ioodsdienst of een lid van zijn personeel, hetzij een defect aan de 
apparatuur die deze dienst gebruikt. Voorts versterken verscheidene regels, 
die reeds voorkwamen in de wet van 3 november 1967 betreffende bet 
loodsen van zeevaartuigen, bet specifieke karakter van de situatie die de 
wetgever door de bestreden wet heeft gei:soleerd: bet loodsen van zeevaartui
gen in de wateren die de wet bepaalt, behoort tot de uitsluitende bevoegd
heid van de Staat; de zeevaartuigen zijn onderworpen aan de verplichting 
een loads te nemen in de wateren die de Koning bepaalt; de kapiteins die 
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onderworpen zijn aan de loodsverplichting zijn gehouden tot betaling van 
de bij het tarief bepaalde loodsgelden, zelfs indien zij geen gebruik hebben 
gemaakt van de diensten van een loads; de toelatingsvoorwaarden tot het 
ambt van loads worden door de Koning bepaald; allerlei kosten die door 
de loodsen worden gemaakt komen ten laste van de kapiteins. Derhalve kan 
worden aanvaard dat de wetgever de categorieen van belangplichtingen op 
wie de bestreden wet van toepassing is, voornamelijk wegens hun inschake
ling in het maritieme gebeuren, als zo specifiek beschouwt dat een bijzonde
re aansprakelijkheidsregeling verantwoord is (25/90, 8.B.6 en 8.B.7.1). 

217. De categorie van belastingplichtigen die automatische ontspannings
toestellen exploiteren, is niet voldoende vergelijkbaar met de categorie van 
belastingplichtigen die spelen en weddenschappen exploiteren, zodat de 
beweerde ongelijkheid in fiscale behandeling tussen beide categorieen door 
het Hof niet in aanmerking kan worden genomen. Daaruit volgt dat het 
middel ontleend aan de schending van de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet, niet als ernstig kan worden aangezien (3/91, B.4.2, met omstan
dige motivering: Het Hof stelt vast dat het W etboek van de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen een duidelijk onderscheid 
maakt tussen beide soorten van belastingen waaraan de voormelde catego
rieen van belastingplichtigen zijn onderworpen. Titel III van voormeld 
W etboek regelt de belasting op de spelen en de weddenschappen en titel IV 
de be lasting op de automatisGhe ontspanningstoestellen. V oar beide soorten 
van belastingen wordt aldus in een eigen, specifieke regeling voorzien. Oak 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten maakt een onderscheid tussen beide 
soorten van belastingen. De belasting op de spelen en weddenschappen en 
de belasting op de automatische ontspanningstoestellen worden door artikel 
3 van voormelde bijzondere wet als twee onderscheiden gewestelijke belas
tingen aangemerkt, terwijl in artikel5 van dezelfde wet een eigen lokalisatie
criterium voor beide soorten belastingen wordt gehanteerd. Het Hof merkt 
eveneens op dat de aantrekkingskracht die uitgaat van de automatische 
ontspanningstoestellen, in tegenstelling tot die van de weddenschappen en 
casino's, niet beperkt blijft tot diegenen die er zich op eigen initiatief aan 
blootstellen. Personen die aan spelen en weddenschappen, bedoeld in het 
bestreden artikel 63, wensen deel te nemen, dienen zich in welbepaalde, in 

. aantal beperkte, gelegenheden te begeven en dit met het uitdrukkelijk 
voornemen die spelen of weddenschappen te beoefenen. Die drempel is 
evenwel niet voorhanden ten aanzien van personen die automatische ont
spanningstoestellen wensen te hanteren die zijn bedoeld in het bestreden 
artikel 62: eensdeels bestaan de lokalen waar die toestellen staan opgesteld, 
in vrijwel onbeperkten getale; anderdeels, kan men er veel gemakkelijker 
toe worden gebracht die toestellen te hanteren, zelfs zonder, v66r het 
betreden van een lokaal waar ze zijn opgesteld, een zodanig voornemen te 
hebben gehad). 
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218. De discriminatie steunt op een vergelijking tussen twee categorieen van 
personen - zij die door een raadsman worden vertegenwoordigd en zij die 
niet zijn vertegenwoordigd - die noch nichtstreeks noch onrechtstreeks 
door de wet tot stand zijn gebracht maar door de verzoekers zijn verzonnen 
op basis van een keuze die zij hebben gemaakt. Dit middel kan niet tot 
grondslag dienen voor de vernietiging van een wetsbepaling wegens scherr
ding van de artikelen 6 en 6bis G.W. Het beroep is klaarblijkelijk niet 
gegrond (22/91, B.5, B.6 en B.8). 

219. De discriminatie die de verzoekers aanklagen, steunt op een vergelij
king tussen de verzoekende partijen voor de Raad van State, enerzijds, en 
de tegenpartijen voor dezelfde Raad, anderzijds. Deze categorieen van 
personen zijn niet voldoende vergelijkbaar: aileen de verzoekende partij 
moet Iaten blijken van een belang bij het door haar ingediende beroep en 
aileen zij kan van het beroep afstand doen, terwijl het belang-begrip aan 
de tegenpartij volkomen vreemd is en zij vast partij is in het geding op grond 
van haar verhouding tot de bestreden handeling. Dit middel kan niet tot 
grondslag dienen voor de vernietiging van een wetsbepaling wegens scherr
ding van de artikelen 6 en 6bis G.W. Het beroep is klaarblijkelijk niet 
gegrond (22/91, B.4, B.6 en B.8). 

220. De discriminatie die zou voortvloeien uit het verschil in de rechtsple
ging voor de Raad van State en de rechtspleging voor het Arbitragehof, 
steunt op een vergelijking tussen twee rechtsplegingen die niet vergelijkbaar 
zijn; zij kan dus ook niet dienen als grond tot vernietiging van een wetsbepa
ling wegens schending van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet. Dit 
middel kan dan ook niet tot grondslag dienen voor de vernietiging van een 
wetsbepaling wegens schending van de artikelen 6 en 6bis G.W. Het beroep 
is klaarblijkelijk niet gegrond (22/91, B. 7 en B.8). 

221. Uit het oogpunt van de doelstelling - de financiering van de ziekte
en invaliditeitsverzekering - die door de bestreden bepaling wordt beoogd, 
zijn de verschillende categorieen van personen die aan de consumptie van 
geneesmiddelen deelnemen - voorschrijvende artsen, apothekers, consu
menten en producenten van geneesmiddelen - geen vergelijkbare catego
rieen. Bijgevolg kan dat artikel de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet niet 
schenden in zoverre het de farmaceutische industrie wei, en de voorschrij
vende artsen, de gevestigde apothekers en de consumenten van geneesmid
delen niet onderwerpt aan de vergoeding en aan de heffing die ten voordele 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering is ingesteld (24/91, B.2.3). 

222. De bestreden wetsbepaling heeft tot doel aile Belgische provincies 
zonder uitzondering de aan de betrekking van brigadecommissaris inherente 
financiele last te Iaten dragen, en roept geen verschil in behandeling in het 
Ieven in eenzelfde categorie van publiekrechtelijke rechtspersonen die de 
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grondwettelijke bescherming genieten, in casu de provincies. De verzoeken
de partij kan zich niet met recht beroepen op het bestaan van een discrimina
tie ten aanzien van twee categorieen van rechtspersonen die te zeer verschil
len om vergeleken te worden: de Staat, enerzijds, en de provincies, ander
zijds (31/91, 2.B.3). 

c. Een bijzonder aspect van de vergelijkbaarheid: de autono
mie van de Gemeenschappen en de Gewesten 

223. De verwerving van autonomie door de Gemeenschappen en de Gewes
ten kon niet zonder gevolgen blijven voor de vergelijkbaarheid van de 
verschillende rechtstoestanden die in elk van deze deelcomponenten van de 
Staat werden gecreeerd ingevolge de aanwending van deze autonomie. Een 
verschil in behandeling in materies waar de Gemeenschappen en Gewesten 
over eigen bevoegdheden beschikken, is het resultaat van een onderscheiden 
beleid overeenkomstig de door of krachtens de Grondwet aan de deelgebie
den verleende autonomie, hetgeen op zich niet kan worden geacht strijdig 
te zijn met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet (33/91, 4.B.4.1) 

De autonomie die artikel 59bis, § 2, van de Grondwet en artikel 4 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 toekennen aan de Gemeenschappen 
heeft voor gevolg dat een onderscheiden beleid kan worden gevoerd door 
de betrokken decreetgevers. Die autonomie zou geen inhoud hebben, mocht 
een verschil in behandeling tussen bestemmelingen van regels die in eenzelf
ae materteaanweerskanten-van-toepassing is;-als zodanig geacht-worden 
strijdig te zijn met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet. De vergelijking 
tussen de normen die uitgaan van de twee Gemeenschappen inzake lokale 
radio's is rechtens niet verantwoord (25/91, B.4). 

VI. De draagwijdte van het gelijkheidsbeginsel 

a) Het discriminatieverbod als correlatief van het gelij kheids
beginsel 

224. Artikel 6bis van de Grondwet bepaalt: ,Ret genot van de rechten en 
vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd 
worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet onder meer de 
rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden" 
(23/89, B.1.2.). Artikel6bis verbiedt elke discriminatie die rechtstreeks of 
onrechtstreeks voortvloeit uit de toepassing van een wet, een decreet of een 
ordonnantie (22/91, B.3). 

b) Draagwijdte van de toepassing van het verbod van met de 
Grondwet strijdige ongelijke behandeling 

225. Artikel (6 en) 6bis van de Grondwet heeft (hebben) [in zijn eerste deel] 
een algemene draagwijdte en verbiedt elke discriminatie, ongeacht de oor
sprong ervan: de grondwettelijke regel van niet-discriminatie is van toepas-
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sing ten aanzien van alle rechten en vrijheden die aan de Belgen zijn 
toegekend (23/89, B.1.2; 26/90, 3.B.l. en 6.B.1; 16/91, 4.B.1; 20/91, B.3; 
24/91, B.l.l. en B.1.2.; 31/91, 2.B.1; 39/91, 6.B.6). De exceptie luidens 
welke artikel 6bis van de Grondwet enkel opkomt tegen discriminatie op 
grond van ideologische en filosofische levensopvattingen, dient te worden 
verworpen (26/90, 3.B.1). 

226. De artikelen 6 en 6bis gelden derhalve ook t.a.v. de wetten die het 
kiesrecht en de verkiesbaarheid regelen (26/90, 6.B.1). Zij gelden bovendien 
in fiscale aangelegenheden. Artikel 112 van de Grondwet bevestigt dit 
trouwens; deze bepaling is immers een precisering of bijzondere toepassing 
van het in artikel6 van de Grondwet geformuleerde algemeen gelijkheidsbe
ginsel. Het Hof is bevoegd om kennis te nemen van het door verzoekers 
aangevoerde mid del, met name schending van de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet, juncto artikell12 van de Grondwet (20/91, B.3; in dezelfde zin, 
24/91, B.l.l. en B.1.2: het Hof is bevoegd om kennis te nemen van het 
middel dat de schending van die artikelen aanvoert, ook al gaat het om een 
aangelegenheid bedoeld in artikel112 van de Grondwet). De grondwettelij
ke regels van gelijkheid en van niet-discriminatie zijn van toepassing ten 
aanzien van alle rechten en vrijheden die aan de Belgen zijn toegekend, met 
inbegrip van die welke voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen 
die Belgie binden, die in de interne rechtsorde toepasselijk zijn gemaakt 
door een akte van instemming en die directe werking hebben (18/90, 
B.11.3.; 39/91, 6.B.6). 

B. Het gelijkheidsbeginsel in de praktijk 

I. Het gelijkheidsbeginsel in de sociale zekerheid 

a) Uitvoering van verstrekkingen in de klinische biologie 

r De verplichte vennoot en het recht van vereniging 

227. Uit de bestreden bepaling, krachtens welke elke persoon die verstrek
kingen van klinische biologie verricht, vennoot moet zijn van de vennoot
schap die een bepaalde categorie van laboratoria uitbaat, vloeit reeds voort 
dat alleen personen die gemachtigd zijn om verstrekkingen van klinische 
biologie te verrichten, die effectief in het laboratorium dergelijke verstrek
kingen verrichten en die geen voorschrijvende geneesheren zijn, vennoten, 
zaakvoerder of bestuurder van het laboratorium kunnen zijn. Door daaren
boven aan alle personen die in zulk laboratorium verstrekkingen van 
klinische biologie verrichten de verplichting op te leggen vennoot van de 
vennootschap te zijn, legt de wetgever zowel aan die vennootschappen als 
aan die personen een verplichting op die weliswaar verband houdt met het 
nagestreefde doel, maar toch onevenredig is ten aanzien van datzelfde doel 
doordat die bepaling de vrijheid van vereniging al te zeer aantast. Dergelijke 
bepaling behelst dan ook een schending van de grondwettelijke regels van 
gelijkheid en niet-discriminatie (23/89, B.2.9). 
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2° Het verboden lidmaatschap van vennootschappen en natuurlijke personen, en de vrijheid 
van vereniging 

228. De bepaling die de privaatrechtelijke vennootschappen die een labora
torium uitbaten verbiedt lid of vennoot te zijn van een andere rechtsper
soon, rechtstreeks of onrechtstreeks te beschikken over titels, die aldan niet 
kapitaal vertegenwoordigen in een andere vennootschap, de hoedanigheid 
te hebben van orgaan of lid zijn van een orgaan van een andere rechtsper
soon of vennootschap en hen tenslotte verbiedt een vennoot, orgaan of lid 
van een orgaan van een andere rechtspersoon of vennootschap te vertegen
woordigen, beoogt het verbieden van bindingen tussen de bedoelde labora
toria en derden, inzonderheid handelsvennootschappen, waarvan de be
drijvigheid direct of indirect betrekking heeft op de geneeskunde. Kan 
de wetgever geldig oordelen dat oogmerk te moeten nastreven, tach houdt 
de bestreden bepaling, zoals ze is geformuleerd, een absoluut en alge
meen verbod in voor de bedoelde vennootschappen om lid of vennoot te 
zijn van om het even welke andere rechtspersoon, om titels te bezitten in 
om het even welke andere vennootschap en om (leden van) een orgaan van 
om het even welke andere rechtspersoon of vennootschap te vertegenwoor
digen. Daardoor tast die bepaling op buitensporige manier de vrijheid van 
vereniging aan van de vennootschappen die een laboratorium uitbaten 
wegens het algemeen karakter zelf van het verbod dat hen is opgelegd, 
terwijl niet is aangetoond dat dit absoluut verbod nodig is om het door de 
wetgever nagestreefde doel te be!eiken. Het verschil in behandeling die 
aldus onder de laboratoria tot stand is gebracht beantwoordt niet aan de 
criteria van objectiviteit en pertinentie, die met betrekking tot het door de 
wetgever nagestreefde doel moeten worden beoordeeld, zodat de bestreden 
bepaling de grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie 
schendt, in zover zij aan de bedoelde vennootschappen die een laboratorium 
exploiteren op een algemene manier elke vorm van vereniging of van 
deelneming aan andere groepen van vennootschappen verbiedt (23/89, 
B.2.11). 

229. De bepaling die een volstrekt en algemeen verbod invoert voor de 
vennoten om: a) lid of vennoot te zijn van om het even welke andere 
rechtspersoon; b) titels te bezitten in een vennootschap waarvan het maat
schappelijk doel in verband staat met de geneeskunst of met de levering van 
produkten of diensten aan beoefenaars van de geneeskunst, of om een 
orgaan te zijn of te vertegenwoordigen in zulke vennootschap, en die 
bovendien de Koning machtigt om die verbodsbepalingen uit te breiden tot 
om het even welke andere rechtspersoon of vennootschap, legt aan de 
vennoten van sommige categorieen van laboratoria buitensporige beperkin
gen op, doordat hun vrijheid van vereniging op een onevenredige manier 
wordt aangetast door de algemeenheid van de verbodsbepalingen, zonder 
dat die maatregelen nodig zijn om het nagestreefde doel te bereiken (23/89, 
B.2.12 en B.2.13). 
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3° Onderscheid tussen de laboratoria die verstrekkingen van klinische biologie verrichten voor 
in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en de laboratoria die zulke verstrekkingen 
verrichten voor niet opgenomen rechthebbenden 

230. Het onderscheid dat op budgettair vlak wordt gemaakt tussen de 
laboratoria die verstrekkingen van klinische biologie verrichten voor in een 
ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en de laboratoria die zulke verstrek
kingen verrichten voor niet opgenomen rechthebbenden, kan objectief en 
redelijk worden verantwoord. De aangevochten bepalingen leggen de ver
zoekers geen lasten op die niet evenredig zouden zijn met die welke aan de 
laboratoria van een ziekenhuis worden opgelegd (23/89 en 1/90; B.5.3; in 
arrest 6/90, overweging B.6, luidt het: ,dat een dergelijk onderscheid kan 
worden verantwoord door de objectieve verschillen tussen de twee catego
rieen van rechthebbenden."). 

4° Terugvordering van bedragen voor prestaties aan niet in een ziekenhuis opgenomen 
patienten 

231. De bepaling die de Koning ertoe machtigt de criteria en de modaliteiten 
te bepalen volgens welke de bedragen waarmede het budget van financiele 
middelen voor het gehele Rijk, voor de verstrekkingen van klinische biolo
gie verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, wordt 
overschreden, of zal overschreden worden, worden teruggevorderd bij de 
laboratoria voor klinische biologie, evenals de regels volgens welke de in 
de rekeningen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
terug te storten bedragen worden berekend, stelt tussen de laboratoria voor 
klinische biologie een onderscheid in naargelang zij verstrekkingen van 
klinische biologie verrichten voor al dan niet in een ziekenhuis opgenomen 
patienten, een onderscheid dat objectief en redelijk kan worden verant
woord (23/89, B.6 en 1/90, B.6.3). 

5° De vennootschapsrechtelijke vorm van een door een privaatrechtelijke rechtspersoon 
uitgebaat laboratorium voor klininsche biologie 

232. Het komt de nationale wetgever toe de voorwaarden vast te stellen 
waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de 
ziekteverzekering met betrekking tot verstrekkingen van klinische biologie. 
Die voorwaarden hoeven niet noodzakelijk identiek te zijn voor de diverse 
categorieen van laboratoria, maar kunnen een verschillende behandeling 
inhouden, in zoverre daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording 
bestaat, zoals is aangeduid in de algemene evaluatiecriteria van het gelijk
heidsbeginsel (23/89, B.2.5 en 1/90, B.3.5). De voorwaarden die bij de 
bestreden bepaling zijn opgelegd aan de laboratoria voor klinische biologie 
waarvan de exploitant een privaatrechtelijke rechtspersoon is, gelden niet 
voor andere categorieen van laboratoria, zoals, onder meer, laboratoria 
uitgebaat door ziekenhuizen, universitaire instellingen en openbare bestu
ren. Het aldus gemaakte onderscheid is gegrond op objectieve criteria 
voortkomende uit het verschil in de statu ten die de verschillende categorieen 

·van laboratoria regelen. De wetgever vermag geldig te oordelen dat het 
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geboden is de laboratoria, die door een privaatrechtelijke vennootschap 
worden uitgebaat, te verplichten de vorm aan te nemen van een burgerlijke 
personenvennootschap, met uitsluiting van elke andere vennootschaps
vorm. Een dergelijke bepaling beoogt, in het raam van de strijd tegen de 
overconsumptie, de transparantie van de sector en de controle van de 
identiteit van de vennoten en van de interne structuur van de laboratoria 
die aanspraak maken op tegemoetkoming van de ziekteverzekering. De 
middelen die worden aangewend leggen de bedoelde laboratoria geen lasten 
op die als onevenredig met het bereiken van dit op zich wettige doel zouden 
voorkomen (23/89, B.2.6 en 1/90, B.3.6; vgl. het schorsingsarrest 22/89, 
B.4.9). 

6° Exclusiviteit van het maatschappelijk doe! en uniciteit van vestigingsplaats voor een 
laboratorium 

233. Zonder te moeten rekening houden met de wettelijke bepaling volgens 
welke een laboratorium slechts een vestigingsplaats mag hebben, volstaat 
het vast te stellen dat de door de bestreden bepaling opgelegde voorwaarden 
(de exploitatie van een laboratorium als enig maatschappelijk doel na te 
streven; zij mogen slechts een laboratorium exploiteren) onbetwistbaar in 
verband staan met het door de wetgever nagestreefde doel en geen·last 
opleggen die niet evenredig is met dat doel. Ret verschil in behandeling dat 
krachtens die bepaling is doorgevoerd tussen de door een privaatrechtelijke 
vennootschap uitgebate laboratoria en laboratoria als bedoeld in artikel 3, 
§ 1, -5n . en o0 -{fe specifieren)vindt-een Vernntwoording tn--de-spedfieke 
structuur van de verschillende personen die deze laboratoria uitbaten en 
behelst geen discriminatie (23/89, B.2.10 en 1/90, B.3.8). 

7' Vertegenwoordiging van de vennoten op de algemene vergadering 

234. De bepalingen die preciseren dat de vennoten op de algemene vergade
ring slechts mogen worden vertegenwoordigd door vennoten, dat de ven
nootschappen als zaakvoerder of bestuurder slechts vennoten mogen heb
ben die zich in het beheersorgaan slechts mogen laten vertegenwoordigen 
door vennoten en dat de vennootschappen geen andere goederen mogen 
verwerven dan die welke nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van hun maatschappelijk doel, leggen voorwaarden op die redelijkerwijze 
evenredig zijn met het door de wetgever beoogde doel (23/89,B.2.14 en 
1/90, B.3.9). 

8° De tewerkstellingsvorm in sommige klinische laboratoria 

235. De bestreden bepaling voorziet erin dat in bepaalde categorieen van 
laboratoria elke persoon die, zonder er prestaties van klinische biologie te 
verrichten, een technische of administratieve werkzaamheid verricht waar
door hij betrokken is bij het bekomen of het mededelen van de analyse van 
klinische biologie, met de uitbater verbonden moet zijn krachtens een 
overeenkomst waardoor hij onder het gezag, de leiding en het toezicht van 
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die uitbater staat, waarbij de voorwaarden waaronder voor bepaalde op
drachten van beperkte duur van deze paragraaf zal mogen afgeweken 
worden, door de Koning kunnen worden bepaald. Het feit dat die bepaling 
slechts betrekking heeft op zeven van de negen categorieen Iaboratoria en 
niet op laboratoria die worden uitgebaat door een ziekenhuis, een universi
taire instelling of een openbaar bestuur, vindt zijn verantwoording in het 
feit dat deze laatste categorieen van laboratoria onder een specifieke wetge
ving ressorteren, die tot een gelijkaardig resultaat Ieidt wat betreft de interne 
controle van de laboratoria. In die omstandigheden kan de bestreden 
bepaling niet worden aangezien als een bepaling waarbij een verschillende 
behandeling wordt ingesteld, waarvoor geen objectieve en redelijke verant
woording bestaat (23/89, B.2.16 en 1/90, B.3.10). 

9" Delegatie van bevoegdheid inzake intrekking van het voordeel van derde-betaler 

236. Blijkens de bepaling is de toekenning en het intrekken van het voordeel 
van de derde-betaler toevertrouwd aan de verzekeringsinstellingen. Aan het 
beginsel van de gelijkheid wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de 
maatregelen die de activiteit van een laboratorium nadeling kunnen be'in
vloeden zouden worden genomen door instellingen waarvan de leden zelf 
lid of vennoot kunnen zijn van een rechtspersoon die een laboratorium 
uitbaat, in zoverre aan die verzekeringsinstellingen slechts de inwerkingstel
ling van uitvoeringsmaatregelen wordt toevertrouwd (23/89 en 1/90, 
B.4.4). 

10" Vaststelling per ziekenhuis van het forfait voor verstrekkingen aan opgenomen patienten 

237. De bepaling die voorschrijft dat het forfait voor verstrekkingen van 
klinische biologie aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden per 
ziekenhuis wordt vastgesteld, volgens parameters die door de Nationale 
Commissie Geneesheren-ziekenfondsen of, bij ontstentenis van beslissing, 
door een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden bepaald, 
impliceert niet noodzakelijk een onderscheid dat niet objectief en redelijk 
zou kunnen worden verantwoord. Het is slechts bij de effectieve vaststelling 
van de parameters op basis waarvan het forfait wordt vastgesteld, dat 
gebeurlijk een onverantwoorde ongelijke behandeling zou kunnen ontstaan 
(6/90, B.5.3). 

]]
0 Regeling van de derde-betaler 

238. De bepaling die de Koning ertoe machtigt bij in Ministerraad overlegd 
besluit en na ad vies van het Beheerscomite van de Dienst voor geneeskundi
ge verzorging, de voorwaarden en specifieke regels vast te stellen in overeen
stemming waarmede het voordeel van de rechtstreekse betaling van de 
tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klini
sche biologie, verricht voor niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebben
den, door de verzekeringsinstellingen kan worden toegekend of ingetrokken 
voor bepaalde laboratoria, brengt geen onderscheid tot stand naargelang 
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het laboratorium al dan niet aan een ziekenhuis verbonden is. Zij heeft 
immers betrekking op de laboratoria voor klinische biologie die de voor
waarden voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering vervullen. Zij 
stelt echter wei een discriminatie in naargelang de rechthebbende van de 
verstrekking van klinische biologie door het laboratorium, al dan niet in een 
ziekenhuis is opgenomen. Het voordeel van de rechtstreekse betaling van 
de tegemoetkoming van de ziekteverzekering kan enkel voor de verstrekkin
gen aan niet opgenomen rechthebbenden aan specifieke voorwaarden wor
den onderworpen. Dat onderscheid is gebaseerd op een objectief en redelijk 
criterium (23/89 en 1190, B.4.2). 

b) Financiering van de sociale zekerheid 

r De bijzondere heffing voor de jarmaceutische industrie 

239. De artikelen 32 tot 34 van de programmawet van 22 december 1989 
voeren, ten laste van de farmaceutische ondernemingen, een , , vergoeding'' 
en een , ,heffing'' in die door de wetgever zelf aan de financiering van de 
sector van de gezondheidszorg van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
zullen worden besteed. Het eerste doel van die artikelen is nieuwe inkom
stenbronnen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering aan te boren. W elis
waar heeft de Regering bij de stemming over de wet het voornemen te 
kennen gegeven om, door de voorgestelde , , vergoeding'' en , ,heffing'', de 
overconsumptie van geneesmiddelen af te remmen. Dat betekent geenszins 
dat de wetgever het essentieel financiele aspect van de genomen inaatrEgelen 
heeft veronachtzaamd, of dat aspect op de achtergrond heeft willen schui
ven. De invoeging van de nieuwe heffingen in artikel 121 van de wet van 
9 augustus 1963, het definitieve karakter dat de vergoeding vanaf de 
inwerkingtreding van de aangevochten wet krijgt, de invoering van de 
heffingen door een programmawet en de bewoordingen zelf van de wet 
tonen aan dat de financiele doelstelling heeft doorgewogen (24/91, B.2.2). 

240. Het komt de wetgever toe, wanneer hij beoogt nieuwe financierings
bronnen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering te ontsluiten, te oordelen 
in hoeverre het opportuun is de verschillende categorieen van personen die 
aan de consumptie van geneesmiddelen deelnemen te verplichten tot de 
financiering bij te dragen, en te beslissen slechts een van die categorieen 
eraan te onderwerpen, in onderhavig geval de producenten van geneesmid
delen, wier omzetcijfer in nauw verband staat met de door de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering gedragen uitgaven. Daarbij vermag de wetgever 
evenwel niet de draagwijdte van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet te 
miskennen door de producenten van geneesmiddelen op discriminerende 
wijze te behandelen ten opzichte van met hen vergelijkbare categorieen van 
personen (24/91, B.2.3). 

241. Het ingestelde verschil in behandeling tussen producenten, naargelang 
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zij gevestigde apothekers die magistrate bereidingen leveren dan wei indus
triele producenten van geneesmiddelen zijn, is verenigbaar met het gelijk
heidsbeginsel. Immers, de produktie-, commercialiserings-, reclamevoor
waarden die voor die twee categorieen van geneesmiddelenproducenten 
gel den, zijn grondig verschillend en kunnen het bestreden verschil in behan
deling op objectieve wijze verantwoorden (24/91, B.2.4). 

242. De wetgever is binnen de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid geble
ven wanneer hij, in de door hem bepaalde voorwaarden, ten laste van de 
farmaceutische ondernemingen, een , vergoeding" heeft ingesteld op de 
door de ziekte- en invaliditeitsverzekering terugbetaalbare geneesmiddelen. 
Hetzelfde geldt voor de ,heffing" op het zakencijfer gerealiseerd in 1988 
op de Belgische markt, hoewel die zowel op de terugbetaalbare als op de 
niet terugbetaalbare geneesmiddelen van toepassing is. Vermits de wetgever 
essentieel het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen voor de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering beoogt, vermag hij de ,heffing" te berekenen op 
de twee categorieen van geneesmiddelen. Hij heeft trouwens rekening 
gehouden met het verschil dat tussen die twee categorieen bestaat, door de 
, ,heffing'' op een lager bedrag vast te stellen voor de niet terugbetaalbare 
geneesmiddelen (24/91, B.2.5). 

2° Bijzondere bijdrage op stortingen voor extralegale voordelen 

243. De stortingen die worden verricht om aan de personeelsleden of hun 
rechthebbenden buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtij
dige dood toe te kennen en die vanaf 1 januari 1989 zijn verricht en betrek
king hebben op de dienstjaren voor die datum, worden voor de inning van 
de [door de artikelen 272 tot 275 van de programmawet van 22 december 
1989 ingevoerde] bijzondere bijdrage verminderd wanneer zij rechtstreeks 
door de werkgever zijn verricht. Dat geldt niet voor de onrechtstreekse 
stortingen. Dat verschil in behandeling vindt zijn verantwoording in de 
verschillende mechanismen die door de twee stelsels worden opgezet. Uit
gaande van de overweging dat de premies en bijdragen die voor 1989 zijn 
gestort in het kader van een groepsverzekering of een pensioenfonds, niet 
aan enige bijzondere bijdrage zijn onderworpen, heeft de wetgever ge
meend, voor de berekening van de bijdrage, het bedrag van de door de 
werkgever rechtstreeks verrichte storting te moeten verminderen met het 
gedeelte dat betrekking heeft op de dienstjaren voor 1989. Er is weliswaar 
geen volledige gelijkheid tussen het niet innen van een bijzondere bijdrage 
op de premies die voor 1989 zijn gestort, en de bestreden vrijstelling. Zulk 
een gelijkheid is trouwens onmogelijk, omdat de twee stelsels verschillend 
zijn, ook al streven zij hetzelfde doel na. De wetgever heeft rekening 
gehouden met de bijzondere kenmerken van elk van de twee stelsels; hij 
heeft gezorgd voor een vrijstelling die tot doel en tot gevolg heeft te 
vermijden dat de werkgevers die voor een van die stelsels hebben gekozen, 
ten deze het zogenoemde repartitiestelsel, op een onevenredige wijze ten 

293 



opzichte van hen die het andere stelsel hebben gekozen, door de bijzondere 
bijdrage worden belast. De omstandigheid dat de premies of bijdragen in 
het kapitalisatiestelsel geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op jaren 
v66r 1989, is niet van die aard dat zij het evenwicht verbreekt dat de 
wetgever met de bestreden bepalingen heeft willen tot stand brengen (15/91, 
B.3). 

c) De wettelijke beperking van de cumulatie van pensioenen 

244. Door het overlevingspensioen van weduwen en van weduwnaars die 
bovendien een rustpensioen genieten, te verminderen, heeft de wetgever 
aan de hand van een objectief criterium een onderscheid gemaakt tussen 
twee categorieen van pensioengerechtigden: enerzijds degenen die door 
hun eigen arbeid het recht hebben verworven op een rustpensioen; ander
zijds zij die, omdat zij geen bezoldigde arbeid hebben verricht, geen recht 
hebben op zulk een pensioen. Die categorieen worden vastgesteld volgens 
een criterium dat aangepast is aan het nagestreefde doel, met name te 
voorkomen dat de echtgenoot van een ambtenaar na diens overlijden voor 
materiele moeilijkheden komt te staan. Het overlevingspensioen is geba
seerd op het solidariteitsstreven, en is niet verwant noch aan een verzeke
ringsovereenkomst, noch aan een uitgestelde wedde (17 /91, B.2.1 tot 
B.2.3). 

245: De vergelij.Kiilg vari-degenedie een overlevihgspensi<:ren-en-een rustpen~ 
sioen in de overheidssector cumuleert met degene die verscheidene rustpen
sioenen cumuleert is niet pertinent omdat de twee types van pensioen 
verschillen naar doelstelling, financieringswijze en toekenningsvoorwaar
den (17/91, B.2.4). 

246. De vergelijking van degene die een overlevingspensioen en een rustpen
sioen in de overheidssector cumuleert met degene die een overlevingspensio
en en een rustpensioen cumuleert waarvan een ten laste valt van de particu
liere sector wijst geen discriminatie aan. Artikel 40bis van de wet van 5 
augustus 197 8 is krachtens het derde lid van de eerste paragraaf van 
toepassing op de cumulatie van een overlevingspensioen met een rustpen
sioenen, ongeacht of dit laatste ten laste van de schatkist dan wel van een 
particulier fonds komt. Anderzijds voorzien de bepalingen die gelden voor 
de pensioenen van zowel de loontrekkenden als van de zelfstandigen in 
vergelijkbare cumulatiebeperkingen als artikel 40bis van de wet van 5 
augustus 1978. Dat artikel heeft trouwens tot doel de op de pensioenen van 
de overheidssector toepasselijke regels te harmoniseren met die welke in de 
particuliere sector van kracht zijn (17 /91, B.2.5). 

247. Uit het feit dat de bestreden bepaling in 1982 enkel betrekking had op 
weduwen en ze thans nag wat haar gevolgen betreft, een grater aantal 
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vroilwen dan mannen treft, toont niet het bestaan aan van een discrimatie 
op grand van het geslacht. Het solidariteitsstreven getrouw, heeft de wetge
ver, door met het aannemen van artikel 40bis van de wet van 5 augustus 
1978 er rekening mee gehouden dat, wanneer de weduwe van een ambtenaar 
zelf een winstgevende bezigheid heeft uitgeoefend, zij door de dood van 
haar echtgenoot niet alle middelen van bestaan verliest. De wetgever heeft 
door het beperken van de cumulatie van overlevings- en rustpensioen geen 
discriminatie in het Ieven geroepen ten nadele van de weduwen, maar heeft 
een instituut gewijzigd dat hij eerder uitsluitend in hun voordeel had 
ingesteld en waardoor vooral zij in feite begunstigd blijven hoewel, sedert 
de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 1984, het overlevingspensioen 
ook aan weduwnaars wordt toegekend. Tenslotte heeft de wetgever, door 
de cumulatie binnen de in artikel40bis, § 1, eerste lid, vastgestelde grenzen 
toe te staan en in het vijfde lid van dezelfde paragraaf een minimumbedrag 
vast te leggen, een mogelijk onevenredig effect van een onvoorwaardelijk 
cumulatieverbod kunnen voorkomen. De wetgever heeft de cumulatie van 
een overlevings- en rustpensioen beperkt en hiermee een maatregel genomen 
die op een objectief en redelijk criterium berust, verband houdt met het 
nagestreefde doel, niet onevenredig is met dat doel en losstaat van enige 
discriminatie naar kunne, ongeacht het aantal mannen en vrouwen waarop 
die maatregel op een bepaald moment betrekking heeft (17 /91, B.2.6 tot 
B.2.8). 

II. Het gelijkheidsbeginsel en de uitoefening van politieke rechten 

a) Het onderscheid in keuze voor kiescolleges in functie van de 
plaats waar men op de kiezerslijsten is ingeschreven 

248. Dat de kiezers van de Brusselse kiesomschrijving de mogelijkheid 
hebben om te kiezen tussen de kandidaten van het Franse college en de 
kandidaten van het Nederlandse college en zulks onafhankelijk van de vraag 
of die kiezers in een gemeente wonen die gelegen is in het Nederlands 
taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, heeft te maken met 
de kiesomschrijvingen die bestaan voor de wetgevende verkiezingen en de 
provincieraadsverkiezingen. Het onderdeel van het middel dat is afgeleid 
uit de schending van de artikelen 6 en 6bis, doordat de personen ingeschre
ven op de kiezerslijsten van de gemeenten zonder bijzonder taalstatuut die 
zowel van het Nederlandse taalgebied als van het kiesarrondissement Brus
sel afhangen, de keuze hebben tussen de twee colleges, een keuze die 
daarentegen niet bestaat voor de personen ingeschreven op de kiezerslijsten 
van de meeste andere gemeenten van hetzelfde gebied, terwijl voor zulk 
onderscheid geen objectieve verantwoording bestaat, is niet gegrond (26/90, 
8.B.4 tot 8.B.6). 

b) Verplichte taalkennis in bepaalde gemeenten 

249. Door voorwaarden inzake taalkennis op te leggen aan de voorzitters 
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en aan de leden van de raad voor maatscbappelijk welzijn alsmede aan de 
burgemeesters, scbepenen en gemeenteraadsleden van de taalgrensgemeen
ten en de randgemeenten, beoogde de wetgever recbtszekerbeid tot stand 
te brengen in de gemeenten waar zicb gescbillen betreffende de taalkennis 
van lokale mandatarissen bebben voorgedaan, gelet op de uiteenlopende 
opvattingen over de juridiscbe weerslag van de indeling in taalgebieden op 
bet taalgebruik en de taalkennis van gemeentelijke mandatarissen in de 
voormelde gemeenten. De bepalingen bouden bijgevolg geen scbending in 
van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, doordat zij enkel voor de 
beoogde gemeenten verplicbtingen inzake taalkennis opleggen (18/90, 
B.l3.2). 

c) De voordracbt van kandidatenlijsten 

]
0 Het vereiste van de representativiteit 

250. Op zicb is bet niet onbestaanbaar met de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet dat de voordracbt van lijsten bij verkiezingen afhankelijk wordt 
gesteld van bepaalde eisen van representativiteit, in zoverre die zoals ten 
deze voor eenieder gelijk zijn. Er moet evenwel over worden gewaakt dat 
de voorwaarden inzake voordracbt van kandidaturen niet zwaarder zouden 
zijn dan nodig om te waarborgen dat die kandidaturen blijk geven van een 
minimum aan representativiteit (26/90, 9.B.2). 

2° De onderscheiden voordrachtmodaliteiten 

251. Het feit dat de voordracbt van kandidaten niet noodzakelijk moet 
worden ondertekend door een bepaald aantal kiezers, maar gewoon door 
vijf parlementsleden die tot een door de wet bepaalde taalgroep beboren, 
boudt geen scbending in van de artikelen 6 of 6bis. Gezien bet aantal 
stemmen dat vereist is om een zetel te bebalen in bet Parlement, is een door 
vijf parlementairen gesteunde voordracbt een aanwijzing van voldoende 
representativiteit, zodat bet onredelijk zou zijn bet bewijs op te leggen dat 
erin bestaat de bandtekening van een groot aantal kiezers te verzamelen 
(26/90, 9.B.3). 

Door bovenop een toelaatbare kwantitatieve vereiste- 5.000 bandtekenin
gen voor bet voordragen van kandidatenlijsten - een kwalitatieve vereiste 
- de spreiding van die bandtekeningen over vijf verscbillende provin
cies - te stellen, gaat de wetgever ervan uit dat een opiniestroming waar
voor 5.000 personen belangstelling bebben minder waard is om vertegen
woordigd te zijn wanneer die personen op een zelfde plaats samenwonen 
dan wanneer ze verspreid wonen. Het onderscbeid in bebandeling dat vervat 
ligt in de bestreden bepaling boudt derbalve, in dat opzicbt, een ongeoor
loofde beperking in van bet fundamentele recbt om zicb verkiesbaar te 
stellen (26/90, 9.B.5). 
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d) De financiele middelen en uitgaven van politieke partijen 

JD De beperking van de verkiezingsuitgaven van politieke partijen 

252. De eerste bedoeling van de wetgever, die erin bestaat de verkiezingsuit
gaven van de politieke partijen te beperken en te controleren, is een op zich 
gewettigd doel; het strekt ertoe het gelijkheidsbeginsel te doen prelaveren 
door bij middel van een strikte regeling de feitelijke ongelijkheden tussen 
de politieke partijen, ongelijkheden die inzonderheid nadelig zijn voor de 
kleine partijen, zoals de verzoekende partij, te verminderen (40/90, 4.B.2). 

253. De afbakening van het toepassingsgebied van een wettelijke regeling 
moet worden beoordeeld op grand van het nagestreefde doel. De pertinentie 
van die afbakening staat in casu vast: de wetgever legt enkel aan de politieke 
partijen die daadwerkelijk aan de verkiezingen deelnemen beperkingen op 
en houdt rekening met het institutionele kader van de Belgische Staat 
vermits hij slechts de partijen beoogt die in aile kiesarrondissementen van 
een Gemeenschap of een Gewest aan de verkiezingen deelnemen (40/90, 
4.B.2) 

2° De financiering van politieke partijen 

254. De tweede doelstelling van de wetgever, die ertoe strekt een stelsel voor 
de financiering van de politieke partijen in te voeren, door financiele hulp 
te bieden aan degenen die naar de gunst van de kiezer dingen, Iijkt niet in 
strijd met de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie voor zover de 
financiering strekt tot de goede werking van de democratische instellingen 
met inachtneming van het pluralisme in de opinie en rekening houdend met 
het evenwicht van de politieke krachten dat in de verkiezing tot uiting komt, 
wat inhoudt dat het de grate partijen niet bevoordeelt of de kleine partijen 
niet benadeelt. De toekenningscriteria dienen dus objectief, aangepast en 
evenredig met het nagestreefde doel te zijn (40/90, 4.B.3). 

255. De twee cumulatieve voorwaarden waaraan een politieke partij moe
ten voldoen om te kunnen genieten van de financiering, lijken niet van die 
aard dat zij een schending van het gelijkheidsbeginsel inhouden. De wetge
ver vermag de financiering van de politieke partijen afhankelijk te stellen 
van het bewijs van een zekere representativiteit. Door de politieke partijen 
te financieren op grond van de jongste verkiezingsuitslagen, hanteert hij een 
objectief criterium. De verschillen in de steun vanwege de kiezers verant
woorden de verschillen in behandeling tussen de politieke partijen (40/90, 
4.B.4.2). 

256. Indien de deelneming aan de verkiezingen terecht als een vereiste kan 
worden opgelegd aan politieke partijen om in aanmerking te komen voor 
financiering, dan kan de wetgever geldig oordelen dat die deelneming 
daarentegen niet voldoende is voor het bekomen van een financiering. De 
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centrale rol van het nationale Parlement in onze rechtsorde kan de wetgever 
ertoe brengen financiele steun toe te kennen aan die partijen die in de twee 
nationale vergaderingen vertegenwoordigd zijn door ten minste een recht
streeks verkozen parlementslid. Die beperking kan niet worden aangezien 
als overdreven in het raam van het Belgisch kiesstelsel, dat gegrond is op 
de evenredige vertegenwoordiging en dat een mechanisme van apparente
ring bevat. Overigens moet worden opgemerkt dat aan die partijen specifie
ke verplichtingen worden opgelegd met betrekking tot de openheid en de 
transparantie van hun boekhouding; zij kunnen het voordeel van de finan
ciering verliezen indien zij de in de wet vastgelegde regels met betrekking 
tot de verkiezingsuitgaven niet in acht nemen. De bestreden wet leidt 
evenmin tot een status quo: na elke wetgevende verkiezing moet immers 
eventueel worden overgegaan tot een aanpassing aan de nieuwe machtsver
houdingen. In die omstandigheden kan de beperking tot alleen die partijen 
die door ten minste een rechtstreeks verkozen parlementslid vertegenwoor
digd zijn, worden beschouwd als evenredig aan het nagestreefde doel 
(40/90, 4.B.5). 

3° Sancties in het kader van de financiering van politieke partijen 

(a) Aard van de sanctie 

257. De sanctie die erin bestaat dat een politieke partij bij het niet naleven 
van de regels inzake de financiering van de politieke partijen, het recht op 
e_en ciotatie verliest gedurende vier kwartalen, kan door de Kamer van 
Volksvertegell~oordigers-of de Senaat worden -opgelegd, veimits zij de
financiering toekennen; het is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel dat 
een commissie, die de emanatie van de instellingen is, wordt belast met het 
doen naleven van de bij wet vastgestelde financieringsvoorwaarden (40/90, 
5.B.3). 

(b) Het georganiseerde toezicht 

258. De bepalingen van de wet van 4 juli 1989 die in strafsancties voor
zien bij de overtreding van die wet, schenden de artikelen 6 en 6bis van 
de Grondwet niet, daar de strafrechter noodzakelijkerwijze alle vrijheid 
behoudt om de constitutieve elementen van de bedoelde inbreuken te 
beoordelen en niet gebonden is door het eindverslag van de bij diezelf
de wet ingestelde parlementaire controlecommissie. De beweerde discrimi
natie zou slechts kunnen worden aangehouden indien de strafrechter door 
het eindverslag van de controlecommissie mocht gebonden zijn (40/90, 
5.B.3). 

(c) De uitoefening van de strafvordering 

259. De wettelijke regeling die, in geval van inbreuk op het Strafwetboek 
die is begaan in het kader van de toepassing van deze bestreden wet, elke 
strafvervolging afhankelijk stelt van een klacht van een parlementaire 
controlecommissie, belet zowel het Openbaar Ministerie als de benadeel-
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de personen waaronder de verzoekende partij, de strafvordering op gang 
te brengen overeenkomstig de regels die zijn vastgesteld in het Strafwet
boek en schendt bijgevolg de beginselen van gelijkheid en niet-discrimi
natie. Voor de discriminatie bestaat geen objectieve en redelijke verant
woording met betrekking tot het door de wet nagestreefde doel (40/90, 
5.B.4). 

e) Gelijke toegang tot openbare ambten 

]
0 Diplomavereisten 

260. V66r de inwerkingtreding van de wet van 22 oktober 1990, die de 
aangelegenheid voor de toekomst heeft geregeld door een gelijkstelling tot 
stand te brengen, bestond een verschil in behandeling tussen de burgerlijk 
ingenieurs komende uit de universiteiten en die welke zijn afgestudeerd aan 
de K.M.S., wat de toepassing betreft van de gecoordineerde wetten van 31 
december 1949 op het toekennen van de academische graden en het pro
gramma van de universitaire examens, waardoor deze laatsten geen toegang 
kregen tot een functie van ingenieur zolang zij door de wet niet waren 
gelijkgesteld met de houders van een van de graden van burgerlijk ingenieur. 
Uit de specifieke doelstelling van de K.M.S., ,een instelling van boger 
onderwijs bestemd voor het vormen van officieren voor de Krijgsmacht", 
kan men afleiden dat er vanaf de oprichting van de school tussen degenen 
die er zijn gevormd en de ingenieurs komende uit de universiteiten, verschil
len bestonden die kunnen verantwoorden dat zij op een verschillende manier 
worden behandeld. Aangezien de vorming verstrekt aan de leerlingen van 
de polytechnische afdeling van de K.M.S onder andere dezelfde cursussen 
omvat als die welke aan de toekomstige ingenieurs in de universitaire 
faculteiten worden gegeven, heeft de wetgever steeds meer bepalingen 
aangenomen die ertoe strekken aan beide opleidingen gelijkwaardige rechts
gevolgen te geven. Er bleven nochtans objectieve verschillen bestaan die 
verband houden met de eigen opdracht van de militaire school, met de 
specifieke aspecten van de vorming die zij verstrekt, met de bijzondere 
roeping van haar leerlingen die normalerwijze een militaire loopbaan zullen 
doorlopen die voor de burgelijk ingenieurs niet rechtstreeks openstaat, en 
met de economische situatie van de studenten, van wie de enen in beginsel 
een inschrijvingsgeld moeten betalen en de anderen de voordelen genieten 
die verbonden zijn aan de graden die zij tijdens het verloop van hun studies 
behalen. De wetgever kon, zoals hij heeft gedaan, de gevolgen van beide 
opleidingen nog meer gelijkschakelen, niettegenstaande de objectieve ver
schillen die daaromtrent bestaan, maar juist wegens die verschillen ver
plichtte het gelijkheidsbeginsel hem er niet toe de gelijkwaardigheid van die 
opleidingen in alle opzichten meteen te erkennen. De wetgever zou ongetwij
feld een maatregel hebben genomen die onevenredig was met het nagestreef
de doel, mocht hij hoegenaamd geen rekening hebben gehouden met de 
vorming van de officieren aan de K.M.S die een functie van burgerlijk 
ingenieur in overheidsdienst wensen uit te oefenen. Zulks is nochtans niet 
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het geval vermits zij krachtens artikel 34, derde lid, van de op 31 december 
1949 gecoordineerde wetten, konden worden toegelaten tot een bijkomende 
proef voor het behalen van een graad van burgerlijk ingenieur, zonder te 
worden ondervraagd over de vakken waarvoor zij reeds met goed gevolg 
een examen hebben afgelegd. Er is geen schending van het gelijkheidsbegin
sel (10/91, B.2.4 tot B.2.8 en B.3.2.) 

2° Verplichte opruststelling 

261. Ongegrond is een middel dat opkomt tegen een onderscheid op basis 
van een objectief criterium tussen de ambtenaren van de gemeenten en de 
O.C.M.W.'s die vervroegd op rust worden gesteld al naargelang die lokale 
overheden, al dan niet, gehouden zijn tot het naleven van een financieel 
saneringsplan. De wetgever kan op wettige wijze bijdragen tot het nastreven 
van een doel dat erop gericht is de financien van de lokale overheden te 
saneren en hij kan van oordeel zijn dat de gemeenten en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn waarvan blijkt dat ze met zware financiele 
moeilijkheden te kampen hebben, gemachtigd moeten kunnen worden om, 
wanneer niet dwingende maatregelen - zoals vrijwillig vervroegd vertrek 
- niet een voldoende resultaat hebben opgeleverd, maatregelen te nemen 
om dat te verhelpen daar waar de uitgaven het zwaarst zijn, zoals dat 
doorgaans het geval is voor de personeelsbezoldiging (30/91, B.3.1. en 
B.3.2.). 

262. Op objectieve en pertinente criteria rust het onderscheid dat de wetge
ver ten aanzien van de vervroegde opruststelling maakt tussen de gemeente
secretaris, gemeenteontvanger, hoofdpolitiecommissaris, politiecommissa
ris en lid van het onderwijzend personeel, enerzijds, en alle andere gemeen
teambtenaren, anderzijds. Op de gemeentesecretaris en de gemeenteontvan
ger heeft de maatregel geen betrekking wegens de belangrijkheid van die 
betrekkingen, waarin overigens door de nieuwe gemeentewet zelf is voor
zien. Het uitsluiten van de hoofdpolitiecommissarissen en politiecommissa
rissen houdt met veiligheidsoverwegingen verband. Ten slotte is het onder
wijzend personeel niet aan het ambtshalve opgelegde pensioen onderworpen 
om redenen die voortvloeien uit het Schoolpact, het statuut van dat perso
neel en de pensioenregeling waarin de wet van 14 februari 1961 voorziet 
(30/91, B.4.1.). 

263. De programmawet van 22 december 1989 waarvan de vernietiging 
wordt gevorderd staat de gemeenten en de O.C.M.W.'s die een financieel 
saneringsplan moeten naleven toe hun personeel ambtshalve vervroegd op 
rust te stellen. De wet sluit uitdrukkelijk van de werkingssfeer van die 
maatregel de personeelsleden uit die leefdtijd van 55 jaar niet hebben bereikt 
en die niet ten minste 20 aanneembare dienstjaren tellen voor de aanspraak 
op het recht op pensioen. Aangezien de omvang van de wedden die ten laste 
zouden komen van de gemeenten, enerzijds, en de omvang van de pensioe-
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nen die de oprustgestelden kunnen genieten, anderzijds, terzake dienende 
overwegingen zijn met betrekking tot het door de bestreden wet nagestreef
de doel, vinden de gekritiseerde voorwaarden inzake leeftijd en ancienniteit 
hun verklaring in de bekommernis om de nadelen van de vervroegde 
opruststelling te beperken, en niet in een discriminatore bedoeling (30/91, 
B.4.2.). 

264. In zoverre de aangevochten ongelijkheid betrekking heeft op het 
onderscheid dat de stad zelf heeft gemaakt onder de ambtenaren die de 
wetgever niet uitdrukkelijk uitsluit van het toepassingsgebied van de maat
regelen die hij toelaat, dient te worden opgemerkt dat de bestreden rechtsbe
palingen de overheden de mogelijkheid bieden maatregelen te treffen binnen 
de grenzen van het onderzoek dat is geschied in antwoord op het eerste 
middel. Die bepalingen zijn niet in zulke bewoordingen gesteld dat de lokale 
overheden zich erdoor zouden kunnen ontslagen achten rekening te houden 
met artikel 6 van de Grondwet wanneer zij gebruik maken van de hen 
toegekende mogelijkheid, en met de concrete omstandigheden die betrek
king hebben zowel op hun financiele toestand als op de structuur en de 
formatie van het personeel waarover zij beschikken. In de geest van de 
wetgever zijn de lokale overheden het best geplaatst om, onder het toezicht 
van de toeziende overheid, te oordelen of hun toestand in zoverre ernstig 
is dat uitzonderlijke maatregelen noodzakelijk zijn en om het nut van de 
onderscheiden mogelijke maatregelen te onderzoeken. Door aan die over
heid een discretionair maar niet willekeurig beoordelingsrecht over te Iaten 
bij de toepassing van de normen die hij uitvaardigt, voldoet de wetgever aan 
de vereisten van het gelijkheidsbeginsel, door te zorgen voor een redelijk 
verband van evenredigheid tussen de aangewende middelen - het toeken
nen van een discretionaire macht die een omstandig onderzoek mogelijk 
maakt - en het beoogde doel - de gezondmaking van de lokale financien 
(30/91, B.4.2). 

3° Klassificatie in de ambtelijke hierarchie 

265. De keuze van de graad van de leidend ambtenaar van het ,Fonds de 
garantie", de graad van inspecteur-generaal, maakt op zichzelf geen in
breuk uit op het beginsel van de gelijkheid van de burgers, zoals door het 
a~tikel 6 van de Grondwet wordt gewaarborgd. Die grondwettelijke bepa
ling verbiedt niet dat een bepaalde graad, ten deze de graad van inspecteur
generaal, aan een leidend ambt wordt toegewezen gelet op de eigen karakte
ristieken van het betrokken bestuur (35/91, 2.B.4). 

f) De militaire dienstplicht 

1° Vrijlating ingevolge gewoon of studieverblijj in het buitenland 

266. Artikel 118, § 2, van de gecoordineerde dienstplichtwetten heeft een 
voorwaarde toegevoegd voor het toekennen van de vrijlating op morele 
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grond, die een verschil in behandeling tot stand brengt onder de ingeschreve
nen die gedurende vijf jaar hun werkelijke en gewone verblijfplaats buiten 
Europa hadden, naargelang zij op die grond of om studieredenen uitstel 
hebben gekregen - in casu, om in aanmerking te komen voor de meer 
gunstige overgangsregeling, minstens een uitstel hebben verkregen op grond 
van werkelijk en gewoonlijk verblijf in het buitenland (8/91, B.5). Door, 
voor de eventuele toekenning van de vrijlating enkel die ingeschrevenen in 
aanmerking te nemen die een uitstel hadden gevraagd en bekomen wegens 
werkelijk en gewoon verblijf buiten Europa, heeft de wetgever een maatre
gel genomen die niet onevenredig lijkt met het doel dat hij nastreeft. 
Immers, aangezien sommigen die hun werkelijke en gewone verblijfplaats 
buiten Europa hadden, nu eens om die reden zelf, dan weer omwille van 
hun studies een uitstel konden bekomen, lijkt de voorwaarde die bestaat in 
de voorafgaande toekenning van uitstel wegens werkelijk en gewoonlijk 
verblijf buiten Europa, pertinent; de wetgever heeft kunnen vermoeden dat 
de betrokkenen die om die reden uitstel hadden gevraagd in plaats van zich 
te beroepen op de studies, de bedoeling hadden zich buiten Europa te 
vestigen (8/91, B.7). 

2° Procedure toepasselijk voor gewetensbezwaarden 

267. Door de bepalingen van de gecoordineerde dienstplichtwetten betref
fende het uitstel, de vrijlating en de vrijstelling alsmede de bepalingen 
oefreffenaeae procedurevoor het onderzoek van de-krachtens die-bepalin~ 
gen ingediende aanvragen op de gewetensbezwaarden toepasselijk te rna
ken, en door aldus de militiegerechten voor aile dienstplichtigen bevoegd 
te maken, ongeacht of zij een burgerdienst, een gewapende dienst of een 
niet-gewapende militaire dienst vervullen, heeft de wetgever aile dienstplich
tigen op dezelfde manier willen behandelen voor het toekennen van uitstel, 
ongeacht in welke van de drie voormelde situaties zij zich bevinden. Evenzo 
maakt het artikel van de gecoordineerde dienstplichtwetten, dat de aanwe
zigheid van een hoge officier in de Hoge Militieraad voorschrijft, geen 
onderscheid onder de dienstplichtigen. Er is dus geen enkele ongelijke 
behandeling, behalve dat die aanwezigheid, volgens eiser tot cassatie, zelfs 
wanneer die Raad de situatie onderzoekt van een dienstplichtige die het 
statuut van gewetensbezwaarde heeft aangevraagd, een gebrek aan bescher
ming inhoudt van een der ideologische of filosofische minderheden bedoeld 
in de tweede zin van artikel 6bis van de Grondwet. Die bewering doet 
veronderstellen dat elke hoge officier, als lid van een orgaan dat belast is 
met de toepassing van de wetsbepalingen, ervan wordt verdacht een negatief 
vooroordeel te hebben ten aanzien van het instituut van het gewetensbe
zwaar dat door dezelfde wetgever is ingevoerd. Het Hof mag zich niet op 
zulk een veronderstelling baseren. De aangevoerde stelling kan niet worden 
aangenomen, zonder dat moet worden nagegaan of de aanvragers van dat 
statuut tot een ideologische of filosofische minderheid behoren in de zin van 
artikel 6bis van de Grondwet (23/91, B.2.2). 
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3° Uitstel in verhouding tot de duur van de studies 

268. In de gecoordineerde dienstplichtwetten is de mogelijkheid ingeschre
ven om uitstel toe te kennen, waarvan de duur varieert naargelang van onder 
meer het type en de duur van de aangevatte studies. Zodoende wordt 
rekening gehouden met de duur van de opleiding naargelang van de onder
wijsprogramma's. De vastgestelde ongelijkheid beantwoordt aan objectieve 
verschillen in de situatie (23/91, B.3.3). 

III. Het gelijkheidsbeginsel en de retroactiviteit van wetgeving 

a) Retroactiviteit en rechtszekerheid 

269. De retroactiviteit, die in de voor het loodswezen ingevoerde bijzondere 
aansprakelijkheidsregeling vervat ligt, tast het grondbeginsel van de rechts
zekerheid aan. Volgens dat beginsel moet de inhoud van het recht voorzien
baar en toegankelijk zijn, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de 
gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien op het tijdstip dat die 
handeling wordt verricht. Die aantasting van het beginsel van de rechtsze
kerheid is, in de gegeven omstandigheden, niet onevenredig met het door 
de bestreden wetgeving beoogde algemene doel. De wetgever heeft in de 
wetgeving betreffende het Ioodsen de aansprakelijkheidsregeling willen 
behouden die hij in 1967 niet had willen wijzigen en die in de rechtspraak 
van v66r 1983 alsmede in de rechtsleer werd afgeleid uit artikel 5 van de 
wet van 1967 betreffende het Ioodsen en uit de artikelen 64 en 251 van de 
zeewet (Boek II, titel II, van het Wetboek van Koophandel) ; bovendien 
heeft hij zich bekommerd om de aanzienlijke budgettaire gevolgen die op 
onvoorziene wijze voor de betrokken overheden voortvloeien uit de wijzi
ging in de rechtspraak (25/90, 8.B.7.2. en 36/90, IV.2 en 3). De terugwer
king in de tijd over een peri ode van 30 jaar, werd gekozen omdat in beginsel 
na afloop van de termijn van dertig jaar aile vorderingen tot schadevergoe
dingen verjaren. Die keuze hangt samen met de hierboven beschreven 
gedachtengang van de wetgever, behelst geen schending en is niet in strijd 
met artikelen 6 en 6bis van de Grondwet (36/90, IV. 2 en 3). 

b) Impact van de retroactiviteit op rechtsgedingen 

270. Het verlenen van retroactieve werking aan een rechtsregel betekent in 
principe dat die regel van toepassing is op de rechtsverhoudingen die 
ontstaan en definitief beeindigd zijn v66r de inwerkingtreding ervan; die 
regel (arrest 36/90, IV.4: ,de terugwerkende kracht") kan dan slechts van 
toepassing zijn op hangende en toekomstige rechtsgedingen, en heeft geen 
invloed op afgehandelde gedingen. Volgens een fundamenteel beginsel van 
onze rechtsorde, kunnen de rechterlijke beslissingen niet worden gewijzigd 
dan ingevolge de aanwending van rechtsmiddelen. Door de uitwerking van 
de wet in het verleden te beperken tot de hangende rechtsgeschillen en ze 
niet uit te breiden tot de beeindigde rechtsgeschillen, heeft de wetgever dit 
beginsel willen in acht nemen en heeft hij geen onderscheid ingevoerd, dat 
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strijdig is met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet (25/90, 9.B.3. en 
36/90, IV.4 en 5). 

c) Onderscbeid tussen categorieen op grond van bet ogenblik 
van inwerkingtreding van een wettelijk regeling 

271. Ongeacbt of de wet al dan niet retroactief is, voert zij, door het 
bepalen van het tijdstip waarop ze uitwerking heeft, een onderscheid in 
tussen recbtsverhoudingen die onder toepassing van de wet vallen en rechts
verhoudingen die er niet onder vallen. Dat onderscheid op zicb houdt geen 
schending in van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet. Het Hof kan de 
aangevocbten bepaling slechts vernietigen indien het retroactief effect een 
onderscheid teweegbrengt dat niet objectief is, noch redelijk verantwoord 
(25/90, 9.B.2. en 36/90, IV.4). 

IV. Het gelijkheidsbeginsel en het afstammingsrecht 

a) De erkenning van buiten het huwelijk geboren kinderen 

272. Het Hof stelde vast dat de artikelen 312, § 1, B.W., 313, § 1 en 319, 
§ 3, eerste lid, een verschil in bebandeling ten aanzien van de afstamming 
buiten het buwelijk teweegbrengen tussen de man wiens vaderschap niet 
wordt betwist en de vrouw, doordat zij de erkenning door de vader van het 
kind afhankelijk stellen van de toestemming van de moeder, en bij gebreke 
daarvan, van een beslissing van de rechtbank (39/90, B.3.2 tot B.4.1), 
waarbij door de wetgever het vermijden van erkenningen uit !outer welwil
lendheid tegenover de moeder, van laattijdige erkenningen en van erkennin
gen die de moeder blijvend confronteren met de traumatiserende context 
van de verwekking, als belangrijkste redenen werden aangevoerd ter verant
woording van het door de aanneming van art. 319, § 3, aangebrachte 
onderscbeid (39/90, B.4.2). Het Hof stelde vast dat het artikel in menig 
opzicht een onderscheid invoerde dat in strijd was met de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet (39/90, B.6). 

273. Het eerste met het gelijkbeidsbeginsel en het discriminatieverbod 
strijdige, want onverantwoord onderscheid tussen de vader en de moeder 
werd ingevoerd inzover de genomen maatregelen, hetzij het bereiken van 
de doelstellingen van de wetgever niet mogelijk maken, hetzij niet als 
redelijkerwijze evenredig met die doelstellingen kunnen worden beschouwd 
(39/90, B.4.3.4). 

274. De eerste doelstelling - bet vermijden van erkenningen die !outer 
door welwillendheid tegenover de moeder zijn ingegeven- kan niet worden 
bereikt door de bepaling die de erkenning door de vader afhankelijk stelt 
van de toestemmimng van de moeder. In dat opzicht heeft het immers geen 
nut de toestemming van de moeder te eisen wanneer niet wordt betwist dat 
de man die het kind wenst te erkennen, de werkelijke vader is. Voor het 
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overige zou de toestemming van de moeder een erkenning uit welwillendheid 
niet beletten, wanneer die toestemming zou worden gegeven ondanks het 
feit dat de man die het kind wenst te erkennen, niet de echte vader is (39/90, 
B.4.3.1). 

275. Art. 319, § 3, B.W. beantwoordt slechts aan de tweede doelstelling
zorg van de wetgever om laattijdige erkenningen te vermijden- voor zover 
het om mannen gaat, want de erkenning van een kind door de moeder kan 
zonder tijdsbeperking plaatsvinden. Bovendien is de vereiste van toestem
ming van de moeder of de eventuele tussenkomst van de rechter in het 
belang van het kind een onevenredig middel ten aanzien van het doel dat 
erin bestaat Iaattijdige erkenningen te vermijden, daar de wet de beoorde
ling van het belang van het kind door de rechter in geen opzicht beperkt 
(39/90, B.4.3.2). 

276. De zorg om een erkenning te vermijden die de moeder blijvend 
confronteert met de traumatiserende context van de verwekking van het 
kind, is een motief dat in geen enkel geval een algemeen onderscheid tussen 
de vader en de moeder van een kind kan gronden. Hetzelfde doel had door 
specifieke maatregelen kunnen worden bereikt. Het door de wetgever 
gekozen middel blijkt dus onevenredig met het nagestreefde doel (39/90, 
B.4.3.3). 

277. Een onverantwoord onderscheid werd eveneens ingevoerd tussen de 
kinderen om de goede reden dat, hoewel een van de doelstellingen van de 
wet van 31 maart 1987 er volgens haar auteurs in bestaat de gelijkheid ten 
aanzien van het afstammingsrecht te verwezenlijken, de regeling van artikel 
319, § 3, B. W. eveneens een verschil in behandeling onder de kinder en 
teweegbrengt, naargelang zij al dan niet in het huwelijk geboren zijn. 
Terwijl ten gunste van de in het huwelijk geboren kinderen een wettelijk 
vermoeden van vaderschap geldt, is het niet verantwoord de vaststelling van 
het vaderschap voor de buiten huwelijk geboren kinderen afhankelijk te 
stellen van een wisselvallige factor - de toestemming van de moeder, en, 
bij ontstentenis daarvan, een beslissing van de rechtbank die kan leiden tot 
een verwerping van de vordering ook al is het vaderschap niet betwist -
die geen bestaansreden vindt in de eigen situatie van de buiten het huwelijk 
geboren kinderen (39/90, B.5). 

b) Het erfrecht van buiten het huwelijk geboren kinderen 

278. Zoals in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 15 
februari 1978 is gesteld dat het onderwerp onder meer steunt op de opinie 
dat ,de kentering in de zeden en de evolutie van de gedachten ten opzichte 
van de ongehuwde moeder en het buiten het huwelijk geboren kind( .. ) een 
volledig hervorming (vergen) van ons recht op het stuk van de afstamming" 
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en dat een ,einde moet worden gemaakt aan de discriminatie van de 
kinderen geboren buiten het huwelijk", ,een merkwaardige uitzondering" 
op het beginsel van de gelijke behandeling van allen (artikel 6 van de 
Grondwet), en zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 
gesteld dat de beperkingen die een erkend natuurlijk kind worden opgelegd 
wat betreft het vermogen om goederen van zijn moeder te verkrijgen en de 
volledige afwezigheid van erfrecht van zulk een kind ten opzichte van de 
naaste bloedverwanten aan moederszijde, inbreuk maakten op de artikelen 
8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, naar 
aanleiding waarvan de wet van 31 maart 1987 grotendeels een einde heeft 
gemaakt aan de bestaande verschillen in behandeling inzake erfrecht tussen 
kinderen naargelang ze verwekt waren binnen of buiten huwelijksverband, 
is het bij artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerde verschil in 
behandeling tussen natuurlijke en wettige kinderen inzake erfgerechtigd
heid, zoals bij wijze van overgangsmaatregel in werking gebleven krachtens 
artikel107 van de wet van 31 maart 1987, strijdig met de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet (18/91, B.5 tot B.6, B.8). 

279. Het verbod om op onverantwoorde wijze afbreuk te doen aan het 
beginsel van de gelijkheid voor de wet heeft tot gevolg dat de niet-discrimi
nerende regel die is vastgesteld bij wet van 31 maart 1987 dient te worden 
toegepast, zelfs op situaties die, tussen 13 juni 1979 en 6 juni 1987, beheerst 
zouden worden door de discriroin~rende regel very:;tt inhet vrQ_egere ::trtik~ 
756 van het Burgerlijk Wetboek. Zoniet zou de toetsing door het Hof zonder 
nuttig effect blijven (18/91, B.12). 

V. Het gelijkheidsbeginsel en de gelijke toegang tot de rechter 

a) Onderscheid procedure voor de burgerlijke en de admini
stratieve rechter inzake onteigening 

280. Het door de wet van 26 juli 1962 beoogde doel is dat een onteigenings
besluit zo vlug mogelijk ten uitvoer zou kunnen worden gelegd met inacht
neming van de voorschriften van de artikelen 11 en 92 van de Grondwet, 
dat wil zeggen met mogelijkheid voor de eigenaar van het goed dat voorwerp 
is van het onteigeningsbesluit en voor de in artikel 6 van voormelde wet 
bedoelde derden om in geval van betwisting hun rechten te Iaten gelden voor 
de justitiele rechter, die bevoegd zal zijn om v66r de eigendomsoverdracht 
het onteigeningsbesluit zowel op zijn interne alsop zijn externe rechtmatig
heid te toetsen, en die in voorkomend geval uitspraak zal doen over de 
voorafgaande schadeloosstelling en over de inbezitstelling. In de door de 
vrederechter gegeven interpretatie wordt aan de eigenaar van het te onteige
nen goed en aan de in artikel6 van de wet van 26 juli 1962 bedoelde derden 
het recht ontzegd om bij de Raad van State een direct beroep in te stellen 
tegen de administratieve rechtshandeling waarbij tot die onteigening mach
tiging wordt verleend, terwijl andere derden- minder rechtstreeks betrok-
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ken bij de onteigening dan de eigenaars - wei zulk een beroep kunnen 
instellen. Dat verschil in behandeling inzake rechtsbescherming is ten op
zichte van het door de wetgever van 1962 nagestreefde doel discriminerend 
in die zin dat het doel kan worden verwezenlijkt zonder de eigenaar en de 
in artikel 6 van de wet van 26 juli 1962 bedoelde derden de mogelijkheid 
te ontzeggen v66r de aanvang van de gerechtelijke fase van de onteigening 
de wettigheid van het onteigeningsbesluit bij wege van een rechtstreeks 
beroep aan te vechten (42/90, B.3.1). 

281. De bepalingen van de artikelen 7 en 16, tweede lid, van de wet van 
26 juli 1962 en van artikel14 van de gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, hetzij afzonderlijk, hetzij samen gelezen, sluiten op zich niet uit dat 
de eigenaars en de derden bedoeld in artikel 6 van de wet van 26 juli 1962 
rechtstreeks de wettigheid van het onteigeningsbesluit kunnen aanvechten 
door bij de Raad van State een beroep tot vernietiging in te stellen. In die 
interpretatie, en op welke manier ook de bevoegdheidsregeling moet worden 
opgevat nadat de onteigende overheid heeft gedagvaard, verhinderen de 
door de prejudiciele vraag beoogde artikelen van de wet van 26 juli 1962 
niet dat, v66r het ogenblik waarop de onteigenende overheid heeft gedag
vaard- wat, zoals ter zake, kan gebeuren ettelijke jaren nadat het onteige
ningsbesluit is genomen -, de eigenaar van het te onteigenen goed en de 
in artikel6 bedoelde derden op grond van artikel14 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State, bij dit hoge rechtscollege een annulatieberoep 
tegen het onteigeningsbesluit kunnen instellen. Immers, enerzijds is het 
onteigeningsbesluit een administratieve handeling die het te onteigenen goed 
ernstig bezwaart en derhalve de eigenaar ervan en de belanghebbende 
derden in de zin van artikel 6 van de wet van 26 juli 1962 meer rechtstreeks 
benadeelt dan de andere derden en, anderzijds, wordt de bevoegdheid van 
de Raad van State, op het beschouwde tijdstip, niet uitgesloten door het 
openstaan van een vordering of enig ander rechtsmiddel bij de justitiele 
rechter (42/90, B.3.3). 

b) De toegang tot de rechter en de techniek van de wettelijke 
validering van onwettige administratieve overheidsakten 

282. Door een bepaling die als voorwerp heeft, enerzijds, de onregelmatig
heid van een koninklijk besluit weg te nemen nadat een beslissing van de 
Raad van State die onregelmatigheid heeft vastgesteld en, anderzijds, de 
Raad van State te verhinderen zich uit te spreken over de eventuele onregel
matigheid van een koninklijk besluit waarvan hij de uitvoering heeft opge
schort, ontneemt de wetgever aan verzoekende partijen en aan een hele 
categorie van burgers op wie de vernietigde bepalingen van toepassing 
waren, een essentiele, voor aile burgers geldende jurisdictionele waarborg. 
De verzoekende partijen zijn dan ook het voorwerp van een ongelijke 
behandeling dieter zake niet objectief verantwoord is. (16/91, 4.B.6) 
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283. Nochtans is niet iedere wettelijke bekrachtiging zonder meer een 
schending van het gelijkheidsbeginsel. De bepaling die voorschrijft dat de 
schalen van de bedrijfsvoorheffing forfaitair zijn en dat de koninklijke 
besluiten tot vaststelling van die schalen moeten worden bekrachtigd door 
de wetgevende kamers, behelst op zichzelf niet een ongeoorloofde ongelijk
heid tussen categorieen van belastingplichtigen (16/91, 6.B.1). De bij de 
bestreden rechtsbepaling ingestelde procedure van bekrachtiging door de 
wet is niet in strijd met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet doordat zij 
de controle van de wetgever op de uitoefening van de machtiging die hij in 
dezelfde bepaling aan de Koning geeft, verstevigt en doordat zij sommige 
handelingen van de uitvoerende macht niet zonder verantwoording aan de 
rechterlijke wettigheidstoetsing onttrekt." (16/91, 6.B.3). 

VI. Het gelijkheidsbeginsel in het strafrecht 

a) Uitstel en probatie 

284. Blijkens de bewoordingen waarin de prejudiciele vraag is gesteld en 
het onderwerp van het aan de feitenrechter voorgelegde geschil, dient het 
Hof enkel artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 in zoverre te toetsen als 
dat artikel de correctionele rechtbank toestaat de opschorting van de 
uitspraak te gelasten, terwijl het die mogelijkheid ontzegt aan de politie
rechtbank, die geadieerd is op grond van art. 4 van de wet van 4 oktober 
1897 op de verzachtende omstandigheden. De combiuatie van de vQprmelde 
wetsbepalingen impliceert dat de beklaagden voor dezelfde misdrijven, al 
dan niet, opschorting van de uitspraak kunnen verkrijgen naargelang zij, 
na voor de correctionele rechtbank te zijn gedagvaard, bij beschikking van 
de raadkamer met aanneming van verzachtende omstandigheden, naar de 
politierechtbank worden verwezen. Door de verdachten die naar de correc
tionele rechtbank zijn verwezen toe te staan de opschorting van de uitspraak 
van de veroordelingen te vragen heeft de wetgever diegenen zonder een 
zwaar strafrechtelijk verleden die kans maken op beterschap, aan de gevol
gen van een veroordeling en een vermelding in hun strafregister en, in 
voorkomend geval, aan het opzien dat de behandeling op een openbare 
terechtzitting kan baren, willen onttrekken. Zonder het gelijkheidsbeginsel 
te schenden kan de wetgever van de aanspraak op zulk een maatregel 
uitsluiten de daders van misdrijven die tot een veroordeling leiden waardoor 
geen declassering wordt opgelopen of waarbij de reclassering niet in het 
gedrang komt, alsook de beklaagden die tot een zware straf kunnen worden 
veroordeeld (9/91 en 27/91, B.3. en B.6; zie eveneens het arrest van 
onmiddellijk antwoord 21/91, IV). 

285. De verdachte van een gecontraventionaliseerd wanbedrijf wordt in 
ruime mate gelijkgesteld met degene wie een overtreding is ten laste gelegd 
en hij geniet dezelfde behandeling als deze laatste: hij verschijnt voor de 
politierechtbank en niet voor de correctionele rechtbank, hij kan enkel 
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lichte straffen oplopen en hij geniet kortere verjaringstermijnen. Ret gelijk
heidsbeginsel eist niet dat hij bovendien over de mogelijkheid zou kunnen 
beschikken om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te 
vragen, welke mogelijkheid de wet voorbehoudt aan diegenen die voor de 
correctionele rechtbank verschijnen. Mocht hij die wegens een in een 
overtreding omgezet wanbedrijf wordt vervolgd, bovendien voor de politie
rechtbank om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling kunnen 
vragen, dan zou hij onder een gunstiger regeling vallen dan degene die 
wegens een overtreding wordt vervolgd (9/91 en 27/91, B.8; zie eveneens 
het arrest van onmiddellijk antwoord 21/91, IV). 

286. Doordat de wetgever ervan uitging dat er geen aanleiding is om in geval 
van lichtere misdrijven opschorting van de uitspraak toe te staan, heeft hij 
daders van een wanbedrijf en van een overtreding of van een in een 
overtreding omgezet wanbedrijf aan een verschillende behandeling onder
worpen die steunt op een objectief en redelijk onderscheid tussen de twee 
categorieen van beklaagden. De aangelegde maatstaf staat niet los van het 
streefdoel. De door de wetgever genomen regeling is niet onevenredig met 
die doelstelling (9/91 en 27/91, B.9; zie eveneens het arrest van onmiddellijk 
antwoord 21/91, IV). 

b) De zwangerschapsafbreking 

I" Onderscheid tussen zwangere vrouwen 

287. Door de omstandigheden vast te stellen waarin een zwangerschapsaf
breking geen misdrijf is, legt de wetgever niemand verplichtingen op waar
van andere personen zouden zijn ontheven. De aangevochten bepalingen 
roepen uit zichzelf dus geen discriminatie in het leven ten aanzien van de 
vrouwen die, vanwege de noodsituatie waarin zij zich bevinden en met 
inachtneming van de wettelijk gestelde voorwaarden, vrijwillig van oordeel 
zijn een zwangerschap te moeten laten afbreken en die welke even vrijwillig 
besluiten de zwangerschap te voleindigen (39/91, 6.B.9). 

2° Het onderscheid tussen de moeder en de vader 

288. In de hypotheses waarin de wet zwangerschapsafbreking niet verbiedt, 
zou het feit van de toestemming van de vader te eisen neerkomen op het 
hem toekennen van een vetorecht, waardoor hij zijn vrouw zou kunnen 
verplichten haar zwangerschap te voleindigen. De weigering van de wetgever 
om aan de man een dergelijk strafrechtelijk gesanctioneerde macht over de 
vrouw toe te kennen, is verantwoord omwille van de objectieve verschillen 
die tussen hen bestaan ten gevolge van de betrokkenheid van de persoon 
zelf van de vrouw bij de zwangerschap en bij de bevalling waartoe deze 
normaliter leidt (39/91, 6.B.ll). 

289. Uit de parlementaire voorbereiding [van de wet van 3 apri11990] blijkt 
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dat de wetgever zich heeft uitgesproken in de overtmgmg dat tot een 
zwangerschapsafbreking in optimale omstandigheden niet kan worden be
sloten dan na raadpleging van de man wiens vaderschap niet wordt bet wist, 
doch dat hij de afwezigheid van raadpleging niet juridisch behoefde te 
sanctioneren. Uit diezelfde parlementaire voorbereiding blijkt ook dat de 
wetgever oog had voor de sociologische werkelijkheid waarbinnen de door 
deze wet geregelde toestanden zich situeren. Hij heeft derhalve redelijker
wijze rekening kunnen houden met verschillende feitelijke situaties, naarge
lang de zwangere vrouw en de vader aldan niet een goede relatie hebben. 
In het eerste geval zou een bepaling die de voorlichting van de vermoedelijke 
vader verzekert, overbodig zijn geweest. In het tweede geval heeft de 
wetgever de kans, dat de bezwaren van de vader de moeder van haar 
voornemen af zou brengen, illusoir kunnen achten (39/91, 6.B.12). 

3° Onderscheid tussen de zwangere vrouw en haar ouders 

290. Een zwangere vrouw en haar ouders bevinden zich, wat de zwanger
schap van eerstgenoemde betreft, in een geheel verschillende toestand. Het 
gelijkheidsbeginsel vereist niet dat de minderjarige vrouw die een zwanger
schapsafbreking overweegt, zou verplicht worden op straffe van een mis
drijf te plegen haar ouders te raadplegen, noch dat dezen toegang zouden 
kunnen hebben tot een rechtbank (39/91, 6.B.18). 

4° Onderscheid tussen geneesheren 

291. De wet van 3 april1990 verhindert geenszins dat de geneesheer tot wie 
de zwangere vrouw zich richt om tussen te komen, aanbiedt haar te helpen 
op een andere wijze dan met een zwangerschapsafbreking, maar zij ver
plicht hem, indien hij niet wenst mee te werken aan een zwangerschapsaf
breking, de vrouw daarvan op de hoogte te stellen bij de eerste raadpleging. 
Zij legt de geneesheer geen andere verplichting op. Op die wijze heeft de 
wetgever de gewetensvrijheid van de geneesheer willen eerbiedigen, zonder 
het recht op medische hulpverlening van de vrouw die zich in de door de 
wet bepaalde voorwaarden bevindt in het gedrang te brengen. De wetgever 
kon redelijkerwijze wel eisen dat degene die de intentie heeft om te weigeren 
een zwangerschapsafbreking uit te voeren, niet wacht om dit te zeggen. Zelfs 
al mocht blijken dat de bestreden wet daardoor voor bepaalde geneesheren 
de gevolgen heeft die de verzoekende partijen vrezen, dan nog zouden zij 
niet voldoende zijn om vast te stellen dat er geen redelijk verband van 
evenredigheid zou bestaan tussen de aldus door de wetgever beoogde 
doeleinden en door hem aangegeven middelen (39/91, 6.B.20). 

VII. Het gelijkheidsbeginsel en de financiering van de gemeenten (in het 
Waalse Gewest) 

292. De decreetgever heeft, in de verdeling van het Gemeentefonds, niet een 
door een kennelijke vergissing aangetaste evaluatie van de respectieve 
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behoeften van de steden Luik en Charleroi gemaakt, door een vaste dotatie 
te waarborgen die de lijn van het verleden voortzet en door terzelfdertijd, 
de grenzen van het verschil in behandeling, dat uit de door hem genomen 
keuze voortvloeide, vast te stellen door beide steden op voet van strikte 
gelijkheid te behandelen wat betreft elke latere verhoging van de dotatie die 
toekomt aan Luik en Charleroi. Het verdelingscriterium is pertinent en 
aangepast aan het nagestreefde doel; het is dan ook niet onbestaanbaar met 
de bepalingen van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet (13/91, 6.B.5.1 
en 6.B.5.2). 

293. Wanneer hij de algemene financiering van de gemeenten regelt met 
dotaties die in de lijn liggen van het verleden, kan de decreetgever terecht 
geen rekening houden met een bedrag van 500 miljoen per jaar dat voor 
een periode van vier jaar bovenop het aandeel in het Gemeentfonds, aan 
een van de betrokken gemeenten is toegekend door een vroeger decreet met 
hetzelfde onderwerp, aangezien die ,inhaalbeweging" ondubbelzinning een 
uitzonderlijk en tijdelijk, en geen permanent karakter had (13/91, 6.B.6). 

294. Een beoordeling die erin bestaat dat de decreetgever de verdeelsleutel 
voor de gemeenten van de tweede en derde categorie niet geschikt achtte 
voor de steden Luik en Charleroi, waarvan de specificiteit overigens door 
de verzoekende partij wordt erkend, kan niet worden geacht de beoorde
lingsvrijheid van de wetgever te buiten te gaan (13/91, 6.B.7). 

295. Wanneer de decreetgever drie categorieen van gemeenten instelt naar 
gelang van de omvang van hun bevolking, alsmede van de attractieve rol 
die zij ten opzichte van de omliggende gemeenten spelen, maakt hij een 
onderscheid dat berust op objectieve criteria die redelijkerwijze kunnen 
worden verantwoord (13/91, 7.B.1). 

296. Antwoordend op het middel dat opkomt tegen de wanverhouding 
tussen de delen van de dotatie die respectievelijk zijn voorbehouden aan de 
eerste en de overige twee categorieen beslist het Hof dat het hem niet 
toekomt zijn beoordeling in de plaats te stellen van het oordeel van de 
bevoegde wetgever wat het aandeel uit het Gemeentefonds betreft dat aan 
de gemeenten van de verschillende categorieen moet worden toegekend, 
voor zover de vaststelling van dat aandeel niet op een kennelijk verkeerde 
beoordeling berust, wat in casu niet het geval was (13/91, 7 .B.2). De 
decreetgever heeft zich tot doel gesteld de middelen van het Gemeentefonds 
over de onderscheiden gemeenten te verdelen rekening houdend met hun 
financiele behoeften, hun specifieke situatie en de taken die zij dienen te 
vervullen. De verdelingscriteria, die in het bestreden decreet voor de ge
meenten van de tweede en derde categorie zijn ingeschreven, moeten als 
objectieve en relevante criteria worden beschouwd, vermits zij de financiele 
behoeften van de gemeenten objectief proberen in te schatten. De wetgever 
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tracht zo nauwkeurig mogelijk de behoeften van de gemeenten te bepalen 
door talrijke, pertinent geachte criteria gelijktijdig in aanmerking te nemen. 
Het onderscheid tussen een specifieke dotatie en een algemene dotatie 
beoogt rekening te houden met verschillende situaties. Bovendien zijn de 
verdelingscriteria in beginsel op een gelijke manier van toepassing voor de 
gemeenten van de tweede en derde categorie. Het verschil tussen de gemeen
ten van de tweede en derde categorie voor de verdeling van een deel van 
de hoofddotatie blijkt in overeenstemming te zijn met de beginselen van 
gelijkheid en niet-discriminatie, vermits het rekening houdt met de eigen 
aard van de gemeenten van de derde categorie (13/91, 7.B.3). 

VIII. Het gelijkheidsbeginsel in de fiscaliteit 

a) De fiscale behandeling van stopzettingsmeerwaarden 

297. Uit het feit dat de wetgever, in zijn bezorgdheid om de draagwijdte 
van tamelijk voordelige fiscale bepalingen te beperken, heeft aangegeven 
dat sommige daarvan aanleiding gaven tot misbruiken, volgt niet dat het 
doel van de maatregel was die misbruiken te bestrijden. Het in beschouwing 
nemen ervan heeft ongetwijfeld de keuze van de te beperken fiscale voor
delen mede bepaald; daaruit volgt evenwel niet dat de evenredigheid van 
de gekritiseerde beperkingen met die misbruiken moet worden nagegaan 
bij de toetsing ervan aan de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet (20/91, 
B.10). 

298. De wetgever heeft geen beroep gedaan op criteria waarvoor, zelfs wat 
hun pertinentie betreft, in het geheel geen verantwoording zou bestaan in 
het licht van de artikelen 6 en 6bis van de Grand wet door, teneinde de 
meerwaarden te beperken die belast worden aan een afzonderlijk tarief, de 
belastbare netto-winst of -baten die gedurende vier jaar zijn gerealiseerd met 
betrekking tot de verdwenen werkzaamheid als grens te kiezen, en door 
daarbij te verwijzen naar een bestaande wettelijke definitie (opgenomen in 
artikel 43 van het W etboek van de Inkomstenbelastingen) van het netto
bedrag van de bedrijfsinkomsten lui dens welke verliezen die werden geleden 
in de aan de referteperiode van vier jaar voorafgaande periode, doch niet 
de verliezen die vreemd zijn aan de verdwenen activiteit, in rekening worden 
gebracht (20/91, B.ll). 

b) De heffingen op afvalstoffen 

1" Het ophalen en verwerken van afvalstoffen 

299. Door een belasting op te leggen ten laste van de ophalers van afvalstof
fen die buiten het Gewest worden gestort of verbrand, belasting verant
woord door de zorg om de afvalstoffen die uit het Vlaamse Gewest worden 
verwijderd niet aan de belasting te onttrekken, en het bedrag ervan niet 
hager te stellen dan het bedrag dat, bijvoorbeeld, verschuldigd is voor het 
storten binnen het Gewest van afvalstoffen op een stortplaats die is vergund 
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voor huishoudelijke afvalstoffen, heeft de decreetgever geen onevenredige 
last opgelegd aan een van de categorieen van personen die betrokken zijn 
bij de verwijdering van afvalstoffen (32/91, 5.B.2.1.3). 

300. De belasting op het ophalen van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest 
om gestort of verbrand te worden buiten het Vlaamse Gewest, geldt ten 
aanzien van alle Vlaamse gemeenten, zonder enig onderscheid, en is precies 
ingevoerd om te vermijden dat de gemeenten van Vlaams-Brabant, die hun 
afvalstoffen laten storten of verbranden buiten het Vlaamse Gewest, in een 
gunstiger fiscale positie zouden geplaatst blijven dan de andere Vlaamse 
gemeenten. Die belasting behelst derhalve geen discriminatie ten aanzien 
van de gemeenten van het Vlaamse Gewest (32/91, 5.B.2.2). 

301. Het middel ten betoge dat de bestreden bepaling een ,dubbele belas
ting'' invoert met de onderscheiden gemeentebelastingen die worden gehe
ven op het ophalen van huisvuil en dat die bepaling een gemeentebelasting 
opheft, mist feitelijke grondslag: enerzijds, heft de aangevochten bepaling 
geen gemeentebelasting op; anderzijds, zijn de gemeentebelastingen op het 
ophalen van huisvuil verschuldigd door de ingezetenen van de gemeente 
terwijl de betwiste b~lasting ten laste valt van de ,ondernemingen, gemeen
ten en verenigingen van gemeenten" die afvalstoffen ophalen (32/91, 
5.B.2.3.). 

2° Belasting op de varkensfokkerijen 

302. Niet in strijd met artikel 6 van de Grondwet is de bepaling die, 
aangenomen met toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt, een 
belasting instelt op de varkensfokkerijen op grand van het aantal dieren 
waarin de exploitatievergunning voorziet. Het kwantitatieve criterium van 
onderscheid in belasting naargelang van het aantal dieren waarvoor een 
exploitatievergunning is verleend, is objectief en in voldoende redelijk 
verband met het doel van de betwiste maatregel, - dat erin bestaat de 
nodige financiele middelen te verwerven tot uitvoering van de begroting en 
inzonderheid om aan te zetten tot een vermindering van de milieuvervuiling 
en de financiering van de sanering ervan, met toepassing van het beginsel 
,de vervuiler betaalt" (3.B.1) en de progressiviteit van de belasting staat 
eveneens in redelijke verhouding tot die doelstelling. De financiele draag
kracht van de exploitatie is immers doorgaans grater naarmate er meer 
dieren gefokt worden en de produktieprijs per dier dus relatief kleiner is; 
anderzijds zijn de grotere bedrijven verhoudingsgewijs meer verantwoorde
lijk voor de overbemesting die de decreetgever met de bestreden maatregel 
heeft willen tegengaan (33/91, 3.B.2). 

303. Het onderscheid tussen de exploitanten van varkensfokkerijen, ener
zijds, en van pluimvee en runderen, anderzijds, doorstaat eveneens de toets 
aan artikel 6 van de Grondwet. De wetgever vermocht rekening te houden 
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met objectief verschillende situaties wat de onderscheiden types van exploi
taties betreft, inzonderheid met de hoge concentratie varkensteelt in een 
bepaald gebied; hij is binnen de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid 
gebleven door- in het kader van een overgangsregeling en een eerste aanzet 
tot toepassing van het beginsel dat de vervuiler zelf betaalt - in een 
differentiatie te voorzien in hun aandeel in de financiering van het over
heidsbeleid, inzonderheid voor de zuivering van de oppervlaktewateren 
(33/91, 3.B.3). 

3° Belasting tot zuivering van de oppervlaktewateren 

304. De criteria voor de belasting - als natuurlijke persoon op 1 januari 
van het belastingjaar zijn hoofdverblijfplaats hebben in het ambtsgebied 
van de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering - zijn objectief en 
houden voldoende verband met de doelstelling van de decreetgever - die 
erin bestaat de nodige financiele middelen te verwerven tot uitvoering van 
de begroting en om inzonderheid aan te zetten tot een vermindering van de 
milieuvervuiling en de financiering van de sanering ervan, met toepassing 
van het beginsel , ,de vervuiler betaalt''. De opgelegde last- een forfaitaire 
belasting van 300,- frank per persoon met een maximum van 1.200,
frank per gezin - is niet onevenredig met dat doel. De decreetgever 
vermocht rekening te houden met de objectieve verschillen tussen de onder
scheiden categorieen heffingsplichtigen - in particulieren, ondernemingen 
en bepaalde €xploitaties-ofinrichtingen- en is binnen de grenzen vanzijn 
beoordelingsvrijheid gebleven door - in het kader van een overgangsrege
ling en als een eerste aanzet tot toepassing van het beginsel ,de vervuiler 
betaalt" - in een differentiatie te voorzien in hun aandeel tot de financie
ring van het overheidsbeleid, inzonderheid voor de zuivering van de opper
vlaktewateren (33/91, 4.B.3.1). 

c) De belasting van niet-verblijfhouders 

305. Het onderscheid tussen twee categorieen van niet-verblijfhouders, met 
name die met en die zonder een plaats in Belgie waar zij normaal met hun 
gezin wonen, dat erin bestaat dat eerstgenoemden wei en laatstgenoemden 
geen aftrekken kunnen verrichten noch verminderingen genieten, berust op 
een objectief criterium, met name territorialiteit van de inkomsten in plaats 
van persoonsgebondenheid van de belasting, en lijkt niet los te staan van 
het streefdoel, met name het aan niet-verblijfhouders niet langer mogelijk 
te maken de fiscale voordelen waarop zij zowel in Belgie als in het buiten
land recht hebben, te cumuleren. Tach is dat onderscheid niet naar redelijk
heid verantwoord wanneer daardoor een objectief bepaalde categorie van 
belastingplichtigen wordt geraakt die zich niet in de cumulatiesituatie kan 
bevinden die de Belgische wetgever heeft willen voorkomen, en wanneer dat 
onderscheid ertoe leidt dat van hen een belasting wordt geheven die hun 
draagkracht te boven gaat (34/91, 2.B.4 en 2.B.5). 
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306. De door de verzoekers aangevoerde discriminatie betreft een objectief 
bepaalde categorie van belastingplichtigen: degenen die een Belgisch rust
pensioen genieten en geheel in het buitenland zijn gevestigd. De door de 
verzoekers genoemde cijfers, die door de Ministerraad niet worden tegenge
sproken, wijzen op aanzienlijke verschillen naargelang de voormelde voor
delen hun aldan niet worden toegestaan. Het gevolg is een duidelijke breuk 
in de gelijkheid van niet-verblijfhoudende gepensioneerden naargelang zij 
aldan niet een tehuis in Belgie hebben behouden, [waarbij als niet-verblijf
houders in de zin van artikel314 van de wet van 22 december 1989, die een 
tehuis in Belgie behouden, worden beschouwd diegenen die daar een norma
le en effectieve woning voor de huishouding behouden, maar in een andere 
Staat het centrum van hun vitale belangen hebben] (overweging 2.B.3). 
Hoewel dat criterium over het algemeen een weerspiegeling kan zijn van 
objectieve verschillen tussen twee categorieen van belastingplichtigen, roept 
het een discriminatie in het Ieven in zoverre het de categorie van de 
niet-verblijfhoudende gepensioneerden raakt die geen tehuis in Belgie heb
ben behouden. Het gaat immers om belastingplichtigen die meestal als enig 
ink omen of toch als hoofdinkomen een Belgisch pensioen hebben, zodat zij 
geen aanspraak kunnen maken op verminderingen en aftrekken noch in 
Belgie, waar die voordelen hun worden geweigerd, noch in het buitenland 
waar ze niet over voldoende inkomsten beschikken om grote bedragen ervan 
te kunnen aftrekken (34/91, 2.B.6). In zoverre de onderscheiden behande
ling waarin de artikelen 149 en 150 van het W .I. B. voorzien op de categorie 
toepasselijk is waartoe de eerste drie verzoekers behoren en waarvan de 
belangen door de vierde verzoekende partij worden behartigd, dat wil 
zeggen de niet-verblijfhouders die een Belgisch pensioen genieten en die 
geen tehuis in Belgie hebben behouden, voert zij te hunnen nadele een 
willekeurig onderscheid in (34/91, 2.B.7). 

IX. Het gelijkheidsbeginsel en de verplichte wettelijke rustdagen 

307. De wettelijke bepaling, die voorschrijft dat de door de Koning gena
men beslissing - wanneer het algemeen nut en de economische noodwen
digheden het toelaten - om een wekelijkse rustdag verplicht te stellen in 
een tak van handel of ambacht, zich nooit uitstrekt tot de op het domein 
der autosnelwegen gelegen verkooppunten, voert tussen de verkooppunten 
een onderscheid in dat op een objectief criterium berust, m.n. de Iocalisatie 
op of buiten het domein der autosnelwegen. Dankzij de vastgestelde uitzon
dering kan de gebruiker van het Belgische snelwegennet dat gei:ntegreerd is 
in het Europese wegennet, dit oprijden zonder aan het toeval te zijn 
overgeleverd wat de diverse voorzieningen in verband met de rustdagen 
betreft. Het onderscheid is pertinent omdat het snelverkeer aldus mogelijk 
wordt - of toch in hoge mate vergemakkelijkt. Deze bepaling houdt dus 
geen schending in van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet (36/91, 
B.2). 
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X. Het gelijkbeidsbeginsel en de procedure van recbtsbijstand 

308. Wanneer de recbtzoekende die een geding wil instellen, over voldoende 
financiele middelen bescbikt en geen beroep moet doen op recbtsbijstand, 
kan bij onmiddellijk bet geding inleiden, naar gelang van bet geval, door 
een dagvaardingsexploot of door een eenzijdig verzoekscbrift, zonder dat 
de tegenpartij daarvan vooraf wordt op de boogte gebracbt. Bescbikt de 
recbtzoekende die een geding wil instellen, niet over voldoende financiele 
middelen, dan is bij verplicbt voor zover artikel 673 Ger.W. niet van 
toepassing is, een beroep te doen op recbtsbijstand, wat niet kan zonder de 
tegenpartij te verzoeken te verscbijnen; bovendien is de verzoening ver
plicbt, wordt de tegenpartij geboord en dient bet bureau een summier 
onderzoek in te stellen naar de gegrondbeid van bet geding waarvoor de 
verzoeker recbtsbijstand vraagt. Hoewel de openbare dienst van bet gerecbt 
op voet van gelijkbeid voor alle recbtzoekenden toegankelijk moet zijn, 
volgt uit de bepalingen betreffende de recbtsbijstand een verscbil in beban
deling dat louter op de stand van inkomsten steunt. Al is bet redelijk en 
verantwoord bet toekennen van rechtsbijstand afhankelijk te stellen van een 
onderzoek naar de stand van inkomsten en van een bondig onderzoek naar 
de scbijn van gegrondbeid van het geding waarvoor de verzoeker recbtsbij
stand vraagt, dan is er, daarentegen, voor bet tegensprekelijk karakter van 
de debatten en de poging tot verzoening, en dus de aanwezigheid van de 
tegenpartij in de procedure om recbtsbijstand te verkrijgen, geen redelijk 
verband van evenredigheid met bet beoogd_e _dod. Die J>n~v~r-~igb~ic.l__i~ 
des te fundamenteler wanneer het gaat om een verzoek om recbtsbijstand 
om een geding op eenzijdig verzoekscbrift in te leiden (41191, B.4, B.6 en 
B.7). 

309. Artikel675, derde en vierde lid, van bet Gerecbtelijk Wetboek, luidens 
welk de verweerder wordt verzocbt te verscbijnen en verscbijnt zoals in 
artikel 728 van bet Gerecbtelijk Wetboek is bepaald, scbendt de artikelen 
6 en 6bis van de Grondwet, in zoverre bet van toepassing is op de vordering 
van een recbtzoekende die op recbtsbijstand aanspraak maakt om overspel 
te doen vaststellen als bedoeld in artikel 1016bis van bet Gerecbtelijk 
Wetboek (41191, B.8. en dispositief). 

§ 2. De vrijheid van, bet recht op en de gelijkheid inzake onderwijs 

A. Het recht op onderwijs- draagwijdte 

310. Algemeen bescbouwd kan bet bij artikel17 G. W. gewaarborgde recbt 
op onderwijs niet de draagwijdte bebben die de eiser in cassatie eraan geeft. 
Er bestaat geen volstrekt recbt om zonder onderbreking studies voort te 
zetten, met dien verstande dat elke bepaling die iemand zou verplicbten zijn 
studies op gelijk welk moment te onderbreken om zijn dienstplicbt te 
vervullen, in strijd zou zijn met dat recbt (23/91, B.3.1). 
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B. De vrijheid van onderwijs 

311. De door artikel 17, § 4 opgelegde onderscheiden behandeling zou er 
niet toe mogen leiden dat de vrijheid van onderwijs en de keuzevrijheid van 
de ouders die door de eerste paragraaf van artikel 17 worden gewaarborgd, 
in het gedrang worden gebracht (38/91, B.3.7). 

C. De gelijkheid inzake onderwijs 

I. Draagwijdte 

312. Uit de eerste zin van paragraaf 4, juncto de eerste paragraaf van artikel 
17 van de Grondwet kan worden afgeleid dat de onderwijsgelijkheid de 
keuzevrijheid van de ouders waarborgt en dat zij niet belet, enerzijds, dat 
het door de Gemeenschap ingerichte onderwijs neutraal moet zijn en, 
anderzijds, dat de door de overheid ingerichte scholen een bijzondere taak 
vervullen wat betreft het onderricht in de verschillende in Belgie erkende 
godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer. In weerwil van dergelijke 
vereisten heeft de term ,gelijkheid" in artikel 17 in beginsel dezelfde 
betekenis als in artikel 6 van de Grondwet (38/91, B.3.5). 

II. Gelijkwaardigheid van diploma's 

313. Door aan een gespecialiseerd onderwijs bijzondere gevolgen te verbin
den en door dat onderwijs niet in aile opzichten gelijk te stellen met het 
onderwijs verstrekt aan de universiteiten, heeft de wetgever, (omwille van 
de specifieke positie van het onderwijs aan de KMS en de economische 
situatie van hen die er studeren) de door artikel 17, § 4 van de Grondwet 
gewaarborgde gelijkheid van de leerlingen voor de wet niet geschonden 
(10/91, B.3.2). 

III. De gelijkheid van de onderwijsinstellingen 

a) Beginsel 

314. Op grond van de tweede zin van paragraaf 4 van art. 17 van de 
Grondwet kunnen de wet en het decreet in een ,aangepaste behandeling" 
voorzien voor zover dat verantwoord is gelet op objectieve verschillen, 
waaronder de eigen karakteristieken van elke inrichtende macht. Het be
staan van een dergelijke verantwoording moet met inachtneming van het 
doel en de gevolgen van de bestreden norm worden beoordeeld. Het 
gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aange
voerde middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredig
heid bestaat (38/91, B.3.6). 

315. In de parlementaire voorbereiding van artikel 17 van de Grondwet 
wordt vaak verwezen naar de in het Schoolpact en de wetten van 29 mei 
1959, 11 juli 1973 en 14 juli 1975 erkende evenwichten, maar daaruit kan 
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niet worden afgeleid dat artikel 17 enkel tot doel zou hebben gehad aan de 
in die bepalingen neergelegde beginselen grondwettelijke waarde te geven. 
Zoals de vierde paragraaf van artikel 17 uitdrukkelijk stelt, kunnen alleen 
objectieve verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere in
richtende macht, een onderscheiden behandeling verantwoorden. Een der
gelijke behandeling zou er evenwel niet toe mogen leiden dat de vrijheid van 
onderwijs en de keuzevrijheid van de ouders die door de eerste paragraaf 
van artikel 17 worden gewaarborgd, in het gedrang worden gebracht. De 
enkele overweging dat een gedifferentieerde behandeling onder de vroegere 
wetgeving bestond, volstaat niet om vast te stellen dat zij op objectieve 
verschillen gegrond was en blijft. Integendeel, de nieuwe redactie van artikel 
17 en de nieuwe bevoegdheid die de Grondwetgever bij artikel 107ter, § 2, 
2°, van de Grondwet terzelfdertijd aan het Arbitragehof heeft toegekend 
duiden er ondubbelzinning op dat het Hof de bestaanbaarheid van de 
onderwijswetgeving met artikel17 van de Grondwet op dezelfde wijze dient 
te onderzoeken als het andere wetskrachtige normen aan de artikelen 6 en 
6bis toetst. Zodra echter objectieve verschillen bestaan die een verschillende 
behandeling kunnen verantwoorden kan de decreetgever zich op de maatre
gelen inspireren waarbij de nationale wetgever, v66r de gelijktijdige herzie
ning van de artikelen 59bis en 17 van de Grondwet de schoolvrede had tot 
stand gebracht (38/91, B.3.7 en B.3.8). 

316. Artikel59bis,_§_2,2~,_yan d~Gmncbvet,l:OJtls_het Qij cie heg;ieni11g val!_ 
24 december 1970 was ingevoegd, reserveerde voor de bevoegdheid van de 
nationale wetgever onder meer , , wat betrekking heeft op de schoolvrede''. 
}-let wegvallen van dat voorbehoud bij de herziening van 15 juli 1988 
betekent niet dat die doelstelling zou zijn prijsgegeven, maar dat voortaan 
elke Gemeenschap, waarvan de onderwijsbevoegdheden zijn uitgebreid, 
erop moet toezien dat de schoolvrede, zoals zij voortaan in artikel 17 van 
de Grondwet is verankerd, niet in het gedrang wordt gebracht (38/91, 
B.3.8). 

b) De financiering van het hoger onderwijs 

317. In zover het middel klaagt over een onverantwoord verschil in behan
deling tussen instellingen van, enerzijds universitair onderwijs en, ander
zijds, hoger niet-universitair onderwijs en tussen hu~ respectieve studenten, 
wat het principe van het opleggen van een inschrijvingsgeld betreft, mist het 
middel feitelijke grondslag, vermits ook aan de universiteiten een inschrij
vingsgeld wordt opgelegd (19/91, 2.B.2). 

318. De voorwaarden waaronder universiteiten en instellingen van hoger 
niet-universitair onderwijs worden gefinancierd, worden geregeld door twee 
onderscheiden wetgevingen die een verschillend financieringsmechanisme 
hebben tot stand gebracht: de universiteiten ontvangen werkingstoelagen, 
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de instellingen van boger niet-universitair onderwijs ontvangen zowel wed
detoelagen als werkingstoelagen. Uit voormeld onderscheid in de financie
ring volgt dat de decreetgever, zonder bet gelijkheidsbeginsel of het niet-dis
criminatiebeginsel te schenden, aan instellingen van boger niet-universitair 
onderwijs de verplichting kon opleggen een minimum-inschrijvingsgeld aan 
de Vlaamse Gemeenschap te storten (19/91, 2.B.7 en 2.B.8). 

319. Door te bepalen dat de instellingen van het hager niet-universitair 
onderwijs een minimum-inschrijvingsgeld op de daartoe in de begroting van 
de Vlaamse Gemeenschap geopende fondsen dienen te storten, terwijl 
zodanige verplichting niet is voorgeschreven ten aanzien van de universitei
ten, heeft de decreetgever, om de redenen uiteengezet als antwoord op het 
middel dat is ontleend aan de schending van de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet, de door artikel17, § 4, van de Grondwet gewaarborgde gelijk
heid van onderwijsinstellingen voor het decreet niet geschonden (19/91, 
2.B.10). 

c) Financiering van schoolgebouwen en gesubsidieerd vrij en 
officieel onderwijs 

JO Het eigendomsstelsel van schoolgebouwen 

320. Het eigendomsstelsel waaraan schoolgebouwen zijn onderworpen va
rieert naargelang van de inrichtende macht die er eigenaar van is. Immers, 
in het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn schoolgebouwen eigendom van 
privaatrechtelijke rechtspersonen, terwijl zij in het officieel gesubsidieerd 
onderwijs aan publiekrechtelijke rechtspersonen toebehoren. Die eigen 
karakteristieken van twee categorien van inrichtende machten leveren een 
,objectief verschil" op dat een ,aangepaste behandeling" in de zin van 
artikel17, §4, van de Grondwet kan verantwoorden (38/91, B.3.9). 

2° Onderscheiden financieringssysteem 

321. Door te kiezen voor een financiering die, wat het gesubsidieerd vrij 
onderwijs betreft, beperkt is tot de terugbetalingswaarborg van de leningen 
en tot rentesubsidies, waarbij weliswaar, net zoals in het verleden, een boger 
leningsmaximum wordt toegestaan dan dat waarin voor het gesubsidieerd 
officieel onderwijs is voorzien, heeft de decreetgever, [bij decreet van de 
Franse Gemeenschap van 5 februari 1990,] een maatregel genomen die op 
een objectief en redelijk criterium berust en die, in de lijn van de school
pactakkoorden, tot de instandhouding van de schoolvrede bijdraagt (38/91, 
B.3.11). 

322. Voorts blijkt uit de debatten die aan het aannemen van het bestreden 
decreet zijn voorafgegaan dat de in artikel 11 vermelde cijfers, die de 
maximumwaarborg van de leningen van het vrij onderwijs hebben verhoogd 
in verhouding tot die van het officieel onderwijs, na een concreet onderzoek 
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van de respectieve behoeften werden vastgesteld, zoals die thans in de 
Franse Gemeenchap bestaan (38/91 B.3.12). Hieruit blijkt dat de aange
vochten maatregelen met objectieve verschillen rekening houden, dat zij met 
het door de decreetgever nagestreefde doel overeenstemmen en met de 
doelstellingen van deGrondwetgever niet onevenredig zijn (38/91, B. 3 .1.3). 

§ 3. De vrijheid van vereniging 

I. In de Belgische Grondwet 

323. De vrijheid van vereniging, samen gelezen met de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet, kwam reeds uitvoerig aan de orde (cfr. supra, nrs. 
227-229). 

II. In het E. V.R.M. 

324. De werkingsmodaliteiten van een publiekrechtelijk collegiaal orgaan 
vallen op generlei wijze onder de door het Europees verdrag voor de rechten 
van de mens enkel ten aanzien van privaatrechtelijke rechtspersonen of 
natuurlijke personen gewaarborgde vrijheid van vereniging (18/90, B.11. 5). 
Er kan dus geen sprake zijn van een schending van de artikelen 6 en 6bis 
gelezen in samenhang met artikel 11 E.V.R.M. (18/90, B.11.6). 

§ 4. Het recht op eigendom 

325. Door een wettelijke regeling tot toekenning van schadeloosstelling te 
wijzigen, zonder aantasting van de schuldvorderingen die steunen op een 
justitiele beslissing, voert de wetgever geen ongeoorloofd onderscheid in, 
daar de bescherming die door artikel 11 van de Grondwet en artikel 1 van 
het eerste aanvullend protocol van het E.V.R.M. wordt geboden, slechts 
geldt voor reeds verkregen eigendom (25/90, 9.B.4). 

§ 5. Verbod van folteringen en vernederende behandelingen 

326. Artikel 3 van het E.V.R.M. bepaalt dat niemand mag worden onder
worpen aan folteringen, noch aan onmenselijke of vernederende behande
lingen of straffen en artikel 7, eerste zin, van het B.U.P.O. bepaalt: 
,Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, noch aan wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing''. Onder folteringen 
of wrede en onmenselijke behandelingen moeten die handelingen worden 
begrepen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van 
fysieke of psychische aard wordt toegebracht met het oog bijvoorbeeld op 
het bekomen van informatie of bekentenissen van het slachtoffer, de 
bestraffing van het slachtoffer of het onder druk zetten of intimideren van 
het slachtoffer of derden. Vernederende behandelingen van hun kant zijn 
handelingen die diegenen die eraan worden onderworpen in zijn ogen of in 

320 



de ogen van derden krenken of zijn menselijke waardigheid ernstig aantas
ten. De door artikel 350, tweede lid, van het Strafwetboek beoogde zwan
gerschapsafbreking is kennelijk niet een handeling die verboden wordt door 
voormelde verdragsbepalingen; het middelluidens welk op discriminerende 
wijze afbreuk zou worden gedaan aan die bepaling kan derhalve niet worden 
aangenomen (39/91, 6.B.21 tot 6.B.23). 

§ 6. Het recht op de bescherming prive-leven en bet recht om te huwen en 
een gezin te stichten 

327. Ret recht van de echtgenoot of de vader op bescherming van zijn prive
en gezinsleven, gewaarborgd door artikel 8 E.V.R.M., en de artikelen 17 
en 23 van het B.U.P.O., en het recht te huwen en een gezin te stichten, 
gewaarborgd door artikel 12 E.V.R.M en artikel 23 van het B.U.P.O 
kunnen niet zo ruim worden gei'nterpreteerd dat zij de procedurele rechten, 
gewaarborgd door artikel 6 E.V.R.M. en artikel 14 van het B.U.P.O. 
zouden inhouden waarop de verzoekende partijen aanspraak maken, te 
weten het recht om geraadpleegd te worden en het recht om een rechtbank 
te adieren wanneer de echtgenote zich voorneemt haar zwangerschap af te 
breken (39/91, 6.B.l3. en 6.B.14). 

AFDELING II 

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN 
DE GEWESTEN 

§ 1. Algemene bevoegdheidskenmerken 

A. Wetgevende bevoegdheid 

I. Interpretatie van wetten van v66r de Staatshervorming 

328. Ret Hof handhaafde zijn rechtspraak ten aanzien van de wijze waarop 
de terminolgie in wetten van v66r de Staatshervorming, die thans door de 
Gemeenschappen en de Gewesten kunnen worden gewijzigd, moet worden 
gelezen, o.m. wat verwijzing betreft naar ,Koning" i.p.v. ,Executieven" 
(cfr. infra, sub verticaliteitsbeginsel). 

II. Autonomie: incidenties op het gelijkheidsbeginsel 

329. De autonomie die artikel 59bis, § 2, van de Grondwet en artikel4 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 toekennen aan de Gemeenschappen 
heeft voor gevolg dat een onderscheiden beleid kan worden gevoerd door 
de betrokken decreetgevers. Die autonomie zou geen inhoud hebben, mocht 
een verschil in behandeling tussen bestemmelingen van regels die in eenzelf
de materie aan weerskanten van toepassing is, als zodanig geacht worden 
strijdig te zijn met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet. De vergelijking 
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tussen de normen die uitgaan van de twee Gemeenschappen inzake lokale 
radio's is rechtens niet verantwoord (25/91, B.4; vgl. 33/91, 4.B.4.1; zie 
eveneens nr. 223). 

B. Toegewezen bevoegdheid 

I. V olheid van bevoegdheid 

330. De artikelen 3ter, 59bis, en 101quatervan de Grondwet en de artikelen 
4 tot 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 hebben aan de 
decreetgever de bevoegdheid verleend om bij decreet een aantal aangelegen
heden te regelen (5/90, 3.B.1; 41190, B.2). 

II. Een reele autonomie - Verticale bevoegdheidsdelegatie 

331. Een bepaling schendt de bevoegdheidsregels in zoverre, wegens het 
algemeen karakter van de [door die bepaling] aan de Koning verleende 
machtiging, de nationale overheid de aangelegenheid van de radio-omroep 
vermag te regelen buiten haar bevoegdheid (7 /90, 2.B. 7; 1/91, B.9; zie 
eveneens de uitzonderingen op de bevoegdheid inzake regeling van de 
technische normen inzake de radio-elektrische golven). 

III. Onbevoegdheid inzake de voorbehouden aangelegenheden 

a. Door de Grondwet aan de-nationale-wetgever :voorhehouden 
aangelegenheden 

I" Draagwijdte 

332. Uit het bepaalde van artikel 19, § 1, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 (,Het decreet regelt de aangelegenheden bedoeld in de 
artikelen 4 tot 11, onverminderd de bevoegdheden die door de Grondwet 
aan de wet zijn voorbehouden") vloeit voort dat, behoudens de gevallen 
waarin een bijzondere en uitdrukkelijke machtiging is gegeven door de 
bijzondere of de gewone wet tot hervorming der instellingen, een decreetge
ver de hem toegewezen aangelegenheden slechts kan regelen mits hij op 
generlei wijze inbreuk maakt op de bij de Grondwet voor de wet gereserveer
de bevoegdheden (5/90, 3.B.1; 41190, B.2.: ,het geval waarin ... door de 
gewone wetten tot hervorming der instellingen ... is gegeven). 

2° Casuistiek 

(a) Voorwaarden voor de uitoefening van politieke rechten 

333. De vaststelling, in de zin van artikel4 van de Grondwet, van voorwaar
den inzake taalkennis waaraan moet worden voldaan voor de uitoefening 
van politieke rechten, ten deze de uitoefening van politieke mandaten op 
lokaal vlak, ressorteert onder de uitsluitende bevoegdheid van de nationale 
wetgever, die met gewone meerderheid beslist (18/90, B.16.3.1). 
Het kiesrecht en de verkiesbaarheid zijn fundamentele politieke rechten. 
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Krachtens artikel 4 van de Grondwet komt het de Grondwet zelf en de wet 
toe de voorwaarden voor de uitoefening van die rechten te regelen. Boven
dien, krachtens de artikelen 48, 53, 59bis, § 1 en 107quater van de Grond
wet, behoort de samenstelling van de wetgevende vergaderingen van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten tot de bevoegdheid van de 
nationale wetgever die, naargelang van het geval, met een gewone of een 
bijzondere meerderheid beslist, en zulks met inachtneming van de in de 
Grondwet verankerde beginselen. De nationale wetgever is dus bevoegd om 
de modaliteiten te bepalen waarop de !eden van die vergaderingen worden 
aangewezen en met name om de kiesverrichtingen te organiseren: hij is 
derhalve bevoegd om, zoals hij dat altijd heeft gedaan, het model van de 
stembiljetten te bepalen (26/90, 10.B.1). 

(b) Bepaling van de bevoegdheden van de rechtscolleges 

334. Krachtens artikel94 G.W. bepaalt de wetgever de bevoegdheden van 
de rechtscolleges en met name die van de Raad van State. Door elk 
rechtscollege en met name de Raad van State te machtigen tot het gelasten 
van uitstel van de tenuitvoerlegging van een machtiging gegrond op het niet 
in acht nemen van de regels inzake milieu-effectrapportage, regelt de 
decreetgever de bevoegdheid van de rechtscolleges en met name van de Raad 
van State, een aangelegenheid die door de Grondwet aan de nationale 
wetgever is voorbehouden. De bestreden bepaling schendt derhalve 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 (41/90, B.4). 

335. De artikelen 16, (met betrekking tot de vorm van de vervolging) en 
18 (met betrekking tot de werkingsmodaliteiten van de hoven en rechtban
ken die uitspraak moeten doen over conform de wet ingestelde vorderingen) 
van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord hebben 
betrekking op aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de nationale 
wetgever behoren (14/91 B.5). 

(c) De regeling van de provinciale en gemeentelijke instellingen 

336. Weliswaar strekte de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 
ertoe de Gewesten de middelen te geven om de bevoegdheden uit te oefenen 
die bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 naar de Gewesten zijn 
overgeheveld. Toch kan uit die bepalingen niet worden afgeleid dat de 
nationale wetgever helemaal geen bevoegdheid meer zou hebben om in 
artikel 69 van de provinciewet een aangelegenheid te regelen die betrekking 
heeft op een lid van de landelijke politie wiens opdrachten van provinciaal 
en nationaal belang zijn; de nationale wetgever is immers op grond van 
artikel 108 van de Grondwet bevoegd gebleven om de provinciale instellin
gen te regelen (31/91, 3.B.8). 
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337. Uit de artikelen 108, vierde lid van de Grondwet en 19, § 1, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 volgt dat, behoudens een bijzondere en 
uitdrukkelijke door de wetten tot hervorming der instellingen aan de 
Gemeenschappen en de Gewesten toegekende machtiging, de voorwaarden 
en de wijze waarop de provincies en/ of gemeenten zich mogen verenigen, 
door de nationale wetgever worden bepaald (5/91 B.3). 

C. Gelding van de bevoegdheidsverdeling ratione temporis 

338. De materie ,radio-omroep en televisie" is reeds bij de wet van 21 juli 
1971 aan de Gemeenschappen- toen nog ,Cultuurgemeenschappen" -
overgedragen. Het Arbitragehof vermag dus alleszins de bestaanbaarheid 
van de wet van 30 juli 1979 met die bevoegdheidsbepalende regel te toetsen 
(7 /90, 2.B.1). 

D. Het evenredigheidsbeginsel 

339. Het evenredigheidsbeginsel in de uitoefening van de bevoegdheden 
kwam ook in het vorige hoofdstuk tot uiting. In het kader van de bevoegd
heid van de gemeenschappen en de gewesten, kwam dit evenredigheidsbe
ginsel er tot op heden steeds op neer dat zij de hun toegewezen bevoegdheid 
slechts kunnen uitoefenen met zekere inachtneming van een aantal beginse
len; en zonder-afbreuk-te -kunnen do en aan-om-het- even -welk and{)r-beleid. 
Het evenredigheidsbeginsel heeft voortaan evenwel een ruimere strekking, 
en heeft betrekking op de wijze waarop de verschillende componenten van 
het soevereine gezag hun onderscheiden bevoegdheid uitoefenen (zie in dit 
verband ALEN, A., Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch 
Publiek recht, Brussel, Story-Scientia, 1988, 292-293). 

I. Het evenredigheidsbeginsel en de nationale overheid 

340. Om de integratie van elk van de radio-elektrische golven in het geheel 
van die welke over het nationale grondgebied worden uitgezonden, mogelijk 
te maken en om wederzijdse storingen te vermijden, moet de nationale 
overheid instaan voor de algemene politie van de radio-elektrische golven. 
( ... ) De uitoefening van die bevoegdheid dient evenwel zo geregeld te 
worden dat zij geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de Gemeenschap
pen aan wie de aangelegenheid van de radio-omroep in principe is toever
trouwd (7/90, 2.B.3; 1/91, B.5). Aldus oordeelde het Hof dat een bepaling 
(i.e. artikel3 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving) 
de bevoegdheidsverdelende regels schond in zoverre het de nationale over
heid er op een onbegrensde wijze toe machtigde om de technische normen 
inzake de uitzendingen van private radio's te bepalen, en diezelfde overheid 
aanwees als de overheid die bevoegd is om de vergunningen tot exploitatie 
van dergelijke radio's te verlenen (7/90, 2.B.6; 1/91, B.8.). 
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341. De bevoegdheid van de Gemeenschappen inzake radio-omroep en 
televisie vereist dat de nationale wetgever, wanneer hij het recht op ant
woord met betrekking tot die media regelt, zich beperkt tot de regels die 
noodzakelijk zijn om dit recht te waarborgen. Hij dient er meer bepaald 
over te waken dat hij de uitoefening van die gemeenschapsbevoegdheid niet 
onmogelijk of buitengewoon moeilijk maakt (14/91, B.3.3). Aan deze 
hierboven vermelde voorwaarden is voldaan door de bepalingen van de wet 
van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord die immers enkel 
betrekking hebben op de inhoud en de uitoefeningsvoorwaarden van het 
recht op antwoord (artikelen 7, partim, 8, 9, 10 en 14), op de vaststelling 
van de personen die gerechtigd zijn er zich op te beroepen (artikel7, partim), 
op de modaliteiten van de uitoefening ervan (artikel 11), op het beroep op 
de rechter met het oog op de handhaving van dat recht (artikel 12) en op 
de verplichting om een opname te bewaren tot na afloop van het geschil 
(artikel13). Geen van die bepalingen maakt de uitoefening van de bevoegd
heid van de Gemeenschappen inzake radio-omroep en televisie onmogelijk, 
of buitengewoon moeilijk (14/91, B.4). 

E. Het verticaliteitsbeginsel 

342. Het verticaliteitsbeginsel houdt in dat, tenzij de Grondwet of de 
krachtens de Grondwet vastgestelde bijzondere wet uitdrukkelijk anders 
bepaalt, de overheid die voor de regelgeving bevoegd is tevens met de zorg 
van de tenuitvoerleggig belast is en omgekeerd, met ander woorden, dat in 
de regel eenzelfde overheid voor het geheel van de materie bevoegd is 
(ALEN, A., o.c., 298). 

343. Uit de bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en 
de wet van 31 december 1983 blijkt dat de Executieven, vanaf het ogenblik 
dat zij door de Raden uit hun midden gekozen zijn, voor de aan de 
Gemeenschappen of de Gewesten overgedragen aangelegenheden ten 
voile in de plaats treden van de nationale uitvoerende macht. Zonder 
vooruit te I open op het oordeel over de overeenstemming van artikel 3, § 5, 
van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, met de 
bevoegdheidsbepalende regels, dienen de woorden ,Ministers die de radio
omroep onder hun bevoegdheid hebben", als volgt te worden gelezen: 
,Gemeenschapsexecutieven die de radio-omroep onder hun bevoegdheid 
hebben (7 /90, 2.B.5). De wet van 30 juli 1979 betreffende de radiobericht
geving werd aangenomen op een tijdstip waarop de Gemeenschappen 
geen eigen Executieve hadden. Zonder vooruit te !open op het oordeel 
over de overeenstemming van artikel 3, § 5, van de wet van 30 juli 1979 
betreffende de radioberichtgeving, met de bevoegdheidsbepalende regels, 
dienen de woorden , ,Ministers die de radio-omroep onder hun bevoegdheid 
hebben", als volgt te worden gelezen: ,Gemeenschapsexecutieven" (1/91, 
B.7). 
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344. Delegatieverbod/Verfassungskonforme Auslegung - De aangevoch
ten bepaling van een decreet, die aan de Executieve de bevoegdheid verleent 
om, op basis van criteria die zij bepaalt, onder de gemeenten van het Waalse 
Gewest een deel van de jaarlijkse algemene dotatie om te slaan, kan niet 
aldus worden gei:nterpreteerd dat zij aan de Executieve de bevoegdheid 
verlcent om het gedeelte van 5 OJo volgens eigenmachtig vast te stellen criteria 
om te slaan. De W aalse Gewestraad kan immers niet worden geacht de 
Executieve een dermate ruime machtiging te hebben gegeven dat hij van een 
eigen bevoegdheid afstand zou hebben gedaan. Die bepaling heeft de 
indirecte financiering van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
op het grondgebied van het Waalse Gewest tot doel (4/91, B.4.2. en 
B.4.3.a). 

F. Samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten 

345. Het staat aan de overheden die complementaire bevoegdheden uitoefe
nen te oordelen of het opportuun is gebruik te maken van artikel 92bis van 
de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 dat 
de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten de mogelijkheid biedt om 
samenwerkingsakkoorden te sluiten die o.m. betrekking hebben op de 
gezamenlijke oprichting en het gezamenlijke beheer van gemeenschappelij
ke diensten en instellingen, op het gezamenlijk uitoefenen van de eigen 
bevoegdheden, of op de gemeenschappelijke ontwikkeling van initiatieven 
(1/91, B.5). 

G. Over/egprocedures 

346. Artikel6, § 2, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, verplicht 
een Executieve niet overleg te plegen met andere Executieven om een 
bepaling aan te nemen die een milieuheffing invoert ten laste van natuurlijke 
personen met hoofdverblijfplaats in het ambtsgebied van de Vlaamse Maat
schappij voor Waterzuivering (33/91, 4.B.4.1). 

§ 2. Bevoegdheid van de Gcmeenschappen 

A. Culturele aangelegenheden 

I. De gemeenschapsbevoegdheid inzake culturele aangelegenheden 

347. Naar luid van art. 59bis, § 2, van de Grondwet, regelen de Gemeen
schapsraden, ieder wat hem betreft, bij decreet de culturele aangelegenhe
den. Artikel 59ter van de Grondwet bepaalt heetzelfde voor de Raad van 
de Duitstalige Gemeenschap (7/90, 2.B.l.; 1/91, B.3.; 14/91, B.2.; 25/91, 
B.4.). 
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II. De radio-omroep en televisie 

a. Ben principH!le · gemeenschapsbevoegdheid 

I" Algemeen 

348. De materie ,radio-omroep en televisie" is reeds bij de wet van 21 juli 
1971 aan de Gemeenschappen- toen nog ,Cultuurgemeenschappen" -
overgedragen. Het Arbitragehof vermag dus alleszins de bestaanbaar
heid van een wet van 30 juli 1979 met die bevoegdheidsbepalende regel te 
toetsen (7/90, 2.B.l.; 1191, B.3.). Artikel 4, 6°, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, net als de wet van 
21 juli 1971, en artikel 4, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot her
vorming der instellingen, door de verwijzing naar voormeld artikel 4 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980, hebben de aangelegenheid van de 
radio-omroep en de televisie in haar geheel naar de Gemeenschappen 
overgeheveld, behoudens de door de bijzondere wetgever bepaalde uitzon
dering, m.n. het uitzenden van mededelingen van de nationale regering 
(7/90, 2.B.2 en 2.B.3; 1/91, B.4. en B.S.; vgl. 14/91, B.3.1.; 25/91, 
B.4.). 

2° Beleid inzake de private radio's 

349. De Gemeenschappen voeren het beleid inzake private radio's. Het 
komt hen derhalve toe, en niet aan een nationale overheid, de vergunningen 
of erkenningen terzake te verlenen (7 /90, 2.B.6). De private radio's zijn een 
aan de Gemeenschappen toegewezen aangelegenheid; het komt derhalve 
aan hen en niet aan de nationale overheid toe de vergunningen of erkennin
gen terzake te verlenen, behoudens de naleving door de Gemeenschappen 
van de nationale normen en de aan de nationale overheid toekomende 
bevoegdheid om de naleving van de technische normen die zij (binnen de 
haar verderop omschreven bevoegdheid) heeft uitgevaardigd te doen eerbie
digen (1/91, B.9). 

350. De bepaling die de nationale overheid er op een onbegrensde wijze 
toe machtigt om de [technische; (7 /90, 2.B.6.)] normen inzake de uit
zendingen van private radio's te bepalen, en diezelfde overheid aan
wijst als de overheid die bevoegd is om de vergunningen tot exploitatie 
van dergelijke radio's te verlenen (7/90, 2.B.6; 1/91, B.S.) alsmede, in 
de mate dat zij betrekking heeft op private radio-omroepdiensten, de 
bepaling die voorschrijft dat de Koning het bedrag vaststelt van de rech
ten die moeten worden betaald door de aanvragers van de bedoelde ver
gunningen, en dat Hij de betalingsmodaliteiten van deze rechten bepaalt 
(7 /90, 2.B.8; 1/91, B.10), zijn met bevoegdheidsoverschrijding aange
tast. De bepaling die de Koning ertoe machtigt het bedrag vast te stellen 
van de rechten die moeten worden betaald door de aanvragers van de in 
een der bestreden bepalingen bedoelde vergunningen en dat Hij de beta
lingsmodaliteiten van deze rechten bepaalt, hield, in haar redactie v66r de 
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wijziging door artikel 338 van de programmawet van 22 december 1989, 
een bevoegdheidsoverschrijding in, in de mate dat zij betrekking had op 
private radio-omroepdiensten. Aangezien de bestreden bepaling in haar 
oorspronkelijke versie van kracht is geweest totdat zij is gewijzigd, dient 
zij te worden vernietigd (1/91 B.lO). De bepalingen die de Regie ertoe 
machtigt toezicht uit te oefenen op de toepassing van de wet en de uitvoe
ringsbesluiten, die de Koning machtigt het bedrag vast te stellen van de 
rechten die moeten worden betaald door de aanvragers van vergunningen, 
om de uitgaven te dekken die voortvloeien uit de controle over de naleving 
van hun verplichtingen en van de aan hun stations en netten voor radiover
binding opgelegde voorwaarden alsmede voor het te hunner beschikking 
stellen van een of meer frequenties en voor het recht die te gebruiken, en 
tenslotte de Koning ertoe machtigt de betalingsmodaliteiten van die rechten 
te bepalen, die bepalingen houden een bevoegdheidsoverschrijding in voor 
zover zij op de prive-radio-omroepsdiensten betrekking hebben (1191, 
B.11). 

351. De bevoegdheid van de Gemeenschappen inzake radio-omroep en 
televisie vereist dat de nationale wetgever, wanneer hij het recht op ant
woord met betrekking tot die media regelt, zich beperkt tot de regels die 
noodzakelijk zijn om dat recht te waarborgen. Hij dient er meer bepaald 
over te waken dat hij de uitoefening van die gemeenschapsbevoegdheid niet 
onmogelijk of buitengewoon moeilijk maakt (14/91, B.3.3). 

3° Toepassingsbevoegdheid van nationale technische normen 

352. De bevoegdheid van de Gemeenschappen waaraan de aangelegenheid 
van de radio-omroep in principe is toevertrouwd, om vat de bevoegdheid om 
met inachtneming van de nationale technische normen, de technische aspec
ten te regelen die specifiek zijn voor de materie radio-omroep en de 
frequenties toe te wijzen. De Gemeenschappen kunnen aile technische 
normen, oak de nationale, toepassen bij de uitoefening van hun vergun
nings- of erkenningsbevoegdheid (1/91, B.5). 

b. Aan de nationale overheid toekomende bevoegdheden 

]
0 Het recht op antwoord 

353. Het recht van antwoord is een rechtsinstituut ter bescherming van 
de persoon dat een noodzakelijk gevolg is van de persvrijheid en de 
vrije meningsuiting. Het is de aan iedere natuurlijke persoon of rechts
persoon verleende bevoegdheid om te reageren tegen aantastingen van 
zijn eer en zijn goede naam door enig medium, alsmede om over hem 
verspreide onthullingen recht te zetten. De normen die de uitoefening van 
dat recht moeten waarborgen hebben een eigen doelstelling die niet verschilt 
naargelang het om een geluidsmedium, een visueel of een geschreven 
medium gaat. De wetgever heeft weliswaar regels uitgevaardigd die naar-
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gelang van het medium verschillen doch enkel om de middelen, die voor 
de verwezenlijking van zulk een doelstelling noodzakelijk zijn, aan de bij
zondere kenmerken van elk medium aan te passen. Dat de bijzondere 
wetgever de bevoegdheid inzake het recht van antwoord aan de Gemeen
schappen heeft willen toewijzen, kan niet worden afgeleid uit het feit dat 
artikel4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen bepaalt dat de radio-omroep en de televisie een bij artikel59bis, 
§ 2, 1°, van de Grondwet bedoelde culturele aangelegenheid zijn (14/91, 
B.3.2). 

2° De politie van de radio-elektrische golven: een nationale bevoegdheid 

354. Om de integratie van elk van de radio-elektrische golven in het 
geheel van die welke over het nationale grondgebied worden uitgezonden, 
mogelijk te maken en om wederzijdse storingen te vermijden, moet de 
nationale overheid instaan voor de algemene politie van de radio-elek
trische golven. Die opdracht omvat de bevoegdheid om de technische 
normen betreffende het toekennen van de frequenties en betreffende het 
vermogen van de zendtoestellen uit te vaardigen, die gemeenschappe
lijk moeten blijven voor het geheel van de radioberichtgeving, ongeacht 
hun bestemming, en om de inachtneming van die normen te doen nale
ven (7 /90, 2.B.3). Die opdracht behelst tevens de bevoegdheid een tech
nische controle te organiseren en de bedoelde normen strafbaar te stel
len (1/91, B.5). De uitoefening van die bevoegdheid dient evenwel zo 
geregeld te worden dat zij geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de 
Gemeenschappen aan wie de aangelegenheid van de radio-omroep in prin
cipe is toevertrouwd (7/90, 2.B.3; 1/91, B.5.). Uiteraard leidt een te 
ruime bevoegdheidsdelegatie aan de uitvoerende macht eveneens tot ver
nietiging wegens bevoegdheidsoverschrijding (7/90, 2.B.7: cfr. supra, 
nr. 331). 

355. De bevoegde nationale overheid moet de technische normen 
kunnen doen naleven die ze binnen de grenzen van haar bevoegdheid 
heeft uitgevaardigd. ( ... ) De aldus omschreven bevoegdheid impliceert 
evenwel niet dat de nationale overheid er op een onbegrensde wijze toe 
gemachtigd zou ~ijn om de technische normen inzake de uitzendingen 
van private radio's te bepalen, en dat zij diezelfde overheid mag aan
wijzen als de overheid die bevoegd is om de vergunningen tot exploi
tatie van dergelijke radio's te verlenen (7/90, 2.B.6; 1/91, B.8.). De 
bepaling die voorschrijft dat de Koning het bedrag vaststelt van de 
rechten die moeten worden betaald door de aanvragers van de bedoel
de vergunningen, en de betalingsmodaliteiten van die rechten bepaalt, is 
eveneens met bevoegdheidsoverschrijding aangetast, in de mate dat zij 
betrekking heeft op private radio-omroepdiensten (7/90, 2.B.8; 1/91, 
B.10). 
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B. Taa/gebruik 

I. Taalgebruik in bestuurszaken 

a. Algemeen 

356. Het taalgebruik in bestuurszaken heeft het voorwerp uitgemaakt van 
een bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, 
enerzijds, en de Staat, anderzijds (18/90, B.16.2). 

357. Artikel 3bis van de Grondwet heeft het bestaan van eentalige en 
tweetalige taalgebieden vastgelegd. Het bepaalt, samen met artikel 59bis, 
§ 4, het ruimtelijk kader waarin de Gemeenschappen en de nationale wetge
ver hun bevoegdheden kunnen uitoefenen. De artikelen 3ter, 59bis en 59ter 
van de Grondwet hebben betrekking op de Gemeenschappen in Belgie en 
met name op hun instellingen, hun financiering, de bevoegdheden van de 
Gemeenschappen en de wetskracht van hun decreten. Die bepalingen heb
ben een ander onderwerp dan de bepalingen van de wet van 23 maart 1989 
betreffende de verkiezingen van het Europese Parlement waarmee de natio
nale wetgever de kiesomschrijvingen en de kiescolleges samenstelt met het 
oog op de organisatie van de Europese verkiezingen. De bestreden bepalin
gen hebben niet tot doel het gebruik van de talen in de zin van artikel59bis, 
§ 3, van de Grondwet te regelen en maken geen inbreuk op de in artikel 3bis 
van de Grondwet vastgelegde garantie van de voorrang van de taal van elk 
eentalig gebied-en van net tWeetalig karakter van -een andergebied-(26/90, 
8.B.l. en 8.B.2). 

b. Begrip 

358. De taa/kennis a/s verkiesbaarheidsvoorwaarde - De vaststelling, in 
de zin van artikel 4 van de Grondwet, van voorwaarden inzake taalkennis 
waaraan moet worden voldaan voor de uitoefening van politieke rechten, 
ten deze de uitoefening van politieke mandaten op lokaal vlak, (met name 
voorwaarden inzake taalkennis waarvan de vervulling noodzakelijk is voor 
de uitoefening van overheidsmandaten betreffende de gemeentelijke instel
ling en de organieke inrichting van de O.C.M.W.'s) ressorteert onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de nationale wetgever, die met gewone meer
derheid beslist (18/90, B.16.3.1). Deze regeling wijzigt evenwel geenszins 
de in artikel 59bis, § 3, van de Grondwet bedoelde aangelegenheid, zodat 
artikel 59bis, § 4, niet van toepassing is op het onderwerp van de artikelen 
waarvan de vernietiging wordt gevorderd in het middel (18/90, B.16.4). Het 
kiesrecht en de verkiesbaarheid zijn fundamentele politieke rechten. Krach
tens artikel 4 van de Grondwet komt het de Grondwet zelf en de wet toe 
de voorwaarden voor de uitoefening van die rechten te regelen. Bovendien, 
krachtens de artikelen 48, 53, 59bis, § 1 en 107quater van de Grondwet, 
behoort de samenstelling van de wetgevende vergaderingen van de Staat, 
de Gemeenschappen en de Gewesten tot de bevoegdheid van de nationale 
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wetgever die, naargelang van het geval, met een gewone of een bijzondere 
meerderheid beslist, en zulks met inachtneming van de in de Grondwet 
verankerde beginselen. De nationale wetgever is dus bevoegd om de modali
teiten te bepalen met inachtneming waarvan de leden van die vergaderingen 
worden aangewezen en met name om de kiesverrichtingen te organiseren: 
hij is derhalve bevoegd om, zoals hij dat altijd heeft gedaan, het model van 
de stembiljetten te bepalen (26/90, lO.B.l). De kiesverrichtingen vallen 
onder het begrip ,bestuurszaken" als bedoeld bij artikel 59bis, § 3 van de 
Grondwet (26/90, 10.B.2). 

c. De principiele gemeenschapsbevoegdheid 

359. Voor het gebruik van de talen in de gemeenten van de Brusselse 
kieskring die gelegen zijn in het Nederlandse taalgebied, is, krachtens artikel 
59bis, § 4, tweede lid, van de Grondwet, uitsluitend de Vlaamse Gemeen
schap bevoegd, behalve voor de in die grondwetsbepaling vermelde gemeen
ten met een bijzonder statuut, waarvoor uitsluitend de nationale wetgever, 
optredend met een bijzondere meerderheid, bevoegd is (26/90, 10.B.4). 

360. Door het model van het stembiljet te bepalen, heeft de wetgever de 
bestaande wetgeving over het gebruik van de talen in bestuurszaken in de 
gemeenten van het nederlandstalig Gewest die geen bijzonder taalstatuut 
hebben, niet willen wijzigen; hij zou dat trouwens niet hebben gekund. De 
bevoegdheid van de nationale wetgever om de verkiezingen te regelen om vat 
geenszins de bevoegdheid om in die aangelegenheid het gebruik der talen 
te regelen (26/90, 10.B.9). 

361. Een bepaling die uitsluitend betrekking heeft op de taal waarin jeugd
beschermingsmaatregelen ten uitvoer dienen te worden gelegd, regelt een 
aangelegenheid die krachtens artikel 59bis, § 3, van de Grondwet behoort 
tot de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschappen (40/91, lO.B). 

d. Bevoegdheid van de nationale wetgever 

1. Taalgebruik in bepaalde gemeenten: principii!le bevoegdheid van de nationale wetgever 

362. Voor gemeenten bedoeld in artikel 59bis, § 4, tweede lid, van de 
Grondwet, is de nationale wetgever bevoegd om een wijziging aan te 
brengen in de regels betreffende het taalgebruik in bestuurszaken maar dan 
enkel met een wet die is aangenomen met de in artikel 1, laatste lid, van 
de Grondwet, bedoelde meerderheid (18/90, B.16.2.). 

363. De Brusselse kieskring omvat gemeenten met een verschillend taalstel
sel ( ... ). Voor die kieskring vloeit daaruit voort dat de voorzitter van het 
hoofdbureau van de provincie Brabant, die moet instaan voor het drukken 
van de stembiljetten voor de kiesverrichtingen in zijn provincie, enerzijds, 
wat het model van het stembiljet betreft, het voorgeschreven model, en 
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anderzijds, wat de taal betreft, de voorschriften van artikel 128 van het 
Kieswetboek, in acht neemt; krachtens de voormelde bepalingen moet het 
stembiljet dus, naargelang van het geval, eentalig zijn in de eentalige 
gemeenten of tweetalig in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut en 
in de tweetalige gemeenten. De bepalingen van artikel 24, § 3, van de 
bestreden wet kunnen niet worden afgezonderd van de bepaling van artikel 
24, § 2, die expliciet verwijst naar artikel 128, laatste lid, van het Kieswet
boek. Het samen lezen van die bepalingen toont aan dat in de laatste zin 
van artikel24, § 3, de woorden ,In elke helftvan het stembiljet ... " slechts 
de tweetalige gemeenten en de gemeenten met een bijzonder statuut van 
de Brusselse kieskring kunnen beogen en geenszins beletten dat de stem
biljetten eentalig zijn in de eentalige gemeenten van die kieskring (26/90, 
10.B.8). 

2. Taalgebruik in bepaalde diensten 

364. Krachtens art. 59bis, § 4, tweede lid, littera b, is de nationale wetge
ver bevoegd voor de regeling van het taalgebruik in bestuurszaken t.a.v. 
de diensten waarvan de werkkring verder reikt dan die van het taalge
bied waarin zij gevestigd zijn. De organisatie van de Europese verkiezin
gen is geen dienst waarvan de werkkring verder reikt dan die van het 
taalgebied waarin zij gevestigd zijn en evenmin een instelling waarvan de 
werking gemeen is aan meer dan een Gemeenschap (26/90, 10.B.3, j0 

10.B.2). __ 

C. Gezondheidsbeleid 

365. Luidens artikel5, § 1, I, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
regelen de Gemeenschappen onder meer ,de activiteiten en diensten op het 
vlak van de preventieve gezondheidszorg, met uitzondering van de nationale 
maatregelen inzake profylaxies' ', met name de wettelijk verplichte inentin
gen (40/91 7 .B). 

366. W anneer de Gemeenschappen bevoegd zijn om een regeling vast te 
stellen inzake het toedienen van bepaalde preventieve inentingen en vaccina
ties aan geplaatste minderjarigen, dan vermogen zij evenwel niet afbreuk 
te doen aan de door artikel 5, § 1, I, 2°, van de bijzondere wet aan de 
nationale wetgever voorbehouden bevoegdheid op het vlak van de verplichte 
inentingen. De door de bestaande bepaling aan de Executieve toegekende 
algemene machtiging [tot het vaststellen van regels betreffende het toedie
nen van preventieve vaccinaties en inentingen aan geplaatste minderjarigen] 
mag dan ook niet z6 worden begrepen dat ze de Executieve zou toelaten 
die bevoegdheid te schenden, door bijvoorbeeld op enigerlei wijze de 
toediening van die verplichte inentingen in het gedrang te brengen (40/91, 
7.B). 
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D. Bijstand aan personen 

1° Beleid inzake maatschappelijk welzijn 

367. Uit de respectievelijk bij artikel 5, II, 2°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1988 aan de Gemeenschappen, en de bij artikel6, § 1, VIII, van 
die wet aan de Gewesten toegewezen bevoegdheden vloeit voort dat het 
W aalse Gewest de Executieve er niet kan toe machtigen de voor de financie
ring van de O.C.M.W.'s aan de gemeenten toegewezen bedragen volgens 
door haar vast te stellen criteria om te slaan. Aan de Franse en de Duitstalige 
Gemeenschap komt immers die dubbele bevoegdheid toe als onderdeel van 
de hun inzake maatschappelijk welzijn toegewezen algemene bevoegdheid 
(4/91, B.6). In zoverre de bestreden bepaling de Gewestexecutieve ertoe 
machtigt de aan de gemeenten voor de financiering van de O.C.M. W.'s 
toegewezen bedragen volgens door haar te bepalen criteria om te slaan, 
schendt zij de artikelen 59bis en 59ter van de Grondwet en de artikelen 5, 
II, 2°, en 6, § 1, VIII, 2° en 3° van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 
(4/91, B.7). 

2° Jeugdbescherming 

368. De vernietiging door het Hof bij arrest nr. 66 van 30 juni 1988, van 
artikel16, § 5, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap ,van 27 juni 
1985, in de mate dat het betreKking heeft op de jeugdrechters en jeugdrech
ters in hoger beroep" heeft geen betrekking op de parketmagistraten. De 
nieuwe bepaling van artikel 5, § 1, II, 6°, littera c, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980, zoals die is gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 
augustus 1988, bevat terzake geen inperking van de bevoegdheid van de 

. Gemeenschappen (40/91, l.B.1). 

369. Luidens de nieuwe bepaling van artikel5, § 1, II, 6°, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980, zoals die is gewijzigd bij de bijzondere wet van 
8 augustus 1988, omvat de jeugdbescherming zowel de gerechtelijke be
scherming als de sociale bescherming. Luidens die bepaling vermogen zowel 
de Staat als de Gemeenschappen, in de uitoefening van hun respectieve 
bevoegdheden, de materiele bevoegdheid van de jeugdgerechten te wijzigen; 
de bevoegdheid van de nationale wetgever tot het regelen van die aangele
genheid is dus niet meer exclusief (40/91, 2.B.1). 

370. Met uitzondering van de maatregelen die kunnen worden genomen ten 
aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd- artikel5, § 1, II, 6°, litter a d), zijn de Gemeenschappen bevoegd 
om de maatregelen te bepalen die door de jeugdrechtbanken kunnen worden 
genomen ten aapzien van minderjarigen, met name in problematische 
opvoedingssituaties. Die bevoegdheid omvat ook de bevoegdheid om een 
einddatum voor die maatregelen vast te stellen en om, na die einddatum, 
de verlenging van die maatregelen ondergeschikt te maken aan objectieve 
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voorwaarden. In onderhavig geval bestaan die voorwaarden in de onstente
nis van hetzij een door het comite voor jeugdzorg georganiseerde vrijwillige 
hulp en bijstand, hetzij een minnelijke regeling, hetzij een beslissing van de 
bemiddelingscommissie waarbij zij de zaak uit handen geeft. Die laatste 
voorwaarde heeft immers als enige draagwijdte dat zij de commissie in de 
mogelijkheid stelt om, wanneer omstandigheden verbonden met het belang 
van de minderjarige zulks vereisen, bij een behoorlijk met redenen omklede 
beslissing te beslissen dat de afdwingbare pedagogische maatregel na vijfen
veertig dagen niet zal voortduren (40/91, 2.B.4). Aldus ge1nterpreteerd 
schenden de aangevochten bepalingen de grondwettelijke bevoegdheidsre
gels niet. 

371. De nationale wetgever is op grond van de grondwettelijke bevoegd
heidsregels direct bevoegd om desgewenst ook de in het bestreden decreet 
opgesomde afdwingbare pedagogische maatregelen bij wet vast te stellen ten 
aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd. Al is een eenvormige aanpak op het vlak van de maatregelen 
wenselijk, omdat die alle worden uitgevoerd in voorzieningen die onder de 
bevoegdheid van de Gemeenschappen vallen, toch vermag de decreetgever 
te dien aanzien geen decreetsbepalingen uit te vaardigen, zelfs als die 
bepalingen slechts de bevestiging inhouden van de bevoegdheidstoewijzing 
die bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is bepaald (40/91, 3.B). 

372. De Gemeenschappen zijn bevoegd om regels te bepalen die betrekking 
hebben op de uitvoering van de hulpverlening en van zowel de in het 
bestreden decreet vermelde gerechtelijke maatregelen als van die welke door 
een nationale wet zijn opgegeven ten aanzien van minderjarigen die een als 
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (40/91, 5.B.l). 

373. Daar de Gemeenschappen bevoegd zijn om regels te stellen betreffende 
voorzieningen en inrichtingen waarin minderjarigen worden geplaatst of 
waarin jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd, zijn ze ook be
voegd om de financiering ervan te regelen, onder meer via bijdragen van 
de minderjarigen en van de bij het Burgerlijk Wetboek als onderhoudsplich
tig aangewezen personen (40/91, 5.B.2). 

374. De organisatie van de jeugdgerechten, als bedoeld in artikel5, § 1, II, 
6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de organisatie 
van jeugdgerechten, betreft de inrichting, de samenstelling en de werking 
van de jeugdrechtbank, [is nationaal gebleven] (40/91, 6.B). 

375. Een bepaling die aan elk persoon die, in welke hoedanigheid ook, 
betrokken is bij de uitvoering van beschermingsmaatregelen de verplichting 
oplegt de godsdienstige, ideologische en wijsgerige overtuiging te eerbiedi-
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gen van de gezinnen waartoe de minderjarigen behoren, of van de jongeren, 
blijft binnen de perken van de gemeenschapsbevoegdheid inzake jeugdbe
scherming. In zoverre de bestreden bepaling naast vele andere personen, de 
jeugdmagistraten beoogt, houdt ze geen regeling in op het vlak van de aan 
[de nationale wetgever voorbehouden bevoegdheid inzake] de organisatie 
van de jeugdgerechten (40/91, 6.B). 

376. Een bepaling naar luid waarvan een minderjarige die een als misdrijf 
omschreven feit heeft gepleegd en ten aanzien van wie een plaatsingsmaatre
gel werd getroffen, tot zijn meerderjarigheid onder toezicht van de jeug
drechtbank staat, regelt een aspect van de inhoud van maatregelen. In de 
mate dat de opheffing van die bepaling ook betrekking heeft op minderjari
gen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, is de bestreden 
opheffingsbepaling dan ook aangetast door bevoegdheidsoverschrijding 
(40/91, 8.B). 

377. In de mate dat een overgangsbepaling betrekking heeft op minderjari
gen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, schendt het de 
grondwettelijke bevoegdheidsregels impliciet: een overgangsbepaling die 
kan worden genomen ten aanzien van de minderjarigen [overgangsbepaling 
van een decreet, die samenhangt met een andere bepaling die is aangetast 
door een bevoegdheidsoverschrijding, is in dezelfde mate als deze laatste 
aangetast door bevoegdheidsoverschrijding.] (40/91, 1l.B). 

D. Onderwijs 

378. Artikel59bis, § 2, 2°, van de Grondwet, zoals het bij de herziening van 
24 december 1970 was ingevoegd, reserveerde voor de bevoegdheid van de 
nationale wetgever onder meer , , wat betrekking heeft op de schoolvrede''. 
Ret wegvallen van dat voorbehoud bij de herziening van 15 juli 1988 
betekent niet dat die doelstelling zou zijn prijsgegeven, maar dat voortaan 
elke Gemeenschap, waarvan de onderwijsbevoegdheden zijn uitgebreid, 
erop moet toezien dat de schoolvrede, zoals zij voortaan in artikel 17 van 
de Grondwet is verankerd, niet in het gedrang wordt gebracht (38/91, 
B.3.8). 

§ 3. De bevoegdheden van de Gewesten 

A. Economie 

I. Gewestelijke economische expansie 

379. Zelfs al mocht zou worden geoordeeld dat de doelstelling, die wordt 
nagestreefd door de bij artikel 2 van het decreet van 29 juni 1985 aan het 
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 
aangebrachte wijziging, in hoofdzaak de bevordering van de Waalse gewes-
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telijke economische expan.sie zou zijn en dat die bepaling dan oak een 
directe gewestelijke economische draagwijdte zou hebben, dan nag staat de 
bevoegdheid, die aan de Gewesten is toegekend met betrekking tot de 
gewestelijke economische expansie, bij artikel 6, § 1, VI, 4°, van de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980, hen niet toe de fiscaliteit van de provincies 
en de gemeenten te regelen (19/89, 4.B.2.f). 

II. De E.M.U. 

380. Uit het geheel van de desbetreffende teksten, en inzonderheid uit de 
bepalingen van artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980, ingevoegd bij artikel 4, § 8, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1988, en van artikel 9, § 1, derde lid, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989, blijkt dat het nieuwe Belgische Staatsbestel berust op een 
economische en monetaire unie, d.i. het institutioneel kader van een uit 
deelgebieden opgebouwde economie, dat wordt gekenmerkt door een gei:n
tegreerde markt (de economische unie) en door de eenheid van de munt (de 
monetaire unie) (32/91, 5.B.l. 7). 

381. Hoewel het nieuwe artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet 
tot hervorming der instellingen kadert in de toewijzing van bevoegdheden 
aan de Gewesten wat de economie betreft, geldt die bepaling als de uitdruk
kelijke uiting van de wil van de bijzondere wetgever om een eenvormige 
basisregeling van deorganisatievande economie-in een gei:ntegreeide-mal"kt 
te handhaven (32/91 5.B.l.7). 

382. Het bestaan van een economische unie impliceert in de eerste plaats 
het vrij verkeer van goederen en produktiefactoren tussen de deelgebieden 
van de Staat. Wat het goederenverkeer betreft, zijn niet bestaanbaar met 
een economische unie de maatregelen die autonoom door de deelgebieden 
van de unie- in casu de Gewesten- worden vastgesteld en het vrij verkeer 
belemmeren; dit geldt noodzakelijkerwijs voor aile interne douanerechten 
en aile heffingen met gelijke werking (32/91, 5.B.l. 7). 

383. Een belasting op het ophalen van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest 
om gestort of verbrand te worden buiten het Vlaamse Gewest, die geen 
intern douanerecht is noch een heffing van gelijke werking, maar een 
bijdrage welke direct of indirect verband houdt met de door de heffings
plichtige veroorzaakte belasting van het milieu is een maatregel van die aard 
dat de uitvoer van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest er negatief door 
wordt bei:nvloed, wat in beginsel niet bestaanbaar is met de economische 
unie. Het doel van de maatregel is echter niet het leggen van een bijkomende 
belasting op afvalstoffen die worden uitgevoerd, maar het voorzien in een 
identieke fiscale behandeling voor niet uitgevoerde en voor uitgevoerde 
afvalstoffen door een einde te maken aan de immuniteit die zij genoten. Een 
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dergelijke volledige vrijstelling van belasting kan de ophalers van afvalstof
fen ertoe aanzetten op massale wijze hun afvalstoffen uit te voeren, wat elk 
planmatig afvalstoffenbeleid in het Vlaamse Gewest zou onmogelijk rna
ken, de rendabiliteit van de inrichtingen die er belast zijn met de verwijde
ring van afvalstoffen in het gedrang zou brengen en aan de openbare 
overheden geen mogelijkheid tot het stimuleren van hun recyclage zou Iaten. 
De betwiste maatregel verschijnt als noodzakelijk om de goede uitvoering 
van het programma van afvalverwijdering te verzekeren. De decreetgever 
blijft binnen zijn bevoegdheid wanneer hij het noodzakelijk acht, ter 
ondersteuning van een globaal beleid in deze aangelegenheid, een ,milieu
heffing'' in te stellen die niet verder reikt dan het opheffen van het gunstiger 
fiscaal regime, dat uitgevoerde afvalstoffen voordien genoten en wanneer 
hij die afvalstoffen aan een belasting van een identiek bedrag onderwerpt 
als die welke is verschuldigd voor het storten van afvalstoffen op een in het 
Vlaamse Gewest gelegen stortplaats voor huishoudelijke afvalstoffen. Een 
dergelijke belasting vermag, zoals ten deze, door de Gewesten, elk voor hun 
eigen territoriale bevoegdheidssfeer, te worden ingesteld en is niet strijdig 
met het vrij verkeer van goederen en diensten binnen een gei:ntegreerde 
markt (32/91, 5.B.1.8 en 5.B.1.9). 

384. In zoverre het de schending van het gelijkheidsbeginsel en de , , beginse
len van de economische en monetaire unie" aanvoert, doordat het decreet 
tot stand kwam zonder overleg tussen de Executieven, kan het middel 
evenmin aangehouden worden. Het is niet duidelijk hoe het al dan niet 
plegen van over leg tussen Executieven op zich enige schending van voormel
de beginselen zou kunnen opleveren (33/91, 4.B.4.1). 

385. Tenslotte, en voor zover het derde onderdeel van het middel zo moet 
worden begrepen dat het de schending van de economische en monetaire 
unie aanklaagt doordat de betwiste belasting het vrij verkeer van goederen 
en produktiefactoren tussen de deelgebieden van de staat zou belemmeren, 
is het ongegrond, nu de bestreden bepaling noch een intern douanerecht, 
noch een heffing met gelijke werking invoert (33/91, 4.B.4.1.). 

B. Ondergeschikte besturen 

I. Verenigingen zonder winstoogmerk 

386. Artikel 6, § 1, VIII, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 
verdeelt de normatieve bevoegdheid ten aanzien van de verenigingen van 
gemeenten tussen de Gewesten, wier normatieve bevoegdheid beperkt is tot 
de werkwijze, de controle en de vaststelling van het ambtsgebied van die 
verenigingen, en de Staat, wiens normatieve bevoegdheid iedere andere 
aangelegenheid in verband met die verenigingen omvat, met name de 
voorwaarden voor toetreding tot of terugtrekking uit intercommunale 
verenigingen (5/91, B.4). 
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387. Door aan de Gewesten de bevoegdheid toe te wijzen om het ambts
gebied van intercommunales vast te stellen, heeft de bijzondere wet 
de Gewesten niet gemachtigd gemeenten ertoe te dwingen zich te vereni
gen en heeft hij de nationale overheid de bevoegdheid niet ontnomen 
om in het algemeen de voorwaarden te bepalen waaronder de gemeen
ten tot die verenigingen kunnen toetreden of uittreden. Het vaststellen 
van de voorwaarden waaronder gemeenten tot verenigingen kunnen toe
treden of eruit treden, be1nvloedt weliswaar noodgedwongen indirect 
het aantal gemeenten waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk 
door een intercommunale wordt bediend, maar de normen voor de 
vaststelling van het ambtsgebied staan met de omvang van het bediende 
grondgebied nauwer in verband dan die onvermijdelijke weerslag (5/91, 
B.5). 

388. De normen voor het vaststellen van het ambtsgebied van de verenigin
gen van gemeenten zijn juist de normen die als onderwerp hebben de 
omvang van het te bedienen grondgebied en de normen die specifiek met 
het oog op dat onderwerp zijn vastgesteld (5/91, B.5). 

389. Artikel 8, tweede en derde lid, van de wet van 22 december 1986 
betreffende de intercommunales staat een gemeente, waarvan eenzelfde 
activiteit van gemeentelijk belang aan verschillende intercommunales of 
regies is toevertrouwd, toe die-activiteit voorhaar gehele grondgebied toe 
te vertrouwen aan een enkele onder hen. Het behelst de vaststelling van de 
omvang van het geografisch gebied waar de intercommunales hun activitei
ten mogen uitoefenen en moet derhalve worden aangemerkt als een norm 
voor de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales, behoudens 
in zoverre het van toepassing is op een gemeente die mocht beslissen voor 
geheel haar grondgebied een activiteit van gemeentelijk belang aan een regie 
op te dragen (5/91, B.7). 

390. Bij de invoering van wet van 22 december 1986 betreffende de in
tercommunales, was de nationale wetgever nog altijd bevoegd voor de 
vaststelling van het ambtsgebied van de verenigingen van gemeenten, 
met betrekking tot het grondgebied van het administratief arrondisse
ment Brussel-Hoofdstad. Sedert de invoering van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen komt het regelen 
van de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales aan de 
desbevoegde organen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe (5/91, 
B.8). 

II. Financiering van de ondergeschikte besturen 

391. Uit de respectievelijk bij artikel 5, II, 2°, van de bijzondere wet van 
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8 augustus 1988 aan de Gemeenschappen, en de bij artikel6, § 1, VIII, van 
die wet aan de Gewesten toegewezen bevoegdheden vloeit voort dat het 
W aalse Gewest de Executieve er niet kan toe machtigen de voor de financie
ring van de O.C.M.W.'s aan de gemeenten toegewezen bedragen volgens 
door haar vast te stellen criteria om te slaan. Aan de Franse en de Duitstalige 
Gemeenschap komt immers die dubbele bevoegdheid toe als onderdeel van 
de hun inzake maatschappelijk welzijn toegewezen algemene bevoegdheid 
(4/91, B.6). In zoverre de bestreden bepaling de Gewestexecutieve ertoe 
machtigt de aan de gemeenten voor de financiering van de O.C.M.W.'s 
toegewezen bedragen volgens door haar te bepalen criteria om te slaan, 
schendt zij de artikelen 59bis en 59 fer van de Grondwet en de artikelen 5, 
II, 2°, en 6, § 1, VIII, 2° en 3° van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 
(4/91, B.7). 

392. De bijzondere wetgever heeft bij artikel 22, § 1, van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen 
en de Gewesten het voor de financiering voor de O.C.M.W.'s bestemde 
gedeelte van het Gemeentefonds niet rechtstreeks aan de Gemeenschappen 
toegewezen. Toch kan noch uit de tekst noch uit de parlementaire voorberei
ding van de bijzondere wet van 16 januari 1989 worden afgeleid dat de 
bijzondere wetgever de financiering van de O.C.M.W.'s zou hebben willen 
afschaffen, nu in geen andere wijze van financiering is voorzien. Aangezien 
de tekst en de parlementaire voorbereiding van de voormelde bijzondere wet 
niets anders vermelden en de bijzondere wetgever ervoor heeft gezorgd dat 
voor aile andere, aan de Gemeenschappen toegewezen, aangelegenheden 
dezelfde kredieten als in het verleden beschikbaar worden gesteld, moet 
voorts worden aangenomen dat de yoorheen respectievelijk voor de finan
ciering van de gemeenten en voor die van de O.C.M.W.'s toegewezen 
gedeelten onveranderd zijn gebleven. Bijgevolg verplicht artikel22, § 1, van 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 het Waalse Gewest de aan het Gewest 
toegewezen fondsen van het voorheen in het Gemeentefonds voor de 
financiering van de O.C.M.W. 's gereserveerde gedeelte in te houden (4/91, 
B.5). 

393. Doordat artikel 6, § 1, VIII, 2° en 3°, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, het
vroeger door de Staat beheerde - Provinciefonds regionaliseert, wijst het 
aan de Gewesten zowel de algemene financiering van de provincies toe als 
de financiering van de door de provincies te vervullen opdrachten van 
uitsluitend gewestelijk belang. Die nieuwe toewijzing maakt het onder meer 
mogelijk dat de Gewesten de omslag vaststellen over de provincies van de 
fondsen dieter beschikking zijn voor de financiering van de opdrachten die 
zij moeten vervullen (31/91, 3.B.7). 
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§ 4. Accessoire bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten 

A. Impliciete bevoegdheden- Uitoejening van een aan de Staat voorbehou
den bevoegdheid 

I. V oorwaarden 

394. Op grond van artikel10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
kunnen de Gemeenschappen een aangelegenheid regelen waarvoor de Staat 
in beginsel bevoegd is, hetzij krachtens een uitdrukkelijk voorbehoud in die 
wet, hetzij op grond van zijn residuaire bevoegdheid. Om bestaanbaar te 
zijn met het stelsel van exclusieve bevoegdheden ingesteld door de bijzonde
re wet is echter een beroep op artikel 10 van deze wet slechts toelaatbaar 
onder de tweevoudige voorwaarde dat de voorbehouden aangelegenheid 
zich tot een gedifferentieerde regeling leent en dat de weerslag op de 
voorbehouden aangelegenheid slechts marginaal is (40/91, 5.B.3 en 
5.B.4). 

II. Uitzondering: grondwettelijk voorbehouden bevoegdheid van de natio
nale wetgever 

395. De mogelijkheid die de Raden krachtens artikel10 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 hebben om in de decreten rechtsbepalingen op te 
nemen met betrekking tot aangelegenheden waarvoor zij niet bevoegd zijn, 
kan geen toepassing-vinden_op_ beY:oegdheden_die de Grondwet aan de wet 
voorbehoudt (19/89, 4.B.2.g; 5/90, 3.B.l.; vgl. 41/90, B.2.). 

III. Casui:stiek 

396. De decreetgever vermocht te oordelen dat bepalingen die aan het 
bureau voor bijzondere jeugdbijstand en aan de jeugdrechter de bevoegd
heid toekennen om over de bestemming van het loon en het gebruik ervan 
te beslissen- bepalingen die niettemin een weerslag hebben op de burger
rechtelijke regels met betrekking tot het statuut van de minderjarigen -
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn bevoegdheid om de bedoelde 
decreetsbepalingen uit te vaardigen (40/91, 5.B.3). 

397. De decreetgever vermocht te oordelen dat een bepaling die geplaatste 
minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar ertoe machtigt de krediet
instelling aan te wijzen waarbij voor hen een spaar- of depositieboekje 
wordt geopend en waarop de voor hen bestemde geldsommen worden 
ingeschreven - bepaling die een weerslag heeft op de burgerrechtelijke 
regels met betrekking tot het statuut van de minderjarige -, noodzakelijk 
is voor de uitoefening van zijn bevoegdheid, zodat hij ertoe gemachtigd is 
die bepaling, waarvan de opvoedkundige waarde vaststaat, uit te vaardigen 
(40/91, 5 .B.4). 
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B. Strafrechteli}ke bevoegdheid 

I. Beginsel 

a. Algemene regel: een accessoire bevoegdheid 

398. In de bij de artikelen 7 en 9 van de Grondwet aan de wet voorbehouden 
aangelegenheden (het bepalen van de gevallen waarin vervolging kan plaats
hebben en het regelen van de vorm van de vervolging, respectievelijk het 
feit dat geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet) 
mogen de Gemeenschappen en de Gewesten slechts optreden met een 
bijzondere en uitdrukkelijke machtiging verleend bij de bijzondere of de 
gewone wet tot hervorming der instellingen. Artikel 11 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 (5/90, 3 .B.2). 

b. Beperkte draagwijdte- onbevoegdheid inzake de vorm van 
de vervolging 

399. De strafrechtelijke bevoegdheid in artikel 11 van de bijzondere wet 
biedt de decreetgever echter niet de mogelijkheid de vorm van de vervol
ging te regelen (5/90, 3.B.2; vergelijk in dit verband, waar niet de onbe
voegdheid van de decreetgever wordt vastgesteld, doch cie bevoegdheid 
van de nationale wetgever, ter gelegenheid van de aanvechting van een 
van zijn normen, uitdrukkelijk wordt bevestigd, in arrest 14/91, overwe
ging B.5: De artikelen 16, (met betrekking tot de vorm van de vervolging) 
en 18 (m.b.t. de werkingsmodaliteiten van de hoven en rechtbanken die 
uitspraak moeten doen over vorderingen ingesteld overeenkomstig de wet) 
van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord, regelen 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de nationale wetgever beho
ren. 

400. Vaststelling van processen-verbaal door ambtenaren- De gewestwet
gever, 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 ambtenaren hun bevindingen 
dienen te rapporteren, met name door het opmaken van processen-verbaal 
(5/90, 3.B.4; in dezelfde zin: 15/90, B.16). 

401. Bewijswaarde processen-verbaal- De regeling van de bewijswaarde 
van die door de aangewezen ambtenaren en beambten van een Executieve 
opgestelde processen-verbaal betreft even wei de bewijslast in strafzaken en 
maakt deel uit van de vaststelling van de vorm van de vervolging, aangele
genheid die bij artikel 7 van de Grondwet aan de nationale wetgever is 
voorbehouden en die buiten de toepassingssfeer van artikel 11 van de 
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bijzondere wet van 8 augustus 1980 valt (5/90, 3.B.4 en 15/90, B.16). Het 
staat niet aan de decreetgever de bewijswaarde van de processen-verbaal 
opgesteld door de officieren van de gerechtelijke politie te regelen, al was 
het maar door ze te bevestigen (5/90, 3.B.4). 

402. Verlenen van hoedanigheid hulpojjicier - De decreetgever is onbe
voegd om sommige ambtenaren en personeelsleden de hoedanigheid van 
officier van gerechtelijke politie te geven en ze onder het toezicht te plaatsen 
van de Procureur-generaal bij het Hof van beroep, aangezien die bepaling 
deel uitmaakt van de vaststelling van de vorm van de vervolging, een 
aangelegenheid die bij artikel 7 van de Grondwet aan de nationale wetgever 
is voorbehouden en buiten de toepassingssfeer van artikel11 van de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980 valt (15/90, B.14). 

II. Strafbaarstelling 

403. De Gemeenschappen zijn bevoegd om de misdrijven die binnen hun 
bevoegdheidssfeer worden gepleegd, strafbaar te stellen. De bevoegdheid 
tot het strafbaar stellen komt uiteraard a fortiori toe aan de nationale 
wetgever, ten aanzien van de feiten waaromtrent hij bevoegd is, en tot 
naleving van de normen waarvan, hij een strafbaarstelling kan invoeren: 
Artikel 17 van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord 
heeft betreklgt1g op de verjaring van vorderingen betreffende misdrijven die 
door de nationale w~tgever konden worderi-In-gesteld. en b-ehoortdeiliafVe 
tot diens bevoegdheid (14/91, B.5). 

III. Strafbepaling de uitzondering: respect voor Boek I Strafwetboek 

a. Ben bij uitstek nationale bevoegdheid 

404. Artikel11 staat de decreetgever niet toe af te wijken van de bepalingen 
van Boek I van het Strafwetboek. De Gemeenschappen en de Gewesten 
kunnen derhalve geen beroep doen op artikel100 van het Strafwetboek, 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 ge
wild dat de Gemeenschappen en Gewesten er niet van afwijken (5/90, 
3.B.2). 

405. De onbevoegdheid te dien aanzien is volstrekt. Het aannemen van 
bepalingen die de vraag regelen in hoeverre de bepalingen van Boek I van 
het Strafwetboek toepasselijk zijn op het desbetreffende decreet, staat niet 
aan de decreetgever, ongeacht of hij ervan afwijkt, ze bevestigt of ze al dan 
niet toepasselijk verklaart. Uit artikel 11 van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 volgt dat de artikelen 1 tot 99 van Boek I van het Strafwet
boek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel85, van toepassing zijn op 
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de in de decreten omschreven strafbare gedragingen (5/90, 3.B.6; 15/90, 
B.17 en B.21). 

De bijzondere wetgever heeft uitdrukkelijk gesteld dat het geheel van de 
aangelegenbeden vervat in Boek I van het Strafwetboek tot de bevoegdheid 
van de nationale wetgever behoort. Het staat niet aan de decreetgever de 
aangelegenheden vervat in Boek I van het Strafwetboek te regelen, zelfs al 
zou hij de bestaande nationale bepalingen slecbts overnemen (5/90, 3.B.2). 
Ook artikel10 biedt terzake geen soelaas: artikel 10 van de bijzondere wet 
biedt niet de mogelijkheid om de inhoud van artikel 11 van voormelde wet 
te wijzigen of uit te breiden, dat de decreetgever machtigt om op te treden 
in aangelegenheden die door de Grondwet aan de wet zijn voorbehouden. 
Er kan geen toepassing worden gegeven aan artikel 10 van de bijzondere 
wet om de grenzen van artikel 11 van de vermelde wet te overschrijden 
(5/90, 3.B.3). 

b. Casui:stiek 

406. Herhaling - De bepalingen van een decreet die de herhaling regelen 
schenden de bevoegdheidsverdelende regel die uit artikel11 van de bijzonde
re wet voortvloeit, omdat de herhaling een aangelegenheid is die is opge
nomen in Boek I van het Strafwetboek (artikelen 54 en volgende) en die 
onder de bevoegdheid van de nationale wetgever valt (5/90, 3.B.5; 15/90, 
B.19). 

407. Strajrechtelijke verantwoordelijkheid- In de mate dat bet bestreden 
artikel bepaalt dat de tenuitvoerlegging van een der bij de artikelen van het 
decreet gestelde straffen, met name de betaling van de geldboeten, kan 
geschieden ten laste van een andere persoon dan die welke veroordeeld is, 
wijkt het af van de door Boek I van bet Strafwetboek vastgestelde regelen, 
zodat het de regels schendt die de onderscheiden bevoegdheid bepalen van 
de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten (5/90, 3.B.7; 15/90, B.18, 
B.22 en B.23). 

408. Verbeurdverklaring- De decreetgever is onbevoegd om de verbeurd
verklaring van werktuigen en vervoermiddelen toe te staan, zelfs wanneer 
die niet aan de veroordeelde toebeboren, daar hij aldus een andere verbeurd
verklaring creeert 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 uitgesproken 
kan worden. De decreetgever is evenwel bevoegd om te bepalen dat de af
val en de verpakking ervan kunnen worden verbeurd verklaard, zelfs 
wanneer ze niet aan de overtreder toebeboren, zo die verbeurdverklaring tot 
doel beeft gevaarlijke of schadelijke zaken aan de omloop te onttrekken en 
aldus bet karakter heeft van een loutere beveiligingsmaatregel. (15/90, 
B.20) 
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§ 5. Financiele middelen van de Gemeenschappen en de Gewesten 

A. De grondwettelijke jiscale bevoegdheid van de Gemeenschappen en de 
Gewesten 

I. Ratio constitutionis 

409. Artikel 110 van de Grondwet werd bij de grondwetsherziening van 
1980 gewijzigd om de belastingbevoegdheid van de Gemeenschappen en 
Gewesten mogelijk te maken (19/89, 4.B.2.c). 

II. Voorbehouden bevoegdheid van de nationale wetgever 

410. Artikel 110 van de Grondwet werd bij de grondwetsherziening van 
1980 gewijzigd om de belastingbevoegdheid van de Gemeenschappen en 
Gewesten mogelijk te maken. Aan de bevoegdheid van de nationale wetge
ver tot het bepalen van uitzonderingen ten aanzien van provincie- en 
gemeentebelastingen is niets gewijzigd. Het bepalen van de uitzonderingen 
ten aanzien van de provincie- en gemeentebelastingen moet derhalve worden 
beschouwd als een door de Grondwet aan de nationale wetgever voorbehou
den aangelegenheid (19/89, 4.B.2.c en 4.B.2.g. j0 4.B.2.c). Weliswaar kent 
artikel 13 van de gewone wet van 9 augustus 1980 aan de Gemeenschappen 
en de Gewesten een specifieke fiscale bevoegdheid toe, die evenwel enkel 
betrekking heeft op rijksbelastingen, en de Gewesten niet toestaat enige 
modaliteit van de provincie- of gemeentebelastingen te wijzigen (19/89, 
4.B.2.d). 

411. De materie waarop de bestreden bepaling een belasting invoert - het 
feit als natuurlijke persoon, alleenst~tand of gezinshoofd, op 1 januari van 
het belastingjaar zijn hoofdverblijfplaats te hebben in het ambtsgebied van 
de Vlaamse Maatschappij voor W aterzuivering - maakt niet het voorwerp 
uit van een in de bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde belasting, 
noch van enige belasting door de Staat geheven. De algemene fiscale 
bevoegdheid die de Grondwet in art. 110 aan het Gewest toekent is ten deze 
niet belemmerd door artikelll van de bijzondere wet van 16 januari 1989 
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, noch 
door het enig artikel van de wet van 23 januari 1989 houdende uitvoering 
van artikel110, § 2, tweede lid, van de Grondwet. In zoverre het middel de 
schending aanvoert van artikel 110 van de Grondwet, is het niet gegrond 
(33/91, 4.B.2.4). 

III. Draagwijdte van artikel 110 van de Grondwet 

412. Het ophalen van afvalstoffen waarop door de bestreden bepaling een 
belasting wordt geheven, is een materie die niet het voorwerp uitmaakt van 
een belasting als bedoeld in de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffen
de de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Het ophalen 
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van afvalstoffen is evenmin een materie die het voorwerp uitmaakt van een 
belasting door de Staat. Ten deze is de algemene fiscale bevoegdheid die 
artikel 110, § 2, van de Grondwet aan het Gewest toekent dus niet belem
merd door de hoger vermelde bepalingen van de wetten van 16 en 23 januari 
1989 (32/91, 5.B.1.6). 

IV. Artikel 113 van de Grondwet 

413. De bij de bestreden bepaling ingevoerde ,milieuheffing" verschijnt 
niet als de vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele 
van de heffingsplichtige individueel beschouwd; zij is dus niet een retributie, 
maar een belasting. Bij het bepalen van de bevoegdheid van de Vlaamse 
Raad tot het instellen van de betwiste ,milieuheffing" moeten de bepalin
gen van artikel 113 van de Grondwet en van artikel2 van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen 
en de Gewesten dan ook buiten beschouwing blijven. Het feit dat aan die 
belasting nadien een welbepaalde bestemming wordt gegeven bij decreetsbe
paling verandert geenszins de ware aard ervan (32/91 5.B.l.4). 

B. De wettelijke jiscale bevoegdheid 

I. Draagwijdte van de financieringswet 

414. Weliswaar strekte de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 
ertoe de Gewesten de middelen te geven om de bevoegdheden uit te oefenen 
die bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 naar de Gewesten zijn 
overgeheveld. Toch kan uit die bepalingen niet worden afgeleid dat de 
nationale wetgever helemaal niet meer de bevoegdheid zou hebben om in 
artikel 69 van de provinciewet een aangelegenheid te regelen die betrekking 
heeft op een lid van de landelijke politie wier opdrachten van provinciaal 
en nationaal belang zijn; de nationale wetgever is immers op grond van 
artikel108 van de Grondwet bevoegd gebleven om de provinciale instellin
gen te regelen (31191, 3.B.8). 

II. Eigen wettelijke fiscale bevoegdheid 

a. Draagwijdte van artikel 13 G.W.H.I. 

415. Het W aalse Gewest is alleszins bevoegd om, met toepassing van artikel 
13 van de gewone wet van 9 augustus 1980, de aanslagvoet, de belastbare 
materie, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de rijksbelasting op 
de spelen en weddenschappen - nationale belasting die volledig een gewes
telijke belasting is geworden - te wijzigen. (19/89, 4.B.2.d) 

b. Belastingvrijstelling - begrip 

416. Een belastingvrijstelling is: het niet of slechts gedeeltelijk belasten van 
personen, goederen, inkomsten, materiele of juridische handelingen, terwijl 
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die normaal begrepen zijn in het object van de belasting. Artikel 2 van het 
decreet van 29 juni 1985 regelt geen dergelijke vrijstelling van de belasting 
op spelen en weddenschappen en vindt dus evenmin een grondslag in de 
door artikel13 van de gewone wet aan het Gewest toegekende bevoegdheid 
om de vrijstellingen van de belasting op de spelen en de weddenschappen 
te wijzigen (19/89, 4.B.2.e.). 

c. Beperkingen: onbevoegdheid tot het wijzigen van de belas
tingen van ondergeschikte besturen 

417. Artikel 13 van de gewone wet van 9 augustus 1980 kent aan de 
Gemeenschappen en de Gewesten een specifieke fiscale bevoegdheid toe, die 
enkel betrekking heeft op rijksbelastingen, en laat de Gewesten niet toe 
enige modaliteit van de provincie- of gemeentebelastingen te wijzigen. 
Hieruit kan niet worden afgeleid dat het Gewest de bevoegdheid zou hebben 
om de regels te wijzigen die de nationale wetgever vastgesteld heeft met 
betrekking tot de vaststelling van provincie- en gemeentebelastingen op de 
agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen (19/89, 
4.B.2.d). 

III. Het evenredigheidsbeginsel in fiscale aangelegenheden 

418. De uitoefening van de toegekende eigen fiscale bevoegdheid door een 
Ge_meenschap_Qf_door een G(!west1llag geel!afbrell:k d()en aan d~ globa!e 
Staatsopvatting, zoals die tot uiting komt in de opeenvolgende Grondwets
herzieningen van 1970, 1980 en 1988 en in de respectieve bijzondere en 
gewone wetten tot bepaling van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, 
de Gemeenschappen en de Gewesten (32/91, 5.B.1.7). 

419. Uit het geheel van de desbetreffende teksten en inzonderheid uit de 
bepalingen van artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980, ingevoegd bij artikel 4, § 8, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1988, en van artikel 9, § 1, derde lid, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989 blijkt dat het nieuwe Belgische Staatsbestel berust op een 
economische en monetaire unie, d.i. het institutioneel kader van een uit 
deelgebieden opgebouwde economie, dat gekenmerkt wordt door een gei'n
tegreerde markt (de economische unie) en door de eenheid van de munt (de 
monetaire unie) (32/91, 5.B.l.7). 

§ 6. De instei1ingen van Gemeenschappen en Gewesten: werking van de 
Executieven 

420. Overeenkomstig artikel82 van de wet van 8 augustus 1980 worden de 
rechtsgedingen van de Gemeenschap of het Gewest, optredend als eiser of 
als verweerder, gevoerd namens de Executieve, ten verzoeke van het door 
haar aangewezen lid. De uitdrukking ,ten verzoeke van" is geen synoniem 
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van ,op vordering van" (,a Ia requete de"), maar duidt uitsluitend de 
fysieke persoon aan die de uitoefening van de vordering waartoe de Execu
tieve heeft beslist voor bet bevoegde rechtscollege zal behartigen (32/91, 
2.B; 33/91, l.B). 
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