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Ten geleide (1-2)

HOOFDSTUK I. DE RECHTSPLEGING VOOR HET ARBITRAGEHOF
§ 1. Algemeenheden

A. SPECIFICITEIT VAN DE PROCEDURE VOOR HET ARBITRAGEROF
(3)

B. HET INTERN PROCEDUREREGLEMENT VAN HET ARBITRAGEHOP (4)
Laattijdige conclusies (5) - Laattijdige
memorie ontvankelijk als conclusie (6)
- Gelding van het Reglement-opheffing van de richtlijn (7)
§ 2. Procedure inzake de beroepen tot
vernietiging
A. ONTVANKELIJKHEID VAN HET
VERZOEKSCHRIFT
I. Belang (8) - II. Ontvankelijkheid
ratione temporis -a. Beginsel (9)- b.
Heropening van de termijn - 1° Beroep
tot vernietiging tegen een norm met het-

zelfde onderwerp - voorwaarden (10) 2° Na een prejudicieel arrest van bevoegdheidsoverschrijding (11) - III.
Vormvereisten (12)
B. SAISINE
I. Algemeen- omvang (13)- II. Voorwerp- a. Beroep zonder voorwerp (14)
-b. Virtueel bevoegdheidsconflict (15)
-c. Bijzondere machtenwet en bijzondere machtenbesluit (16) - d. Wetskrachtige norm tot overname van internationaal recht in de interne rechtsorde
(17) - III. Middelen - a. Procedureel
(18)- b. Inhoudelijk- 1° Schending
van het beginsel van de scheiding der
machten (19) - zo Schending van de
regels betreffende de betrokkenheid van
Executieven bij de uitwerking van bepaalde nationale maatregelen (20) - 3°
Schending van de adviesverplichting bij
de Raad van State (21)
C. MEMORIES (22)
D. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN
I. Algemeen (23)- II. Nieuwe middelen
(24)
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§ 3. Procedure inzake de vorderingen tot
scborsing

A.GRONDVOORWAARDEN
I. Cumulatieve aard van de grondvoor-

waarden (25) -II. Moeilijk te herstellen
ernstig nadeel (26) - Casui'stiek (27)

nationaal verdrag (48) - c. Beperking
van de terugwerkende kracht van de vernietiging - l o Algemene regel (49) - 2°
Casui'stiek (50)
B. ARRESTEN OP PREJUDICIELE
VRAGEN - gezag van gewijsde (51)

B. VORMVOORWAARDEN (28)
C.ONDERZOEK
I. Partijen (29) - II. Middelen (30)
§ 4. Procedure inzake de prejudiciele
vragen

HOOFDSTUK II. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

A. ONTVANKELIJKHEID
I. Algemeen (31) - II. Prejudiciele
vraag omtrent verscheidene dossiers (32)

§ 1. Algemene
ken

B. SAISINE
I. Omvang (33)- II. Voorwerp - a.
Vraag zonder voorwerp (34)- b. Vraag
betreffende een wet van v66r de Staatshervorming (35) - c. Vraag betreffende
een Executievebesluit (36)

I. Opheffingsbevoegdheid- a. Beginsel

C. PARTIJEN (37)
D. MEMORIES - termijn (38)
E. VRIJWILLIGE TUSSENKOMST ontvankelijkheid (39)
F. HERFORMULERING VAN DE
VRAAG- TOEPASSING VAN BEN
RECHTSNORM IN HET GESCHIL
VOOR DE FEITENRECHTER(40)
§ 5. De uitwerking en de gevolgen van de
arresten

A. ARRESTEN OP BEROEPEN TOT
VERNIETIGING
I. Omvang van de vernietiging - a.
Ambtshalve vernietiging (41-43) - b.
Beperkte vernietiging ratione loci - Tewerkstellingsbeleid (44) - Administratief toezicht (45) - Regionaal beleid
(46)- II. Gevolgen van de vernietiging
- a. Absoluut gezag van gewijsde van
de vernietigingsarresten (47)- b. Eventuele vernietiging van een decreet tot
goedkeuring of uitvoering van een inter-
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bevoegdheidskenmer-

A. WETGEVENDE BEVOEGDHEID
(52) - b. Draagwijdte: beperking - uitwerking in de tijd (53)- II. Wijzigingsbevoegdheid - Impliciete wijziging (54)
- III. Interpretatie van wetten van v66r
de Staatshervorming (55-56)- IV. Uitoefening van de wetgevende bevoegdheid- Modaliteiten -a. Asymmetrische
bevoegdheidsverdeling - vermelding van
de bevoegdheidsgrondslag (57) - b.Inwerkingtreding - 1o Terugwerkende
kracht (58) - 2° Bevoegdheidsopdracht
(59)
B. TOEGEWEZEN BEVOEGDHEID
I. Volheid van bevoegdheid (60-61) -

II. Ben reele autonomie- a. Werkelijke
bevoegdheden (62)- b. Begrenzing van
de autonomie - l 0 Horizontale bevoegdheidsverdeling (63)- 2° Verticale
bevoegdheidsdelegatie (64) - III. Onbevoegdheid inzake voorbehouden aangelegenheden - a. door de Grondwet
aan de nationale wetgever voorbehouden aangelegenheden - 1° draagwijdte
(65)- 2° toepassingen (66)- Rechterlijke organisatie en de Raad van State
(67-68)- Organisatie van de provinciale instellingen (69)- Verkiesbaarheidsvoorwaarden (70) - Het bepalen van
uitzonderingen ten aanzien van provincie- en gemeentebelastingen (71) - b.
door de wetten tot hervorming van de
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instellingen aan de nationale wetgever
voorbehouden aangelegenheden (72) IV. Onbevoegdheid inzake de ongenoemde bevoegdheden - a. Algemeen
beginsel - onderzoek naar de ratio van
de bestreden wet (73) - b. De ongenoemde bevoegdheid inzake landbouwpolitiek en volksgezondheid (74)
C. VERTICALITEITSBEGINSEL (75)
D. GELDING RATIONE TEMPORIS
VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING (76)
§ 2. Bevoegdheden van de Gemeenschappen

A. CULTURELE AANGELEGENHEDEN
I. Begrip (77) - II. Bescherming en
luister van de taal (78)- III. Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten (79)
B. PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (80)
I. Jeugdbescherming (81)- a. Positieve
omschrijving van de bevoegdheid inzake
jeugdbescherming - 1° algemeen - ruime draagwijdte (82-83) - 2° De oprichting van een sociale dienst (84) - 3° de
plaatsing in een inrichting (85) - 4° de
veiligheid in de inrichtingen (86-87) - b.
Uitzonderingen op de Gemeenschapsbevoegdheid inzake jeugdbescherming 1° Aangelegenheden ressorterende onder het burgerlijk, straf- en gerechtelijk
recht - Ratio (88) - Aangelegenheden
ressorterende onder het burgerlijk recht
(89) - Aangelegenheden ressorterende
onder het strafrecht (90) - Aangelegenheden ressorterende onder het gerechtelijk recht (91)- 2° Toepassingsgevallen
- casui'stiek - aa) Burgerlijk recht (9293)- bb) Strafrecht (94)- cc) Gerechtelijk Recht (95-97) - II. Gezondheidsbeleid - a. Bevoegdheidsomschrijving:
onbevoegdheid inzake de uitoefening
van de geneeskunde en vruchtafdrijving
(98) -b. Documentatie en informatie
op het gebied van contraceptie en ver-

antwoord ouderschap (99) - c. Technische en medische hulp in geval van moeilijkheden bij het aanwenden van contraceptieve methodes - 1° Technische en
medische hulp: een bevoegdheidsoverschrijdende interpretatie (100) - 2°
Technische en medische hulp: een bevoegdheidsconforme interpretatie (101)
- d. Misdaden en wanbedrijven tegen
de orde der familie en de openbare zedelijkheid (102) - e. De regeling van de
onweerstaanbare drang (art. 70 Sw.)
(103)
C. TAALGEBRUIK
I. Regeling van het taalgebruik: uitzondering op het beginsel van de vrijheid
van taalgebruik (104) - II. Bevoegdheid van de Gemeenschappen- a. Principe (105) - b. Beperkte draagwijdte
(106) - III. Taalgebruik in bestuurszaken- a. Begrip ,bestuurszaken" (107)
-b. Gemeenschapsbevoegdheid ratione personae: het taalgebruik van overheidsmandatarissen (108) - c. Voorbehouden nationale bevoegdheid: taalkennis als verkiesbaarheidsvoorwaarde
(109)
D. INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING (110)
§ 3. Bevoegdheden van de Gewesten

A. ONDERGESCHIKTE BESTUREN
(111)
B. ADMINISTRATIEF TOEZICHT
a. Principieel Gewestbevoegdheid: organisatie
procedures en uitoefening - 1o Het gewoon administratief toezicht (112)- 2°
Voor andere handelingen: beperkte bevoegdheid (113) - b. Nationale bevoegdheid (114) - II. Gewoon administratief toezicht - a. Organisatie van de
procedures - 1o Normatieve bevoegdheid (115) - 2° Aanwijzing van de toezichthoudende overheid (116) - b. Uitoefening van het gewoon administratief
toezicht - 1° Administratief toezicht:
het begrip ,beroep" (117) - 2° Voor-

I. Bevoegdheidsverdeling -
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werp van het toezicht (118)- 3° Casuistiek - beroep tegen tuchtsancties voor
politiepersoneel (119)- 4° Appreciatiebevoegdheid (120) - III. Specifiek administratief toezicht - a. Voorwaarden
voor het instellen (121)- b. Het begrip
,organisatie van het specifiek toezicht"
(122) - c. Casllistiek - 1° Specifiek
toezicht inzake bibliotheken - bevoegdheid Gemeenschappen (123) - 2° Organisatie van een specifiek toezicht inzake
bibliotheken - niet-vervullen van essentiele voorwaarden (124)
C. ECONOMISCH BELEID
I. Gewestelijke planning - a. Oprichting van en controle over instellingen
(125) -b. Overdracht van personeel beperking tot statutair personeel (126)
- c. Geldigverklaring van benoemingen
in extremis (127) - II. Econornische
expansie (128)
D.
TEWERKSTELLINGSBELEID
(129)
I. Begrippen- a. Plaatsing van werklozen: bevoegdheid ratione personae (130)
- b.Gewestelijke bevoegdheid (131)c. Nationale bevoegdheid: begrippen die
buiten het toepassingsgebied van die bepaling vallen - Opslorpende maatregelen inzake tewerkstellingsbeleid (132)Werkloosheidsuitkeringen (133) - II.
Bevoegdheidsverdeling - a. Nationale
bevoegdheid - I o Beginsel: normatieve
kaderbevoegdheid (134)- Gedeelde exclusieve bevoegdheid (135)- Verticaliteitsbeginsel (136) - Betrokkenheid
(137)- 2° Casuistiek (138)- aa. Maatregelen inzake plaatsing van werklozen
- Duur van de maatregelen (139) Bevoegde uitvoeringsorganen (140) Loonregeling (141)- bb. Gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen - Toepassingsgebied van
het stelsel (142)- Regeling van het statuut (143)- Premietoekenning (144) Uitbetaling van premie/bevoegdheidsopdracht (145)- cc. Bijzonder tijdelijk
kader- Regeling (146)- Procedureregeling aanvragen (147)- Goedkeuring
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van projecten (148) - Ontlasten van
betaling van het loon bij projecten in
staatsadministratie of bij een instelling
van openbaar nut (149) - Toezicht op
tewerkstelling en sancties (150) - dd.
Derde Arbeidscircuit - Organisatie van
het stelsel (151) - Toepassingsgebied
van het stelsel (152)- Financiele tussenkomst (153) - Procedureregeling aanvragen (154) - Goedkeuring van concrete projecten (155) - Statuut van de
tewerkgestelde werknemers (156)- Administratieve sancties tegen werkgevers
(157) - Strafmaatregelen jegens werkgevers (158) - Aanwijzing toezichtsambtenaren (159) - Uitvoeringsbevoegdheid/bevoegdheidsopdracht ( 160)
- b. Gewestelijke bevoegdheid - 1°
Beginsel (161-162) - 2° Casulstiek aa) Gesubsidieerde contractuelen (163)
- bb) Bijzonder tijdelijk kader (164)cc) Derde Arbeidscircuit- Voordracht
van werknemers in Derde Arbeidscircuit
(165) - Goedkeuring en sluiting van
arbeidsovereenkomsten (166)- Administratieve sancties (167) - Aanwijzing
van toezichtsambtenaren (168)
E. RUIMTELIJKE ORDENING EN
HUISVESTING
I. Algemeen - a. Principiele Gewestbevoegdheid (169-170) - b. Begrenzing
door het beginsel van de goede trouw
(171)- II. Brandbeveiliging- a. Principiele bevoegdheid van de Gewesten
(172)- b. Verbod bevoegdheidsdelegatie aan Executieve (173) - III. Afbraak
als sanitaire maatregel (174)
F. ENERGIEBELEID
I. Het begrip ,kernbrandstofcyclus"
(175) - II. Principiele onbevoegdheid
van de Gewesten (176) - III. Milieueffectrapportering (177)
G. LEEFMILIEU
I. Bescherming van het leefmilieu - a.
Begrip (178) - b. Eerbiediging van de
wettelijke algemene en sectoriele normen - 1° Begrippen (179-180) - 2°
Bevoegdheid ratione materiae (181) -
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3° Gelding ratione temporis van de bevoegdheidsbeperking (182)- 4° Gewestelijke bevoegdheid tot het uitvaardigen van produktnormen - Het begrip
,produktnormen" (183) - Bevoegdheid van de decreetgever (184) - S0
Verwerking van afvalstoffen: begraafplaatsen en crematoria voor dieren (18S)
- 6° Verwerking van afvalstoffen: vergunningsplicht verwijderingsinrichtingen (186) - c. Leefmilieubescherming
tegen kerncentrales (187) - II. Ophaling en verwerking van afvalstoffen- a.
Begrippen- 1° Ophaling en verwerking
(188) - 2° Afvalstoffen - Algemeen
(189) - Roerende goederen (190) Europees-communautaire begripsomschrijvingen (191) - Dierenkrengen als
afvalstoffen (192-193) - Recupereerbare produkten I verwerkingsmateriaal
(194)- 3° Verwerking van afvalstoffen
- Vernietiging en indelving van dierenkrengen (19S)- Gebruik van gecontroleerde stortplaatsen, opslagplaatsen en
verwerkingsinstallaties (196)- b. Orenzen van de gewestelijke bevoegdheid 1o Algemeen (197) - 2° Oprichting en
inrichting van een afvalstoffenmaatschappij (198-199) - 3° Stortverbod
(200) - 4° Meldingsplicht (201) - so
Vergoedingsplicht (202) - 6° Vergunningsplicht (203) - 7° Gecontroleerde
stortplaatsen, opslagplaatsen en verwerkingsinstallaties - Regeling van het gebruik (204) - Respect voor de economische unie (20S) - 8° Vernietiging van
dierenkrengen, slachtafval en besmette roerende goederen - Dierenkrengen
en slachtafval (206) - Besmette roerende goederen (207) - Destructiemateriaallverwerkingsmateriaal (208) 9° Politie van de vuilnisbelten (209)
- c. Onbevoegdheid van de Gewesten - Kernafval (210) - Volksgezondheid (211) - III. De politie over de
gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke
bedrijven - a. Het begrip ,gevaarlijke,
ongezonde en hinderlijke bedrijven"
(212) - b. Vergunningsplicht (213214)

H. LANDINRICHTING EN NATUURBEHOUD
De natuurbescherming en het natuurbehoud - I. Begrip ,natuurbescherming
en natuurbehoud" (21S)- II. Beoogde
aangelegenheden (216) - III. Draagwijdte van de gewestelijke bevoegdheid
(217) - a. Bevoegdheid ten aanzien van
in het wild levende dieren (218-219)- b.
Onbevoegdheid inzake de niet in het
wild levende dieren (220-221) - c. Bevoegdheid inzake het natuurlijk milieu:
regeling van verkeer van personen en
goederen (222)
§ 4. Accessoire bevoegdheden van de
Gemeenscbappen en de Gewesten.

A. IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN
I. Ratio (223) -II. Uitoefening van een
aan de Staat voorbehouden bevoegdheid- a. Voorwaarden (224)- b. Uitzondering: grondwettelijk voorbehouden bevoegdheid van de nationale wetgever - 1o Principe (225) - 2° Uitzondering op de uitzondering: de bijzondere
en uitdrukkelijke machtiging (226) III. Casulstiek (227)
B.
STRAFRECHTELIJKE
BEVOEGDHEID
I. Beginsel - a. Algemene regel: een
accessoire bevoegdheid (228) - b. Beperkte draagwijdte - 1° Onbevoegdheid inzake vorm van vervolging (229230)- 2° Huiszoeking (231)- 3° Inbeslagneming (232) - 4° Misdaden en
wanbedrijven tegen de orde van de familie en de openbare zedelijkheid (233) II. Strafbaarstelling - a. Beginsel (23423S)- b. Draagwijdte: de bevoegdheid
om o.m. de verjaringstermijn van de
strafvordering te regelen (236-237) III. Strafbepaling- a. Beginsel (238)Teruggave (239)
Inbeslagneming/Geen dwangmaatregel (240)- b.
Uitzondering: respekt voor Boek I
Strafwetboek- 1o Een bij uitstek nationale bevoegdheid (241-242) - 2° Casui:stiek - Medeplichtigheid (243) Herhaling (244) - Verbeurdverklaring
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(245) - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid (246) - c. Uitzondering: onbevoegdheid t.a.v. criminele straffen
(247)
C. OMKADERING VAN DE BEVOEGDHEIDSUITOEFENING
I. Oprichting en organisatie van instellingen en ondernemingen - a. Inrichtingen (248) - b. Geen onverenigbaarheid met artikel 9 van de bijzondere
wet: de nationale begrotingsfondsen
(249) ~II. Administratie van de Executieve - a. Beginsel (250) - b. Inwerkingtreding van art. 87 (251) - c.
Oprichting van sociale diensten (252)
- III. Controle op instellingen - relatie met art. 6,2° (253) - IV. Onteigeningsbevoegdheid - a. Principe: een
nationale aangelegenheid (254) - b.
Toepassing van het uitzonderingsbeginsel: de bevoegdheid ingevolge uitdrukkelijke machtiging - quasi-constitutionele beperking (255) - c. De uitoefening van het onteigeningsrecht - 1°
Beginsel- Algemeen (256) - Gerechtelijke procedures (257) - 2° De onmiddellijke inbezitneming - bevoegdheid
van de Executieven (258) - 3° Bevoegdheidsdelegatie inzake onteigeningen
(259) - V. Opdrachten aan ondergeschikte besturen - a. Beginsel (260) b. Casulstiek - 1° Bijstand gemeentepolitie en rijkswacht (261) - 2° Benoeming personeel openbare bibliotheek (262)- 3° Maatregelen tot verwijdering van afvalstoffen (263) - 4°

684

Maatregelen van controle en bewaring
(264)

§ 5. Financiele middelen van Gemeenschappen en Gewesten

A. KADER VOOR DE UITOEFENING VAN DE FISCALE BEVOEGDHEDEN
I. Respect voor de globale staatsopvatting (265) - a. Economische en Monetaire Unie (266-267) - b. Vrij verkeer
van goederen als wezenlijk bestanddeel
van de E.M.U. (268)- II. Casufstiek:
onbevoegdheid tot het vestigen van interne douanerechten (269)
B. GRONDWETTELIJKE FISCALE
BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
I. Ratio constitutionis (270)- II. Voorbehouden bevoegdheid van de nationale
wetgever (271) - III. Nationale beperkingen op de eigen fiscaliteit van de Gemeenschappen en de Gewesten (272) IV. Concurrerende aard van de eigen
fiscale bevoegdheid (273)
C. RISTORNO'S (274)
D. EIGEN WETTELIJKE FISCALE
BEVOEGDHEID
I. Principe (275)- II. Beperkingena. Belastingvrijstelling - begrip (276) b. Onbevoegdheid tot het wijzigen van
de belastingen van ondergeschikte besturen (277) - c. Onbevoegdheid ten
aanzien van andere belastingen en heffingen ten .bate van het Rijk (278)
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TEN GELEIDE
1. Bind 1988 verscheen in dit tijdschrift een eerste praktijkgericht repertorium van de recbtspraak van het Arbitragebof ten behoeve van de private
rechtspraktijk (DELv A, J. , , Overzicht van de rechtspraak van bet Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk", T.P.R., 1988, 1299-1372).
Reeds bij die gelegenbeid werd dieper ingegaan op de grondwettelijke
bevoegdheidsverruiming die het Arbitragehof te beurt viel bij de grondwetsherziening van juli 1988, en op de overgangsbepaling in bet gewijzigde
artikel 107ter van de Grondwet krachtens welke het vigerende wetsbestel
betreffende het Arbitragebof van toepassing bleef tot op het tijdstip van de
inwerkingtreding van de ter uitvoering van dat gewijzigde artikel 107ter
uitgevaardigde wet tot wijziging van de organieke wet van 28 juni 1983 en
van de wet van 10 mei 1985 betreffende de gevolgen van de door het
Arbitragebof gewezen arresten (DELVA, J., I.e., nr. 2).
De bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragebof (B.S., 7 januari
1989) heeft uitvoering verleend aan artikell07ter van de Grondwet. Daarbij werd door de bijzondere wetgever, hiermee ingaand op het advies
van de Raad van State (Advies R.v.St., afd. wetg., 26 oktober 1988, Gedr.
St., Senaat, 1988-89, nr. 483/1. pp. 67-70), niet geopteerd voor een partiele wijziging van de bestaande organieke wetten, maar voor een volledige vervanging van die in artikel 107ter van de Grondwet bedoelde
wetten.

2. Het is niet de bedoeling in het kader van deze bijdrage de bijzondere
organieke wet nogmaals te bespreken. In de rechtsleer werd intussen aandacht besteed aan de ruime mogelijkbeden van grondwettelijke recbtsbescherming die door die nieuwe bijzondere wet van 6 januari 1989 werden
gecreeerd (ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F., , ,Het Arbitragebof (nog steeds)
een grondwettelijk hof in wording. Ben commentaar op de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op bet Arbitragehof", T.B.P., 1989, 211-232; Dumon,
F., , ,Le controle juridictionnel de Ia constitutionnalite des lois et des
decrets. Projet actuellement soumis aux chambres legislatives", J. T., 1988,
449-450; JoNGEN, F., ,La reforme de l'Btat. II. Les innovations institutionnelles", J.T., 1989, 40-42; LEROY, M., ,Sens et non-sens dans le
reglement des conflits", J.T., 1989, 557-561; QUERTAINMONT, Ph., UYTTENDAELE, M. en DE BRUYCKER, P., ,LaCour d'arbitrage, ans III et IV,
1987-1988. Cbronique de jurisprudence et de legislation", Adm. Pub/. (T),
1989, 77-116 (in het bijzonder: L'extension des prerogatives de Ia Cour
d'arbitrage, 110-116); SuETENS, L.P. en LEYSEN, R., ,Staat, Gewesten en
Gemeenschappen. De tecbnieken van bevoegdheidsverdeling. De rol van het
Arbitragebof", in BLANPAIN, R., e.a., Staat, Gemeenschappen en Gewesten, Brugge, Die Keure, 1989, 45-70; VAN ORSHOVEN, P., ,Onderwijsgeschillen voor betArbitragebof", T.B.P., 1990,50-56 en VELAERS, J., ,Het
nieuwe artikell07ter van de Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari
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1989 op het Arbitragehof", in ALEN, A. en SuETENS, L.P ., De hervorming
van de instellingen. Tweede jase, Brugge, Die Keure, 1989, 39-70).
De bijzondere wetgever heeft gewild dat de hangende procedures bij de
inwerkingtreding van de bijzondere wet op 17 januari 1989 verder zouden
beheerst blijven door de organieke wet van 28 juni 1983 (art. 124 van de
Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof). Ofschoon vele van
de daarin vervatte bepalingen vaak tekstueel zijn overgenomen, leek het ons
nuttig de rechtspraak van hetArbitragehof onder de gelding van de vroegere
wetgeving als een afgesloten geheel te beschouwen nu het Hof uitspraak
heeft gedaan in aile zaken die voor de datum van inwerkingtreding van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 aanhangig werden gemaakt.
Aldus omvat deze bijdrage de beschikkingen van het Arbitragehof omtrent
procedure voor en de bevoegdheid van het Arbitragehof en omtrent de
bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten die werden
uitgesproken tussen januari 1988 (vanaf arrest nr. 45 van 20 januari 1988,
B.S., 6 februari 1989) en media 1989 (tot en met zaak rolnr. 82).
Opzet en methode zijn nauwgezet gehandhaafd.
Aan de hand van de structuur van de Grondwet en de (bijzondere) uitvoeringswetten worden de uitspraken van het Hof geordend en ondergebracht
onder de bepaling waarmee zij het innigst zijn verbonden, onverminderd
de kruisverwijzingen die kunnen bijdragen tot inzicht in de verwevenheid
van de gerangschikte beschikking met andere bepalingen tot toetsing waarvan het Hof door de Grondwetgever en de bijzondere wetgever werd
geroepen. Wij vertrouwen dat de rechtspracticus het hoogst mogelijke nut
moge halen uit de hier gevolgde systematiek. De wetenschapper moge er het
basismateriaal voor zijn wetenschappelijk onderzoek in vinden.
Het rechtspraakoverzicht tracht zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de dicta
van de arresten, zonder enige commentaar of kritische beschouwingen, de
discretieplicht getrouw die ons ambtshalve is opgelegd.

HOOFDSTUK I

DE RECHTSPLEGING VOOR HET ARBITRAGEHOF

§ 1. Algemeenheden

A. SPECIFICITEIT VAN DE PROCEDURE VOOR HET ARBITRAGEHOF
3. Het probleem van de mogelijke toepasbaarheid van de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek op de procedure voor het Arbitragehof, is de
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rechtsleer niet ontgaan (VAN COMPERNOLLE, J., ,Les principes d'amenagement du droit de procedure devant la Cour d'arbitrage", in DELPEREE,
F. (ed.), LaCour d'arbitrage. Actualite et perspectives, Brussel, Bruylant,
1988, nrs. 88~89).
Terzake heeft het Arbitragehof beslist dat inzake de vrijwillige tussenkomst
noch subsidiair noch aanvullend toepassing kan worden gemaakt van een
bepaling van het Gerechtelijk Wetboek die onverenigbaar is met de bepalingen waarbij de organieke wet die aangelegenheid voor het Arbitragehof
regelt (arrest nr. 52, 30 maart 1988, B.3.). De organieke wet van 28 juni
1983 heeft door het bepaalde van artikel 70, § 1, voorzien in de vrijwillige
tussenkomst van een derde in de rechtspleging met betrekking tot een
prejudiciele vraag, en heeft die geregeld (arrest nr. 52, 30 maart 1988, B.2.).
B. HET INTERN PROCEDUREREGLEMENT VAN HET ARBITRAGEHOF
4. In zijn Reglement van Orde van 15 december 1987 (B.S., 29 december
1987), goedgekeurd conform art. 105 van deorganieke wet van 28 juni 1983,
had het Hof in de mogelijkheid voorzien om richtlijnen uit te vaardigen ter
uitlegging of toelichting van de in de wet vervatte procedureregels.
5. LAATTIJDIGE CONCLUSIES -In de rechtspraak van het Hof was met
toepassing van de op grond van die mogelijkheid uitgevaardigde richtlijn
betreffende de neerlegging en mededeling van conclusies beslist dat niet
voor mondelinge behandeling ter terechtzitting in aanmerking komen, de
conclusies die werden neergelegd buiten de termijn voorgeschreven bij de
beschikking vastgesteld door de voorzitter met toepassing van de beschikking tot dagstelling die door het Hof op grond van voormelde richtlijn was
genomen (arrest nr. 53, 10 mei 1988, l.B.3.).
6. LAATTIJDIGE MEMORIE ONTVANKELIJK ALS CONCLUSIE- Het door de
Procureur des Konings neergelegde stuk, dat als memorie niet-ontvankelijk
is, kan evenwel gelden als conclusie. Krachtens artikel3 van de richtlijn van
hetArbitragehofvan 15 december 1987 beschikte iedere partij over 21 dagen
te rekenen van de aanzegging van het indienen van een memorie, om een
conclusie aan de griffie van het Hof te sturen. Het door de Procureur des
Konings op 7 maart 1988 ingediende stuk, kan bijgevolg gelet op de
aanzegging van twee memories in de zaak dd. 19 februari 1988, als een op
regelmatige wijze neergelegde conclusie worden beschouwd (arrest nr.
18/89, 29 juni 1989, B.2., derde alinea).
7. GELDING VAN RET REGLEMENT/OPHEFFING VAN DE RICHTLIJN Nadat de bijzondere wetgever terdege rekening had gehouden met de
praktische problemen die zich de afgelopen jaren voor het Arbitragehof
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hadden gesteld bij de rechtsbedeling, kon het Hof op 14 februari 1989, met
toepassing van artikel 122 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 zijn
reglement bevestigen en de richtlijn betreffende de neerlegging en mededeling van conclusies opheffen voor de zaken die waren ingeleid vanaf de
inwerkingtreding van de nieuwe organieke wet (B.S., 23 februari 1989).

§ 2. Procedure inzake de beroepen tot vernietiging
A. ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEKSCHRIFT
I. BELANG

8. De in artikel 1, § 1, van de organieke wet van 28 juni 1983 bedoelde
verzoekende partijen (nl. de Ministerraad en Executieve van een Gemeenschap of een Gewest) worden geacht een belang te hebben om een vordering
in te stellen (arrest nr. 70, 14 december 1988, B.3., tweede lid. Voor het
begrip , ,partij '' bij het onderzoek van de vordering tot schorsing, cfr. infra,
nr. 29).
Het feit dat de Gemeenschap waarvan de Executieve het decreet van een
andere Gemeenschap bestrijdt met een beroep tot vernietiging, zelf een
decreet heeft aangenomen waarvan het onderwerp sommige bepalingen va~
het aangevochten decreet benadert, beinvloedt op generlei wijze het recht
voor de Executieve om voor het Hof een beroep tot vernietiging in te stellen
zodat de door verweerster opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid
wegens gebrek aan belang niet gegrond is (arrest nr. 70, 14 december 1988,
B.3., eerste en derde lid).

II.

0NTVANKELIJKHEID RATIONE TEMPORIS

a. Beginsel
9. Op grond van artikel 2, § 1, van de organieke wet van 28 juni 1983 is
een beroep tot vernietiging van een wet slechts ontvankelijk indien het wordt
ingesteld binnen een termijn van een jaar na de bekendmaking van de
bestreden norm (arresten nr. 71, 21 december 1988, l.B.4., nr. 73, 22
december 1988, 6.B.l., nr. 2/89, 2 februari 1989, l.B.4. en nr. 11/89, 11
mei 1989, B.l., eerste alinea). Ten aanzien van bekrachtigingswetten gaat
de termijn in op de datum van de publicatie van de bekrachtigingswet, zowel
wat deze laatste als wat het bekrachtigde bijzondere-machtenbesluit betreft.
Voor deze datum kan tegen het bijzondere machten-besluit als handeling
van de uitvoerende macht immers geen beroep tot vernietiging bij het
Arbitragehofworden ingesteld (arrest nr. 71, 21 december 1988, l.B.5., nr.
2/89, 2 februari 1989, l.B.5., tweede alinea). Men merke hierbij wei op dat
de termijn in art. 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 werd
herleid tot zes maanden.
De mogelijkheid van een uitbreiding van het beroep in het midden latend,
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heeft het Hof geoordeeld dat de vraag tot uitbreiding niet ontvankelijk is
wanneer zij geformuleerd is meer dan een jaar na de bekendmaking van de
bestreden wet in het Belgisch Staatsblad (arrest nr. 73, 22 december 1988,
6.B.l.). Reeds eerder had het Hof beslist dat een vordering tot uitbreiding
van een beroep tot vernietiging enkel ontvankelijk is indien ze gebeurt bij
verzoekschrift en niet bij conclusie (arrest nr. 35, 22 april1987, in DEL VA,
J., I.e., nr. 18).

b. Heropening van de termijn
1° Beroep tot vernietiging tegen een norm met hetzelfde onderwerp voorwaarden (Zie DELVA, J., I.e., nr. 14)
10. In het geval van artikel2, § 2, van de organieke wet is het beroep slechts
ontvankelijk indien aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan: het
onderwerp van de norm waartegen een beroep, dat de nieuwe termijn opent,
wordt ingesteld, moet hetzelfde zijn als dat van de andere norm waartegen
een nieuw beroep is gericht; beide normen dienen door verschillende wetgevers te zijn uitgevaardigd en het beroep moet tijdig zijn ingesteld, nl. binnen
de zes maanden na de bekendmaking van het in artikel 58 bedoelde bericht.
W at de eerste voorwaarde betreft, vereist de organieke wet niet dat beide
wetgevende akten (i.e. decreten) waarin de normen met hetzelfde onderwerp
zijn opgenomen, hetzelfde onderwerp zouden hebben (arrest nr. 55, 26 mei
1988, 4.B.3.b.).
2° Na een prejudicieel arrest van bevoegdheidsoverschrijding
11. Artikel2, § 3, van de wet stelt een nieuwe termijn open van zes maanden
vanaf de kennisgeving van het arrest van het Hof dat, uitspraak doende op
een prejudiciele vraag, verklaard heeft dat die wet of dat decreet een van
de in artikel 1 bedoelde bevoegdheidsregels schendt. Die tekst is algemeen.
Hij beperkt de openstelling van een nieuwe termijn niet tot het geval waarin
het Arbitragehof een wet of een decreet voor het eerst door bevoegdheidsoverschrijding aangetast heeft bevonden.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat de wetgever heeft
willen beletten dat bepalingen in de rechtsorde behouden blijven wanneer
het Hof op prejudiciele vraag heeft verklaard dat zij door bevoegdheidsoverschrijding zijn aangetast. Het ligt in de lijn van die doelstelling dat de
samenhang in de rechtsorde kan worden hersteld op verzoek van de Ministerraad of de Executieven binnen zes maanden na de kennisgeving van elk
arrest van het Arbitragehof waarbij zulk een bevoegdheidsoverschrijding
wordt vastgesteld.
Het Hof oordeelde ontvankelijk het beroep tot vernietiging van een norm,
ingesteld binnen de zes maanden na kennisgeving van een prejudicieel arrest
van bevoegdheidsoverschrijding door die norm, doch bijna negen maanden
na kennisgeving van een vroeger prejudicieel arrest van bevoegdheidsoverschrijding door diezelfde norm (arrest nr. 11/89, 11 mei 1989, B.l., tweede
tot vierde alinea).
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Ill. VORMVEREISTEN

12. De verzoekschriften tot vernietiging moeten worden gestaafd door een
voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing waarbij de Regering
of de Executieve beslist heeft het beroep in te stellen. Gesteld zelfs dat de
organieke wet de uitbreiding van een beroep mogelijk maakt, dan nog is
de onderwerpelijke vraag tot uitbreiding niet ontvankelijk indien zij niet is
vergezeld van enige beslissing van de verzoekende partij waarbij die ertoe
zou besloten hebben de omvang van het beroep tot vernietiging te herzien
(arrest nr. 73, 22 december 1988, 6.B.l.).

B. SAISINE
I. ALGEMEEN -

OMVANG

13. Het Arbitragehof moet de omvang van het verzoek bepalen op basis
van de inhoud van het verzoekschrift (arrest nr. 55, 26 mei 1988, 3, tweede
alinea en nr. 1/89, 31 januari 1989, 6.B.3., eerste alinea). De door de
verzoeker geformuleerde verzoeken tot vernietiging van andere bepalingen
van de bestreden norm dan die welke met het onderwerp van het beroep
samenvallen, moeten uit de debatten worden geweerd (arrest nr. 1/89, 31
januari 1989, 6.B.3., derde alinea).
II.

VooRWERP

a. Beroep zonder voorwerp
14. Een beroep tot vernietiging van een decreet dat op de dag van zijn
inwerkingtreding is ingetrokken, is zonder voorwerp geworden (arrest nr.
72, 21 december 1988, III.).

b. Virtueel bevoegdheidsconf/ict
15. Het Hof vermag zich uit te spreken over elke schending door een wet
of een decreet van de regels die de onderscheiden bevoegdheid bepalen van
de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, zonder dat vereist is dat een
andere wetgever een wet of een decreet met hetzelfde onderwerp heeft
aangenomen (arrest nr. 65, 15 juni 1988, l.B.l., derde alinea).

c. Bijzondere machtenwet en bijzondere machtenbesluit
16. Een wet tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van een wet tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning,
is een wet in de zin van artikel1, § 1, van de organieke wet van 28 juni 1983,
zodat het Hof bevoegd is kennis te nemen van het beroep tot vernietiging
van een dergelijke wet.
Dat geldt ook voor bij wet bekrachtigde bijzondere machtenbesluiten. Door
die bekrachtiging dient de wetgever te worden geacht zich de door de
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uitvoerende macbt in dat besluit geregelde aangelegenheden te bebben
toegeeigend, zodat een bevoegdbeidsoverschrijding in bet bijzondere macbtenbesluit tevens aan de wetgever zal te wijten zijn. Door de bekracbtiging
van bet bijzondere macbtenbesluit door de wetgever, wordt dat besluit
onttrokken aan bet recbterlijk wettigbeidstoezicbt, is bet niet langer vatbaar
voor een annulatieberoep bij de Raad van State, en wordt bet bescbouwd
als gelijkgesteld met een wet, zodat de inboud ervan in aanmerking komt
voor beoordeling door bet Hof (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 3.B.2.b., nr. 71,
21 december 1988, l.B.2. en nr. 2/89, 2 februari 1989, l.B.2., l.B.3. en
l.B.5., tweede alinea).
Daar bet Hof bevoegd is ten aanzien zowel van de bekracbtigingswet als van
bet bekracbtigde bijzondere macbtenbesluit, betreft de toetsing door bet
Hof zowel bet desbetreffende artikel van de bekracbtigingswet als de
bepalingen van bet bekracbtigde bijzondere macbtenbesluit (arrest nr. 58,
8 juni 1988, 3.B.3., nr. 71, 32 december 1988, l.B.5., nr. 2/89, 2 februari
1989, l.B.5., laatste alinea).
d. Wetskrachtige norm tot overname van internationaal recht in de interne
rechtsorde
17. De bevoegdheid van bet Arbitragebof wordt geenszins aangetast door
bet feit dat een decreet sommige bepalingen van een internationaal verdrag
overneemt of ertoe strekt die uit te voeren. Het recbtskarakter van zulk
decreet verandert daardoor niet (arrest nr. 70, 14 december 1988, B.l.).

III. MIDDELEN
a. Procedureel
18. De middelen uiteengezet in bet verzoekscbrift voldoen aan bet voorscbrift van artikel4 van de organieke wet van 28 juni 1983, en zijn derbalve
slecbts ontvankelijk (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 10.B.l.) wanneer zij
vermelden of te verstaan geven welke bevoegdbeidsregel gescbonden mocbt
zijn, welke de bepalingen zijn die deze regel mocbten scbenden en in welk
opzicbt diezelfde regelen door de bedoelde bepalingen mocbten zijn gescbonden (arrest nr. 45, 20 januari 1988, 3.B.l. Zie reeds DELVA, J., /,c.,
nr. 20). Het Hof aarzelt dan ook niet de middelen slecbts ontvankelijk te
verklaren in de mate dat ze aan deze voorwaarden voldoen (arrest nr. 1/89,
31 januari 1989, 10.B.2.).
De partijen kunnen steeds afstand doen van de middelen, wat door bet Hof
wordt vastgesteld (arrest nr. 54, 24 mei 1988, 5.B.l. en 7.B.).
b. Inhoudelijk

1° Scbending van bet beginsel van de scbeiding der macbten
19. Wanneer een middel, waarbij de scbending van de grondwettelijke
bepalingen betreffende de scbeiding der macbten en de onafhankelijkbeid
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van de rechterlijke macht wordt aangevoerd, in die zin kan worden opgevat
dat het de gemeenschap aanrekent regelen te hebben uitgevaardigd in
aangelegenheden waarvoor ze niet bevoegd is, mag het Hof ervan kennis
nemen (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 15.B.l.).
2° Schending van de regels betreffende de betrokkenheid van Executieven
bij de uitwerking van bepaalde nationale maatregelen.
20. De bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende
het betrekken van de Executieven bij de uitwerking van bepaalde nationale
maatregelen, kunnen niet worden beschouwd als regels voor het bepalen van
de onderscheiden bevoegdheid van de Staat en de Gewesten, in de zin van
de organieke wet van 28 juni 1983 (arrest nr. 71, 21 december 1988, 2.B.4.
en nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.4. In beide gevallen betrof het de voorwaarde de Executieven te betrekken bij het beleid inzake de plaatsing van
werklozen). Onder de gelding van de bijzondere wet van 6 januari 1989
worden dergelijke regelen beschouwd als bevoegdheidsverdelende vormvereisten, waarvan de niet-naleving door het Arbitragehof wordt gesanctioneerd (art. 124bis, ingevoegd door artikel 68 van de bijzondere wet van 16
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten).

3° Schending van de adviesverplichting bij de Raad van State
21. Het vereiste om over elk voorontwerp van decreet het beredeneerde
advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State in te winnen, is
geen regel die door of krachtens de Grondwet is vastgesteld tot het bepalen
van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten (arrest nr. 66, 30 juni 1988, l.B.).

C. MEMORIES
22. Een , ,memorie strekkende tot vernietiging'' die uitdrukkelijk een nieuw
beroep en annulatiemiddelen bevat, doch aan de vorm- en termijnvoorwaarden inzake memories beantwoordt, is slechts ontvankelijk als memorie, niet
als nieuw verzoekschrift (arrest nr. 47, 25 februari 1988, III.2.). Reeds
eerder had het Hof beslist dat een vordering tot uitbreiding van een beroep
tot vernietiging enkel ontvankelijk is indien ze gebeurt bij verzoekschrift en
niet bij conclusie (arrest nr. 35, 22 april 1987).

D. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN

J. ALGEMEEN
23. Een middel dat geen aanleiding kan geven tot een ruimere vernietiging,

dient niet door het Hof te worden onderzocht (arrest nr. 47, 25 februari
1988, 7.B. ennr. 69, 10 november 1988, 4.B.7. Zie DELVA, J., I.e., nr. 21).
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II.

NIEUWE MIDDELEN

24. Een middel dat niet in het inleidende verzoekschrift is opgeworpen en
dat wordt aangevoerd tegen een bepaling van het decreet die is aangevochten
en die voorwerp is geweest van een tegensprekelijk debat, is ontvankelijk
(arrest nr. 66, 30 juni 1988, 17.B.l.}.

De regel krachtens welke elk niet door de verzoekende partij in het verzoekschrift geformuleerde verzoek tot vernietiging vreemd is en moet blijven aan
de debatten, belet niet dat het Hof, na debatten op tegenspraak, nieuwe
middelen aanneemt die tegen de door de verzoekende partij aangevochten
artikelen gericht zijn, zelfs zo die middelen die van het verzoekschrift
overnemen maar bepalingen beogen die door de verzoeker in andere middelen zijn aangevochten (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 6.B.3., tweede
alinea). Aldus kan het Hof ook bepalingen vernietigen die door de verzoeker
niet worden aangevochten, maar er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

§ 3. Procedure inzake de vorderingen tot schorsing
(Voor zoveel als nodig weze er hier aan herinnerd dat een vordering tot schorsing slechts kan
worden ingesteld tegen de normen waartegen een beroep tot vernietiging is gericht (art. 8 van
de organieke wet van 28 juni 1983))

A. GRONDVOORWAARDEN
l.

CUMULATIEVE AARD VAN DE GRONDVOORWAARDEN

25. Tot schorsing van een decreet of van een wet kan slechts worden
besloten indien de twee voorwaarden vermeld in artikel 9 van de organieke
wet van 28 juni 1983 gelijktijdig zijn vervuld. De vaststelling dat een van
de beide voorwaarden niet vervuld is, leidt tot verwerping van de vordering
tot schorsing (arrest nr. 53, 10 mei 1988, 2, derde alinea).

II.

MOEILIJK TE HERSTELLEN ERNSTIG NADEEL

26. Het Hof kan zich niet uitspreken over de rechtmatigheid van uitvoeringsbesluiten om het bestaan te constateren van een juridisch vacuum dat
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou kunnen opleveren hetwelk de
schorsing van een wet of een decreet kan rechtvaardigen. Een juridisch
vacuum kan op zichzelf niet als een ,moeilijk te herstellen ernstig nadeel"
worden aangemerkt (arrest nr. 53, 10 mei 1988, 2.B.2.).
27. Casu'istiek - Het naast elkaar bestaan van twee inspectiekorpsen
inzake jeugdbescherming kan niet worden geacht tot een moeilijk te herstellen nadeel te leiden (arrest nr. 53, 10 mei 1988, 2.B.2.b.).
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B. VORMVOORWAARDEN
28. Om te beoordelen of een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in het
geding aanwezig is, kan het Hof enkel rekening houden met de uiteenzetting
van de feiten die in het verzoekschrift voorkomt (arrest nr. 53, 10 mei 1988,
2.B.l. Zie eveneens nr. 30, infra).

C. ONDERZOEK
l. PARTIJEN

29. In een schorsingsprocedure kunnen in ieder geval de Ministerraad en
de Executieve van een Gemeenschap of een Gewest partijen zijn. Ieder van
die organen is rechtstreeks betrokken bij het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de verschillende wetgevers. Wanneer de Vlaamse Executieve partij is in de schorsingsprocedure moet zij door het Hof overeenkomstig artikel12 van de organieke wet worden gehoord (arrest nr. 53, 10 mei
1988, l.B.2. Zie reeds arrest nr. 34, 19 februari 1987. Voor het begrip
,partij" bij het beroep tot vernietiging, cfr. supra, nr. 8).

II. MIDDELEN
30. Wanneer het om een vordering tot schorsing gaat, moeten de aan het
Hof voorgelegde gegevens een genoegzame aanwijzing van tastbare feiten
bevatten waaruit zou blijken dat een moeilijk te herstellen nadeel kan
worden berokkend (arrest nr. 53, 10 mei 1988, 2.B.2. Zie DELVA, J., I.e.,
nr. 28).
De bepaling krachtens welke het Hof enkel rekening kan houden met de
uiteenzetting van de feiten die in het verzoekschrift voorkomt om te
beoordelen of er een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in het geding is,
belet evenwel niet dat partijen in de schorsingsprocedure de feitelijke
gegevens naderhand preciseren (arrest nr. 53, 10 mei 1988, 2.B.l. Zie
DELVA, J., I.e., nr. 27).

§ 4. Procedure inzake de prejudiciele vragen

A. ONTVANKELIJKHEID
l. ALGEMEEN

31. Een rechtscollege vermag slechts een prejudiciele vraag te stellen aan
het Hof wanneer de vraag betrekking heeft op een zaak die voor haar
aanhangig is (arrest nr. 56, 2 juni 1988, 4.B.l.).
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II. PREJUDICIELE VRAAG OMTRENT VERSCHEIDENE DOSSIERS
32. Het Hofverklaarde ontvankelijk de prejudiciele vraag gesteld door een
rechtscollege met betrekking tot verscheidene zaken waarin hetzelfde bevoegdheidsprobleem is gerezen.
Hierbij gaat het Hof na of aan een aantal voorwaarden is voldaan: de
prejudiciele vraag moet voldoende precies zijn; de verwijzingsbeslissing
moet duidelijk de motieven en omstandigheden die aanleiding zijn tot de
vraag, aangeven; de betrokkenpartijen in de verschillende gedingen moeten
worden vermeld; de onderscheiden dossiers moeten aan het Hof worden
meegedeeld; en de griffie van het verwijzend rechtscollege moet aile partijen
in de verschillende gedingen in kennis hebben gesteld zodat zij een memorie
konden indienen. De vraag wordt alsdan aangezien als gesteld met betrekking tot elk van die zaken vermeld in de verwijzingsbeslissing (arrest nr. 56,
2 juni 1988, 4.B.l.).
B. SAISINE
I. OMVANG
33. Het Hof doet over de eventuele bevoegdheidsoverschrijdingen slechts
uitspraak ten aanzien van de in de prejudicii:!le vraag uitdrukkelijk beoogde
bepalingen (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.l.l. en B.6., nr. 51, 17 maart
1988, B.l.l. en B.4. en nr. 18/89, 26 juni 1989, B.3.a.).
Wanneer een bepaling van een decreet verwijst naar andere bepalingen van
dat decreet die niet ter toetsing aan het Hof zijn voorgelegd, is zij met de
bevoegdheidsverdelende regels slechts in overeenstemming voor zover die
andere bepalingen het ook zijn (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.6., nr. 51,
17 maart 1988, B.4. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.3.e., derde alinea en B.9.,
laatste alinea. Zie DELVA, J., I.e., nr. 38).
II. VOORWERJ,>

a. Vraag zonder voorwerp
34. Geconfronteerd met een vraag betreffende de strijdigheid tussen een
decreet van het Waals Gewest en artikel145 van het Boswetboek, stelde het
Hof vast dat dit laatste artikel door voormeld decreet was gewijzigd en dat
de vraag, ingevolge het wetskrachtig karakter van een wijzigend decreet,
zonder voorwerp was geworden (arrest nr. 64, 9 juni 1988, B.3.). Eveneens
zonder voorwerp is de prejudiciele vraag die betrekking heeft op een
bepaling, in de mate dat deze reeds werd vemietigd (arrest m. 18/89, 29
juni 1989, B.8.a., B.8.f., B.10., B.11., B.l3. en B.15.).

b. Vraag betreffende een wet van v66r de Staatshervorming
35. De nationale wet die dateert van v66r de Staatshervorming moet
worden gelezen in samenhang met de later tot stand gekomen bevoegdheids-
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regels, zodat zij - zij het impliciet- gewijzigd is door de overdracht van
aangelegenheden aan Gemeenschappen en Gewesten. Zodoende kunnen
wetten van v66r de Staatshervorming in hun letterlijke formulering de
bevoegdheidsregels schenden. Het Arbitragehof is bevoegd bij wijze van
prejudiciele beslissing uitspraak te doen over de vraag of de interpretatie
in een gegeven geval, van een wet van v66r de Staatshervorming, aldan niet
regels schendt die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het
bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten (arrest nr. 65, 15 juni 1988, l.B.2.).

c. Vraag betrejjende een Executievebesluit
36. Het Hof is niet bevoegd om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen bij wege van arrest omtrent de schending door een besluit
van de Executieve van een Gemeenschap of een Gewest van de grondwettelijke bevoegdheidsregels (arrest nr. 48, 2 maart 1988, IV .4.) of van de regels
van de Belgische economische unie of van de Europese Economische
Gemeenschap (arrest nr. 12/89, 31 mei 1989, B.S.).
C. PARTIJEN
37. Een persoon die van een belang in de zaak voor het verwijzende
rechtscollege doet blijken, en die voor het Hof een memorie heeft ingediend
binnen de dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
het bij artikel 58 van de organieke wet voorgeschreven bericht, kan worden
geacht partij te zijn bij een prejudiciele vraag die voor het Hof aanhangig
is (arrest nr. 52, 30 maart 1988, B.4. Zie eveneens DELVA, J., I.e., nr. 10).
D. MEMORIES- TERMIJN
38. De kennisgeving van het vonnis tot verwijzing naar het Arbitragehof
door de griffier van het verwijzend rechtscollege (art. 20 van de organieke
wet van 28 juni 1983) aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk
arrondissement waartoe het verwijzend rechtscollege behoort, doet de termijn van 30 dagen, bepaald door artikel 69 van de Wet van 28 juni 1983
lopen. Door de kennisgeving op 31 december 1987, beschikte de Procureur
des Konings bijgevolg tot 30 januari over de mogelijkheid om een memorie
in te dienen. De op 7 maart 1988 neergelegde memorie is derhalve laattijdig
ingediend en als memorie niet-ontvankelijk (arrest nr. 18/89, 29 juni 1989,
B.2., tweede en derde alinea. Zie oak hager, nr. 4).

E. VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - ONTVANKELIJKHEID
39. Zelfs indien het zou kunnen worden aangezien als een memorie, is het
,verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst" ingediend meer dan dertig
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dagen na de datum van de bekendmaking van het voorgeschreven bericht
in het Belgisch Staatsblad, niet ontvankelijk (arrest nr. 52, 30 maart 1988,
B.4.). De toepassing van de geldende bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek inzake de vrijwillige tussenkomst werd door het Rof afgewezen
(cfr. supra, nr. 3).
F. RERFORMULERING VAN DE VRAAG- TOEPASSING VAN
EEN RECHTSNORM IN HET GESCHIL VOOR DE FEITENRECRTER
40. Wat de toepasselijkheid betreft van een wetskrachtige norm op de feiten
van de zaak die tot verwijzing aanleiding heeft gegeven, moet worden
beklemtoond dat de verwijzende rechter, en aileen hij, gerechtigd is om
uitspraak te doen over de toepasselijkheid van een norm op een zaak die
bij hem aanhangig is en om in voorkomend geval te beslissen of aangaande
die norm een vraag aan het Rof dient te worden gesteld. Zelfs al is het Rof
van oordeel dat de rechter de norm die van toepassing is op de feiten van
het geschil niet correct heeft bepaald, mag het de vraag op dat punt evenwel
niet wijzigen. Evenmin mag het uitspraak doen over de toepasselijkheid op
de feiten van de zaak, van een norm die het Hof niet door de beslissing tot
verwijzing is voorgelegd (arrest nr. 3/89, 2 februari 1989, l.B.2.).

§ 5. De nitwerking en de gevolgen van de arresten
A. ARRESTEN OP BEROEPEN TOT VERNIETIGING
I. 0MVANG VAN DE VERNIETIGING

a. Ambtshalve vernietiging
41. Ret Hof kan zich ambtshalve uitspreken over de vernietiging van
opheffingsbepalingen die onlosmakelijk verbonden zijn met regelmatig
aangevochten bepalingen waarvan het Hof de vernietiging uitspreekt. Die
vernietiging bij wege van gevolgtrekking is geboden en meteen verantwoord
om reden van de rechtszekerheid en de duidelijkheid in het rechtsverkeer.
Ret Rof kan zulks evenzeer wanneer de verzoekende partij dat in de loop
van de procedure heeft gevorderd. In die hypothese is er geen nieuw beroep,
noch een uitbreiding van het beroep (arrest nr. 73, 22 december 1988, 6.B.1.
Vgl. DELVA, J., I.e., nr. 22. Zie eveneens, wat het beginsel betreft, arrest
nr. 1/89, 31 januari 1989, 6.B.3., tweede alinea).
42. De bepaling van een decreet die een maatregel bekrachtigt waardoor een
recht wordt aangetast dat door een andere, wegens bevoegdheidsoverschrijding vernietigde bepaling van hetzelfde decreet wordt gewaarborgd, dient
eveneens te worden vernietigd bij wege van gevolgtrekking (Voor meerdere
toepassingen, zie arrest nr. 70, 14 december 1988).
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43. De bepaling van een decreet die een opsomming inhoudt van voorbeelden van discriminaties bedoeld in een andere bepaling van dat decreet die
wordt vernietigd, dient eveneens te worden vernietigd (arrest nr. 70, 14
december 1988, B.7.f.).

b. Beperkte vernietiging ratione loci
44. TEWERKSTELLINGSBELEID - Aangezien inzake tewerkstellingsbeleid
de nationale overheid aileen bevoegd is gebleven in het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad, is het aangewezen de vernietiging van
een wet die inbreuk pleegt op een gewestelijke bevoegdheid, tot het Vlaamse
en het Waalse Gewest te beperken (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.9., nr.
71, 21 december 1988, 2.B.6. en nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.6.).
45. ADMINISTRATIEF TOEZICHT - De vernietiging van een wet die de
gewestelijke bevoegdheid inzake gewoon administratief toezicht schendt,
dient te worden beperkt tot het Vlaamse en het Waalse Gewest met uitzondering van de gemeenten die zijn opgesomd in de artikelen 7 en 8 van de wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966
(arrest nr. 73, 22 december 1988, 8.B.).
46. REGIONAAL BELEID - Aangezien, op het ogenblik waarop de aangevochten bepalingen zijn aangenomen, de nationale overheid inzake regionaal beleid slechts in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
bevoegd is, dient de vernietiging te worden beperkt tot het Waalse en het
Vlaamse Gewest (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 13.B., dat meerdere
bepalingen van de (nationale) dierengezondheidswet van 24 maart 1987
vernietigde wegens schending van verscheidene gewestelijke bevoegdheden,
vandaar de beperkte vernietiging ratione loci ,inzake regionaal beleid").
II. GEVOLGEN VAN DE VERNIETIGING

a. Absoluut gezag van gewijsde van de vernietigingsarresten
47. Op grond van artikel 7, § 1, van de organieke wet van 28 juni 1983
hebben de door het Hof gewezen vernietigingsarresten een absoluut gezag
van gewijsde vanaf de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. De
vernietiging heeft bovendien terugwerkende kracht, zodat de vernietigde
norm of het vernietigde gedeelte van de norm geacht wordt nooit te hebben
bestaan. Uit wat voorafgaat volgt dat de prejudiciele vraag, in zoverre ze
betrekking heeft op de aangehaalde bepaling, in de mate dat ze werd
vernietigd, zonder voorwerp is (arrest nr. 18/89, 29 juni 1989, B.8.a., met
verder toepassingen in B.8.f., B.10., B.11., B.l3. en B.15.).
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b. Eventue/e vernietiging van een decreet tot goedkeuring of uitvoering van
een internationaal verdrag

48. De eventuele vernietiging van een decreet dat sommige bepalingen van
een internationaal verdrag overneemt of ertoe strekt die uit te voeren, heeft
geen enkele weerslag op het bestaan en de gelding van het internationaal
verdrag (arrest nr. 70, 14 december 1988, B.S.).
c. Beperking van de terugwerkende kracht van de vernietiging

1° Algemene regel
49. Met het oog op de rechtszekerheid heeft het Arbitragehof meermaals
de terugwerkende kracht van de (gedeeltelijke) vernietiging bij wege van
algemene beschikking beperkt, zulks met toepassing van artikel 6, tweede
lid, van de organieke wet en van artikel 1, van de wet van 10 mei 1985.
2° Casulstiek
SO. Aldus beperkte het Hof bij algemene beschikking de terugwerking van
de vernietiging in vijf gevallen:
de vernietiging van artikel 23 van het decreet van het Vlaamse Gewest
van 28 juni 1985 houdende vaststelling van regelen betreffende de
organisatie van de procedure alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten, opdat de ter uitvoering van het uitvoeringsbesluit van 25 september 1985 verrichte handelingen niet opnieuw
in het geding kunnen worden gebracht (arrest nr. 45, 20 januari 1988,
5.B. Zie reeds DELVA, J., /.c., nr. 45).
- de vernietiging van artikel 4, 3°, van de bekrachtigingswet van 30 maart
· 1987 voor zover die bepaling artikel 3, vierde lid, van het K.B. nr. 474
van 28 oktober 1986 (gesubsidieerde contractuelen) bekrachtigt, teneinde de rechtspositie van de voor die maatregelen in aanmerking komende
gesubsidieerde contractuelen veilig te stellen (arrest nr. 58, 8 juni 1988,
4.B.10.).
de vernietiging van artikel4, 1°, van de bekrachtigingswet van 30 maart
1987 voor zover die bepaling artikel 3 van het K.B. nr. 472 van 28
oktober 1986 bekrachtigt, teneinde de rechtspositie van de in het bijzonder tijdelijk kader tewerkgestelde werknemers te beschermen (arrest nr.
71, 21 december 1988, 2.B.7.).
de vernietiging van artikel14 van de dierengezondheidswet van 24 maart
1987, wat zowel de erkenning van de destructiebedrijven als de tarieven
voor sommige ophalingen en de vergoeding voor del en van dieren welke
opgehaald worden, betreft (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 14.B.).
- de vernietiging van artikel 4, 2°, van de wet van 30 maart 1987 tot
bekrachtiging van de koninklijke besluiten vastgesteld ter uitvoering van
artikel 1 van de wet van 27 maart 1986 tot toekenning van bepaalde
bijzondere machten aan de Koning en van de artikelen 19, 20, derde lid

699

en 23 van het K.B. nr. 473 van 28 oktober 1986, teneinde de rechtstoestand van de in het Derde Arbeidscircuit tewerkgestelde werknemers
veilig te stellen (arrest nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.7.).
B. ARRESTEN OP PREJUDICIELE VRAGEN WIJSDE

GEZAG VAN GE-

51. Wanneer een rechtscollege, zij het onder de gestelde voorwaarden (cfr.
supra, nr. 32), een enkele prejudiciele vraag stelt met betrekking tot verscheidene dossiers, moet het zich in elke zaak die is vermeld in de verwijzingsbeslissing, gedragen naar het antwoord van het Hof (arrest nr. 56, 2
juni 1988, 4.B.1.).

HOOFDSTUK

II

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN
EN DE GEWESTEN

§ 1. Algemene bevoegdbeidskenmerken
(Voor de theoretische onderbouw van deze eerste paragraaf, zie ALEN, A., Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch Publiek Recht, Brussel, Story-Scientia, 1988, en ALEN,
A., ,De bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Enkele
algemene bedenkingen na de derde Staatshervorming", T.B.P., 1989, 139-144)

A. WETGEVENDE BEVOEGDHEID

I.

0PHEFFINGSBEVOEGDHEID

a. Beginsel
52. De wetskrachtige aard van de decreten van de Gemeenschappen en de
Gewesten volgt uit de Grondwet en de bijzondere wet van 8 augustus 1980
(artikelen 26bis, 28, 59bis, § 4bis, 59ter, § 2, G.W. en art. 19, § 2, van de
Bijzondere Wet van 8 augustus 1980) en werd door het Arbitragehof
bevestigd (arrest nr. 65, 26 mei 1988, B.S., 18 juni 1988, 2.B.l., eerste
alinea). Met toepassing van artikel 19, § 2, van de Bijzondere Wet van 8
augustus 1980 vermag de gewestelijke decreetgever geldende wetsbepalingen
op te heffen, in zoverre het de aangelegenheden betreft die aan het Gewest
zijn overgedragen en de opheffing slechts geldt voor de territoriale sfeer van
het Gewest (arrest nr. 47, 25 februari 1988, 3.B.6. Zie eveneens, wat het
principe betreft: arrest nr. 43, 3 december 1987 en voor een ander toepassingsgeval: arrest nr. 66, 30 juni 1988, 14.B., 16.B.l. en 16.B.5.).
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b. Draagwijdte: beperking - uitwerking in de tijd
53. De decreterende bevoegdheid van het Gewest inzake de bescherming
van het leefmilieu, die slechts kan worden uitgeoefend met inachtneming
van de wettelijke algemene en sectoriele normen, reikt volgens het Hof niet
zover dat het Gewest een bepaling in een wet zou kunnen opheffen,
waardoor de invoering, op nationaal vlak, van nieuwe algemene en sectoriele normen, zou worden verhinderd (arrest nr. 55, 26 mei 1988, 5.B.5.).
De decreetsbepaling, krachtens welke de opheffing van de bedoelde wetsbepalingen slechts in werking treedt op de dag waarop de bepalingen van het
decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan die deze materie regelen, toepasseIijk worden op de in die wetsbepalingen vervatte materie, kan niet worden
aangezien als een beperkte opheffing (met name beperkt tot de opheffing
van de in artikel6, § 1, II, 2° van de bijzondere wet bedoelde aangelegenheid
de ophaling en verwerking van afvalstoffen), omdat in de bestreden opheffingsbepaling geen enkel voorbehoud is gemaakt, en bovendien uit het
handhaven van de besluiten ter uitvoering van de wetsbepaling houdende
invoering van die algemene en sectoriele normen, blijkt dat de decreetgever
juist die wettelijke basis heeft opgeheven (arrest nr. 55, 26 mei 1988,
5.B. 7 .(a-c).).
II. WIJZIGINGSBEVOEGDHEID -

IMPLICIETE WIJZIGING

54. De wetten met betrekking tot de aangelegenheden die aan de Gemeenschappen of de Gewesten zijn overgedragen en die van v66r de Staatshervorming dateren, zijn bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980 impliciet
gewijzigd. Die impliciete wijziging geldt eveneens voor de wetgeving betreffende onteigeningen ten algemenen nutte, zodra die onteigening plaatsvindt
in het kader van een aan de Gemeenschappen of de Gewesten overgedragen
aangelegenheid (arrest nr. 65, 15 juni 1988, 2.B.3.).
III. INTERPRETATIE VAN WETTEN VAN V66R DE STAATSHERVORMING

55. Bij het aannemen van wetten v66r de Staatshervorming kon de wetgever volgens het Hof geen grondwettelijke of wettelijke regels tot bepaling
van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten schenden. De nationale wet die dateert van v66r de Staatshervorming moet in samenhang met de later tot stand gekomen bevoegdheidsregels
worden gelezen. Die nationale wetgeving van v66r de hervorming der
instellingen kan - zij het impliciet - gewijzigd zijn door de overdracht van
een aangelegenheid, in 1970 en in 1980, aan de Gemeenschappen en de
Gewesten. In hun letterlijke formulering kunnen de wetten van v66r de
Staatshervorming derhalve de bedoelde bevoegdheidsregels schenden. Het
Hof acht zich bevoegd, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak te
doen over de vraag of de interpretatie in een gegeven geval, van een wet
van v66r de Staatshervorming, al dan niet de regels schendt die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderschei-
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den bevoegdbeid van de Staat, de Gemeenscbappen en de Gewesten (arrest
nr. 65, 15 juni 1988, l.B.2.).
56. Zo oordeelde bet Hof dat een wet, zoals die van 1962 inzake de
onteigeningen, aangenomen in een eenbeidsstaat, tbans in bet licht van de
Staatsbervorming moet worden gelezen. Telkens als een onteigening een
gewestelijke of een gemeenschapsaangelegenheid betreft, is het dan ook
vereist de bewoordingen ,de Koning" en ,koninklijk besluit" door ,de
Executieve" en ,besluit van de Executieve" te vervangen. De termen ,De
Koning" en ,koninklijk besluit" blijven ongewijzigd wanneer de onteigening een nationaal gebleven aangelegenbeid betreft (arrest nr. 65, 15 juni
1988, 2.B.3.).
IV.

UITOEFENING VAN DE WETGEVENDE BEVOEGDHEID- MODALITEITEN

a. Asymmetrische bevoegdheidsverdeling - vermelding van de bevoegdheidsgronds/ag
(Onder de asymmetrische bevoegdheidsverdeling versta men het verschil in organieke structuur
aan Vlaamse en Franstalige zijde ter zake van de uitoefening van de gemeenschaps- en
gewestbevoegdheden, waarbij langs Vlaamse zijde dezelfde organen, de ,Vlaamse Raad" en
de , Vlaamse Executieve", de bevoegdheden van zowel de Vlaamse Gemeenschap als het
Vlaamse Gewest uitoefenen, terwijllangs Franstalige zijde de bevoegdheden van de Franse
Gemeenschap en van het Waalse Gewest worden uitgeoefend door van elkaar onderscheiden
organen, de ,Franse Gemeenschapsraad" en de ,Franse Gemeenschapsexecutieve" resp. de
,Waalse Gewestraad" en de ,Waalse Gewestexecutieve". (ALEN, A., Algemene beginselen
... , o.c., 326))

57. De bepaling van een decreet, genomen met toepassing van artikel 19,
§ 1, tweede lid, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, naar luid
waarvan de decreten van de Vlaamse Raad vermelden dat zij aangelegenbeden regelen, bedoeld in artikel59bis of 107quater van de Grondwet, schendt
op generlei wijze de bevoegdbeidsbepalende regels (arrest nr. 51, 17 maart
1988, B.1.3. In diezelfde zin arrest nr. 3/89, 2 februari 1989, 2.B.3.).
b.In werkingtreding
1° Terugwerkende kracbt
58. De bepaling van een decreet die de inwerkingtreding van het decreet
regelt, en er terugwerkende kracbt aan geeft, schendt in beginsel geen enkele
bevoegdheidsregel. Aangezien de terugwerking in casu op 1 oktober 1980
was vastgesteld, was het Hof van oordeel dat de bepaling niet was aangetast
door bevoegdbeidsoverscbrijding ratione temporis vanwege de decreetgever, vermits die datum samenvalt met die van de inwerkingtreding van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 (arrest nr. 3/89, 2 februari 1989, 2.B. 7.
en nrs. 13/89 en 14/89, 31 mei 1989, 2.B.5.). Het Hof is derbalve van
oordeel dat het verlenen van terugwerkende kracbt aan de inwerkingtreding
van een decreet(sbepaling) op zich geen bevoegdbeidsscbending inboudt in
zoverre deze terugwerkende kracbt wordt beperkt tot op de datum van de
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inwerkingtreding van de bevoegdheidstoewijzende norm in de Grondwet of
de bijzondere wet.
2° Bevoegdheidsopdracht inzake de inwerkingtreding: draagwijdte
59. De bepaling van een decreet die de datum van inwerkingtreding vaststelt
op de door de Executieve te bepalen datum en uiterlijk drie jaar na de
publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, is in overeenstemming met de
bevoegdheidsverdelende regels (arrest nr. 51, 17 maart 1988, B.6. en nr.
18/89, 29 juni 1989, B.16.).
Een soortgelijke bevoegdheidsopdracht aan de Executieve werd dan wei
strijdig geacht met de bevoegdheidsverdelende regels, in zoverre ze betrekking heeft op de inwerkingtreding van de artikelen waarvan gebleken is dat
zij door bevoegdheidsoverschrijding zijn aangetast (arrest nr. 66, 30 juni
1988, 18.B.).
B. TOEGEWEZEN BEVOEGDHEID
I.

VOLHEID VAN BEVOEGDHEID

60. De Gemeenschappen en de Gewesten hebben een toegewezen bevoegdheid: hun bevoegdheden zijn beperkt tot de aangelegenheden die door of
krachtens de Grondwet zijn opgesomd. Zo verleent geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling de gemeenschapswetgevers de bevoegdheid om
taken op te dragen aan een nationale minister (arrest nr. 66, 30 juni 1988,
16.B.6.) en is het Gewest slechts bevoegd om de vergunningsprocedure te
regelen voor zover het dat doet in aangelegenheden waarvoor het bevoegd
is en ten aanzien van de overheden die onder het Gewest ressorteren. De
bevoegdheid tot handelen van nationale overheden - met inbegrip van de
procedureregels die die handeling omkaderen - kan slechts door de Staat
worden bepaald (arrest nr. 54, 24 mei 1988, 6.B.7.).
De artikelen 3ter, 59bis en 101quater van 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 aangelegenheden te
regelen (arresten nr. 50, 17 maart 1988, B.2., eerste alinea, nr. 51, 17 maart
1988, B.2., eerste alinea, nr. 56, 2 juni 1988, 4.B.2.g., eerste alinea, nr.
3/89, 2 februari 1989, 2.B.l., nr. 11/89, 11 mei 1989, B.2., nrs. 13/89 en
14/89, 31 mei 1989, telkens 2.B.l. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.4.).
Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en de bijzondere wetgever worden geacht aan de Gemeenschappen en
de Gewesten volledige bevoegdheid te hebben toegewezen tot het uitvaardigen van de regels die eigen zijn aan de hun toevertrouwde aangelegenheden,
en zulks onverminderd de mogelijkheid om desnoods een beroep te doen
op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (arresten nrs. 49,
10 maart 1988, 2.B.l., 66, 30 juni 1988, 2.B. en 67, 9 november 1988, 4.B.
en 9.B., vierde alinea).
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61. Ben dergelijk standpunt werd oak gehuldigd op bet vlak van de uitvoerende macht: bet Hof oordeelde dat uit verscheidene bepalingen van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 blijkt (op basis van een a contrariointerpretatie van de artikelen 23, 66, 67 en 90 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980) dat bet de wil van de bijzondere wetgever is dat de
Bxecutieven, vanaf bet ogenblik dat zij door de Raden uit hun midden zijn
verkozen, voor de aan de Gemeenschappen of de Gewesten overgedragen
aangelegenheden, ten valle in de plaats treden van de nationale uitvoerende
macht, in zover de bijzondere wet er terzake niet anders over heeft beschikt,
bij wege van een uitdrukkelijke bepaling waarbij zekere machten aan de
nationale uitvoerende macht zijn voorbehouden, zoals in de artikelen 12,
13, § 6, 65, § 3 en 88 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (arrest nr.
65, 15 juni 1988, 2.B.2.). Deze visie was het logische gevolg van de
vaststelling dat, voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, de
Grondwet en de wetten tot hervorming der instellingen aan de Gemeenschappen en de Gewesten een exclusieve bevoegdheid hebben toegewezen
om de hun overgedragen aangelegenheden zowel bij decreten met kracht
van wet als bij uitvoeringsmaatregelen te regelen (arrest nr. 65, 15 juni 1988,
2.B.l.).

II.

BEN REELE AUTONOMIE

a. Werkelijke bevoegdheden
62. In de periode, die bet voorwerp van deze studie uitmaakt, heeft het
Arbitragehof de autonomie van de Gemeenschappen uitdrukkelijk bevestigd, wat niet aileen sub I reeds tot uiting kwam, maar oak verder zal blijken
(sub D).
Dat principiele standpunt van het Hof kwam oak tot uiting in de gemotiveerde verwerping door bet Hof van een verweerargument van de Ministerraad in het kader van het beroep tot vernietiging van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987. Volgens de Ministerraad waren de bevoegdheden
van de Gemeenschappen en de Gewesten als ,doelstellingen" uitgedrukt.
Het Hof meende dat er geen enkele rechtsgrond was voor die thesis van de
Ministerraad. Artikel1 07 quater, dat in bet geding van toepassing was, geeft
volgens bet Hof aan dat de gewestbevoegdheden in beginsel in termen van
aangelegenheden zijn bepaald. Geen enkele bepaling van de Grondwet of
van de bijzondere wet beperkt bet geheel van de Gemeenschaps- en Gewestbevoegdheden tot bet nastreven van doelstellingen die zijn afgebakend door
de doelstellingen die aan de nationale overheid kunnen worden toegeschreven. Anderzijds zou de thesis van de Ministerraad niet kunnen worden
toegepast, aangezien de doelstelling van een norm, uit zichzelf, niet vermag
te bepalen of die norm binnen de bevoegdheidssfeer valt van de wetgever
van wie hij uitgaat (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 8.B.4.).
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b. Begrenzing van de autonomie
1° Horizontale bevoegdheidsverdeling
63. De uitoefening van de bevoegdheid (i.e. inzake het ophalen en verwerken van afvalstoffen, n1. dierenkrengen) mag geen afbreuk doen aan de
andere, in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 omschreven bevoegdheidstoewijzingen, en met name aan het voorbehoud dat de bijzondere wetgever
t.a.v. artikel6, § 1, II, 1°, van die wet heeft geformuleerd (arrest nr. 1/89,
31 januari 1989, 9.B.l0.2. In diezelfde zin, arrest nr. 18/89, 29 juni 1989,
B.3 .h., dat betrekking heeft op de gewestelijke bevoegdheid om afvalverwijderingsinrichtingen aan een vergunning te onderwerpen).

2° Verticale bevoegdheidsdelegatie
64. Ben aan de Executieve verleende machtiging kan haar geen ruimere
bevoegdheid verlenen dan die welke aan de decreetgever zelf is toegewezen
(arrest nr. 12/89, 31 mei 1989, B.4., eerste alinea).

JIJ.

0NBEVOEGDHEID INZAKE VOORBEHOUDEN AANGELEGENHEDEN

a. door de Grondwet aan de nationale wetgever voorbehouden aangelegenheden
1° draagwijdte
65. Uit het bepaalde van artikell9, § 1 (,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 gevailen waarin een bijzondere en uitdrukkelijke machtiging
is gegeven door de bijzondere of de gewone wet tot hervorming der
instellingen, een decreetgever de bevoegdheid die de Grondwet aan de wet
voorbehoudt, niet mag betreden (arrest nr. 46, 11 februari 1988, B.5.4.) en
de hem toegewezen aangelegenheid slechts kan regelen mits hij op generlei
wijze inbreuk maakt op bij de Grondwet voor de wet gereserveerde bevoegdheden (arresten nrs. 50 en 51, 17 maart 1988, telkens B.2., nr. 56, 2 juni
1988, 4.B.2.g., nr. 3/89, 2 februari 1989, 2.B.2., tweede alinea, nr. 11/89,
11 mei 1989, B.2., tweede alinea, nrs. 13/89 en 14/89, 31 mei 1989, telkens
2.B.l., tweede alinea en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.4., tweede alinea. Voor
de toepassing van het beginsel inzake de impliciete bevoegdheden, cfr. infra,
sub § 4, A,II,b.).
2° toepassingen
66. In de door dit overzicht bestreken periode heeft het Hof het optreden
van de diverse decreetgevers meermaals gesanctioneerd wegens overschrijding van dergelijke bevoegdheidsverdelende regels. Het hiernavolgend overzicht omvat niet de uitspraken inzake strafzaken (cfr. infra, § 4,B. van dit
hoofdstuk).
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rechterlijke organisatie en de Raad van State

67. In zijn rechtspraak heeft het Arbitragehof in ruime mate de rechterlijke
macht beschermd tegen een inbreuk van de gemeenschaps- en gewestwetgever op het beginsel van de scheiding der machten, zulks dank zij de
interpretatie van het artikel 94 van de Grondwet. Zo stelde het Hof dat de
decreetgever, door de door de raad van bestuur van een instelling afhangend
van het Waalse Gewest gedane benoemingen geldig te verklaren, weliswaar
noch op formele noch in uitdrukkelijke termen afbreuk heeft gedaan aan
de gecoordineerde wetten op de Raad van State. Nochtans was de schending
van die wetten in substantie uitsluitend de draagwijdte en het rechtsgevolg
van een dergelijke geldigverklaring, doordat het ging om de geldigverklaring
van individuele administratieve rechtshandelingen. Door die geldigverklaring belette het W aalse Gewest immers de Raad van State te beslissen over
de geldigheid van die benoemingen. De bevoegdheid om daarover te oordelen is door de nationale wetgever op grond van artikel 94 van de Grondwet
toegewezen aan de Raad van State, en wei krachtens artikel 14 van de
gecoordineerde wetten op de Raad van State. Het geldigverklaringsdecreet
betreft aldus een aangelegenheid die door de Grondwet aan de wet is
voorbehouden (arrest nr. 46, 11 februari 1988, B.5.2. en B.5.3.).
68. In diezelfde zin heeft de nationale wetgever op grond van de hem door
artikel 94 van de Grondwet voorbehouden aangelegenheid, de bevoegdheid
van de jeugdrechtbank bepaald. Een decreetsbepaling die, zij het marginaal
en in dezelfde zin als de nationale wetgever, een bevoegdheid toekent aan
de jeugdrechtbank, schendt de grondwettelijke bevoegdheidsregels (arrest
nr. 66, 30 juni 1988, 7 .B.).
-

organisatie van de provinciale instellingen

69. In diezelfde zin oordeelde het Hof dat het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 28 juni 1985, door de voorwaarde te stellen dat eenen slechts een -van de regeringscommissarissen voor de provincie Brabant
,tot de Vlaamse Gemeenschap" behoort, een aangelegenheid regelt die
door artikel 108 van de Grondwet aan de nationale wetgever is voorbehouden, te weten de organisatie van de provinciale instellingen, en inzonderheid
de voorwaarden voor de benoeming van de gouverneur en de vice-gouverneur van de provincie Brabant (arrest nr. 45, 20 januari 1988, 4.B.3.).
-

verkiesbaarheidsvoorwaarden

70. De decreetsbepaling die verbiedt verkozen mandatarissen in die hoedanigheid de kennis op te leggen van een andere taal dan het Frans, regelt de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voor overheidsmandatarissen. Uit de artikelen 4 en 108 van de Grondwet moet worden afgeleid dat de Grondwetgever,
op het vlak van de provincies en de gemeenten, gekozen heeft voor het stelsel
van de directe verkiezing en uitdrukkelijk aan de nationale wetgever de zorg
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heeft toevertrouwd om de toepassing van het beginsel van de directe
verkiezing te behartigen en de verkiesbaarheidsvoorwaarden vast te stellen.
De decreetgever is onbevoegd om de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor
overheidsmandatarissen te regelen, zowel rechtstreeks als door het opleggen
van voorwaarden die, hoewel voorgesteld als voorwaarden voor de uitoefening van of de toegang tot een openbaar mandaat, we gens hun aard, dienen
te worden beschouwd als gelijkwaardig met werkelijke verkiesbaarheidsvoorwaarden. Dat is bet geval voor de talenkennis van een overheidsmandataris. Artikel 59bis van de Grondwet, zowel op zichzelf beschouwd als
samen gelezen met de artikelen 3bis en 23, doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid m.b.t. de verkiesbaarheidsvoorwaarden die aan de nationale
wetgever is toegekend door de artikelen 4 en 108 van de Grondwet (arrest
nr. 70, 14 december 1988, B.5.f.).
Het verbod van discriminatie gegrond op het niet kennen van een andere
nationale taal dan het Frans, heeft een draagwijdte die zo algemeen is dat
zij zowel de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en de verkiesbaarheidsvoorwaarden als de regeling van het taalgebruik in andere domeinen dan die
welke tot de bevoegdheid van de Gemeenschap behoren, kan betreffen. Dat
verbod valt dus buiten de bevoegdheid van de Gemeenschappen (arrest nr.
70, 14 december 1988, B.7.c.).
- het bepalen van uitzonderingen ten aanzien van provincie- en gemeentebelastingen
71. Hoewel artikel 110 van de Grondwet bij de grondwetsherziening van
1980 is gewijzigd om de belastingsbevoegdheid van de Gemeenschappen en
de Gewesten mogelijk te maken, is aan de bevoegdheid van de nationale
wetgever tot bet bepalen van uitzonderingen ten aanzien van de provincieen gemeentebelastingen niets gewijzigd, zodat de bevoegdheid daartoe moet
worden beschouwd als een door de Grondwet aan de nationale wetgever
voorbehouden aangelegenheid (arrest nr. 56, 2 juni 1988, 4.B.2.c. en nr.
57, zelfde datum, 4.B.4.c.). In geen enkele (grond)wettelijke bepaling wordt
de Gemeenschappen of de Gewesten enige normatieve bevoegdheid toegewezen terzake van de fiscaliteit van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties of federaties van gemeenten. De Gewesten kunnen aan artikel 7
van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 niet de bevoegdheid ontlenen
om rechtsbepalingen vast te stellen met betrekking tot de belastingbevoegdheid van de provincies en de gemeenten. Aileen de nationale wetgever is
hiertoe bevoegd (arrest nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.2.f., tweede en vierde
alinea).
b. door de wetten tot hervorming van de instellingen aan de nationale
wetgever voorbehouden aangelegenheden
72. Het verbod voor de Gemeenschaps- en Gewestwetgevers om inbreuk te
plegen op de door de wetten tot hervorming van de instellingen aan de
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nationale wetgever voorbehouden aangelegenheden, zal worden behandeld
bij de bespreking van de desbetreffende artikelen.
IV.

0NBEVOEGDHEID INZAKE DE ONGENOEMDE BEVOEGDHEDEN

In de rechtsleer verdeelt men klassiek de bevoegdheden onder in de toegewezen bevoegdheden,
(d.z. de door of krachtens de Grondwet aangewezen bevoegdheden van de Gemeenschappen
en de Gewesten) en de residuaire bevoegdheden (zie bv. ALEN, A., Algemene beginselen ... ,
o.c., 282)- sensu Jato- (d.z. aile andere bevoegdheden, die aan de Staat toekomen, hetzij
doordat zij door of krachtens de Grondwet aan de nationale overheid werden toegekend de zgn. voorbehouden bevoegdheden - , hetzij doordat zij noch door noch krachtens de
Grondwet aan de Gemeenschappen, de Gewesten of expressis verbis aan de Staat werden
toegekend- de residuaire bevoegdheden sensu stricto, of zoals wij voorstaan, de ongenoemde
bevoegdheden)

a. Algemeen beginsel - onderzoek naar de ratio van de bestreden wet
73. Alle bevoegdheden die niet aan de Gemeenschappen en de Gewesten
werden toegewezen (abstractie gemaakt van de accessoire bevoegdheden,
cfr. infra, § 4 van dit hoofdstuk II), komen het nationale gezag toe. Bij
de toetsing van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 ging het Hof
eerst uit van de economie van die wet en stelde hierbij vast dat bedoelde
wet het bestrijden van dierenziekten op het oog heeft, teneinde de volksgezondheid veilig te stellen, enerzijds, en de economische welvaart van de
dierenhouders te bevorderen, anderzijds (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989,
8.B.3., eerste alinea.).
b. de ongenoemde bevoegdheid inzake landbouwpolitiek en volksgezondheid
74. De in de dierengezondheidswet behandelde aangelegenheid is opgenomen in het kader van de landbouwpolitiek en het volksgezondheidsbeleid.
Geen van beide sectoren werd bij de uitvoering van de artikelen 59bis en
107quater van de Grondwet als dusdanig aan de bevoegdheid van de
nationale wetgever onttrokken, ook al zijn aan de Gemeenschappen en de
Gewesten bepaalde bevoegdheden toegewezen die rechtstreeks of onrechtstreeks binnen de domeinen van de volksgezondheid of de landbouw vallen.
Zo zijn de Gemeenschappen in het kader van het gezondheidsbeleid bevoegd
verklaard voor bepaalde aspecten van de zorgenverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de preventieve gezondheidszorg (art. 5, § 1, I, van de
bijzondere wet), terwijl de volksgezondheid een van de finaliteiten van de
drie aan het Gewest toegewezen aangelegenheden inzake leefmilieu is (art.
6, § 1, II, van de bijzondere wet). Wat de landbouwpolitiek betreft, moet
worden vastgesteld dat deze evenmin in al haar aspecten een voor het
nationaal niveau voorbehouden domein is gebleven. Sommige bevoegdheden van het Gewest inzake ruimtelijke ordening (art. 6, § 1, I, van de
bijzondere wet), leefmilieu (ibid., II), landinrichting en natuurbehoud
(ibid., III), zelfs in het economisch beleid (ibid., VI) kunnen rechtstreeks
of onrechtstreeks gevolgen hebben voor de landbouwuitbating en hetlandbouwbeleid (arrest nr. 1189, 31 januari 1989, 8.B.3., derde en vierde alinea).
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Vermits , volksgezondheid", met het oog waarop dierenziekten worden
bestreden, en ,landbouw", binnen het kader waarvan de economische
welvaart van de dierenhouders wordt behartigd, niet als dusdanig door
uitdrukkelijke bepalingen aan de Gemeenschappen of Gewesten zijn overgedragen, blijven zij als residuaire bevoegdheden aan de nationale wetgever
voorbehouden, voor aile aspecten ervan die niet uitdrukkelijk onder de
bevoegdheid van Gemeenschappen en Gewesten werden gebracht. Door die
aangelegenheden te regelen blijft de nationale wetgever dus in principe
binnen de per ken van zijn bevoegdheid. De vaststelling dat de aangevochten
wet hoofdzakelijk tot onderwerp heeft het bestrijden of voorkomen van de
ziekten van de huisdieren - vaststelling waartoe zowel de algemene economie van de wet als de ontoepasselijkheid van talrijke bepalingen ervan op
in het wild levende dieren leidt - wordt niet ontkracht door de ruime
definitie die aan het woord ,dieren" wordt gegeven (arrest nr. 1189, 31
januari 1989, 8.B.3., tweede, vijfde, zesde en zevende alinea).
C. VERTICALITEITSBEGINSEL
75. Hoger (nr. 61) werden de finaliteit en de grondslag van het verticaliteitsbeginsel in de rechtspraak van het Arbitragehof reeds verduidelijkt. De
draagwijdte van de termen ,ter uitvoering van ... " die door de bijzondere
wetgever worden gebruikt, mag niet worden verward met de toepassing van
artikel 67 van de Grondwet. De nationale overheid kan bijgevolg, voor het
vaststellen van de maatregelen die zij noodzakelijk acht voor het terugdringen van de werkloosheid - wat de essentie van haar bevoegdheid uitmaakt
- niet alleen handelen door middel van haar wetgevend orgaan, maar ook
door mid del van haar uitvoerend orgaan, daarin begrepen de administratieve diensten die onder haar bevoegdheid ressorteren, zonder dat zij daarom
en daardoor het terrein van de aan de Gewesten toegewezen bevoegdheid
betreedt (arresten nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.5., nr. 71, 21 december 1988,
2.B.3. en nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.3., derde alinea).
Meer nog, gelet op de autonomie van de Gewesten, is het evenwel niet
denkbaar dat een op nationaal vlak genomen bijzondere machtenbesluit
taken voor de uitvoering van op nationaal vlak vast te stellen maatregelen
opdraagt aan het Gewest, dat zijn bevoegdheid rechtstreeks aan de bijzondere wet ontleent, zulks onder voorbehoud van de inwerkingstelling van
artike16, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (arrest nr. 58,
8 juni 1988, 4.B.5.). Te noteren valt dat de bepaling van artikel 6, § 4, 3°,
inmiddels is gewijzigd bij artikel 4, § 16, van de bijzondere wet van 8
augustus 1988.
D. GELDING RATIONE TEMPORIS VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING
76. In het kader van de uitoefening van zijn toetsingsbevoegdheid heeft het
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Hof geoordeeld dat bet onderzoek van de aangevocbten artikelen van een
wet (i.e. de dierengezondbeidswet van 24 maart 1987) geen aanleiding kon
geven tot toepassing van de bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus
1988 maar wel van die van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 die van
kracbt waren op bet tijdstip waarop de aangevocbten bepalingen zijn
genomen (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 6.B.l.).

§ 2. Bevoegdheden van de Gemeenschappen

A. CULTURELE AANGELEGENHEDEN

I. BEGRIP
77. De zeventien culturele aangelegenbeden, opgesomd in artikel 4 van de
bijzondere wet tot bervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en
artike14 van de wet van 31 december 1983 tot bervorming van de instellingen
voor de Duitstalige Gemeenscbap, omvatten niet aile aangelegenheden die
onder het begrip ,cultuurleven" vallen, oak niet als dat begrip wordt
opgevat in de zin die eraan wordt gegeven door artikel27 van bet U.N.O.verdrag inzake burgerlijke en politieke recbten. Een decreet dat ,het recht
zijn eigen cultuurleven te bebben" formuleert en waarborgt, overscbrijdt
de bevoegdheden van de Franse Gemeenscbap (arrest nr. 70, 14 december
1988, B.6.b.).
II.

BESCHERMING EN LUISTER VAN DE TAAL

78. Artikel 59bis, § 2, 1°, zoals is bepaald in artikel4, 1°, van de bijzondere

wet van 8 augustus 1980, beoogt de bescherming van de taal als zodanig,
als cultuurinstrument, en niet de bescherming van de personen bij het
gebruik ervan (arrest nr. 70, 14 december 1988, B.6.c., eerste alinea).

III. BIBLIOTHEKEN, DISCOTHEKEN EN SOORTGELIJKE DIENSTEN
79. Naar luid van artikel 4, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot bervorming der instellingen, zijn de ,bibliotheken, discotheken en
soortgelijke diensten" culturele aangelegenheden als bedoeld in artikel
59bis, § 2, 1°, van de Grondwet. De materie die bet onderwerp is van de
decreten van 1978 en 1983 behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenschap
(arrest nr. 69, 10 november 1988, 4.B.5.a.).
B. PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN
80. Tijdens de periode die bet voorwerp uitmaakt van dit rechtspraakoverzicht, beeft het Arbitragebof zich inzake de persoonsgebonden aangelegenheden slechts hoeven uit te spreken omtrent bevoegdbeidsconflicten inzake
jeugdbescberming (arrest nr. 66, 30 juni 1988 en nr. 67, 9 november 1988)
en gezondbeidsbeleid (arrest nr. 20/89, 13 juli 1989).
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I. JEUGDBESCHERMING

81. De bijzondere wet van 8 augustus 1980 had de Gemeenschappen
bevoegd gemaakt voor ,de jeugdbescherming, met uitzondering van de
aangelegenheden ressorterende onder het burgerlijk recht, het strafrecht of
het gerechtelijk recht" (artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen zoals geredigeerd voor de
inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot wijziging
van voormelde wet). Het Arbitragehof heeft de bevoegdheid terzake concreter afgebakend, enerzijds door te bepalen wat specifiek tot de bevoegdheid
van de Gemeenschappen behoort, en anderzijds door te omschrijven wat
specifiek dient te worden verstaan onder ,aangelegenheden van burgerlijk,
straf- en gerechtelijk recht". In die zin waren de arresten van het Arbitragehof mede bepalend voor de wetswijziging van 8 augustus 1988.

a. Positieve omschrijving van de bevoegdheid inzake jeugdbescherming
1° Algemeen - ruime draagwijdte
82. Artikel 59bis, § 2bis, van de Grondwet, samen gelezen met artikel 5,
§ 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, heeft, onder
voorbehoud van de in de bijzondere wet vermelde uitzonderingen, het
geheel van de jeugdbescherming aan de Gemeenschappen overgedragen,
met inbegrip van de kwaliteit van de structuren waarin de jeugdbeschermingsmaatregelen worden toegepast. Hier wordt m.a.w. opnieuw devolheid van de bevoegdheid (uitdrukking van het autonomiebeginsel) benadrukt.
83. De bevoegdheid van de Gemeenschappen is niet beperkt tot (onderdelen
van) aangelegenheden met een communicatief karakter, en wordt evenmin
beperkt door het criterium van de vrijwilligheid. De jeugdbescherming heeft
trouwens altijd, ook waar ze van dwingende aard is, essentieel een finaliteit
van hulp- en dienstverlening.
De bevoegdheid inzake jeugdbescherming behelst bijgevolg onder meer:
- het stellen van regels betreffende voorzieningen en instellingen waarin
jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd (arrest nr. 66, 30 juni
1988, 2.B. en nr. 67,9 november 1988, 4.B. en 9.B.) ofwaarinminderjarigen worden geplaatst in het kader van de sociale jeugdbescherming
(arrest nr. 66, 30 juni 1988, 16.B.2.);
- het uitvaardigen van specifieke regels betreffende de materiele omkadering van de jeugdbescherming (arrest nr. 67, 9 november 1988, 9.B.,
vijfde alinea).
2° De oprichting van een sociale dienst
84. De bevoegdheid om een speciale dienst voor bijzondere jeugdbijstand
en een sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken
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op te richten, sluit de bevoegdheid in om artikel 64 van de wet van 8 april
1965 betreffende de sociale diensten voor jeugdbescherming op te heffen
(arrest nr. 66, 30 juni 1988, 14.B., 16.B.l. en 16.B.5.).
3° De plaatsing in een inrichting
85. De plaatsing in een inrichting bedoeld in artikel37, 4°, van de wet van

8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, is een maatregel die ten
aanzien van aile categorieen van minderjarigen kan worden toegepast en die
zowel omwille van de plaats die de maatregel in voormelde wet inneemt,
als blijkens de parlementaire voorbereiding van die wet, als een opvoedingsmaatregel dient te worden beschouwd. Onverminderd het bepaalde in de
artikelen 12 en 88 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ressorteren
deze inrichtingen onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen, wat de
bevoegdheid insluit om de prijs per dag onderhoud in die inrichtingen vast
te stellen (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 16.B.3.).
4° De veiligheid in de inrichtingen
86. Het beleid met betrekking tot de veiligheid van de inrichtingen waarin
jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd, en meer bepaald de
brandbeveiliging, is volgens het Arbitragehof geen zuiver nationale aangelegenheid gebleven. Omwille van de eigen kenmerken van de personen die erin
verblijven, vertoont dit beleid immers specifieke kenmerken. De nationale
overheid is weliswaar bevoegd om basisnormen uit te vaardigen, doch de
Gemeenschappen zijn bevoegd tot het regelen van de specifieke veiligheidsaspecten in de instellingen en voorzieningen waar jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd, met name door de nationale basisnormen aan
te passen en aan te vullen, zonder die aan te tasten.
De Gemeenschappen zijn verder bevoegd om aile normen inzake veiligheid,
met inbegrip van de nationale, toe te passen in het kader van een erkenningsen subsidieringsbeleid.
Ben decreetsbepaling die aan de Executieve de zorg toevertrouwt om de
erkenningsvoorwaarden vast te stellen voor de gebouwen en installaties
bestemd voor de in het decreet beoogde personen en diensten, houdt geen
schending in van de regels die de onderscheiden bevoegdheid van de
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten bepalen, voor zover ze derwijze
wordt uitgelegd dat de nationale basisnormen inzake veiligheid erdoor niet
worden gewijzigd (arrest nr. 67, 9 november 1988, 9.B., zevende alinea
e.v.).
87. In dezelfde zin had het Hof eerder beslist dat de bepaling in een decreet
die de Executieve ertoe machtigt de algemene erkenningsvoorwaarden per
categorie voorzieningen die minderjarigen in het kader van een decreet
inzake bijzondere jeugdbijstand, opnemen of begeleiden, vast te stellen,
onder meer op het vlak van de materiele infrastructuur, de Executieve enkel
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machtigt om voorwaarden vast te stellen die betrekking hebben op de eigen
aard van die voorzieningen en de vaststelling van algemene basisnormen
inzake veiligheid uitsluit en zodoende de bevoegdheidsbepalende regels niet
schendt (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 17.B.2.).

b. Uitzonderingen op de Gemeenschapsbevoegdheid inzake jeugdbescherming
1° Aangelegenheden ressorterende onder het burgerlijk, straf- en gerechtelijk recht
88. RATIO - Zowel uit het gebruik van de term , ,aangelegenheden'' als
uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 8 augustus
1980, vloeit voort dat de bijzondere wetgever door de toevoeging van de
uitzondering ("aangelegenheden ressorterende onder het burgerlijk, strafen gerechtelijk recht, ,) in artikel 5, § 1, II, 6°, van deze wet, bepaalde
gebieden van de jeugdbescherming binnen de bevoegdheid van de nationale
overheid heeft willen behouden (arresten nr. 66, 30 juni 1988, 4.B., eerste
alinea en nr. 67, 9 november 1988, 5.B., 6.B., 7.B. en 8.B., telkens eerste
alinea. Te noteren andermaal dat de bepaling van art. 5, § 1, II, 6°,
inmiddels is gewijzigd bij art. 2 van de bijzondere wet van 8 augustus
1988).
89.

HET BEGRIP ,AANGELEGENHEDEN RESSORTERENDE ONDER HET BUR-

behelst de aangelegenheden die betrekking hebben op het
statuut van de minderjarigen en van de familie ten aanzien van het personenrecht, zoals dat door het Burgerlijk Wetboek en de wetsbepalingen die het
aanvullen, is geregeld (arresten nr. 66, 30 juni 1988, 4.B., tweede alinea en
nr. 67, 9 november 1988, 5.B., tweede alinea).

GERLIJK RECHT"

90.

HET

BEGRIP

,AANGELEGENHEDEN RESSORTERENDE

ONDER HET

behelst de aangelegenheden die betrekking hebben op het
definieren van de misdrijven en de daarop toepasselijke strafrechtelijke
sancties (arrest nr. 67, 9 november 1988, 6.B., tweede alinea).

STRAFRECHT"

91.

HET BEGRIP , ,AANGELEGENHEDEN RESSORTERENDE ONDER HET GE-

verwijst naar de bepalingen betreffende de organisatie
van de jeugdgerechten, hun bevoegdheid en de rechtspleging voor deze
gerechten (arresten nr. 66, 30 juni 1988, 4.B., derde alinea en nr. 67, 9
november 1988, 5.B., derde alinea, 7.B., tweede alinea en 8.B., tweede
alinea).
RECHTELIJK RECHT''

2° Toepassingsgevallen -

casu!stiek

aa) Burgerlijk recht
92. In de gevallen die bij bet Arbitragehof aanhangig werden gemaakt,
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heeft het Hof de uitzonderingen ten aanzien van het burgerlijk recht beperkt
ge1nterpreteerd, hierbij aansluitend met de vroegere rechtspraak krachtens
welke de uitzonderingen op de toegewezen bevoegdheden op beperkende
wijze dienen te worden ge1nterpreteerd.
93. Aldus oordeelde het Hof dat geen deel uitmaken van de aangelegenheden ressorterende onder het burgerlijk recht, omdat zij het statuut van de
minderjarige en de familie ten aanzien van het personen- en familierecht niet
aantasten:
- de bepaling die tot doel heeft de vrijwillige aanvaarding van de hulpverlening verstrekt door het comite voor bijzondere jeugdzorg te waarborgen en de visie van de rninderjarige m.b.t. deze hulpverlening aan bod
te Iaten komen (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 6.B.),
- de bepalingen van een decreet die tot doel hebben de minnelijke hulpverlening voor de bemiddelingscommissie inzake bijzondere jeugdbijstand
behoorlijk te Iaten verlopen en de visie van de minderjarige tijdens de
bemiddeling aan bod te Iaten komen (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 9.B.),
en
- de erkenning en subsidiering van de personen en diensten die voor de
jeugdbeschermingsmaatregelen instaan (arrest nr. 67, 9 november 1988,
5.B., derde alinea).
bb) Strafrecht
94. Daaromtrent besliste het Hof slechts dat door het hulpverlenend karakter van de jeugdbeschermingsmaatregelen, de instellingen en inrichtingen
waarin zij worden uitgevoerd, niet kunnen worden beschouwd als instellingen waarin strafrechtelijke sancties ten uitvoer worden gelegd (arrest nr. 67,
9 november 1988, 6.B., derde alinea).
cc) Gerechtelijk Recht
95. De uitzondering , ,aangelegenheden ressorterende onder het gerechtelijk
recht'' is door het Arbitragehof- ondanks de principiele interpretatietechniek - toch wat ruimer opgevat dan de twee reeds behandelde uitzonderingen. De aan de rechterlijke organisatie ten grondslag liggende bevoegdheidsopdracht (art. 94 G.W.) aan de nationale overheid is hieraan uiteraard niet
vreemd.
96. De decreetgever werd aldus onbevoegd geacht om:
- aan de jeugdrechters en jeugdrechters in hoger beroep de mogelijkheid
te verlenen om bemiddelingsverzoeken in te dienen bij een niet-gerechtelijk orgaan, doordat aldus een nieuw element in de procedure voor de
jeugdgerechten wordt ingevoerd (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 10.B.l.,
vierde alinea);
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te voorzien in de mogelijkheid voor een magistraat belast met jeugdzaken om zich door een consulent van de Sociale Dienst van de Vlaamse
Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank te laten vertegenwoordigen voor
de bemiddelingscommissie, in de mate dat die faciliteit betrekking heeft
op jeugdrechters en jeugdrechters in hoger beroep (arrest m. 66, 30 juni
1988, 10.B.2.);
een rechtstreekse verwijzing van een zaak door een gemeenschapsorgaan naar de jeugdrechtbank mogelijk te maken, aangezien hierdoor het
aanhangig maken van zaken voor de jeugdrechtbank zou worden geregeld (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 11.B., eerste alinea, doch in
casu ontweek het Hof de vernietiging met een conforme interpretatie);
aan de leidende jeugdrechters een administratieve taak op te leggen,
zoals het opmaken van een verslag in het kader van de erkenningsprocedure van voorzieningen die minderjarigen opnemen of begeleiden in het
kader van het decreet inzake bijzondere jeugdbijstand, aangezien een
dergelijke opdracht een weerslag heeft op de rechterlijke bevoegdheid
en derhalve betrekking heeft op de organisatie van de jeugdgerechten
(arrest nr. 66, 30 juni 1988, 13.B. Doch het Hof loste het probleem op
door toepassing te maken van de theorie van de impliciete bevoegdheden, cfr. infra);
de tenuitvoerlegging van jeugdbeschermingsmaatregelen in voorzieningen die door de Vlaamse Executieve zijn erkend of gesubsidieerd, in de
tijd te beperken, indien de jeugdrechter het advies van een commissie
niet heeft ingewonnen, aangezien de jeugdrechter aldus voor de keuze
wordt geplaatst om ofwel de uitoefening van zijn beslissingsbevoegdheid
aan deze nieuwe procedure te onderwerpen, ofwel zijn beslissingsbevoegdheid betreffende de door hem te nemen maatregelen in te perken
(arrest nr. 66, 30 juni 1988, 12.B.);
te bepalen wie de beslissingsbevoegdheid heeft t.a.v. de voorziening
waarop voor de tenuitvoerlegging van een door de jeugdrechtbank
bevolen pedagogische maatregel beroep zal worden gedaan (arrest nr.
66, 30 juni 1988, 14.B., zevende alinea);
de deelname van magistraten aan de in het decreet bedoelde erkenningscommissie te regelen, aangezien die deelname, een weerslag heeft op de
opdracht van die rechters die, zonder de bevoegdheid van de rechtbank
aan te tasten, betrekking heeft op de organisatie van de jeugdgerechten
(arrest nr. 67, 9 november 1988, 8.B., derde alinea).

97. Het Arbitragehof vond geen miskenning van bevoegdheidsverdelende
regels en aanvaardde bijgevolg de bevoegdheid van de Gemeenschappen in
de volgende aangelegenheden:
de regeling van de erkenning en subsidiering van de personen en de
diensten die voor de jeugdbeschermingsmaatregelen instaan, aangezien
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zij bevoegd zijn tot het stellen van regels betreffende dergelijke instellingen en inrichtingen en zij aldus niet raken aan de bepalingen betreffende
de organisatie van de jeugdgerechten, hun bevoegdheid en de rechtspleging voor deze gerechten (arrest nr. 67, 9 november 1988, 7.B., derde
alinea);
de regeling van de samenstelling, de taak en de werking van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand, die een niet met
eigenlijke rechtspraak belast orgaan is (arrest nr. 66, 30 juni 1988,
8.B.);
het voorzien in een mededeling van gegevens en informatie aan de
jeugdmagistraten die minderjarigen naar het comite voor bijzondere
jeugdzorg hebben verwezen, en van een gemotiveerd advies aan het
openbaar ministerie, zonder dat diens vorderingsrecht wordt aangetast
(arrest nr. 66, 30 juni 1988, 5.B. en 11.B. Ook hier ging het Hof over
tot conforme interpretatie van een decreetsbepaling, om een schending
zoals vermeld in nr. 96, derde alinea, te vermijden);
-

het ter beschikking van de jeugdmagistraten stellen van een onder de
Gemeenschap ressorterende dienst, op voorwaarde dat hierbij geen
wijzigingen of nieuwe elementen worden aangebracht in de procedure
voor de jeugdrechtbanken (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 10.B.l., eerste
alinea), alsook het tot stand brengen van een functionele samenwerkingsrelatie tussen die dienst en de rechterlijke overheden (arrest nr. 66,
30 juni 1988, 14.B., tweede alinea);
het voorzien in de mogelijkheid voor parketmagistraten om bij de
bemiddelingscommissie advies- of bemiddelingsverzoeken in te dienen,
aangezien dit strookt met hun bevoegdheden, meer bepaald in het raam
van het seponeringsbeleid en er geen wijziging is in de procedure voor
de jeugdgerechten (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 10.B.l., tweede alinea);
het voorzien in de mogelijkheid voor jeugdrechters en jeugdrechters in
boger beroep om adviesaanvragen in te dienen, aangezien dit kadert in
hun bevoegdheid tot het verrichten van navorsingen (arrest nr. 66, 30
juni 1988, lO.B.l., derde alinea).

II.

GEZONDHEIDSBELEID

a. Bevoegdheidsomschrijving: onbevoegdheid inzake de uitoefening van de
geneeskunde en vruchtafdrijving

98. De bevoegdheidstoewijzingen inzake het gezondheidsbeleid, vervat in
artikel 59bis, §2bis, van de Grondwet, artikel5, § 1, I, 1° en 2° en artikel
5, § 1, II, 2°, van de bijzonderewet van 8 augustus 1980, beogen op generlei
wijze de mogelijkheid voor de decreetgever van de Gemeenschappen om de
uitoefening van de geneeskunst of de vruchtafdrijving te regelen (arrest nr.
20/89, 13 juli 1989, B.l.).
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b. Documentatie en injormatie op het gebied van contraceptie en verantwoord ouderschap

99. De bepalingen van een decreet waarbij aan de onderscheiden inrichtende machten de verplichting wordt opgelegd om de lijst van de erkende centra
en de voor de echtparen evenals voor de personen die erom verzoeken
noodzakelijke documentatie ,op het gebied van de contraceptie of, meer
algemeen, op de gebieden die van nabij of van verre raken aan de lichamelijke en morele verwerving van een verantwoord ouderschap'' ter beschikking
van de leden van hun personeel te stellen, en waarbij aan dezelfde personeelsleden van de in het decreet beoogde inrichtingen die, om gewetensbezwaren, aan zulk verzoek geen gevolg willen of mogen geven, de verplichting wordt opgelegd om zonder uitstel aan de persoon die erom verzoekt,
het adres te geven van een inrichting waar de gevraagde informatie kan
worden bekomen, .dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en
kunnen worden uitgelegd als slechts handelend over een informatie die
betrekking heeft op het gebied van de contraceptie of van het bekomen van
een verantwoord ouderschap, met uitsluiting van elke informatie die vruchtafdrijving zou vergemakkelijken of toestaan. In die mate schenden zij
derhalve de bevoegdheidsregels niet (arrest nr. 20/89, 13 juli 1989, B.3.).
Hetzelfde geldt voor de bepaling die expliciet slechts de informatie betreffende de problemen van verantwoord ouderschap of contraceptie beoogt
(arrest nr. 20/89, 13 juli 1989, B.5.).
c. Technische en medische hulp in geval van moei/ijkheden bij het aanwenden van contraceptieve methodes

1° Technische en medische hulp: een bevoegdheidsoverschrijdende interpretatie
100. Ret Hof diende zich eveneens uit te spreken over de rechtsgeldigheid
van een decreetsbepaling die aan de medische, paramedische, sociale en
juridische personeelsleden van een van de in het decreet beoogde centra of
instellingen de verplichting oplegt om, elk op hun gebied, aan de vrouwen
in nood de technische en medische hulp te verstrekken die noodzakelijk is
in geval van moeilijkheden bij het aanwenden van contraceptieve methodes
of, behoudens spoedgevallen, indien zij de patiente niet kunnen bijstaan
(om gewetensbezwaren), haar naar een van de passende centra te sturen
waarvan de lijst overeenkomstig de desbetreffende decreetsbepaling is opgemaakt. Op zichzelf beschouwd, aldus het Hof, zou de decreetsbepaling
kunnen suggereren dat ook de vruchtafdrijving wordt beoogd onder de
gevallen van ,technische en medische hulp". Deze stelling die door de
partijen werd verdt;;digd voor de verwijzingsrechter kan ook steun vinden
in de verklaring van sommige intervenienten tijdens de parlementaire voorbereiding en in een betrekkelijke dubbelzinnigheid van de tekst. In een
dergelijke interpretatie zou het decreet de bevoegdheidsregels schenden
(arrest nr. 20/89, 13 juli 1989, B.4., eerste en tweede alinea).
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2° Technische en medische hulp: een bevoegdheidsconforme interpretatie
101. Het Hof weigerde evenwei over te gaan tot vernietiging van de besproken, boger bedoelde decreetsbepaling. Herbekeken in de context van het
decreet, kon die bestreden bepaling ook worden uitgelegd in die zin dat het
geen enkele verplichting of toelating voor de personeelsleden - geneesheer
of ander personeelslid - bevat om, hetzij een abortus uit te voeren, hetzij
deel te nemen (deelname in de zin van boek I van het Strafwetboek) aan
de uitvoering ervan. Het decreet beoogt volgens het Hof immers de gezondheidsopvoeding, de informatie van de jeugd en de hulp en bijstand aan
families op de gebieden betreffende de contraceptie en het verantwoord
ouderschap. Het decreet legt voornamelijk de nadruk op de wil tot een actief
beleid inzake informatie, opvoeding en hulp bij contraceptie met het oog
op het bevorderen en veilig stellen van een verantwoord ouderschap. De in
de bestreden bepaling gebezigde bewoordingen hebben slechts betrekking
op ,moeilijkheden" bij het gebruik van contraceptieve methodes en niet
op het falen ervan. In die interpretatie schendt het decreet de bevoegdheidsregels niet. Het Hof staat deze interpretatie voor en legt het decreet dan ook
in die zin uit aan de verwijzingsrechter.

d. Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der jamilie en de openbare
zedelijkheid
102. De nationale wetgever aileen heeft de bevoegdheid behouden om
expliciet of impliciet de artikelen 348 tot 353 van het Strafwetboek betreffende de misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de
openbare zedelijkheid te wijzigen (arrest nr. 20/89, 13 juli 1989, B.2., eerste
en tweede alinea).

e. De regeling van de onweerstaanbare drang (art. 70 Sw.)
103. Aangezien de Gemeenschap niet bevoegd is om de aangelegenheid van
de abortus te regelen, is zij evenmin bevoegd om te beslissen dat het decreet
in deze aangelegenheid een toepassing van artikel 70 van het Strafwetboek
zou kunnen uitmaken (arrest nr. 20/89, 13 juli 1989, B.2., vierde alinea).

C. TAALGEBRUIK
I.

REGELING VAN HET TAALGEBRUIK: UITZONDERING OP HET BEGINSEL
VAN DE VRIJHEID VAN TAALGEBRUIK

104. Op het beginsel van de vrijheid van taalgebruik zijn er, krachtens
artikel 23 van de Grondwet, uitzonderingen voor handelingen van het
openbaar gezag en voor gerechtszaken, en krachtens de bij artikel 59bis,
§ 3, aan de Gemeenschappen voor de toegewezen bevoegdheden, betreffende de bestuurszaken, het onderwijs in de door de overheid ingestelde,
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gesubsidieerde of erkende inrichtingen en de sociale betrekkingen tussen de
werkgevers en hun personeel alsmede de door de wet en de verordeningen
voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen (arrest nr. 70,
14 december 1988, B.6.c., tweede lid. Zie eveneens DELVA, J., I.e., nrs. 73
e.v.).
II. BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAPPEN

a. Principe
105. Door artikel59bis van de Grondwet zijn de Gemeenschappen bevoegd
verklaard om, wat betreft de eentalige taalgebieden, de taalregeling te
ontwikkelen en te ordenen, onder voorbehoud van de drie uitzonderingen
vermeld in artikel 59bis, § 4, tweede lid en artikel 3bis (arrest nr. 70, 14
december 1988, B.5.b.).

b. Beperkte draagwijdte
106. De Franse Gemeenschap is inzake de regeling van het taalgebruik, en
meer bepaald de erkenning van het recht de Franse taal te gebruiken, slechts
bevoegd in de in artikel 59bis, § 3, van de Grondwet bepaalde mate en
binnen de territoriale bevoegdheidsgrenzen vastgesteld bij artikel 59bis, § 4,
tweede lid, van de Grondwet.
Voor zover dit recht voor andere handelingen van het openbaar gezag en
voor gerechtszaken zou worden toegekend, zou de Gemeenschap de bevoegdheid van de nationale wetgever betreden.
Voor zover dit recht op geen enkel van die gebieden in artikel 23, tweede
zinsnede, en 59bis, § 3, van de Grondwet, wordt toegekend, betreedt de
Franse Gemeenschap zelfs de bevoegdheid van de Grondwetgever die de
mogelijkheid om het taalgebruik op die gebieden te regelen, heeft uitgesloten (arrest nr. 70, 14 december 1988, B.6.c., derde tot vijfde alinea).
III. TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN
(Zie eveneens supra, § 2, A, II van dit hoofdstuk)

a. Begrip ., bestuurszaken"
107. Het begrip , ,bestuurszaken'', als bedoeld in artikel 59bis, § 3, 1°, van
de Grondwet, is verschillend van het begrip , ,handelingen van het openbaar
gezag'' in artikel23 van de Grondwet. Het eerstgenoemde begrip is enerzijds
ruimer, anderzijds enger dan het laatstgenoemde.
De term ,openbaar gezag" slaat op nog andere overheden dan de administratieve overheden, terwijl de term , ,bestuurszaken'', naar het voorbeeld
van de term ,gerechtszaken" ook duidt op de betrekkingen tussen de
particulier en het bestuur.
Ret begrip , bestuurszaken" in artikel 59bis van de Grondwet dekt dan ook
niet aileen wat door de op 18 juli 1966 gecoordineerde wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken wordt geregeld.
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De gecoordineerde wetten beogen niet de mandatarissen die geroepen
worden om zitting te nemen in een collegiaal orgaan, en aanzien hen niet
als ,diensten" in de zin van artikel 1 ervan, behalve in zoverre dergelijke
mandatarissen optreden als individuele bestuursautoriteiten (arrest nr. 70,
14 december 1988, B.5.b.).
b. Gemeenschapsbevoegdheid ratione personae: het taalgebruik van overheidsmandatarissen
108. De Gemeenschappen zijn bevoegd om het taalgebruik te regelen, niet
enkel voor de diensten in de zin van artikel 1 van de gecoordineerde wetten
op het taalgebruik, maar tevens voor de mandatarissen in de organen
waardoor de handelingen van bestuur worden verricht, en voor de procedures waarbij de bestuurszaken worden geregeld.
Ben decreet dat het gebruik van de talen door overheidsmandatarissen in
de uitoefening van hun ambt, d. w .z. optredend in de vergaderingen, raden,
colleges en instellingen, waarin ze verkozen zijn, regelt, regelt eveneens het
taalgebruik in bestuurszaken en vindt derhalve een rechtsgrond in artikel
59bis, § 3, 1°, van de Grondwet (arrest nr. 70, 14 december 1988, B.5.b.
tot d., doch onder voorbehoud van wat hierna sub litt. c wordt geformuleerd).

c. Voorbehouden nationale bevoegdheid: taalkennis als verkiesbaarheidsvoorwaarde
109. Ben decreet dat verbiedt verkozen mandatarissen in die hoedanigheid
de kennis op te leggen van een andere taal, regelt de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor overheidsmandatarissen en betreedt de door de Grondwet aan
de nationale wetgever voorbehouden bevoegdheid, zelfs wanneer dit onrechtstreeks gebeurt, door het opleggen van voorwaarden voor de uitoefening van of de toegang tot een openbaar mandaat (arrest nr. 70, 14
december 1988, B.5.f. Cfr. supra, nr. 70).

D. INTBRNATIONALB CULTURBLB SAMBNWBRKING
110. De Gemeenschappen zijn niet bevoegd ten aanzien van de door het
Internationaal Verdrag van New York inzake burgerrechten en politieke
rechten geregelde aangelegenheid, in zoverre zij het gebruik van de talen
regelt buiten de drie terreinen die zijn aangeduid in artikel 59bis, § 3, van
de Grondwet.
De bevoegdheid tot het regelen van de internationale culturele samenwerking sluit geenszins de bevoegdheid in om het gebruik van de talen op
enigerlei wijze te regelen (arrest nr. 70, 14 december 1988, B.7.f.).

720

§ 3. Bevoegdheden van de Gewesten

A. ONDERGESCHIKTE BESTUREN
111. Ten aanzien van de ondergeschikte besturen hebben de Gewesten geen

andere normatieve bevoegdheden dan die welke hun zijn toegewezen in
artikel6, § 1, VIII, en in artikel7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.
Geen van beide bepalingen heeft betrekking op belastingsaangelegenheden
(arrest nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.2.f., derde alinea. Zie eveneens supra, nr.
71).

B. ADMINISTRATIEF TOEZICHT
(De lezer zal bij de interpretatie van de navolgende rechtspraak rekening dienen te houden met
de wijziging in 1988, van art. 7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980)

I.

BEVOEGDHEIDSVERDELING

a. Principiele Gewestbevoegdheid: organisatie procedures en uitoejening

1° Het gewoon administratief toezicht
112. Krachtens artikel108, derde lid, van de Grondwet en artikel 7, eerste
lid, a, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn de Gewesten, wat
het gewoon administratief toezicht betreft, bevoegd tot het organiseren van
de procedures van het gewoon administratief toezicht en tot het uitoefenen
van dat toezicht op de provincies, de gemeenten en de agglomeraties en
federaties vangemeenten (arresten nr. 45, 20 januari 1988, 3.B.2. en 3.B.3.,
nr. 69, 10 november 1988, 4.B.2., tweede alinea en nr. 73, 22 december
1988, 6.B.2. en 6.B.3., eerste en tweede alinea). Zie hierover verder infra,
sub II.

2° Voor andere handelingen: beperkte bevoegdheid
113. Artikel 7 kent aan het Gewest dezelfde bevoegdheid toe om de procedures te organiseren en het toezicht uit te oefenen voor de ,andere handelingen", maar preciseert dat die bevoegdheid is uitgesloten wanneer door de
wet of het gemeenschapsdecreet een specifiek toezicht is georganiseerd met
betrekking tot de materies waarvoor respectievelijk de nationale en gemeenschapsoverheid bevoegd zijn (arresten nr. 69, 10 november 1988, 4.B.2.,
derde alinea en nr. 73, 22 december 1988, 6.B.3., derde alinea). Voor dit
specifiek administratief toezicht, cfr. infra, sub Ill.

b. Nationale bevoegdheid
114. Artikel 7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 geeft aan de
nationale wetgever de bevoegdheid om inzake gewoon administratief toezicht de aan toezicht onderworpen handeling alsmede het procede van
toezicht te bepalen (arrest nr. 73, 22 december 1988, 7.B.).
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IJ.

GEWOON ADMINISTRATIEF TOEZICHT

a. Organisatie van de procedures
1° Normatieve bevoegdheid
115. Wat het gewoon administratief toezicht betreft, is de normatieve
bevoegdheid van de Gewesten beperkt, enerzijds tot de regeling van de
procedure voor de uitoefening van dat toezicht, anderzijds tot het aanduiden van de toezichthoudende overheid. De Gewesten zijn bijgevolg gerechtigd om de bevoegdheden van de door hen aangeduide toezichthoudende
overheden te omschrijven en deze overheden met door hen bepaalde taken
van toezicht te belasten (arrest nr. 45, 20 januari 1988, 3.B.4.).

2° Aanwijzing van de toezichthoudende overheid
116. Daar de decreetgever de bestuursoverheid kan aanwijzen die de opdracht van toezicht zal uitoefenen, kan hij daartoe beroep doen op de
bestaande provinciale overheden, ongeacht de opdrachten die de nationale
wetgever aan die overheden heeft toevertrouwd, omdat die overheden ten
dienste staan van zowel de gewestelijke als de nationale instanties (arrest
nr. 45, 20 januari 1988, 3.B.5.).

b. Uitoejening van het gewoon administratiej toezicht
1° Administratief toezicht
117. Als beroep in het kader van toezicht, in de zin van artikel 7, moet het
administratief, niet-jurisdictioneel beroep worden aangemerkt tegen zowel
een beslissing van toezicht uitgeoefend op de gemeentelijke overheden als
tegen een beslissing van de gemeentelijke overheden (arrest nr. 73, 22
december 1988, 6.B.9.).

2° Voorwerp van het toezicht
118. Het gewoon administratief toezicht wordt uitgeoefend op de handelingen van gedecentraliseerde overheden die binnen hun respectieve belangensfeer worden gesteld (arrest nr. 73,22 december 1988, 6.B.3., vierde alinea).
Het beroep dat bij een administratieve overheid openstaat ten einde een
administratieve beslissing te herzien, is een toezichthoudend procede in de
zin van artikel 7 van de bijzondere wet, dus een handeling die onder het
gewoon administratief toezicht valt (arrest nr. 73, 22 december 1988,
6.B.10.).

3° Casui:stiek - beroep tegen tuchtsancties voor politiepersoneel
119. Nate hebben vastgesteld dat de gemeentepolitie deel uitmaakt van de
aangelegenheden die tot het gemeentelijk belang behoren (arrest nr. 73, 22
december 1988, 6.B.4.) en dat het beroep tegen tuchtsancties ten haren
aanzien geen jurisdictioneel beroep is (arrest nr. 73, 22 december 1988,
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6.B.5.), oordeelt het Hof dat het ingestelde administratief beroep bij de
gouverneur en de Koning tegen een tuchtmaatregel van de gemeenteraad
resp. de burgemeester, strijdig is met artikel7 van de bijzondere wet (arrest
nr. 73, 22 december 1988, 6.B.10.). De mogelijkheid van een beroep bij de
nationale administratieve overheid tegen verscheidene toezichthoudende
beslissingen van gewestelijke overheden, zou de procedure bij deze laatste
terugbrengen tot een eenvoudige controle in eerste aanleg en is strijdig met
het autonomiebeginsel (arrest nr. 73, 22 december 1988, 6.B.7.).
4° Appreciatiebevoegdheid
120. De overheid kan haar tuchtrechtelijke beslissing gronden op omstandigheden en belangen eigen aan het personeelslid. Het begrip ,administratief toezicht'' verzet zich daar niet tegen. Bij het nemen van een tuchtrechtelijke beslissing, het controleren of hervormen ervan, sluiten de wettigheid
en het algemeen belang niet uit dat die omstandigheden en belangen in
aanmerking worden genomen (arrest nr. 73, 22 december 1988, 6.B.9.).
Ill. SPECIFIEK ADMINISTRATIEF TOEZICHT

a. Voorwaarden voor het instellen
121. Opdat een Gemeenschap het door artikel 7 van de bijzondere wet
voorgeschreven specifiek toezicht zou kunnen instellen, moet dat toezicht
betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de Gemeenschappen
krachtens de Grondwet of de bijzondere wet bevoegd zijn. Bovendien is
vereist dat de betrokken Gemeenschap voor het regelen van die aangelegenheden bepaalde opdrachten aan ondergeschikte besturen heeft toevertrouwd en dat zij de manier waarop die opdrachten moeten worden vervuld,
heeft bepaald (arrest nr. 69, 10 november 1988, 4.B.3.).

b. Het begrip ,organisatie van het specifiek toezicht"
122. W anneer de Gemeenschapswetgever bevoegd is om een specifiek toezicht in te stellen, oefent hij die bevoegdheid slechts op rechtsgeldige wijze
uit indien het decreet dat toezicht ,organiseert". De organisatie van een
specifiek toezicht omvat de bepaling van de handelingen waarop het toezicht slaat, van het procede van toezicht, van de toezichthoudende overheid
en van de wezensbestanddelen van de procedure (arrest nr. 69, 10 november
1988, 4.B.4.).

c. Casui'stiek
1° Specifiek toezicht inzake bibliotheken - bevoegdheid Gemeenschappen
123. De gemeenschapswetgever, die bij het regelen van de aangelegenheid
van de bibliotheken bepaalde opdrachten aan de gemeenten toevertrouwt
en de wijze regelt waarop zij die moeten vervullen, met name wat de
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benoeming betreft van het personeel van de openbare bibliotheken, is
bevoegd om dienaangaande een specifiek toezicht in te stellen (arrest nr. 69,
10 november 1988, 4.B.5., b. en c.).
2° Organisatie van een specifiek toezicht inzake bibliotheken - niet-vervullen van essentiele voorwaarden
124. Het decreet van de Franse Gemeenschap van 8 juli 1983 dat beoogt
, ,alle handelingen van de gemeenten, provincies en agglomeraties en federaties van gemeenten, die betrekking hebben op de bibliotheken (... ), met
uitzondering van de handelingen bedoeld in artikel 7, alinea 1, a), van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980", biedt niet de mogelijkheid tot
afbakening van de handelingen van de gedecentraliseerde overheden die het
aan toezicht wil onderwerpen, vertekent daardoor het begrip specifiek
toezicht zelf en vermeldt bovendien niet het procede van toezicht dat zou
worden toegepast. De decreetgever verzuimde aldus twee elementen te
bepalen die onontbeerlijk zijn voor het instellen van een specifiek toezicht
en schendt aldus de bevoegdheidsregels (arrest nr. 69, 10 november 1988,
4.B.6., a. tot. c.).

C. ECONOMISCH BELEID
I.

GEWESTELIJKE PLANNING

a. Oprichting van en controle over instellingen
(Reeds vroeger had het Hof beslist dat, wat betreft de bevoegdheid van het Gewest inzake de
vaststelling van de controle van de instellingen van de gewestelijke planning, artikel 6, § 1, VI,
2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 slechts zinvol is als het in ieder geval de
toepassing uitsluit van artikel 13, § 3, van deze wet (arrest nr. 24, 26 juni 1986). In die zin
besliste het Hof in de betrokken periode opnieuw dat de §§ 3 en 6 van artikel 13 van de
bijzondere wet geen betrekking hebben op de instellingen voor de gewestelijke planning op
openbaar industrieel initiatief op gewestelijk vlak (arrest nr. 46, 11 februari 1988, B.3.a.))

125. In het verlengde van de reeds gevestigde rechtspraak besliste het Hof
dat het in bijzonder ruime bewoordingen gestelde artikel6, § 1, VI, 2°, van
de bijzondere wet het Gewest de volledige zeggenschap verleent over het
ontwerpen van instellingen die het kan oprichten of afschaffen, zulks met
inbegrip van de organisatie van de controle die het oordeelt erover te moeten
uitoefenen (arrest nr. 46, 11 februari 1988, B.3.a.; zie eveneens het arrest
nr. 24 van 26 juni 1986. In die zin besliste het Hof dat het Waalse Gewest
kon overgaan tot ontbinding van de ,S.D.W.R." op datum van de inwerkingtreding van artikel 87 van de bijzondere wet).

b. Overdracht van personeel - beperking tot statutair personeel
126. Gelet op de ontbindingsbevoegdheid van het Gewest, op grond van
artikel 6, § 1, VI, 2°, kon de decreetgever het lot regelen van het statutair
personeel van de ,S.D.R.W." dat daadwerkelijk was in dienst genomen ter
vervulling van de in dat artikel bedoelde opdracht (arrest nr. 46, 11 februari
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1988, B.3.b.). Conform deze bepaling van de bijzondere wet heeft het
decreet het personeel, dat statutair was aangeworven om daadwerkelijk bij
de ,S.D.R.W." te worden tewerkgesteld, in de gewestelijke administratie
opgenomen. De decreetgever was niet bevoegd om te beslissen tot een
overdracht van personeel dat op de datum van bekrachtiging van het decreet
niet tot het statutair personeel van de ontbonden instelling behoorde (arrest
nr. 46, 11 februari 1988, B.3.c.).

c. Geldigverklaring van benoemingen in extremis
127. De Waalse gewestdecreetgever heeft in artikel 6, § 1, VI, 2°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 geen bevoegdheid kunnen vinden voor
het toedekken, met afwijking van artikel 87 van de bijzondere wet, van de
aanwervingen door tussenkomst van de ,S.D.R.W." in de schoot van de
administratie van de Gewestexecutieve, noch tot het geldigverklaren van de
benoemingen die tot stand kwamen vlak v66r de ontbinding van dit organisme en die slechts denkbaar zijn als zijnde verricht ten behoeve van de Waalse
Gewestexecutieve,die alleen tot benoeming,kan overgaan (arrest nr. 46, 11
februari 1988, B.4., derde alinea).

II.

ECONOMISCHE EXPANSIE

128. De bevoegdheid die met betrekking tot de gewestelijke economische
expansie aan de Gewesten is toegekend bij artikel 6, § 1, VI, 4°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980, omvat niet de toekenning van een
bevoegdheid die hen zou toelaten de belastingbevoegdheid van de provincies
en de gemeenten te regelen (arrest nr. 56, 2 juni 1988, 4.B.2.f.), zelfs indien
mocht worden geoordeeld dat de nagestreefde doelstelling de bevordering
van de Waalse gewestelijke economische expansie zou zijn en die bepaling
dan ook een directe gewestelijke economische draagwijdte zou hebben
(arrest nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.4.f.).

D. TEWERKSTELLINGSBELEID
129. De bijzondere wetgever heeft de Gewesten de bevoegdheid verleend
inzake de arbeidsbemiddeling en de daaraan verbonden financiele tegemoetkoming, de uitvoering van (nationale overheids)maatregelen m.b.t. de
plaatsing van werklozen en de toepassing van de normen betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Alleen betreffende de
plaatsing van werklozen heeft het Arbitragehof tot op heden uitspraak
gedaan.
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I. BEGRIPPEN

a. Plaatsing van werklozen: bevoegdheid ratione personae
130. Anders dan de arbeidsbemiddeling bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 1°,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, is de plaatsing van werklozen,
bedoeld in artikel6, § 1, IX, 2°, van deze wet, voorbehouden aan personen
die de hoedanigheid van werkloze hebben of een gelijkgesteld statuut
genieten (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.l.).

b. Gewestelijke bevoegdheid
131. Artikel6, § 1, IX, 2°, a) en b) van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 kennen aan de Gewesten de bevoegdheid toe voor het plaatsen van
werklozen in het kader van de tewerkstelling o.m. door ondergeschikte
besturen en voor de plaatsing van werklozen die tijdelijk en buiten kader
worden tewerkgesteld voor activiteiten van algemeen belang (arrest nr. 58,
8 juni 1988, 4.B.l., vierde alinea en nr. 71, 21 december 1988, 2.B.l.,
tweede alinea).

c. Nationale bevoegdheid: begrippen die buiten het toepassingsgebied van
die bepaling vallen
132. 0PSLORPENDE MAATREGELEN INZAKE TEWERKSTELLINGSBELEIDDe nationale overheid behoudt de bevoegdheid om voorafgaand aan de
maatregelen inzake de plaatsing van werklozen, met betrekking tot het
tewerkstellingsbeleid, maatregelen te treffen, die ertoe strekken de werkloosheid op te slorpen (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.l., vierde alinea en
nr. 71, 21 december 1988, 2.B.l., tweede alinea).
133. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - De reglementering betreffende de
werkloosheidsuitkeringen is, in haar geheel, een nationale aangelegenheid
gebleven. De nationale overheid vermag te bepalen welke nationale dienst
of ambtenaar met de uitvoering en toepassing van die reglementering wordt
belast (arrest nr. 71, 21 december 1988, 2.B.5.7., derde alinea).

II. BEVOEGDHEIDSVERDELING
a. Nationale bevoegdheid
1° Beginsel: normatieve kaderbevoegdheid
134. De nationale bevoegdheid om ,maatregelen vast te stellen", bedoeld
in artikel 6,§ 1, IX, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, is
normatief (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.6., eerste alinea, nr. 71, 21
december 1988, 2.B.3., vierde alinea en nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.3.,
vierde alinea).

135. 0EDEELDE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID- Ten aanzien van de aangele-
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genheid ,plaatsing van werklozen" is een bevoegdheidsverdeling tot stand
gebracht tussen de nationale overheid, die de voor die plaatsing geldende
maatregelen vaststelt, en de gewestelijke overheid, die eveneens over een
eigen bevoegdheid beschikt, welke echter afhankelijk is gesteld van elders
vastgestelde maatregelen, waarbij de Executieven evenwel moeten worden
betrokken (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.3., nr. 71, 21 december 1988,
2.B.3., eerste alinea en nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.3., eerste alinea).
136. VERTICALITEITSBEGINSEL- Voor het vaststellen van de maatregelen
die zij noodzakelijk acht met het oog op de terugdringing van de werkloosheid - wat de essentie van haar bevoegdheid uitmaakt - kan de nationale
overheid niet aileen handelen door middel van haar wetgevend orgaan,
maar ook van haar uitvoerend orgaan, daarin begrepen de administratieve
diensten die onder haar ressorteren, zonder dat zij daarom en daardoor het
terrein van de aan de Gewesten toegewezen bevoegdheid betreedt (arresten:
nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.5., nr. 71, 21 december 1988, 2.B.3., derde lid en
2.B.5.10. en nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.3., derde alinea).
137. BETROKKENHEID - Anders dan de bepaling van artikel 6, § 1, IX,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 die de bevoegdheid inzake het
tewerkstellingsbeleid regelen, kan de bepaling van artikel6, § 4, 3°, van de
bijzondere wet, luidens welke de Executieven moeten ,betrokken worden"
bij de maatregelen, vastgesteld met het oog op de plaatsing van werklozen,
dus bij uitoefening van de nationale bevoegdheid, en de goedkeuring van
de projecten opgezet met toepassing van de door de nationale overheid
vastgestelde en door de gewestelijke overheid uitgevoerde maatregelen, niet
worden beschouwd als een bevoegdheidsverdelende regel in de zin van
artikel 1, § 1, van de organieke wet van 28 juni 1983. Deze bepaling legt
de nationale overheid verplichtingen op bij de uitoefening van sommige
aspecten van haar bevoegdheid op het vlak van het tewerkstellingsbeleid,
doch regelt in geen enkel opzicht de onderscheiden wetgevende bevoegdheid
van de Staat en de Gewesten in die aangelegenheid. Het Hof acht zich dan
ook niet bevoegd om een eventuele schending van die bepaling te sanctioneren (arrest nr. 71, 21 december 1988, 2.B.4. en nr.2/89, 2 februari 1989,
2.B.4.). Hier moet nogmaals worden gewezen op artikel 124bis van de
Bijzondere Wet van 6 januari 1989 die iedere vorm van betrokkenheid,
overleg en samenwerking (voor een overzicht van de onderscheiden structuren, zie het artikel) beschouwt als een bevoegdheidsverdelende regel waaraan het Arbitragehof wetten, decreten en ordonnanties kan toetsen.

2° Casu'istiek
138. Op basis van deze criteria heeft het Hof uitspraak gedaan over een
bevoegdheidsschending door de nationale overheid inzake de omschreven
bevoegdheid tot plaatsing van werklozen.
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aa) Maatregelen inzake plaatsing van werklozen
139. DUUR VAN DE MAATREGELEN - De nationale overheid is bevoegd om
de duur van de maatregelen tot plaatsing van werklozen in de tijd te
beperken (arrest nr. 71, 21 december 1988, 2.B.5.4., tweede alinea).
140. BEVOEGDE UITVOERINGSORGANEN - De Staat kan een nationale
overheid, bv. een minister, belasten met de uitvoering van de nationale
maatregelen inzake de plaatsing van werklozen (arrest nr. 58, 8 juni 1988,
4.B.8.m.). De nationale overheid is tevens bevoegd om te beoordelen en te
bepalen, ten aanzien van een reeds v66r de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 vastgestelde maatregel tot plaatsing van
werklozen, welke organen of openbare instellingen die van haar afhangen,
belast zijn met een bepaalde uitvoeringsopdracht, in zoverre daarbij de
uitvoeringsbevoegdheid van de Gewesten niet in bet gedrang wordt gebracht
(arrest nr. 71, 21 december 1988, 4.B.5.4., vijfde alinea).
141. LoONREGELING- Het regelen van de modaliteiten van het loon dat
de tewerkgestelde werknemers ontvangen, bet stellen van eisen inzake
diploma, getuigschrift of brevet aan de werknemers alsmede het bepalen dat
sommige werknemerscategorieen een bijkomend loon ten laste van de Staat
genieten in de gevallen en volgens de voorwaarden die de Koning bepaalt
in een bij Ministerraad overlegd koninklijk besluit behoort volgens het
Arbitragehof eveneens tot de nationale bevoegdheid (arrest nr. 71, 21
december 1988, 2.B.5.5. In diezelfde zin achtte bet Hof de nationale
overheid bevoegd voor het bepalen van de algemene voorwaarden betreffende de financiele tussenkomst bij plaatsing van werklozen (arrest nr. 2/89,
2 februari 1989, 2.B.5.l.b.; zie oak infra)).

bb) Gesubsidieerde contractuelen bij somrnige plaatselijke besturen
142. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET STELSEL - Het opleggen van voorwaarden ratione personae, waardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de
uitvoeringsbevoegdheid van de Gewesten, maakt deel uit van bet vaststellen
van maatregelen in de strijd tegen de werkloosheid waarvoor de nationale
overheid bevoegd is, evenals het beperken of verruimen van het toepassingsgebied tot andere personeelscategorieen (arrest nr. 58, 8 juni 1988,
4.B.8.c.).
143. REGELING VAN HET STATUUT- Het regelen van de verhouding tussen
de gesubsidieerde contractueel en zijn werkgever, bet bepalen van een
administratief en geldelijk statuut, bet nemen van aanmoedigingsmaatregelen tot opslorping van de werkloosheid, bet regelen van de bestemming van
de opbrengst van de loonmatigingsbijdragen, bet belasten van een nationale
dienst met de controle op de betaling en de terugvordering van door de Staat
toegekende premies ressorteert onder de nationale bevoegdheid (arrest nr.
58, 8 juni 1988, 4.B.8.f., g., h., j. en k.).
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144. PREMIETOEKENNING - De Staat is eveneens bevoegd om een premie
toe te kennen aan de plaatselijke besturen die gesubsidieerde contractuelen
bij contract aanwerven (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.8.b.), algemene
voorwaarden voor het toekennen van de premie te stellen, om de criteria
en de modaliteiten voor die toekenning te bepalen en het bedrag van de
premie vast te stellen, vermits het gaat om handelingen die deel uitmaken
van het normatief kader dat de nationale overheid op het vlak van de strijd
tegen de werkloosheid vermag op te zetten (arrest nr. 58, 8 juni 1988,
4.B.8.d.) en op te leggen dat een overeenkomst zal worden gesloten tussen
de overheid die de premie toekent in het kader van een programma ter
bestrijding van de werkloosheid en de ondergeschikte overheid die de
premie ontvangt (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.8.c., derde alinea).
145. UITBETALING VAN PREMIE/BEVOEGDHEIDSOPDRACHT- De nationale overheid kan aan een vanhaar afhangende openbare instelling het betalen
van een premie aan een andere nationale instelling toevertrou wen (arrest nr.
58, 8 juni 1988, 4.B.8.c., tweede alinea).

cc) Bijzonder tijdelijk kader
146. REGELING- Het omschrijven, beperken en verruimen van het bijzonder tijdelijk kader ressorteert onder het nationaal normatief kader (arrest
nr. 71, 21 december 1988, 2.B.5.1., vierde alinea).
147. PROCEDUREREGELING AANVRAGEN- Het regelen van de basisprincipes van de procedure voor het indienen en het onderzoek van de aanvragen
van de bijzonder tijdelijk kader-projecten, het uitschakelen van de tussenkomst van de subregionale tewerkstellingscomites en het invoegen in de
besluitvormingsprocedures van de tussenkomst van een interministeriele
commissie zijn zovele deelfuncties van eenzelfde nationale bevoegdheid
(arrest nr. 71, 21 december 1988, 2.B.5.1. en 2.B.5.2. De bepaling waarbij
het vereiste van het patroonschap ten aanzien van de rechts- of feitelijke
verenigingen van personen zonder winstoogmerk die als promotor van de
BTK-projecten optreden, wordt afgeschaft, regelt eveneens een aspect van
de procedure voor het indienen van dergelijke projecten en valt derhalve
ook onder de nationale bevoegdheid).
GOEDKEURING VAN PROJECTEN- Hoewel op grond van artikel6, § 1,
IX, 2°, van de bijzondere wet zou kunnen worden gesteld dat de goedkeuring van concrete projecten behoort tot de uitvoerings- en toepassingsbevoegdheid van de gewestelijke overheden, moet deze bepaling samen worden gelezen met artikel 6, § 4, 3°, naar luid waarvan de Executieven
,betrokken worden" bij zowel de maatregel tot plaatsing van werklozen
als de goedkeuring van de projecten, wat noodzakelijkerwijze insluit dat de
uiteindelijke beslissing terzake tot de bevoegdheid van de nationale overheid

148.
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blijft behoren (arrest nr. 71, 21 december 1988, 2.B.5.2., zevende en achtste
alinea).
149. 0NTLASTENVANBETALINGVANHETLOONBIJ PROJECTEN IN STAATSADMINISTRATIE OF BIJ EEN INSTELLING VAN OPENBAAR NUT - Het ont-

slaan van de R. V .A. van de betaling van het loon en van de indeplaatsstelling van de werkgever wat betreft de in het koninklijk besluit bedoelde
verplichtingen, wanneer projecten ingediend worden door een administratie
van de Staat of een instelling van openbaar nut, is een maatregel die kan
worden ingepast in de maatregelen die door de nationale overheid worden
vastgesteld tot plaatsing van werklozen en doet geen afbreuk aan de
uitvoeringsbevoegdheid van de Gewesten (arrest nr. 71, 21 december 1988,
2.B.5.6.).
150. TOEZICHT OP TEWERKSTELLING EN SANCTIES - Oak het aanwijzen
van de personeelsleden die er moeten op toezien dat de werkgevers de
werknemers te werk stellen, en het voorzien in sancties en ze uitvoeren, is
een nationale bevoegdheid (arrest nr. 71, 21 december 1988, 2.B.5.8.).

dd) Derde Arbeidscircuit
0RGANISATIE VAN HET STELSEL- De nationale overheid is bevoegd
om het stelsel van het Derde Arbeidscircuit te organiseren, vermits het gaat
om de algemene maatregelen inzake de plaatsing van werklozen, waartoe
zij bevoegd is (arrest nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.5 .l.c., derde alinea).

151.

TOEPASSINGSGEBIED VAN HET STELSEL- De nationale wetgever is
bevoegd om het toepassingsgebied van het Derde Arbeidscircuit te bepalen
en de Koning te machtigen tot uitbreiding ervan (arrest nr. 2/89, 2 februari
1989, 2.B.5 .l.a.).

152.

153. FINANCIELE TUSSENKOMST - De nationale overheid is bevoegd tot
het bepalen van de algemene voorwaarden betreffende de financiele tussenkomst bij de plaatsing van werklozen, zoals het bepalen van de aard en de
wijze van de staatstussenkomst in het loon van de in het Derde Arbeidscircuit tewerkgestelde werknemers, van de deelname van de werkgever in een
deel van het loon en de desbetreffende sociale lasten, het regelen van de
modaliteiten van de doorbetaling aan de R.V.A. van de aan derden-gebruikers opgelegde vergoeding. De nationale overheid kan bovendien voorschrijven dat de bezoldigingsvoorwaarden bij een in Ministerraad overlegd
K.B. zullen worden bepaald (arrest nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.5.l.b.).
Als algemene maatregel in het kader van de plaatsing van werklozen werd
eveneens beschouwd het eventueel vrijstellen van de voorgeschreven financiele tussenkomst (arrest nr. 2/89,2 februari 1989, 2.B.5.l.c., derde alinea).
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154. PROCEDUREREGELING AANVRAGEN - De nationale overheid bleef
binnen de grenzen van haar bevoegdheid door de basisbeginselen te regelen
van de procedure voor het indienen en het onderzoeken van de aanvragen
van de in het Derde Arbeidscircuit tewerkgestelde werknemers, door te
voorzien in de tussenkomst van een interministeriele commissie in de
procedure die aan de goedkeuring van de aanvragen voorafgaat. De Gewesten worden geenszins verhinderd hun uitvoeringsbevoegdheid inzake de
plaatsing van werklozen uit te oefenen vermits de nationale wetgever heeft
bepaald dat de Gewestexecutieven bij de goedkeuringsbeslissing dienen te
worden betrokken (arrest nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.5.1.c., vijfde en
zesde alinea).
155. GOEDKEURING VAN CONCRETE PROJECTEN- Volgens het Arbitragehof situeert de goedkeuring van concrete projecten zich binnen de uitvoering van door de nationale overheid vastgestelde maatregelen tot plaatsing
van werklozen. Op grond van artikel 6, § 1, IX, 2°, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980, kan worden gesteld dat die goedkeuring van concrete
projecten behoort tot de uitvoerings- en toepassingsbevoegdheid van de
gewestelijke overheden.
De voormelde bepaling van de bijzondere wet kan volgens het Hof evenwel
niet gei:soleerd worden en moet worden samen gelezen met de bepaling van
artikel6, § 4, 3°, naar luid waarvan de Executieven , ,betrokken worden bij''
zowel de maatregelen tot plaatsing van werklozen als de goedkeuring van
de projecten, wat noodzakelijk meteen insluit dat de uiteindelijke beslissing
terzake tot de bevoegdheid van de nationale overheid blijft behoren. De
bestreden bepaling die de goedkeuringsbevoegdheid toekent aan de Minister
van Arbeid en Tewerkstelling en de Minister van Begroting, is derhalve
evenmin aangetast door bevoegdheidsoverschrijding (arrest nr. 2/89, 2
februari 1989, 2.B.5.c., zevende tot tiende alinea).
156. STATUUT VAN DE TEWERKGESTELDE WERKNEMERS- Het bestreden
artikel dat, onder voorbehoud van sommige opgesomde afwijkingen, de
bepalingen van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten toepast op de
in het Derde Arbeidscircuit tewerkgestelde werknemers, vallen binnen het
kader van de bevoegdheid die aan de nationale overheid is toegekend om
de algemene maatregelen inzake de plaatsing van werknemers te nemen, net
als de bepalingen die het financieel en administratief statuut van de werknemers en sommige aanwervingsvoorwaarden vaststellen (arrest nr. 2/89, 2
februari 1989, 2.B.5.1.d., tweede, vijfde en zesde alinea).
157. ADMINISTRATIEVE SANCTIES TEGEN WERKGEVERS - De nationale
overheid, die belast is met het nemen van de algemene maatregelen, is
weliswaar bevoegd om administratieve sancties voor te schrijven maar de
bevoegdheid om ze toe te passen is een uitvoeringsmaatregel in de zin van
artikel6, § 1, IX, 2°, b, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en komt
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dus toe aan de Gewesten (arrestnr. 2/89,2 februari 1989, 2.B.5.l.e., tweede
alinea).
158. STRAFMAATREGELEN JEGENS WERKGEVERS - De nationale overheid
is bevoegd om te voorzien in strafbepalingen jegens werkgevers die een deel
van de te betalen sociale bijdragen ten laste van de in dienst genomen
werknemer leggen (arrest m. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.5.l.e., vierde en
vijfde alinea).
159. AANWIJZING TOEZICHTSAMBTENAREN - De nationale overheid is
bevoegd om de Koning ertoe te machtigen de ambtenaren aan te wijzen die
erop toezien dat de werkgevers de voorwaarden en de taken naleven die in
de goedgekeurde aanvraag zijn bepaald voor de tewerkstelling der werknemers (arrest nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.5.l.f.).
160. UITVOERINGSBEVOEGDHEID/BEVOEGDHEIDSOPDRACHT - De bepaling waardoor een nationale minister, of nationale overheden, wat hem/hen
betreft, wordt resp. worden belast met de uitvoering van een nationale norm
betreffende de plaatsing van werklozen, kan niet worden begrepen als zijnde
een aanmatiging van gewestelijke bevoegdheid met betrekking tot de plaatsing van werklozen (arrest m. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.5.2. en 2.B.5.4.).
In diezelfde zin behoort tot de algemene maatregelen inzake de plaatsing
van werklozen het voorschrift dat de betaling van het loon ten laste van de
Staat zal gebeuren door een nationaal organisme, de R.V.A. (arrest nr.
2/89, 2 februari 1989, 2.B.5.l.c., derde alinea).

b. Gewestelijke bevoegdheid
1° Beginsel
161. Het Hof stelde vast dat de aangelegenheid ,plaatsing van werklozen",
die onder de Gewesten ressorteert, beperkt is doordat de bevoegdheid van
de Gewesten slechts kan worden uitgeoefend binnen het kader van de
maatregelen waardoor de nationale overheid heeft beslist over het tewerkstellingsbeleid gericht op de plaatsing van werklozen. Dit is volgens het Hof
de juiste draagwijdte van het begrip ,ter uitvoering van ... " (arrest nr. 58,
8 juni 1988, 4.B.4., nr. 71, 21 december 1988, 2.B.3., tweede alinea en nr.
2/89, 2 februari 1989, 2.B.3., tweede alinea).
162. Des al niettemin kan de nationale overheid geen maatregelen vaststellen die het Gewest beletten in voorkomend geval regels ter uitvoering van
de bedoelde maatregelen vast te stellen, en de individuele toepassing van die
maatregelen te verzekeren (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.6., tweede alinea,
nr. 71,21 december 1988, 2.B.3., vierde alinea en nr. 2/89,2 februari 1989,
2.B.3., vierde alinea).
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2° Casui:stiek
aa) Gesubsidieerde contractuelen
163.Door aan de Koning op te dragen het model van de overeenkomst en
de uitbetalingsmodaliteiten van de premie te bepalen, waarbij tot in de
kleinste bijzonderheden de uitvoering wordt geregeld van de plaatsingsmaatregelen, die aldus volledig kunnen worden ten uitvoer gelegd zonder
enige tussenkomst van het Gewest, overschrijdt de nationale overheid haar
bevoegdheid (arrest nr. 58, 8 juni 1988, 4.B.8.c., vijfde alinea).
bb) Bijzonder tijdelijk kader
164.De nationale overheid mag de gewestelijke overheid niet uitsluiten bij
bet voorstellen van de werknemers en bij bet sluiten en bet goedkeuren van
de overeenkomst betreffende bet bijzonder tijdelijk kader, noch hen een rol
weigeren in de uitvoering van de te sluiten overeenkomst (arrest nr. 71, 21
december 1988, 2.B.5.3.).
cc) Derde Arbeidscircuit
165. VOORDRACHT VAN WERKNEMERS IN DERDE ARBEIDSCIRCUIT- Het
voorstellen van de werknemers die in het Derde Arbeidscircuit zullen
worden tewerkgesteld is een individuele uitvoeringsmaatregel, die genomen
is ter uitvoering van de norm die de algemene voorwaarden betreffende bet
Derde Arbeidscircuit vaststelt. Door aan de R.V.A.- openbaar organisme
onder de uitsluitende controle van de nationale overheid - de bevoegdheid
over te dragen om de in bet Derde Arbeidscircuit tewerk te stellen werknemers voor te dragen, overschrijdt de nationale overheid haar bevoegdheid
vermits zij de Gewesten verhindert de hun eigen bevoegdheid inzake de
uitvoering van de maatregelen tot plaatsing van werklozen uit te oefenen
(arrest nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.5.1.c., laatste alinea).
166. GOEDKEURING EN SLUITING VAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN - De
bepaling die aan de administrateur-generaal van de R.V.A. de bevoegdheid
toekent om de arbeidsovereenkomsten goed te keuren, nadat de directeur
van de subregionale tewerkstellingsdienst heeft nagegaan of de werknemer
aan de aanwervingsvoorwaarden voldoet, sluit de gewestelijke overheid bij
bet sluiten en het goedkeuren van de overeenkomst uit, evenzeer als bet de
gewestelijke overheid geen rol voorbehoudt in de uitvoering van de overeenkomst (arrest nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.5.1.d., derde en vierde alinea).
167. ADMINISTRATIEVE SANCTIES- De bevoegdheid om administratieve
sancties jegens werkgevers die werknemers buiten de in bet Derde Arbeidscircuit-project omschreven voorwaarden tewerkstellen, toe te passen, is een
uitvoeringsmaatregel in de zin van artikel6, § 1, IX, 2° b, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980, die aan de Gewesten toekomt, zodat de bepaling
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die de toepassing van die sancties voorbehoudt aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, volgens de modaliteiten die door de Koning worden
vastgesteld, door bevoegdheidsoverschrij ding is aangetast (arrest nr. 2/89,
2 februari 1989, 2.B.5.1.e., tweede en derde alinea).
168. AANWIJZING VAN TOEZICHTSAMBTENAREN - lndien het bestreden
artikel bepaalde taken van toezicht aan de nationale overheid toevertrouwt,
belet .die bepaling niet dat de Gewesten hun aanvullende bevoegdheid met
betrekking tot de uitvoering van de plaatsing van werklozen zouden uitoefenen. Zij belet niet dat de Gewesten eveneens ambtenaren zouden aanwijzen
die ermede belast zouden zijn erop toe te zien dat de werkgevers de
voorwaarden met betrekking tot het Derde Arbeidscircuit zouden naleven
(arrest nr. 2/89, 2 februari 1989, 2.B.5.1.f., tweede en derde alinea).

E. RUIMTELIJKE ORDENING EN HUISVESTING
I. ALGEMEEN
a. PrincipiiHe Gewestbevoegdheid
169. Artikel107quater van de Grondwet en artikel6, § 1, I, 1° en IV, van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 hebben het geheel van de ruimtelijke
ordening en stedebouw en de huisvesting aan de Gewesten overgedragen,
met inbegrip van aile aspecten van die aangelegenheden die specifiek de
brandbeveiliging van de gebouwen beogen (arrest nr. 49, 10 maart 1988,
2.B.l., vierde alinea).
170. De bevoegdheid van de Gewesten inzake ruimtelijke ordening en
stedebouw kent bijgevolg geen uitzonderingen, zodat de Gewesten eveneens
bevoegd zijn voor het toekennen van bouwvergunningen voor kerncentrales
en installaties voor de verwerking van radio-actieve afvalstoffen en voor het
bepalen van de procedure voor het toekennen van die vergunningen. Het
Gewest kan derhalve de beoogde projecten onderwerpen aan een voorafgaande leefmilieu-effectstudie die tot de doelstellingen van ruimtelijke
ordening en stedebouw beperkt blijft (arrest nr. 54, 24 mei 1988, 6.B.12.c.,
eerste alinea).

b. Begrenzing door het beginsel van de goede trouw
171. De verplichting tot het uitvoeren van een voorafgaande milieu-effectstudie betreffende projecten voor kerncentrales en installaties voor de
bewerking van radio-actieve afvalstoffen mag niet worden uitgebreid tot het
leefmilieu-effect dat de Staat zelf moet beoordelen om een dergelijk project
toe te staan. In elk geval mag het Gewest de aangelegenheden stedebouw
en ruimtelijke ordening niet opvatten op een zodanige wijze dat het voor
de Staat niet doenbaar zou zijn om een doeltreffend beleid te voeren in de
aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren (arrest nr. 54, 24 mei
1988, 6.B.l2.c., tweede alinea).
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II.

BRANDBEVEILIGING

a. PrincipiiHe bevoegdheid van de Gewesten
172. Het beleid inzake brandbeveiliging van de gebouwen die hoofdzakelijk
voor bewoning bestemd zijn, is geen zuiver nationale aangelegenheid gebleven. Dit beleid vertoont immers omwille van de bijzondere bestemming van
die gebouwen, specifieke aspecten. Is de nationale overheid bevoegd om
inzake brandbeveiliging basisnormen uit te vaardigen, dit wil zeggen normen die gemeen zijn aan een categorie van constructies zonder dat daarbij
in acht wordt genomen welke de bestemming ervan is, tach zijn de Gewesten
bevoegd tot het regelen van de aspecten van de brandbeveiliging die specifiek zijn voor de gebouwen die hoofdzakelijk voor bewoning bestemd zijn,
met name om de nationale basisnormen aan te passen en aan te vullen,
zonder die aan te tasten. De Gewesten zijn bovendien bevoegd om aile
normen inzake brandbeveiliging, met inbegrip van de nationale, toe te
passen (arrest nr. 49, 10 maart 1988, 2.B.2.).

b. Verbod bevoegdheidsde/egatie aan Executieve
173. Een decreetbepaling die in algemene termen stelt dat de algemene
bouwverordeningen maatregelen kunnen bevatten ter voorkoming en bestrijding van brand in gebouwen die hoofdzakelijk voor bewoning bestemd
zijn, schendt 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, in de mate dat aan de Executieve een
onbegrensde delegatie wordt gegeven om de brandbeveiliging in de gebouwen die hoofdzakelijk voor bewoning bestemd zijn, door algemene bouwverordeningen te regelen (arrest nr. 49, 10 maart 1988, 2.B.3. Cfr. supra,
nr. 67).

III.

AFBRAAK ALS SANITAIRE MAATREGEL

174. De afbraak van een gebouw valt in beginsel onder de aangelegenheid
,ruimtelijke ordening en stedebouw" en is bijgevolg een gewestelijke
aangelegenheid.
De nationale wetgever kan de Koning ertoe machtigen de reiniging en de
ontsmetting voor te schrijven van gebouwen die besmet zijn of van besmetting verdacht zijn, zoals is voorgeschreven door artikel 9, 2°, van de
dierengezondheidswet. W at de afbraak van een gebouw betreft, is het echter
van belang de juiste draagwijdte van de aan de Koning toegekende machtiging te bepalen. Indien zij zo zou worden uitgelegd dat zij de Koning ervan
ontslaat rekening te houden met de door de gewestelijke regeling opgelegde
verplichtingen die dwingend zijn voor de eigenaar, dan zou zij artikel6, § 1,
I, 1°, van de bijzondere wet schenden. Niets laat echter toe aan voormelde
machtiging een dergelijke draagwijdte te geven. De nationale wetgever stelt
de Koning niet vrij van de naleving van de gewestelijke regeling, zodat deze
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bepaling, aldus uitgelegd- en het gaat hierbij andermaal om een bevoegdheidsconforme interpretatie! -, de bevoegdheid van de Gewesten inzake
ruimtelijke ordening en stedebouw niet schendt (arrest nr. 1/89, 31 januari
1989, 10.B.3.).
F. ENERGIEBELEID

I.

HET BEGRIP ,,KERNBRANDSTOFCYCLUS''

175. Het begrip ,kernbrandstofcyclus" omvat aile bewerking, vanaf de
extractie van het uraniumerts tot de definitieve opruiming van radioactieve
afvalstoffen.

II.

PRINCIPIELE ONBEVOEGDHEID VAN DE GEWESTEN

176. Kerncentrales en andere kernreactoren en installaties die uitsluitend
dienen tot het permanent opslaan of het definitief opruimen van radioactieve afvalstoffen, zijn aangelegenheden waarvan de technische en economische ondeelbaarheid de bevoegdheid van de Staat impliceert (arrest nr. 54,
24 mei 1988, 6.B.6., tweede alinea).

III.

MILIEU-EFFECTRAPPORTERING

177. De suppletieve bevoegdheid van de Gewesten om normen uit te
vaardigen inzake radio-actieve afvalstoffen houdt niet de bevoegdheid in
om vergunningen af te leveren voor installaties die radio-actieve afvalstoffen opslaan of verwerken, wegens de ondeelbare bevoegdheid van de Staat
om vergunningen af te leveren met inachtneming van het geheel van de
belangen waarmee rekening dient te worden gehouden met het oog op de
bescherming tegen ioniserende stralingen. Aangezien het Gewest niet bevoegd is om exploitatievergunningen toe te kennen, kan het aan de nationale
overheden, die daartoe wei bevoegd zijn, geen procedure voor een milieueffectbeoordeling opleggen (arrest nr. 54, 24 mei 1988, 6.B.11.).

G. LEEFMILIEU
I.

BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU

a. Begrip
178. De term ,beschermingvan het leefmilieu" in artikel6, § 1, II, 1°, van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980, beoogt de strijd tegen de water- en
luchtverontreiniging en de geluidshinder. De strijd tegen deze verontreiniging vormt slechts een gedeelte van de materies die onder het begrip
,leefmilieu" ressorteren. De overige componenten worden evenwel geregeld onder andere punten van artikel6 (arrest nr. 55, 26 mei 1988, 5.B.2.,
littera a. en nr. 1/89, 31 januari 1989, 11.B.l.). De specifieke maatregelen
ter voorkoming en bestrijding van ziekten, zowel bij de mens als bij het dier,

736

behoren niet tot de bescherming van het leefmilieu (arrest nr. 1/89, 31
januari 1989, 11.B.2.).

b. Eerbiediging van de wettelijke algemene en sectoriele normen
1° Begrippen
179. De term ,normen" in de zin van artikel6, § 1, II, 1°, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980, is geen synoniem van het begrip ,aile materiele
rechtsregels", maar moet worden begrepen in de zin van ,technische
normen" met juridische draagwijdte.
als dergelijke technische normen kunnen o.m. produktnormen worden
aangemerkt (arrest nr. 55, 26 mei 1988, 5.B.2., littera b, eerste lid).
180. Met ,algemene normen" worden beoogd normen die op aile activiteiten van toepassing zijn; ,sectoriele normen" zijn normen die slechts van
toepassing zijn op een of meer bepaalde activiteitssectoren (arrest nr. 55,
26 mei 1988, 5.B.2., littera d).

2° Bevoegdheid ratione materiae
181. Er bestaan met betrekking tot de strijd tegen de water- en de luchtverontreiniging en tegen de geluidshinder drie bevoegdheidsniveaus: het Europese, het nationale en het gewestelijke niveau. Het Iaatstgenoemde kan
verder gaan dan de andere wanneer die minimumnormen hebben vastgesteld
(arrest nr. 55, 26 mei 1988, 5.B.2., littera c.).

3° Gelding ratione temporis van de bevoegdheidsbeperking
182. De eerbiediging van de algemene en sectoriele normen geldt zonder
beperking in de tijd, en impliceert bijgevolg dat de Gewesten door welkdanige decreterende handeling de invoering van dergelijke normen niet mogen
verhinderen.
aldus oordeelde het Hof dat de gewestelijke decreetgever die door de
opheffing van een wettelijke bepaling de invoering op nationaal vlak van
nieuwe algemene en sectoriele normen verhinderde, de regels die vastgesteld
zijn tot verdeling van de bevoegdheid tussen de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten, had geschonden (arrest nr. 55, 26 mei 1988, 5.B.5. Cfr.
supra, nr. 53).

4° Gewestelijke bevoegdheid tot het uitvaardigen van produktnormen
183. HET BEGRIP ,PRODUKTNORMEN'' - Produktnormen zijn normen die
bepalen welk niveau van verontreiniging of hinder niet mag worden overschreden in de samenstelling of bij de ernissie van een produkt, of die
specificaties bevatten over de eigenschappen, de gebruikswijze, de beproevingsmethodes, het verpakken, het mer ken en het etiketteren van produkten
(arrest nr. 55, 26 mei 1988, 5.B.2., littera b, tweede lid).
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184. BEVOEGDHEID VAN DE DECREETGEVER - De decreetgever is bevoegd
om produktnormen uit te vaardigen, doch slechts met inachtneming van de
algemene en sectoriele normen die door de nationale overheid worden
opgelegd (arrest nr. 55, 26 mei 1988, 5.B.4.).

5° Verwerking van afvalstoffen: begraafplaatsen en crematoria voor dieren.
185. Het komt de Gewesten toe de voorwaarden te bepalen waaraan de
begraafplaatsen en crematoria voor dieren moeten voldoen. De uitoefening
van die bevoegdheid mag echter geen afbreuk doen aan de andere, in de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 omschreven bevoegdheidstoewijzingen
en met name niet aan het voorbehoud dat de bijzondere wetgever ten
aanzien van artikel6, § 1, II, 1°, heeft geformuleerd. De nationale wetgever
is bevoegd om de algemene en sectoriele normen inzake leefmilieu te bepalen
ten aanzien van de in de dierengezondheidswet beoogde installaties voor de
verwerking van dierenkrengen (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.10.2.).

6° Verwerking van afvalstoffen: vergunningsplicht verwijderingsinrichtingen
186. De uitoefening van de bevoegdheden betreffende het onderwerpen van
afvalverwijderingsinrichtingen aan een vergunning mag geen afbreuk doen
aan de begrenzing van andere, in de bijzondere wet van 8 augustus 1980
bedoelde bevoegdheidstoewijzingen, en met name niet aan het voorbehoud
dat de bijzondere wetgever respectievelijk bij het 1° en 3° van artikel 6, § 1,
II, heeft gemaakt. De ter toetsing voorgelegde artikelen verhinderden de
inachtneming van die nationale normen niet en schenden derhalve de
bedoelde bevoegdheidsregelen niet (arrest nr. 18/89, 29 juni 1989, B.3.h.).

c. Leefmilieubescherming tegen kerncentrales
187. Het Gewest kan zich volgens het Hof niet beroepen op zijn bevoegdheid voor bescherming van het leefmilieu om de procedure te regelen van
de door de Staat toe te kennen vergunning voor kerncentrales en andere
kernreactoren en voor installaties die uitsluitend bestemd zijn voor het
permanent opslaan en verwijderen van radioactieve afvalstoffen (arrest nr.
54, 24 mei 1988, 6.B.12.b., cfr. supra, nr. 176).

II. 0PHALING EN VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

a. Begrippen
1° Ophaling en verwerking
188. De begrippen ,ophaling" en ,verwerking" van afvalstoffen in de zin
van artikel6, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, beogen
de volgende verrichtingen:
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het ophalen, sorteren, vervoeren en behandelen van afvalstoffen, alsmede het opslaan en storten daarvan op of in de bodem;
de verwerking, noodzakelijk voor hergebruik, terugwinning of recyclage
van afvalstoffen (arresten nrs. 50 en 51, 17 maart 1988, telkens overweging B.l.2., nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.3.2., nr. 12/89, 31 mei 1989,
B.2. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.3.b.).

2° Afvalstoffen
189. ALGEMEEN - Uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere
wet blijkt dat als afvalstof is aangemerkt elke stof of elk voorwerp waarvan
de houder zich vrijwillig ontdoet of de verplichting heeft zich te ontdoen
krachtens wets- of verordeningsbepalingen. Meer bepaald uit de commentaar op de juridische inhoud van het begrip ,afvalstoffen" in de memorie
van toelichting bij het ontwerp blijkt dat het begrip onder meer de afvalstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong met inbegrip van dierenkrengen
omvat (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.3.1.).
190. RoERENDE GOEDEREN- De term afvalstoffen slaat slechts op roerende goederen, zodat de wetgever de bevoegdheid van de Gewesten niet
schendt door de Koning ertoe te machtigen de afbraak voor te schrijven van
gebouwen, met de middelen en op de wijze die Hij aanduidt, wanneer die
besmet zijn of van besmetting verdacht zijn.
Voertuigen, plantaardige en dierlijke produkten, grondstoffen voor de
landbouw en de veeteelt en aile andere goederen wanneer die besmet zijn
of van besmetting verdacht zijn, waarvan de vernietiging om die reden is
bevolen, zijn afvalstoffen, d. w .z. voorwerpen waarvan de houder zich moet
ontdoen (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.6., eerste en tweede alinea).
191. EUROPEES-COMMUNAUTAIRE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN- De door
artikel 3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 gehanteerde
definities van het begrip afvalstoffen zijn gei:nspireerd op de definities van
de richtlijnen 75/439/EEG van 16 juni 1975, 75/442/EEG van 15 juli 1975
en 78/319/EEG van 20 maart 1978 en schenden op generlei wijze de
bevoegdheidsbepalende regels (arrest nrs. 50 en 51, 17 maart 1988, resp.
B.l.3. enB.1.4., nr. 1/89,31 januari 1989, 9.B.3.2., nr. 12/89,31 mei 1989,
B.2. en nr. 18/89, 26 juni 1989, B.3 .c.). Op diezelfde respectieve richtlijnen
baseerde de decreetgever zich voor de definities van de begrippen ,afvalolie", ,ophaling en verwerking" en ,gevaarlijke afvalstoffen" (arrest nr.
18/89, 26 juni 1989, B.3.C.).
192. DIERENKRENGEN ALS AFVALSTOFFEN - Ofschoon uit de commentaar
op de juridische inhoud van het begrip ,afvalstoffen" in de memorie van
toelichting bij het ontwerp van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, blijkt
dat het begrip onder meer de afvalstoffen van plantaardige en dierlijke
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oorsprong, in beginsel met inbegrip van dierenkrengen omvat (cfr supra,
nr. 189), dient nochtans te worden opgemerkt dat wanneer een dier wordt
geslacht met het oog op het verhandelen van het vlees, het kreng of de
karkas van dat dier slechts afval wordt door de beslissing van de diergeneeskundige autoriteit, die eventueel als gevolg van analyses na het slachten
wordt genomen en die het kreng of de karkas definitief aan haar normale
economische bestemming onttrekt (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989,
9.B.3.3.). Het destructiemateriaal, d.w.z. de te vernietigen, niet voor menselijk verbruik bestemde dierlijke produkten, zijn eveneens afvalstoffen
(arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.13.).
193. In dat Iicht diende het Hof nader te preciseren wanneer dierenkrengen
afvalstoffen werden.
De krengen van dieren die reeds aan hun normale economische bestemming
waren onttrokken v66r de afmaking, zijn afvalstoffen in de zin van de
bijzondere wet. Aangezien de nationale overheid bevoegd is inzake volksgezondheid, kan hij zulke krengen nochtans aan studies en laboratoriumanalyses onderwerpen. In dat geval worden die krengen eerst afvalstoffen na
het uitvoeren van die analyses of bij ontstentenis van de beslissing om ze
uit te voeren.
Daarentegen moeten dieren, waarvan de afslachting is bevolen, normaal
nog een diergeneeskundig onderzoek ondergaan. Pas nadat het onderzoek
heeft uitgewezen dat de krengen en karkassen van deze dieren aan hun
normale economische bestemming moeten worden onttrokken, worden ze
afvalstoffen in de zin van de bijzondere wet (arrest nr. 1/89, 31 januari
1989, 9.B.5., tweede en derde alinea).
194. RECUPEREERBARE PRODUKTEN/VERWERKINGSMATERIAAL De
produkten die voor dierenvoeding kunnen worden bestemd onder de door
de dierengezondheidswet bepaalde voorwaarden, zijn evenwel geen afvalstoffen in de zin van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (arrest nr. 1/89,
31 januari 1989, 9.B.11.) evenmin als het verwerkingsmateriaal, d.w.z. de
dierlijke produkten, andere dan destructiemateriaal, die niet voor menselijk
verbruik bestemd zijn (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.12.).

3° Verwerking van afvalstoffen
195. VERNIETIGING EN INDELVING VAN DIERENKRENGEN- De vernietiging van de dierenkrengen en de slachtafval die algemeen beschouwd
afvalstoffen zijn, is een vorm van verwerking van afvalstoffen (arrest nr.
1/89, 31 januari 1989, 9.B.3.3.), net als de indelving van dierenkrengen
(arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.10.1.).
196. GEBRUIK VAN GECONTROLEERDE STORTPLAATSEN, OPSLAGPLAATSEN EN VERWERKINGSINSTALLATIES - Het gebruik van gecontroleerde
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stortplaatsen, opslagplaatsen en verwerkingsinstallaties past in het afvalverwijderingsproces dat een vorm van afvalverwerking is. Het gebruik behoort
tot de bij artikel 6, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
aan de Gewesten toegewezen aangelegenheid (arrest nr. 12/89, 31 mei 1989,
B.3., eerste alinea).

b. Grenzen van de gewestelijke bevoegdheid
1° Algemeen
197. De uitoefening door het Gewest van haar bevoegdheid inzake de
ophaling en verwerking van afvalstoffen mag geen afbreuk doen aan de
grenzen van andere in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bedoelde
bevoegdheidstoewijzingen, en met name niet aan het voorbehoud dat de
bijzondere wetgever respectievelijk bij het 1° (eerbiediging van de wettelijke
algemene en sectoriele normen) en 3° (bepalingen die betrekking hebben op
de arbeidsbescherming) van artikel 6, § 1, II, heeft gemaakt (arrest nr. 50,
17 maart 1988, B.1.8.).

2° Oprichting en inrichting van een afvalstoffenmaatschappij
198. Het Hof oordeelde dat een decreet, door een definitie te geven van het
begrip ,afvalstoffenmaatschappij" en van het begrip ,inrichting", op
generlei wijze de bevoegdheidsbepalende regels schendt (arrest nr. 50, 17
maart 1988, B.l.5. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.3.c.).

Door te bepalen dat die afvalstoffenmaatschappij tot taak heeft het verwerven, het verwerken, het opslaan, en het verwijderen van giftige afvalstoffen,
onverminderd de bepalingen van de wet van 22 juli 1974 op het giftig afval
en haar uitvoeringsbesluiten, en door haar de administratieve en contraletaken die uit deze wet voortvloeien, op gewestelijk vlak toe te vertrouwen,
heeft het Gewest niet bedoeld die aangelegenheid te regelen, maar heeft het
de afvalstoffenmaatschappij aileen voormelde opdracht verleend. Voor het
overige heeft het Gewest geoordeeld dat de wet van 1974 en de uitvoeringsbesluiten van toepassing bleven. Het Gewest schond derhalve de bevoegdheidsbepalende regels niet (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.l.5. en nr. 18/89,
29 juni 1989, B.3.e., vierde, vijfde en zesde alinea).
199. Door de werkingsmodaliteiten van de afvalstoffenmaatschappij te
regelen en door de mogelijkheid op te nemen tot het treffen van preventieve
politiemaatregelen om te voorkomen dat schade zou ontstaan of verder
worden aangericht, blijft het Gewest binnen de grenzen van zijn bevoegdheid tot het regelen van de ophaling en de verwerking van afvalstoffen
(arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.l.6. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.3.f.).
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3° Stortverbod
200. Het verbieden van het achterlaten van afvalstoffen is de noodzakelijk
voorafgaande voorwaarde voor ieder afvalstoffenbeleid. Dit behoort tot de
gewestelijke bevoegdheid voor zover de beoogde afvalstoffen behoren tot
de bevoegdheid van het Gewest (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.1.4. In
diezelfde zin, arrest nr. 18/89, 29 juni 1989, B.3.d.).

4° Meldingsplicht
201. Een decreetsbepaling waarbij ten aanzien van de voortbrenger van

niet-huishoudelijke afvalstoffen een plicht tot melding daarvan wordt ingesteld, is in overeenstemming met de bevoegdheidsbepalende regels. Voor
een behoorlijke uitvoering van de bevoegdheden met betrekking tot ophaling en verwerking van afvalstoffen, is vereist dat de door de gewestelijke
decreetgever aangewezen overheid volledig op de hoogte is van de voortbrengst van afvalstoffen (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.l.S.).
5° Vergoedingsplicht
202. Een decreetsbepaling die- om te voorkomen dat schade zou ontstaan

- de ondernemingen waarvan de werkzaamheden industriele afvalstoffen
opleveren, verplicht deze op hun kosten te verwijderen, kan worden ingepast in een afvalstoffenbeleid dat door de gewestelijke decreetgever wordt
uitgewerkt op grand van artikel 6, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 (arrest nr. 51, 17 maart 1988, B.l.6.).
6° Vergunningsplicht
203. Tot de bevoegdheid inzake ,ophaling en verwerking van afvalstof-

fen" behoort het onderwerpen aan een vergunning van inrichtingen waarin
de bij het decreet van 2 juli 1981 bedoelde afvalstoffen worden verwijderd
(arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.l.7. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.3.g.),
een en ander met inachtneming van de algemene en sectoriele normen inzake
de bescherming van het leefmilieu en van maatregelen van interne politie
van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven (arrest nr. 50, 17
maart 1988, B.l.8. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.3.h.).
Dat impliceert de bevoegdheid om het lot te bepalen van vergunningen en
vergunningsaanvragen die met toepassing van titel I van het ARAB werden
afgeleverd, resp. ingediend (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.15. en nr. 18/89,
29 juni 1989, B.17 .).
7° Gecontroleerde stortplaatsen, opslagplaatsen en verwerkingsinstallaties
204. REGELING VAN HET GEBRUIK -

Het gebruik van gecontroleerde
stortplaatsen, opslagplaatsen en verwerkingsinstallaties past in het afvalverwijderingsproces dat een vorm van afvalverwerking is. Het gebruik behoort
tot de bij artikel 6, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
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aan de Gewesten toegewezen aangelegenheid. Het gebeurt voor afvalstoffen
afkomstig uit het Waalse Gewest volgens een plan dat wordt opgemaakt op
grand van inlichtingen die het Waalse Gewest slechts binnen de territoriale
ruimte waarvoor het bevoegd is, kan verzamelen. Dat is de algemene regel.
De aan de Executieve verleende mogelijkheid om bijzondere regels uit te
vaardigen voor afvalstoffen afkomstig van vreemde staten of uit andere
Gewesten, waarvan de hoeveelheden en de herkomst niet te voorzien zijn,
komt voort uit de onmogelijkheid om over die gegevens te beschikken met
het oog op het opmaken van het plan (arrest m. 12/89, 31 mei 1989, B.3.).
205. RESPECT VOOR DE ECONOMISCHE UNIE -Ben decreetbepaling die de
Waalse Gewestexecutieve ertoe machtigt het gebruik van gecontroleerde
stortplaatsen, opslagplaatsen en verwerkingsinstallaties voor afvalstoffen
afkomstig van vreemde staten en uit andere Gewesten aan bijzondere regels
te onderwerpen, is op zichzelf niet door bevoegdheidsoverschrijding aangetast. De bijzondere regels moeten, evenals de algemene regel, voldoen aan
het beginsel naar hetwelk de opruiming van afvalstoffen dient te worden
geklaard onder omstandigheden die in staat zijn de negatieve invloeden op
de grand, de planten- en dierenwereld, de lucht of het water te beperken,
en in het algemeen zonder dat het leefmilieu en de gezondheid van de mens
daarbij worden aangetast. Ze mogen het gebruik van stortplaatsen voor
afvalstoffen afkomstig uit de andere Gewesten niet op volstrekte en algemene wijze onmogelijk maken, wat op zichzelf strijdig zou zijn met de
Belgische economische unie. In dat opzicht mogen de bijzondere regels
slechts bevatten wat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doelstellingen. Bovendien mag het onderscheid dat ze invoeren niet willekeurig zijn, noch een onverantwoorde belemmering in het
handelsverkeer tussen de deelgebieden van het Rijk veroorzaken. Tevens
moeten die regels bijdragen tot de uitvoering van de richtlijnen van de
Europese Gemeenschappen inzake afvalstoffen en van de verplichtingen die
uit de andere internationale akten voortvloeien die in de interne rechtsorde
van kracht zijn (arrest nr. 12/89, 31 mei 1989, B.4.).

8° Vernietiging van dierenkrengen, slachtafval en besmette roerende goederen
206. DIERENKRENGEN EN SLACHTAFVAL - Vermits de vernietiging van
dierenkrengen en slachtafval en de indelving van dierenkrengen een vorm
van verwerking van afvalstoffen is, behoort de reglementering van die
vernietiging tot de bevoegdheid van de Gewesten (arrest nr. 1189, 31 januari
1989, 9.B.3.3. en 9.B.10.1.). In zoverre krengen en karkassen afvalstoffen
zijn geworden, schendt de bepaling van de dierengezondheidswet de bevoegdheid van de Gewesten door de Koning te belasten met het bepalen van
de bestemming ervan (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.5., vierde
alinea). Het komt de Gewesten bovendien toe de voorwaarden te bepalen
waaraan de begraafplaatsen en crematoria voor dieren moeten voldoen, met
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inachtneming van de nationale algemene en sectoriele normen inzake leefmilieu (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.10.2.).
207. BESMETTE ROERENDE GOEDEREN - De beslissing waarbij de vernietiging wordt bevolen, heeft tot gevolg dat die voertuigen, produkten, grondstoffen en goederen afvalstoffen worden, dus voorwerpen waarvan de
houder zich moet ontdoen. Bijgevolg komt het de nationale overheid niet
toe te beslissen met welke middelen en op welke manier die afvalstoffen
zullen worden vernietigd. Door te bepalen dat de Koning de middelen en
de wijze aanduidt waarop die roerende goederen zullen worden vernietigd,
maakt de wetgever een inbreuk op de bevoegdheid van de Gewesten (arrest
nr. 1189, 31 januari 1989, 9.B.6., tweede en derde alinea).
208. DESTRUCTIEMATERIAAL/VERWERKINGSMATERIAAL - Ten aanzien
van het destructiemateriaal, d.z. produkten van dierlijke oorsprong die niet
voor menselijk verbruik bestemd zijn, is het Gewest bevoegd inzake het
ophalen, sorteren, vervoeren, behandelen, opslaan, storten, verwerken,
hergebruiken en terugwinnen. De nationale overheid is bevoegd voor de
invoer, de uitvoer en de doorvoer van dat materiaal (arrest nr. 1/89, 31
januari 1989, 9.B.13.). De nationale overheid blijft bevoegd voor het
bepalen van de sanitaire maatregelen inzake het verwerkingsmateriaal en hij
kan de Koning ertoe machtigen de voorwaarden te bepalen waaraan de
bedrijven voor de vervaardiging, verwerking en bereiding van het verwerkingsmateriaal moeten voldoen om door de Minister te worden erkend
(arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.12.).

9° Politie van de vuilnisbelten
209. De bevoegdheid van het Gewest inzake afvalstoffen brengt de bevoegdheid met zich om de politie van de vuilnisbelten te regelen. De
nationale overheid is derhalve niet bevoegd om het verbod op te leggen
huisdieren op vuilnisbelten toe te Iaten (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989,
9.B.9.).

c. Onbevoegdheid van de Gewesten: kernajval en volksgezondheid
210. KERNAFVAL- Hoewel naar luid van artikel6, § 1, II, 2°, de Gewesten

bevoegd zijn voor de ,ophaling en verwerking van afvalstoffen", kunnen
de Gewesten de inrichtingen die radio-actieve afvalstoffen opslaan of verwerken niet aan een vergunning onderwerpen. De bijzondere wet van 8
augustus 1980 heeft slechts suppletieve bevoegdheid verleend aan de Gewesten om normen uit te vaardigen inzake radio-actieve afvalstoffen, vermits
zij de bescherming tegen ioniserende stralingen niet aan de nationale wetgever heeft willen onttrekken. De Staat wordt uitsluitend bevoegd geacht om,
wegens de ondeelbaarheid van die bevoegdheid, dergelijke vergunningen af
te leveren met inachtneming van het geheel van de belangen waarmee
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rekening dient te worden gehouden. De onbevoegdheid van de Gewesten om
voor dergelijke inrichtingen vergunningen af te leveren, houdt in dat zij aan
de nationale overheden geen procedure voor een milieu-effectbeoordeling
kunnen opleggen (arrest nr. 54, 24 mei 1988, 6.B.11.).
211. VoLKSGEZONDHEID- De volksgezondheid is een zorg van de nationale overheid vermits zij als dusdanig niet werd overgedragen aan de
Gemeenschappen of de Gewesten (cfr. supra, nr. 74). Die zorg voor de
volksgezondheid impliceert de bevoegdheid in hoofde van de nationale
wetgever om:
- maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van ziekten bij
huisdieren, vermits dergelijke maatregelen niet vallen onder het begrip
,ophaling en verwerking van afvalstoffen" (arrest nr. 1/89, 31 januari
1989, 9.B.4. en 9.B.8.);
- de Koning ertoe te machtigen de afslachting of afmaking voor te
schrijven van een huisdier dat door een dierenziekte is aangetast of van
aantasting of besmetting is verdacht (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989,
9.B.5., eerste alinea);
- de krengen van afgemaakte dieren die reeds v66r de afmaking aan hun
normale economische bestemming waren onttrokken, te onderwerpen
aan studies en laboratoriumanalyses (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989,
9.B.5., tweede alinea);
- de Koning ertoe te machtigen de vernietiging voor te schrijven van
voertuigen, plantaardige of dierlijke produkten, grondstoffen voor de
landbouw en de veeteelt en aile andere goederen wanneer die besmet zijn
of van besmetting worden verdacht (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989,
9.B.6., tweede alinea);
- de eventuele vergoeding bij beslissing tot afslachting, afbraak of vernietiging te regelen (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.7.).
De machtiging die aan de Koning wordt verleend om ten aanzien van
verschillende goederen, w .o. het verwerkingsmateriaal, sanitaire maatregelen te nemen, houdt geen verband met de ophaling en de verwerking van
afvalstoffen, zodat de wetgever hierdoor de bevoegdheid van de Gewesten
niet heeft geschonden (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.12. en 9.B.14.).
Ill. DE PO LITlE OVER DE GEVAARLIJKE, ONGEZONDE EN HINDERLIJKE
BEDRIJVEN

a. Het begrip ,,gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven"
212. Na de principiele bevoegdheid van de Gewesten inzake externe politie
te hebben herbevestigd, stelt het Hof dat de parlementaire voorbereiding
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, om het begrip van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven nader te omschrijven, verwijst naar
titel I van het algemeen reglement op de arbeidsbescherming. Dat betekent
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niet dat de bevoegdheid van de Gewesten beperkt zou zijn tot de bedrijven
die, bij de inwerkingtreding van de wet van 8 augustus 1980, waren
opgenomen in hoofdstuk II van titel I van het ARAB. De Gewesten mogen
die bepalingen wijzigen door er types van bedrijven uit te schrappen, of er
nieuwe aan toe te voegen. Nochtans moet worden vastgesteld dat de
bijzondere wetgever daarbij niet de bedrijven heeft willen opnemen die
bedoeld zijn in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 28 februari 1963
houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van
de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen. Hij heeft
immers niet gewild dat de bescherming tegen ioniserende stralingen, die
gedeeltelijk de leefmilieubescherming omvat, wat betreft de vergunningen,
over verscheidene overheden zou worden gesplitst (arrest nr. 54, 24 mei
1988, 6.B.10.).

b. Vergunningsplicht
213. De vergunningen afgeleverd met toepassing van titel I van het ARAB
hebben een tweevoudige doelstelling: enerzijds de bescherming van de
omgeving en het leefmilieu tegen hinder en ongemakken (externe politie) en
anderzijds de bescherming van de werknemers van de inrichting tegen de
ongemakken die verbonden zijn aan de exploitatie (interne politie).
In zoverre de decreetsbepaling een overgangsregel voor de vergunningen en
vergunningsaanvragen betreffende de externe politie inhoudt, is het artikel
niet aangetast door een bevoegdheidsoverschrijding (arrest nr. 50, 17 maart
1988, B.15. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.17.).
214. Aangezien het Gewest niet bevoegd is om vergunningen toe te kennen
voor de exploitatie van kerninstallaties, kan het dus ook de procedure ervan
niet bepalen, al was het maar voor een van de elementen ervan (arrest nr.
54, 24 mei 1988, 6.B.10.). Het Hof stelde immers vast dat de bijzondere
wetgever niet heeft gewild dat de bescherrning tegen ioniserende stralingen
voor wat betreft de vergunningen, zou worden gesplitst over verscheidene
overheden.

H. LANDINRICHTING EN NATUURBEHOUD
De natuurbescherming en het natuurbehoud
l.

BEGRIP ,NATUURBESCHERMING EN NATUURBEHOUD"

215. Het natuurbehoudbeoogt, zoals in artikell van de wet van 12juli 1973

reeds werd gesteld, het behoud van de eigen aard, de verscheidenheid, en
het ongeschonden karakter van het natuurlijke milieu door middel van
maatregelen tot bescherming van de flora en de fauna, hun gemeenschappen
en groeiplaatsen, evenals van de grond, de ondergrond, het water en de Iucht
(arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 8.B.l., derde alinea). In dat kader is het
Gewest bevoegd om de handel in beschermde diersoorten, het loslaten van
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dieren in de natuur en het vangen ervan te regelen en maatregelen inzake
het natuurlijk milieu te nemen (arrest nr. 1/89, 3I januari I989, 8.B.9.1.
(art. I5, I 0 van de dierengezondheidswet)).
II.

BEOOGDE AANGELEGENHEDEN

216. Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 6, §I, III, 2°, van de

bijzondere wet van 8 augustus 1980 blijkt dat de aan het Gewest overgedragen bevoegdheid over de ,natuurbescherming en het natuurbehoud, met
uitzondering van de in-, uit- en doorvoer van uitheemse plantensoorten
evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen" hoofdzakelijk betrekking heeft op de aangelegenheden die tot dusver door de wet van I2 augustus
19II tot behoud van de schoonheid der landschappen was geregeld en op
de aangelegenheden die alsdan waren geregeld door de. wet van I2 juli I973
op het natuurbehoud, met uitzondering nochtans van de in artikel 5 van
deze wet geregelde aangelegenheid (arrest nr. 1/89, 3I januari I989, 8.B.l.,
eerste en tweede alinea).
III.

DRAAGWIJDTE VAN DE GEWESTELIJKE BEVOEGDHEID

217. De wetgever die de natuurbescherming en het natuurbehoud onder

zijn bevoegdheid heeft, is met uitsluiting van iedere andere ertoe gemachtigd maatregelen te nemen tot het bestrijden van de ziekten bij in het wild
levende dieren. Het feit dat die ziekten op de veestapel kunnen overgaan,
ontneemt aan die maatregelen niet het karakter van bescherming en behoud
van de fauna evenmin als een maatregel tot bestrijding van de ziekten bij
huisdieren een maatregel wordt tot bescherming en behoud van de natuur
louter doordat hij rechtstreeks of onrechtstreeks ook aan de in het wild
levende dieren kan ten goede komen (arrest nr. 1/89, 31 januari I989,
8.B.2.).

a. Bevoegdheid ten aanzien van in het wild levende dieren
218. In de mate dat de Koning door de dierengezondheidswet gemachtigd

wordt maatregelen te nemen die kunnen worden toegepast op in het wild
levende dieren, wordt de bevoegdheidstoewijzing in artikel 6, § 1, III, 2°,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 overschreden.
219. Als dergelijke maatregelen beschouwde het Hof: de maatregelen ten

einde dierenziekten te bestrijden, uit te roeien en hun verspreiding en het
in of uit het land brengen ervan te verhinderen; het verbieden van alle of
sommige andere methodes van dierenziektebestrijding dan die welke de
Koning vaststelt; het voorschrijven van de afslachting of afmaking van een
dier dat door een dierenziekte is aangetast of besmet of verdacht is van
aantasting of besmetting binnen de door de Koning bepaalde termijn en op
de door hem aangewezen plaats, alsook het bepalen van de bestemming van
de krengen of karkassen van dieren of delen ervan (arrest nr. 1/89, 31
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januari 1989, 8.B.6.1., in samenlezing met 111.4., achtste alinea (art. 8 van
de dierengezondheidswet). Het bepalen van de mate waarin en de voorwaarden waaronder bij toepassing van deze laatste maatregel een vergoeding kan
worden bekomen, behoort dan wel weer tot de bevoegdheid van de nationale overheid (ibid., 8.B.6.2.)), alsmede de regelen voor het merken van de
dieren (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 8.B.10. (art. 17 van de dierengezondheidswet)).

b. Onbevoegdheid inzake de niet in het wild levende dieren
220. Ben machtiging aan de Koning schendt voormeld artikel van de
bijzondere wet niet in de mate dat maatregelen worden beoogd die niet van
toepassing (kunnen) zijn op in het wild Ievende dieren, zoals:
het opleggen van de verplichting aan voor de dieren verantwoordelijke
personen en dierenartsen om aangifte te doen van elk uitbreken of elk
voorteken van het uitbreken van dierenziekten, ongeacht welk dier is
aangetast, of van aantasting verdacht wordt, aangezien aangiften de
nationale overheid moeten inlichten over de gezondheidstoestand van
het land, zodat zij in voorkomend geval de nodige maatregelen kan
treffen om de gezondheid van de mens en die van de huisdieren te
vrijwaren, en de nationale overheid, door zulk een verplichting op te
leggen, geen enkele maatregel tot bestrijding van ziekten neemt (arrest
nr. 1/89, 31 januari 1989, 8.B.5.1.);
- het opleggen aan de verantwoordelijke voor de dieren, van de tussenkomst van een dierenarts voor de uitvoering van de wet en van de door
de geneeskundige dienst genomen beslissingen (arrest nr. 1/89, 31 j anuari 1989, 8.B.5.2.);
- het vaststellen van de voorwaarden waaraan dieren, dierlijke produkten,
planten en substraten moeten voldoen om in de handel te worden
gebracht, verworven, ten verkoop aangeboden, tentoongesteld, in bezit
gehouden, vervoerd, verkocht, onder kosteloze of bezwarende titel
afgestaan, in-, uit- of doorgevoerd, vermits deze machtiging enkel
maatregelen m.b.t. fokdieren betreft (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989,
8.B.9.1. j 0 111.4., zestiende alinea (art. 15, 1° van de dierengezondheidswet));
het verbieden en reglementeren van de in-, uit- en doorvoer van dieren,
dierlijke produkten, planten en substraten, het aan een voorafgaande
erkenning onderwerpen van de activiteiten van de personen die de in
vorige paragraaf vermelde handelingen verrichten en het bepalen van de
voorwaarden tot het verkrijgen en behouden van die erkenning (arrest
nr. 1/89, 31 januari 1989, 8.B.9.2., j 0 III.4., zestiende alinea (art. 15,
2° tot 4° en 16 van de dierengezondheidswet));
- de regelen voor de registratie en identificatie van de dieren (arrest
nr. 1/89, 31 januari 1989, 8.B.10 (art. 17 van de dierengezondheidswet));
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het voorschrijven van de afbraak of de vernietiging, met de middelen
en op de door de Koning aangeduide wijze, van gebouwen, voertuigen,
plantaardige en dierlijke produkten, grondstoffen voor de landbouw en
de veeteelt, en van alle andere goederen die besmet zijn of van besmetting verdacht zijn, alsmede het bepalen in welke mate en onder welke
voorwaarden hiervoor een vergoeding kan worden verleend (arrest nr.
1/89, 31 januari 1989, 8.B.6.2. (art. 8, eerste lid, 4° en tweede lid van
de dierengezondheidswet);

-

het onder toezicht stellen, het afzonderen, het in bewaring of in quarantaine stellen van dieren die aangetast of besmet zijn door een dierenziekte of die daarvan verdacht zijn, en het ten laste van de verantwoordelijke
leggen van die maatregelen; het voorschrijven, ten laste van die verantwoordelijke, van de reiniging en ontsmetting van gebouwen, gebruiksvoorwerpen, vervoermiddelen en van aile goederen die drager (kunnen)
zijn van ziekten of smetstoffen, het opleggen van de produkten daartoe
en van de gebruikswijze ervan; het verbieden of regelen van de verzameling, het verkeer en het vervoer van dieren; het vaststellen van de wijze
en de voorwaarden van monsterneming; het bepalen van de ontledingsmethoden; het vaststellen van het tarief van de ontledingen en de
voorwaarden van erkenning van de laboratoria; het voorbehouden van
de uitvoering van sommige ontledingen aan de aangewezen laboratoria;
het verbieden van het bezitten, het in de handel brengen, het kopen,
verkopen, ruilen, om niet of onder bezwarende titel afstaan en vervoer,
hetzij van een dier waarop een verbonden handeling is toegepast, hetzij
van een dier waarop een aangeduide behandeling niet is toegepast, of
is toegepast op een andere dan de voorgeschreven wijze (arrest nr. 1/89,
31 januari 1989, 8.B.7.1., j 0 III.4., negende alinea (art. 9, 1° tot 3°, 5°
en 6° van de dierengezondheidswet)).

221. Zonder uitdrukkelijk te wijzen op de niet-toepasbaarheid van de
betrokken maatregel op in het wild levende dieren, oordeelde het Hof dat
de wetgever geen aangelegenheden regelt die betrekking hebben op de
natuurbescherming en het natuurbehoud, door de toegang van huisdieren
op vuilnisbelten te verbieden, door de Koning te machtigen maatregelen te
nemen voor de dierenkrengen, door Hem te machtigen de voorwaarden vast
te stellen voor de verhandeling van dierlijke en plantaardige produkten die
voor menselijk verbruik niet ongeschikt zijn alsmede de sanitaire voorwaarden te bepalen voor het bezitten, bewerken en verhandelen van dierlijke
produkten, die niet voor menselijk verbruik bestemd zijn, de erkenningsvoorwaarden en de werking te bepalen van de bedrijven voor het verwerkingsmateriaal en van destructiebedrijven (arrest nr. 1189, 31 januari 1989,
8.B.8. j 0 , III.4., elfde tot vijftiende alinea (artikelen 10 tot 14 van de
dierengezondheidswet)).
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c. Bevoegdheid inzake het natuurlijk milieu: regeling van verkeer van
personen en goederen
222. Ofschoon het Gewest bevoegd is inzake het natuurlijk milieu, heeft
de door de nationale wetgever aan de Koning verleende machtiging om het
verkeer van goederen en personen binnen een aangewezen gebied te verbieden of te regelen, geen betrekking op de natuurbescherming noch het
natuurbehoud en is de wetgever binnen zijn bevoegdheid gebleven (arrest
nr. 1/89, 31 januari 1989, 8.B.7.2. (art. 9, 4° van de dierengezondheidswet)). Bij de interpretatie van deze bepaling beroept het Arbitragehof zich
op het redelijkheidsbeginsel.

§ 4. Accessoire bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten.

A. IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN
l.

RATIO

223. Op grand van artikel10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
kunnen de Gemeenschappen evenwei een aangelegenheid regelen waarvoor
de Staat in beginsel bevoegd is, hetzij krachtens een uitdrukkelijk voorbehoud in die wet, hetzij op grand van zijn residuaire bevoegdheid (arrest nr.
66, 30 juni 1988, 13.B. en nr. 67, 9 november 1988, 8.B., vierde alinea).

II.

UITOEFENING VAN BEN AAN DE STAAT VOORBEHOUDEN BEVOEGDHEID

a. Voorwaarden
224. Reeds eerder (arrest nr. 7, 20 december 1985) besliste het Hof dat de
door artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 toegekende
impliciete bevoegdheid onderstelt enerzijds, dat een toegewezen bevoegdheid zinvol blijft, en anderzijds, dat het stelsel van de exclusieve bevoegdheden niet fundamenteel wordt aangetast (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 13.B.).
Bij diezelfde gelegenheid preciseerde het Hof, dat om verenigbaar te zijn
met het door de bijzondere wetgever ingevoerde stelsel van de exclusieve
bevoegdheden, het beroep op artikel 10 slechts toelaatbaar is onder de
dubbele voorwaarde dat prima, de voorbehouden aangelegenheid zich tot
een gedifferentieerde regeling leent en secunda de weerslag op de voorbehouden aangelegenheid slechts marginaal is (arrest nr. 66, 30 juni 1988,
13.B. en nr. 67, 9 november 1988, 8.B., vierde alinea).
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b. Uitzondering: grondwettelijk voorbehouden bevoegdheid van de nationale wetgever
1° Principe
225. 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 bevoegdheden die de Grondwet aan de wet
voorbehoudt (arrest nr. 46, 11 februari 1988, B.5.4.; nr. 47, 25 februari
1988, 6.B.6., vijfde alinea; nr. 50, 17 maart 1988, B.2.; nr. 56,2 juni 1988,
4.B.2.g., nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.4.g., nr. 66, 30 juni 1988, 7.B., vierde
alinea, nr. 3/89, 2 februari 1989, 2.B.l., derde alinea, nr. 11/89, 11 mei
1989, B.2., derde alinea, nrs. 13/89 en 14/89, 31 mei 1989, 2.B.l., derde
alinea en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.4., derde alinea).

2° Uitzondering op de uitzondering: de bijzondere en uitdrukkelijke machtiging
226. Behalve in het geval waarin een uitzonderlijke machtiging is gegeven
door de bijzondere en gewone wetten tot hervorming van de instellingen
mag het decreet de bevoegdheden die door de Grondwet aan de wet zijn
voorbehouden, niet betreden (arrest nr. 46, 11 februari 1988, B.5.4. en nr.
66, 30 juni 1988, 7.B., vierde alinea).
III.

CASUlSTIEK

227. De naleving van de toepassingsvoorwaarden is door het Arbitragehof
meermaals gecontroleerd.
Zo oordeelde het Hof dat wanneer de decreetgever een administratieve taak
met geringe omvang (het opmaken van een verslag) onontbeerlijk heeft
geacht voor de uitoefening van zijn bevoegdheid, hij zodoende op grond
van artikel10van de bijzondere wet gemachtigd was een dergelijke decreetsbepaling uit te vaardigen (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 13.B., derde en vierde
alinea).
Zo ook kon een decreet voorzien in de deelname van de jeugdrechters aan
de erkenningscommissie, nu werd geoordeeld dat een dergelijke deelname
onmisbaar is voor de uitoefening van de decreterende bevoegdheid (arrest
nr. 67, 9 november 1988, 8.B., vijfde en zesde alinea).
Door te bepalen dat de ,veroordeelde" verplicht kan worden tot terugbetaling aan de gemeente of aan de O.V.A.M. van de kosten voor verwijdering
van de afvalstoffen die de ene of de andere heeft gedragen op grond van
verschillende artikelen van het decreet, heeft de decreetgever geldig geoordeeld dat die maatregelen onontbeerlijk waren voor de realisatie van een
der oogmerken van het decreet (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.9., vierde
alinea en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.l2., laatste alinea).
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B. STRAFRECHTELIJKE BEVOEGDHEID
l.

BEGINSEL

a. algemene regel: een accessoire bevoegdheid
228. In de bij de artikelen 7 en 9 van de Grondwet aan de wet voorbehouden
aangelegenheden, mogen de Gemeenschappen en de Gewesten slechts optreden mits een bijzondere en uitdrukkelijke machtiging gegeven door de
bijzondere of gewone wet tot hervorming der instellingen (toepassing van
het hager reeds uiteengezette beginsel, cfr. supra, nr. 65).
artikel11 van de bijzondere wet, 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 (arresten nrs. 50 en 51, 17 maart 1988, telkens B.3., nr. 11/89, 11
mei 1989, B.3. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.S.). De accessoire aard van
de strafrechtelijke bevoegdheid wordt beklemtoond: het decreet kan de
niet-naleving van de bepalingen ervan slechts strafbaar stellen en de straffen
op de niet-naleving ervan slechts vaststellen binnen de grenzen van zijn
bevoegdheid, i.e. de gemeenschapsbevoegdheden en conform Boek I van
het Strafwetboek (arrest nr. 20/89, 13 juli 1989, B.2., derde lid).

b. beperkte draagwijdte
1° onbevoegdheid inzake vorm van vervolging

229. De strafrechtelijke bevoegdheid in artikel 11 van de bijzondere wet
biedt de decreetgever echter niet de mogelijkheid de vorm van de vervolging
te regelen (arrest nr. 51, 17 maart 1988, B.3., eerste alinea, in fine, nr.
11/89, 11 mei 1989, B.3., eerste alinea, in fine en nr. 18/89, 29 juni 1989,
B.S., derde alinea, in fine).
230. De gewestelijke wetgever is wei bevoegd om ambtenaren die onder het
Gewest ressorteren met opdrachten te belasten. Hij is bevoegd om aan die
ambtenaren opdrachten van toezicht toe te vertrouwen, in de mate dat hij
niet de vorm van de vervolging regelt, aangelegenheid die aan de nationale
wetgever is voorbehouden (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.4., tweede
alinea). Hij is tevens bevoegd om de wijze te bepalen waarop die ambtenaren
hun bevindingen dienen te rapporteren, doch hij is niet bevoegd om de
bewijswaarde van die processen-verbaal te regelen. Die regeling betreft
immers de bewijslast in strafzaken en maakt deel uit 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 die buiten de
toepassingssfeer van artikel 11 van de bijzondere wet valt (arrest nr. 11/89,
11 mei 1989, B.S. Indiezelfdezinarrestnr.18/89, 29juni 1989, B.6., tweede
alinea en B.8.f.).
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2° huiszoeking
231. Naar luid van artikel 10 van de Grondwet komt de nationale wetgever
en hem alleen de bevoegdheid toe om de gevallen waarin huiszoekingen in
de zin van voormeld artikel gelast kunnen worden en de vorm waarin ze
kunnen geschieden, te regelen (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.5.a., tweede
alinea). In zoverre de plaatsen die in de bestreden bepaling zijn bedoeld,
een woning uitmaken in de zin van het artikel 10 van de Grondwet, is de
bepaling door een bevoegdheidsgebrek aangetast (arrest nr. 11189, 11 mei
1989, B.4. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.8.a.).
3° inbeslagneming
232. De inbeslagneming als dwangmaatregel die principieel enkel door de
onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek kan worden
bevolen, betreft de vorm van de vervolging en ressorteert bijgevolg niet
onder de bevoegdheid, i.e. van de Gewesten (arrest nr. 50, 17 maart 1989,
B.5.c. en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.8.c.).
4° misdaden en wanbedrijven tegen de orde van de familie en de openbare
zedelijkheid
233. De artikelen 348 tot 353 van het Strafwetboek, die handelen over de
misdaden en wanbedrijven tegen de orde van de familie en tegen de
openbare zedelijkheid, behoren tot de bevoegdheid van de nationale wetgever die alleen de bevoegdheid heeft behouden om deze artikelen expliciet
ofimpliciet te wijzigen (arrest nr. 20/89, 13 juli 1989, B.2., eerste en tweede
alinea).

II.

STRAFBAARSTELLING

a. Beginsel
234. De uitoefening van de strafrechtelijke bevoegdheid vereist dat door de
gei:ncrimineerde feiten de sociale orde wordt verstoord. Het Hof heeft
herhaald dat artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan de
decreetgever een strafrechtelijke bevoegdheid heeft toegekend die per definitie niet kan worden uitgeoefend dan met inachtneming van de verstoring
van de sociale orde. Door de niet-nakoming van een bepaling, die hij
aanneemt, strafbaar te stellen, constateert de decreetgever dat die niet-nakoming de openbare orde verstoort (arresten nr. 59, B.2.1.; nr. 60, B.2., derde
en vierde alinea; nr. 61, B.2.1., derde en vierde alinea; nr. 62, B.2., derde
en vierde alinea; nr. 63, B.2.1., derde en vierde alinea; nr. 64, B.2.1., derde
en vierde alinea (arresten van 9 juni 1988); nr. 68, 9 november 1988,
l.B.2.1., derde en vierde alinea).
235. Het Hof oordeelde evenwel dat de decreetgever, door aan de vergunningplichtige ondernemingen de verplichting op te leggen een persoon aan
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te stellen die verantwoordelijk is voor de verrichtingen van het ophalen en
verwijderen van afvalstoffen, geen strafrechtelijke aansprakelijkheid instelt
en zijn bevoegdheden niet te buiten gaat (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.11.
en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.14.).

b. Draagwijdte: de bevoegdheid om o.m. de verjaringstermijn van de
strajvordering te regelen.
236. Doordat hij, krachtens en binnen de perken van artikel 11 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980, een verstoring van de openbare orde
strafbaar kan stellen, wordt de decreetgever ertoe gebracht de duur van de
periode te beoordelen en te bepalen tijdens welke een verstoring van de
openbare orde het op gang brengen van de strafvordering verantwoordt
(arresten nr. 59, B.2.2., eerste alinea; nr. 60, B.3., eerste alinea; nr. 61,
B.2.2., eerste alinea; nr. 62, B.3., eerste alinea; nr. 63, B.2.2., eerste alinea;
nr. 64, B.2.2., eerste alinea (allen van 9 juni 1988) en nr. 68, 9 november
1988, l.B.2.2., eerste alinea).
237. Door de verjaringstermijn van de strafvordering, die betrekking heeft
op een misdrijf dat hij invoert, te regelen, bepaalt de decreetgever, op grond
van de machtiging geregeld door artikel 11 van de bijzondere wet van 8
augustus 1980, een aspect van ,de gevallen die de wet bepaalt" in de zin
van artikel 7 van de Grondwet, waarin strafvervolgingen kunnen worden
ingesteld. Zodoende regelt de decreetgever niet de vorm van de vervolgingen
in de zin van diezelfde bepaling, evenmin als hij wetgevend optreedt met
betrekking tot de straffen die gesteld zijn op de misdrijven die hij bestraffen
wil (ibid., doch telkens tweede alinea. Voor een toepassing van de regionale
impliciete opheffing van een bepaling betreffende de verjaringstermijn van
de strafvordering voor de door die (oorspronkelijke, nationale) wet bepaalde misdrijven, zie arrest nr. 61, 9 juni 1988, B.2.2., derde alinea).

III. STRAFBEPALING
a. Beginsel
238. De principiele bevoegdheid van de decreetgever om de niet-nakoming
van de door hem uitgevaardigde bepalingen strafbaar te stellen, werd reeds
hoger verwoord (cfr. supra, nrs. 228, 234 en 235).
239. TERUGGAVE - Ofschoon de teruggave een burgerrechtelijk karakter
heeft, is zij verbonden met de openbare orde en in sommige aspecten een
met de strafsanctie onlosmakelijk verbonden accessorium. Het recht om de
niet-inachtneming van de decreten strafbaar te stellen, en om de straffen
wegens die niet-inachtneming te bepalen, impliceert het recht om de verwijdering van het voorwerp van het misdrijf op te leggen. De decreetgever is
dus bevoegd tot het regelen van de teruggave in de brede zin (arrest nr. 50,
17 maart 1988, B.9., tweede en derde alinea en nr. 18/89, 29 juni 1989,
B.12.).
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240. INBESLAGNEMING/GEEN DWANGMAATREGEL - In zoverre de decreetgever, door te voorzien in de mogelijkheid van inbeslagneming van
boeken en bescheiden voorgeschreven door het decreet van het Vlaamse
Gewest van 2 juli 1981, niet heeft bedoeld de voornoemde personen te
machtigen tot het nemen van de dwangmaatregel die principieel enkel door
de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek kan
worden bevolen, schendt hij geen bevoegdheidsverdelende regel (arrest nr.
50, 17 maart 1988, B.5.c., en nr. 18/89, 29 juni 1989, B.8.c. Andermaal
een bevoegdheidsconforme interpretatie die wordt gegeven aan een in vraag
gestelde decreets bepaling)).

b. Uitzondering: respect· voor Boek I Strajwetboek
1° een bij uitstek nationale bevoegdheid
241. Artikel11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 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 artikel 100 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 gewild dat de Gemeenschappen en
Gewesten er niet van afwijken (arresten nrs. 50 en 51, 17 maart 1988, telkens
B.3. en nr. 11/89, 11 mei 1989, B.3.).
242. De onbevoegdheid te dien aanzien is zo absoluut dat het niet aan de
decreetgever staat te bepalen in hoeverre de bepalingen van Boek I van het
Strafwetboek toepasselijk zijn, ongeacht of hij ervan afwijkt, ze bevestigt
of zeal dan niet toepasselijk verklaart. Die bepalingen behoren immers niet
tot de bevoegdheid van de decreetgever: zoals de andere bepalingen gelden
de hoofdstukken V en VII van Boek I van het Strafwetboek, zowel als
artikel 85 ervan, ten aanzien van de decreetgever (arrest nr. 50, 17 maart
1988, B.13., nr. 51, 17 maart 1988, B.S., nr. 11/89, 11 mei 1989, B.10. en
nr. 18/89, 29 juni 1989, B.S., vijfde en zesde alinea. Voor een vergelijkbare
toepasselijk-verklaring van de wettelijke gerechtelijke procedures inzake
onteigening, zonder sanctionering door het Hof, cfr. infra).

2° Casui:stiek
243. MEDEPLICHTIGHEID- De medeplichtigheid is een aangelegenheid die
tot de bevoegdheid van de nationale wetgever behoort. De decreetgever is
niet bevoegd tot het invoeren van een vermoeden van medeplichtigheid
(arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.12. en nr. 11/89, 11 mei 1989, B.9.).
244. HERHALING- De decreetgever is evenmin bevoegd tot het regelen van
de herhaling, een aangelegenheid opgenomen in Boek I van het Strafwetboek (artikelen 54 en volgende), die onder de bevoegdheid van de nationale
wetgever valt (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B. 7. en nr. 11/89, 11 mei 1989,
B.6.).
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245. VERBEURDVERKLARING - De decreetgever is niet bevoegd de verbeurdverklaring toe te staan van werktuigen en vervoermiddelen zelfs
wanneer die niet aan de veroordeelde toebehoren, daar hij zodoende een
andere verbeurdverklaring 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
kan worden uitgesproken.
De decreetgever is evenwel bevoegd om te bepalen dat de afval en de
verpakking ervan kunnen worden verbeurd verklaard, zelfs wanneer ze niet
aan de overtreder toebehoren, zo die verbeurdverklaring tot doel heeft
gevaarlijke of schadelijke zaken aan de omloop te onttrekken en aldus het
karakter heeft van een Ioutere beveiligingsmaatregel (arrest nr. 50, 17 maart
19SS, B.S., nr. 11/S9, 11 mei 19S9, B.7. en nr. 1S/S9, 29 juni 19S9, B.ll.,
laatste alinea).
246. STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - In de mate dat het
decre~t van het Vlaamse Gewest van 2 juli 19Sl bepaalt dat de tenuitvoering
van een der straffen, met name de betaling van de geldboete, kan geschieden
ten Iaste van een andere persoon dan die welke veroordeeld werd, wijkt het
af van de regelen vastgesteld door Boek I van het Strafwetboek en schendt
zodoende de regels die de onderscheiden bevoegdheid bepalen van de Staat,
de Gemeenschappen en de Gewesten (arrest nr. 50, 17 maart 19SS, B.lO.,
nr. 11/S9, 11 mei 19S9, B.S. en nr. 1S/S9, 29 juni 19S9, B.13. Voor het
verschil met de op bedrijven wegende verplichting om een persoon aan te
stellen die verantwoordelijk is voor de verrichtingen van het ophalen en
verwerken van afvalstoffen, cfr. supra, nr. 235).

c. Uitzondering: onbevoegdheid t.a. v. criminele strajjen.
247. De bepaalde gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en de geldboete van honderd tot honderdduizend frank of een van die straffen, zijn
correctionele straffen, zodat de decreetgever binnen de grenzen van artikel
11 van de bijzondere wet van S augustus 19SO is gebleven, aangezien dit
artikel de decreetgever verbiedt de inbreuk op een decreetsbepaling te
beteugelen met een criminele straf (arrest nr. 50, 17 maart 19SS, B.6.,
tweede alinea, nr. 51, 17 maart 19SS, B.4., tweede alinea en nr. 1S/S9, 29
juni 19S9, B.9. Voor een andere toepassing, zie nr. 20/S9, 13 juli 19S9,
B.6.).

C. OMKADERING VAN DE BEVOEGDHEIDSUITOEFENING
I. 0PRICHTING EN ORGANISATIE VAN INSTELLINGEN EN ONDERNEMINGEN

a. Inrichtingen
248. Bevoegd tot het regelen van een aangelegenheid, kan het Gewest
overeenkomstig artikel 9 van de bijzondere wet van S augustus 19SO een
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imichting oprichten en organiseren. Het kan eveneens de opdrachten van
die imichting vaststellen (arrest m. 50, 17 maart 1988, B.1.5. en nr. 18/89,
29 juni 1989, B.3.e., tweede alinea). Dat is zo voor de oprichting van de
OVAM.

b. Geen onverenigbaarheid met artike/9 van de bijzondere wet: de nationale begrotingsfondsen
249. Artikel9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 belet volgens het
Arbitragehof even wei niet dat de wet, binnen het kader van de bevoegdheid
van de Staat, instellingen van openbaar nut en bedrijven opricht. Zij kan
zelfs begrotingsfondsen in het Ieven roepen. Het bestreden artikel van de
dierengezondheidswet stelt een fonds in dat ,tot doel heeft tussen te komen
in de financiering van vergoedingen, toelagen en andere prestaties met
betrekking tot de bestrijding van de dierenziekten en de verbetering van de
hygiene, de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke
produkten" (arrest nr. 1/89, 31 januari 1989, 12.B.).
II. ADMINISTRATIE VAN DE EXECUTIEVE

a. Beginsel
250. Het komt de Gemeenschap toe eigen diensten in te richten, met
toepassing van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming derinstellingen (arrest nr. 66, 30 juni 1988, 14. B. , eerste aline a).

b. Inwerkingtreding van artikel 87
251. Het Hof diende in de voorgelegde zaak niet de datum te bepalen
waarop artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 in werking
is getreden, hetzij 1 januari 1983, dan wel 1 juli 1983 (arrest m. 46, 11
februari 1988, B.l.c.). Het Hof oordeelde trouwens dat de beslissing
omtrent de juiste datum van inwerkingtreding niet relevant was, vermits het
geen twijfelleed dat artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
op beide data alleszins van kracht was.
c. Oprichting van sociale diensten.
252. In het raam van de aangelegenheid ,jeugdbescherming" vermag de
Gemeenschap twee sociale diensten in te richten, die in de plaats treden van
de onder het stelsel van de wet van 8 april 1965 bestaande afdelingen van
de sociale dienst voor jeugdbescherming. De Gemeenschap vermag tevens
te bepalen dat een van deze sociale diensten ter beschikking zal staan van
de jeugdmagistraten alsook een functionele samenwerkingsrelatie tot stand
te brengen tussen die dienst en de rechterlijke overheden (arrest m. 66, 30
juni 1988, 14.B., tweede alinea).
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Ill. CONTROLE OP INSTELLINGEN -

RELATIE MET ARTIKEL 6,2°

253. De paragrafen 3 en 6van artikel13 van de bijzondere wet hebben geen

betrekking op de instellingen voor de gewestelijke planning en openbaar
industrieel initiatief op gewestelijk vlak (arrest nr. 46, 11 februari 1988,
B.3.a.).
IV. Onteigeningsbevoegdheid

a. Principe: een nationale aangelegenheid
254. Artikel 11 van de Grondwet behoudt de nationale wetgever de zorg
voor tot het bepalen van de gevallen waarin en van de wijze waarop tot
onteigening ten algemenen nutte kan worden overgegaan. Voormeld artikel
bepaalt: , ,Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke
en voorafgaande schadeloosstelling" (arrest nr. 3/89, 2 februari 1989,
2.B.2., eerste alinea, nr. 13/89 en 14/89, 31 mei 1989, 2.B.2., eerste alinea).

b. Toepassing van het uitzonderingsbeginsel: de bevoegdheid ingevolge
uitdrukkelijke machtiging - quasi-constitutionele beperking
255. Reeds eerder werd er op gewezen dat de Gemeenschappen en de
Gewesten in een voorbehouden aangelegenheid slechts met een uitdrukkelijke machtiging kunnen optreden. Inzake onteigening behelzen de artikelen
79, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en artikel51 van de Wet
van 31 december 1983 een dergelijke machtiging.
Uit die artikelen volgt dat het aan het decreet toekomt de gevallen waarin
de Executieven tot onteigening ten algemenen nutte zullen kunnen overgaan
en de modaliteiten daarvan te bepalen en dat het decreet - en derhalve oak
de Executieven- ertoe gehouden zijn de bij de wet vastgestelde gerechtelijke procedures in acht te nemen en (de verplichting) het principe van de
billijke en voorafgaande schadeloosstelling in werking te stellen (arrest nr.
65, 15 juni 1988, 2.B.3., vijfde alinea, nr. 3/89, 2 februari 1989, en nrs.
13/89 en 14/89, 31 mei 1989, telkens 2.B.2., tweede alinea e.v.). De
nationale overheid blijft onverminderd bevoegd voor de onteigening in de
aangelegenheden die nationaal zijn gebleven (arrest nr. 65, 15 juni 1988,
2.B.3., vijfde alinea).

c. De uitoejening van het onteigeningsrecht
1° Beginsel
256. ALGEMEEN- Artikel 79, § 1, van de Bijzondere Wet van 8 augustus

1980 staat een gemeenschapsraad toe de gevallen en de modaliteiten te
bepalen waarin en volgens welke tot onteigeningen ten algemenen nutte
inzake gemeenschapsaangelegenheden kan worden overgegaan. Tevens
worden de Executieven door voormeld artikel uitdrukkelijk aangewezen om
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tot onteigeningen over te gaan. Een decreet dat zich beperkt tot het in
werking stellen, wat de Vlaamse Executieve betreft, van de in artikel 79, § 1,
van de bijzondere wet aan de Executieven gegeven machtiging inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, schendt bijgevolg geen bevoegdheidsbepalende regels (arrest nr. 3/89, 2 februari 1989, 2.B.4.).
257. GERECHTELIJKE PROCEDURES - De vraag is gerezen in welke mate
een decreet de naleving van de bij wet vastgestelde regels en procedures nog
expliciet kan opleggen. Artikel 79, § 1, van de bijzondere wet bepaalt
immers reeds dat de erin beoogde onteigeningen dienen te gebeuren ,met
inachtneming van de bij wet vastgestelde gerechtelijke procedures en van
het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling bepaald bij
artikel 11 van de Grondwet". Het Hof liet opmerken dat de door de
wetgeving inzake onteigeningen georganiseerde gerechtelijke procedures als
voornaamste doel hebben de inachtneming van het principe van de billijke
en voorafgaande schadeloosstelling te verzekeren. Bijgevolg oordeelde het
Hof dat, door te bepalen dat de erin bedoelde onteigeningen dienen te
gebeuren in overeenstemming met de inzake onteigeningen geldende wetgeving, het bestreden artikel van het decreet voldoet aan de vereisten van
artikel 79 van de bijzondere wet en zodoende geen enkele bevoegdheidsregel
schendt (arrest nr. 3/89, 2 februari 1989, 2.B.6. en nrs. 13/89 en 14/89, 31
mei 1989, 2.B.4.).

2° De onmiddellijke inbezitneming - bevoegdheid van de Executieven
258. In het geval van de wet van 26 juli 1962 ,betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen
nutte'' kan de vaststelling dat de onmiddellijke inbezitneming onontbeerlijk
is ten algemenen nutte, aileen toekomen aan de beoordeling van de Executieve die bevoegd is voor het beheer van de aangelegenheid naar aanleiding
waarvan die onteigening geschiedt. Een wet, zoals die van 1962, aangenomen in een eenheidsstaat, moet thans in het Iicht van de Staatshervorming
worden gelezen. Telkens een onteigening een gewestelijke of een gemeenschapsaangelegenheid betreft, is het dan ook vereist de bewoordingen ,de
Koning" en ,koninklijk besluit" door ,de Executieve" en ,besluit van de
Executieve" te vervangen (arrest nr. 65, 15 juni 1988, 2.B.3., derde en vierde
alinea).

3° Bevoegdheidsdelegatie inzake onteigeningen
259. Hoewel artikel 79, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980

enkel de door de Executieven benaarstigde onteigeningen ten algemenen
nutte beoogt, volgt uit de economie van deze bijzondere wet en uit het
algemene opzet van de staatshervorming, dat die bepaling zo moet worden
begrepen dat de Executieven tevens gerechtigd zijn - en de decreetgever
dus ook gerechtigd is de Executieven daartoe te machtigen - andere
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rechtspersonen inzake gewest- of gemeenschapsaangelegenheden te machtigen. In elke hypothese wordt het verlenen van de machtiging afhankelijk
gesteld van het vermogen van de Executieve om, geval per geval, de
noodzakelijkheid te beoordelen van de verkrijging door de ondergeschikte
besturen van de onroerende goederen waarvan de onteigening wordt beoogd. De bestreden bepaling van bet decreet heeft derhalve niet tot gevolg
dat de Executieve van de haar door artikel 79, § 1, van de bijzondere wet
toegekende bevoegdheid inzake onteigeningen ten algemenen nutte is beroofd (arrest nr. 3/89, 2 februari 1989, 2.B.5. en nrs. 13/89 en 14/89, 31
mei 1989, telkens 2.B.3.).
V.

0PDRACHTEN AAN ONDERGESCHIKTE BESTUREN

a. Beginsel
260. Artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen staat de Gemeenschappen en de Gewesten toe de provinciale en
gemeentelijke overheden te belasten met de uitvoering van de decreten
(arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.4., vierde alinea).

b. Casuistiek
1° Bijstand gemeentepolitie en rijkswacbt
261. De decreetgever kan, op grand van artikel 46 van de gewone wet van
9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bepalen dat de gouverneur
van de provincie, de burgemeester en de ambtenaren bedoeld in artikel 54
van het decreet van bet Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 in de uitoefening
van hun opdracht de bijstand van de gemeentepolitie en van de rijkswacht
mogen vorderen (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.5.f.).

2° Benoeming personeel openbare bibliotheek
262. Bij bet regelen van de aangelegenheden inzake bibliotheken, discothe-

ken en soortgelijke diensten vertrouwt bet decreet van 28 februari 1978
bepaalde opdrachten aan de gemeenten toe en regelt bet de wijze waarop
zij die moeten vervullen, met name wat de bevoegdheid betreft van het
personeel van de openbare bibliotheken waaromtrent de gemeenschapswetgever een specifiek toezicht kan instellen (arrest nr. 69, 10 november 1988,
4.B.5.b.).
3° Maatregelen tot verwijdering van afvalstoffen
263. De bepaling van een decreet die de gouverneur van de provincie en de

burgemeester van een gemeente machtigen tot bet nemen van maatregelen
tot verwijdering van afvalstoffen schendt de bevoegdheidsverdelende bepalingen niet (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.4., vierde alinea en nr. 18/89,
29 juni 1989, B.6., vierde alinea).
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4° Maatregelen van controle en bewaring
264. De maatregelen van onderzoek, controle, enquete en van inwinning
van informatie, die de provinciegouverneur, de burgemeester en de ambtenaren kunnen nemen op grond van de bestreden bepaling, reiken niet verder
dan de controle en de instandhouding van stukken die bij het decreet en de
uitvoeringsbesluiten ervan zijn voorgeschreven. De decreetgever is bevoegd
om, t.a.v. een aangelegenheid die hem werd toevertrouwd, dergelijke maatregelen van controle en bewaring op te leggen. Zodoende regelt de decreetgever niet een aangelegenheid die door de Grondwet aan de nationale
wetgeveris voorbehouden (arrest nr. 50, 17 maart 1988, B.5.b. en nr. 18/89,
29 juni 1989, B.8.b.).

§ 5. Financiele middelen van Gemeenschappen en Gewesten.
A. KADER VOOR DE UITOEFENING VAN DE FISCALE BEVOEGDHEDEN
I.

EERBIED VOOR DE GLOBALE STAATSOPVATTING

265. De uitoefening van de toegekende eigen fiscale bevoegdheid door een
Gemeenschap of door een Gewest mag geen afbreuk doen aan de begrenzing
die inherent is aan de globale Staatsopvatting, zoals die tot uiting komt in
de Grondwetsherziening van 1970 en 1980 en in de bijzondere en de gewone
wetten van 8 en 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (arrest nr.
47, 25 februari 1988, 6.B.4., eerste alinea en nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.2.f.).

a. Economische en Monetaire Unie
266. De Belgische Staatsstructuur staat in het teken van de door de hervorming der instellingen beoogde economische unie die beheerst wordt door
het beginsel van het vrij verkeer van goederen binnen een gei:ntegreerde
markt (arrest nr. 47, 25 februari 1988, 6.B.5., vierde alinea).
267. Uit het geheel van de teksten die voortvloeien uit de Grondwetsherzieningen van 1970 en 1980 en uit de bijzondere wet van 8 en de gewone wet
van 9 augustus 1980, en inzonderheid uit de bepalingen van artikelen 6, §
1, VI, 3° en 4°, - ,in het kader van de nationale munt- en kredietpolitiek";
,onverminderd het normatief kader waarbinnen de economische bedrijvigheid en de concurrentie worden uitgeoefend" - 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 is
gekenmerkt door een gei:ntegreerde markt (de zgn. economische unie) en
door de eenheid van de munt (de zgn. monetaire unie) (arrest nr. 47, 25
februari 1988, 6.B.4., tweede alinea).
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b. Vrij verkeer van goederen als wezenlijk bestanddeel van de E.M. U.
268. 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 (arrest nr. 47, 25 februari 1988, 6.B.4.,
derde alinea).

II.

CASUi'STIEK: ONBEVOEGDHEID TOT HET VESTIGEN VAN INTERNE DOUA-

NERECHTEN

269. Een ,taks" met als voorwerp ,het overbrengen" van water, en niet
het innen of het afnemen ervan, houdt geen verband met een prestatie
waarvan zij de vergoeding zou zijn. Een dergelijke ,taks" is derhalve geen
retributie, maar een waar intern douanerecht, zelfs indien de opbrengst van
de taks voor uitgaven bestemd wordt die de strijd tegen de verontreiniging
van het oppervlaktewater ten doel hebben. Een intern douanerecht is
strijdig met het vrij verkeer van goederen binnen een ge'integreerde markt;
het is dan ook niet bestaanbaar met de economische unie, kan niet in het
globale kader van de Belgische staatsstructuur worden ingepast. Een dergelijk uitvoerrecht schendt inzonderheid artikel 6, § 1, VI, 4°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 waarbij in een algemeen ,normatief
kader waarbinnen de economische bedrijvigheid en de concurrentie worden
uitgeoefend", wordt voorzien (arrest nr. 47, 25 februari 1988, 6.B.5.).
B. GRONDWETTELIJKE FISCALE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
I.

RATIO CONSTITUTIONIS

270. Krachtens artikel110, § 2, van de Grondwet hebben de Gemeenschappen en de Gewesten in beginsel een eigen fiscale bevoegdheid. De bepalingen
van artikelllO, §§ 2 en 4, van de Grondwet bevatten twee basisgedachten:
enerzijds verheffen zij de fiscale zelfstandigheid van de Gemeenschappen,
de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten
en de gemeenten tot een grondwettelijk beginsel; anderzijds stellen ze een
regelingsmechanisme in door aan de nationale wetgever aileen de exclusieve
bevoegdheid toe te kennen om de uitzonderingen te bepalen waarvan de
noodzakelijkheid blijkt (arrest nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.l., derde alinea).

II.

VOORBEHOUDEN BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE WETGEVER

271. Het bepalen van de uitzonderingen ten aanzien van de provincie- en
gemeentebelastingen op grond van artikel 110 van de Grondwet moet
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worden beschouwd als een aan de nationale wetgever door de Grondwet
voorbehouden aangelegenheid (arrest nr. 56, 2 juni 1988, 4.B.2.c. en
4.B.2.d., tweede en derde alinea, en nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.2.a. en 4.B.4.c.
en in negatieve zin 4.B.2.f., tweede alinea en vierde alinea, in fine).
Ill.

NATIONALE BEPERKINGEN OP DE EIGEN FISCALITEIT VAN DE GEMEEN-

SCHAPPEN EN DE GEWESTEN

272. Artikel 110, § 2, tweede lid, van de Grondwet kent aan de nationale

wetgever de bevoegdheid toe om met betrekking tot de fiscale bevoegdheid
van de Gemeenschappen en Gewesten uitzonderingen , ,waarvan de noodzakelijkheid blijkt" te bepalen. De nationale wetgever vermag derhalve te
bepalen welke belastingen door de Gemeenschappen en de Gewesten niet
mogen worden geheven; hij kan ook een door een Gemeenschap of een
Gewest ingestelde belasting afschaffen of beperken, indien daartoe ,de
noodzakelijkheid blijkt" (arrest nr. 47, 25 februari 1988, 6.B.3. en nr. 57,
2 juni 1988, 4.B.2.e., !itt. a.).
IV.

CONCURRERENDE AARD VAN DE EIGEN FISCALE BEVOEGDHEID

273. De Gemeenschappen en de Gewesten mogen geen belastingen heffen
ten aanzien van materies die bet voorwerp zijn van een nationale belasting,
met uitzondering van wat te dien aanzien uitdrukkelijk is bepaald in de
gewone wet van 9 augustus 1980 (arrest nr. 47, 25 februari 1988, 6.B.3.4.,
en nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.2.e., !itt. c.).

C. RISTORNO'S
274. De opsomming in de gewone wet van 9 augustus 1980 van ristorneerbare belastingen is exhaustief (arrest nr. 47, 25 februari 1988, 6.B.3 .2. en
nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.2.c., derde alinea).
Vermits de rijksbelasting op de spelen en de weddenschappen sedert bet
begrotingsjaar 1983 aan de Gewesten volledig wordt geristorneerd, zijn de
Gewesten bevoegd om vanaf 1984 de aanslagvoet, de belastbare materie,
de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van die belasting te wijzigen (arrest
nr. 56, 2 juni 1988, 4.B.2.d., tweede alinea en nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.2.d.
en 4.B.3.b., vierde alinea). Ten aanzien van deze volledig geristorneerde
belastingen kunnen de Gemeenschappen en de Gewesten hun eigen wettelijke fiscale bevoegdheid (sub D) gaan uitoefenen.

D. EIGEN WETTELIJKE FISCALE BEVOEGDHEID
I.

PRINCIPE

275. Afdeling V van de gewone wet van 9 augustus 1980 kent de Gemeenschappen en de Gewesten, behalve de eigen rniddelen afkomstig uit hun
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autonome fiscaliteit erkend bij artikel 110 van de Grondwet, en behalve
belastingristorno's, een beperkte fiscale bevoegdheid toe (arrest nr. 47, 25
februari 1988, 6.B.3.3. en nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.2.d., waar de in de wet
opgesomde bevoegdheid wordt samengevat).
II. BEPERKINGEN

a. belastingvrijstelling - begrip
276. Ben belastingvrijstelling in de zin van artikel 13 van de gewone wet
van 9 augustus 1980, is het niet of slechts gedeeltelijk belasten van personen,
goederen, inkomsten, materiele of juridische handelingen, terwijl die normaal begrepen zijn in het object van de belasting. Het decreet van het
Waalse Gewest van 29 juni 1985 regelt geen dergelijke vrijstelling waar bet
bepaalt dat de provincies en de gemeenten van het Waalse Gewest een
belasting mogen heffen op de agentschappen die de weddenschappen op de
buiten het Waalse Gewest plaatshebbende paardenwedrennen verzamelen
(arrest nr. 56, 2 juni 1988, 4.B.2.e. en nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.4.e.).

b. onbevoegdheid tot het wijzigen van de belastingen van ondergeschikte
besturen
277. Artikel 13 van de gewone wet van 9 augustus 1980 kent aan de
Gemeenschappen en de Gewesten een specifieke fisc ale bevoegdheid toe, die
enkel betrekking heeft op rijksbelastingen, en laat de Gewesten niet toe
enige modaliteit van de provincie- of gemeentebelasting te wijzigen (arrest
nr. 56, 2 juni 1988, 4.B.2.d., eerste alinea en nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.4.d.,
eerste alinea).
c. onbevoegdheid ten aanzien van andere belastingen en hejjingen ten bate
van het Rijk
278. Hoewel de raden van Gemeenschappen en Gewesten opcentiemen

kunnen heffen en kortingen kunnen toestaan met betrekking tot de belastingen die vatbaar zijn voor ristornering en die in artikel 10 van de gewone
wet zijn opgesomd, kunnen zij evenwel niet, op grand van artikel 12, § 2,
van voormelde wet, gemachtigd zijn tot het heffen van opcentiemen, noch
tot het toekennen van kortingen op andere belastingen en heffingen van het
Rijk (arrest nr. 57, 2 juni 1988, 4.B.2.d.).
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