
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 6267 

 
 

Arrest nr. 20/2016 
van 3 februari 2016 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 juni 2015 « tot wijziging van de wet 

van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 

houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk », ingesteld door Alain Bartier. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en 

L. Lavrysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 oktober 2015 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 oktober 2015, heeft Alain Bartier beroep 
tot vernietiging ingesteld van de wet van 2 juni 2015 « tot wijziging van de wet van 
4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk » (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 22 juni 2015). 
 
 
 Op 21 oktober 2015 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen, met 
toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 
waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies, opgesteld met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof, waren de rechters-verslaggevers van oordeel dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt 
vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is. De verzoekende partij geeft immers 
in haar verzoekschrift onvoldoende aan welke bepalingen van de bestreden wet het voorwerp uitmaken van het 
beroep, welke grondwettelijke regels zouden zijn geschonden en in welk opzicht de eerstgenoemde bepalingen 
de laatstgenoemde zouden hebben geschonden. 
 
 A.2.  De verzoekende partij heeft geen memorie met verantwoording ingediend. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Krachtens artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof dient een verzoekschrift een uiteenzetting van de feiten en de middelen te bevatten. 

 

 Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 

het Grondwettelijk Hof, moeten de middelen van het verzoekschrift te kennen geven welke 

van de regels waarvan het Hof de naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook welke 

de bepalingen zijn die deze regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die regels 
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door de bedoelde bepalingen zouden zijn geschonden. Die vereisten zijn ingegeven, enerzijds, 

door de noodzaak voor het Hof om vanaf het indienen van het verzoekschrift in staat te zijn 

de juiste draagwijdte van het beroep tot vernietiging te bepalen, en, anderzijds, door de zorg 

om aan de andere partijen in het geding de mogelijkheid te bieden op de argumenten van de 

verzoekers te repliceren, waartoe een duidelijke en ondubbelzinnige uiteenzetting van de 

middelen onontbeerlijk is. 

 

 B.2.  Bij ontstentenis van een duidelijke en ondubbelzinnige uiteenzetting van de 

middelen, kan het Hof niet de juiste draagwijdte van het beroep tot vernietiging bepalen. 

 

 B.3.  Het beroep tot vernietiging is klaarblijkelijk onontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep tot vernietiging. 

 

 Aldus gewezen in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 3 februari 2016. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 


