
 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 6466 en 6468 

 
 

Arrest nr. 18/2017 
van 9 februari 2017 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 111 tot 113 van de programmawet (I) 

van 26 december 2015 (« Wijzigingen van de wet van 11 april 2003 betreffende de 

voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van 

splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales »), ingesteld door de nv « EDF Luminus » en de 

nv « EDF Belgium ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 
 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 29 juni 2016 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 1 juli 2016, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 111 tot 113 van de programmawet (I) van 26 december 
2015 (« Wijzigingen van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd 
voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales »), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2015, 
tweede editie, door de nv « EDF Luminus » en de nv « EDF Belgium », bijgestaan en 
vertegenwoordigd door Mr. A. Verheyden, Mr. C. Breuvart en Mr. K. Stas, advocaten bij de 
balie te Brussel. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6466 en 6468 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Forier, advocaat bij het 
Hof van Cassatie, en Mr. M. von Kuegelgen, advocaat bij de balie te Brussel, heeft memories 
ingediend en de verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 23 november 2016 heeft het Hof  
 
 -  de Ministerraad gelast aan het Hof en aan de verzoekende partijen, vóór 15 januari 
2017, een afschrift mede te delen van het verslag opgemaakt door Bruno Colmant waarvan 
sprake is geweest tijdens de parlementaire voorbereiding van de artikelen 111 tot 113 van de 
programmawet (I) van 26 december 2015, 
 
 -  beslist dat de verzoekende partijen uiterlijk op 15 februari 2017 hun eventuele 
opmerkingen omtrent dat verslag zouden kunnen indienen in de vorm van een aanvullende 
memorie en dat de Ministerraad, over hetzelfde onderwerp, uiterlijk op 15 maart 2017 een 
aanvullende memorie van antwoord zou kunnen indienen. 
 
 Bij op 6 januari 2017 ter post aangetekende brieven hebben de verzoekende partijen aan 
het Hof laten weten dat ze afstand doen van hun beroepen. 
 
 Bij beschikking van 18 januari 2017 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Moerman en A. Alen te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 
de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord wat de 
afstanden van geding betreft, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden 
gesloten op 8 februari 2017 en de zaken in beraad zullen worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 8 februari 
2017 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

 1.  Bij op 6 januari 2017 ter post aangetekende brieven hebben de verzoekende partijen in 

de zaken nrs. 6466 en 6468 het Hof laten weten dat zij afstand wensen te doen van hun 

beroepen. 

 

 2.  Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst in die twee zaken. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstanden toe. 

 

 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 9 februari 2017. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 


