
 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 6631 

 

 

Arrest nr. 27/2018 

van 1 maart 2018 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 12 van de wet van 3 augustus 2016 

houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen, dat een artikel 114/1 invoegt in de wet van 

23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, ingesteld 

door de vzw « Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter J. Spreutels, emeritus voorzitter E. De Groot, overeenkomstig 

artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en de 

rechters J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 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 6 maart 2017 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 maart 2017, heeft de vzw « Autonoom 

Syndicaat van Treinbestuurders », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J.-P. Jacques en 

Mr. X. Close, advocaten bij de balie te Luik, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 12 

van de wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2016, met erratum in het 

Belgisch Staatsblad van 27 september 2016), dat een artikel 114/1 invoegt in de wet van 

23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Pertry en Mr. B. Martel, 

advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft 

een memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 

wederantwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 13 december 2017 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 

P. Nihoul en E. Derycke te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, 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, 

en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 17 januari 2018 

en de zaak in beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 17 januari 

2018 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. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De verzoekende partij vordert, in hoofdorde, de vernietiging van artikel 12 van de wet van 3 augustus 

2016 houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen, dat een artikel 114/1 invoegt in de wet van 23 juli 1926 

betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. In ondergeschikte orde vordert zij de 

vernietiging van het 3° van het eerste lid van dat artikel. 

 

 A.2.  Zij leidt een enig middel af uit de schending, door die bepaling, van de artikelen 10, 11, 23 en 27 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 11 en 14 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, met artikel 8 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 

rechten, met de artikelen 5, 6 en 31 van het Europees Sociaal Handvest en met de artikelen 12, 28 en 52 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Zij doet gelden dat de afschaffing, ten nadele van de 

aangenomen vakbonden, van het recht om zich tot de werkgever te wenden teneinde hem de eisen van hun leden 

over te brengen en, in voorkomend geval, over te gaan tot collectieve actie ter ondersteuning van die eisen, een 

onevenredige aantasting van de voormelde grondwettelijke en verdragsrechtelijke normen uitmaakt ten aanzien 

van het door de wetgever verkregen voordeel. 
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- B - 

 

 B.1.  Bij artikel 12 van de wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen inzake 

spoorwegen wordt in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de 

Belgische Spoorwegen een nieuw artikel 114/1 ingevoegd dat bepaalt : 

 

 « Binnen de Belgische Spoorwegen nemen enkel de representatieve of erkende syndicale 

organisaties deel aan : 

 

 1°  de onderhandelingsprocedure overeenkomstig artikel 75; 

 

 2°  de overlegprocedure overeenkomstig artikel 76; 

 

 3°  de procedure van aanzegging en overleg naar aanleiding van sociale conflicten 

overeenkomstig het syndicaal statuut van de Belgische Spoorwegen; 

 

 4°  de sociale verkiezingen bedoeld in de artikelen 126/2, 145, § 2, en 146. 

 

 Onder ‘ representatieve syndicale organisatie ’ wordt verstaan elke in de Nationale 

Arbeidsraad vertegenwoordigde op nationaal vlak opgerichte interprofessionele organisatie 

van werknemers, evenals de vakorganisatie die aangesloten is bij of deel uitmaakt van 

genoemde interprofessionele organisatie, die ook in Infrabel, in NMBS en in HR Rail 

vertegenwoordigd is. 

 

 Onder ‘ erkende syndicale organisatie ’ wordt verstaan iedere vakorganisatie die naast 

het criterium dat vereist is om te worden beschouwd als representatieve syndicale organisatie 

tevens een aantal individueel betalende aangeslotenen telt dat ten minste gelijk is aan 

10 procent van het totale personeelsbestand bij Infrabel, de NMBS en HR Rail samen ». 

 

 Die bepaling is in werking getreden op 17 september 2016. 

 

 B.2.  De verzoekende partij is van mening dat de schending van de Grondwet die zij 

aanklaagt, betrekking heeft op de algemene economie van de bestreden bepaling en zij 

vordert bijgevolg, in hoofdorde, de vernietiging ervan in haar geheel. Uit de inhoud van het 

verzoekschrift en uit de uiteenzetting van het enige middel blijkt evenwel dat de grieven van 

de verzoekende partij enkel betrekking hebben op het 3° van het voormelde artikel 114/1, 

eerste lid, in zoverre het de aangenomen vakorganisaties uitsluit van deelname aan de 

procedure van aanzegging en overleg naar aanleiding van sociale conflicten overeenkomstig 

het syndicaal statuut van de Belgische Spoorwegen. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de 

delen van de bestreden bepaling waartegen daadwerkelijk grieven worden gericht. 
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 B.3.  Bij zijn arrest nr. 101/2017 van 26 juli 2017 heeft het Hof artikel 114/1, eerste lid, 

3° en 4°, van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de 

Belgische Spoorwegen, zoals ingevoegd bij artikel 12 van de wet van 3 augustus 2016 

houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen, vernietigd. 

 

 B.4.  Bijgevolg is het onderhavige beroep zonder voorwerp geworden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 stelt vast dat het beroep zonder voorwerp is. 

 

 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 1 maart 2018. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 


