
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 2119 en 2120 

 

 
Arrest nr. 13/2002 

van 16 januari 2002 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 
 In zake : de beroepen tot vernietiging van 
 -  de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 20 juli 2000 
houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 13 april 1999 tussen de federale 
Staat en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse 
Gemeenschapscommissie inzake de begeleiding en de behandeling van daders van seksueel 
misbruik, 
 -  de wet van 12 maart 2000 betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord 
tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige 
Gemeenschapscommissie en de Federale Staat inzake de begeleiding en behandeling van daders 
van seksueel misbruik, 
 ingesteld door de v.z.w. Centre de recherche-action et de consultations en sexo-criminologie 
(CRASC). 
 

 

 Het Arbitragehof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henneuse, 

M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Moerman, bijgestaan door de griffier L. Potoms, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 
*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen 

 

 Bij twee afzonderlijke verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 

24 januari 2001 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 25 januari 

2001, heeft de v.z.w. Centre de recherche-action et de consultations en sexo-

criminologie (CRASC), met zetel te 1082 Brussel, Gebroeders Becquélaan 8, beroep tot 

vernietiging ingesteld van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

van 20 juli 2000 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 13 april 1999 tussen 

de federale Staat en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse 

Gemeenschapscommissie inzake de begeleiding en de behandeling van daders van seksueel 

misbruik (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 november 2000) en van de wet 

van 12 maart 2000 betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie en 

de Federale Staat inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2000). 

 

 
  II.  De rechtspleging 
 
 Bij beschikkingen van 25 januari 2001 heeft de voorzitter in functie de rechters van de respectieve zetels 
aangewezen overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. 
 
 De rechters-verslaggevers hebben geoordeeld dat er geen aanleiding was om in die zaken artikel 71 of 72 
van de organieke wet toe te passen. 
 
 Bij beschikkingen van 6 februari, 20 maart en 22 mei 2001 heeft het Hof de zetel aangevuld respectievelijk 
met de rechters L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Moerman. 
 
 Bij beschikking van 7 februari 2001 heeft het Hof de zaken samengevoegd. 
 
 Van de beroepen is kennisgegeven overeenkomstig artikel 76 van de organieke wet bij op 3 mei 2001 ter 
post aangetekende brieven. 
 
 Het bij artikel 74 van de organieke wet voorgeschreven bericht is bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 10 mei 2001. 
 
 Bij beschikking van 18 juni 2001 heeft de voorzitter in functie, naar aanleiding van het verzoek van de 
Ministerraad van 15 juni 2001, de termijn voor het indienen van een memorie verlengd met vijftien dagen. 
 
 Van die beschikking is kennisgegeven aan de Ministerraad bij op 18 juni 2001 ter post aangetekende brief. 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de v.z.w. Unité pilote de psychopathologie légale, waarvan de zetel is gevestigd te 7500 Doornik, Hôpital 
Les Marronniers, rue Despars 92, bij op 7 juni 2001 ter post aangetekende brief; 
 
 -  de Ministerraad, Wetstraat 16, 1000 Brussel, bij op 2 juli 2001 ter post aangetekende brief. 
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 Van die memories is kennisgegeven overeenkomstig artikel 89 van de organieke wet bij op 13 augustus 
2001 ter post aangetekende brieven. 
 
 Bij beschikking van 28 juni 2001 heeft het Hof de termijn waarbinnen het arrest moet worden gewezen, 
verlengd tot 24 januari 2002. 
 
 Bij brief van 25 oktober 2001 heeft de verzoekende partij het Hof laten weten dat ze afstand van geding 
doet. 
 
 Bij beschikking van 28 november 2001 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en de dag van de 
terechtzitting bepaald op 19 december 2001, enkel om uitspraak te doen over de afstand van geding. 
 
 Van die beschikking is kennisgegeven aan de partijen en hun advocaten bij op 29 november 2001 ter post 
aangetekende brieven. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 december 2001 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. C. Lessoye loco Mr. A. Colmant, advocaten bij de balie te Bergen, voor de v.z.w. Unité pilote de 
psychopathologie légale; 
 
 .  Mr. S. Taillieu loco Mr. P. Hofströssler en loco Mr. O. Vanhulst, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en M. Bossuyt verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De rechtspleging is gevoerd overeenkomstig de artikelen 62 en volgende van de organieke wet, die 
betrekking hebben op het gebruik van de talen voor het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 

 1.  Bij brief van 25 oktober 2001 heeft de verzoekster verklaard afstand te doen van haar 

beroepen om reden dat « de aangevoerde middelen dezelfde zijn als de middelen aangevoerd 

in de vorige zaken, die niet gegrond zijn gebleken ». 

 

 2.  Tijdens de terechtzitting van 19 december 2001 hebben de Ministerraad en de 

v.z.w. Unité pilote de psychopathologie légale verklaard zich niet tegen de afstand te 

verzetten. 

 

 3.  Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand van de beroepen toe. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting 

van 16 januari 2002. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

L. Potoms  M. Melchior 


