
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 3194 en 3195 

 
 

Arrest nr. 16/2006 
van 25 januari 2006 

 
 
 
 

T U S S E N A R R E S T 
____________________ 

 

 

 In zake :  de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de 

Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 « houdende wijziging van het decreet van 30 maart 

1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering », ingesteld door de Franse 

Gemeenschapsregering en door de Waalse Regering. 

 

 

 Het Arbitragehof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Martens, 

R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, 

E. Derycke en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap 

van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 december 2004 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 december 2004, heeft de Franse 
Gemeenschapsregering beroep tot vernietiging ingesteld van paragraaf 2ter van artikel 4 van 
het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de 
zorgverzekering, zoals ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004 (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 9 juni 2004). 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 december 2004 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 december 2004, heeft de Waalse 
Regering beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 
30 april 2004 « houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de 
organisatie van de zorgverzekering », tenminste tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 4 
van dat decreet van 30 maart 1999, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2004). 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 3194 en 3195 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Waalse Regering, in de zaak nr. 3194, en de Vlaamse Regering hebben memories 
ingediend, de verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Vlaamse 
Regering heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 oktober 2005 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P.-P. Van Gehuchten loco Mr. J. Sambon, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Franse Gemeenschapsregering; 
 
 .  Mr. G. Uyttendaele loco Mr. M. Uyttendaele, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Waalse Regering; 
 
 .  Mr. B. Staelens, advocaat bij de balie te Brugge, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Martens en M. Bossuyt verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

 1.  De beroepen hebben betrekking op het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

30 april 2004 houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie 

van de zorgverzekering. 

 

 2.  Na de sluiting van de debatten, die plaatsvond op 12 oktober 2005, heeft de Vlaamse 

decreetgever, op 25 november 2005, een decreet « houdende wijziging van het decreet van 

30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering » aangenomen, dat werd 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2006 en dat uitwerking heeft vanaf 

1 oktober 2001. 

 

 3.  Wegens dat nieuwe element, dat zich heeft voorgedaan gedurende het beraad, moet de 

heropening van de debatten ambtshalve worden bevolen om de partijen ertoe in staat te stellen 

zich nader te verklaren over de eventuele weerslag ervan op de beroepen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  beveelt de heropening van de debatten en stelt ze vast op de terechtzitting van 1 maart 

2006 om 14 uur; 

 

 -  verzoekt de partijen tegen 24 februari 2006 een aanvullende memorie, die zich beperkt 

tot de in punt 3 vermelde kwestie, in te dienen en binnen dezelfde termijn een afschrift ervan 

uit te wisselen. 

 

 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 25 januari 2006. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 


