
 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4101 

 
 

Arrest nr. 20/2008 
van 21 februari 2008 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake :  het beroep tot vernietiging van de artikelen 12 en 14 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie, 

ingesteld door de nv « Agfa-Gevaert » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

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

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

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 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 20 december 2006 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 december 2006, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 12 en 14 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 
19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie (bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2006, tweede editie) door de nv « Agfa-Gevaert », met 
maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Septestraat 27, de nv « Arcelor Steel Belgium », met 
maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, IJzerlaan 24, de nv « BASF Antwerpen », met 
maatschappelijke zetel te 2040 Antwerpen, Haven 725, Scheldelaan 600, de gcv « Bayer 
Antwerpen », met maatschappelijke zetel te 2040 Antwerpen, Haven 507, Scheldelaan 420, 
de nv « Borealis Polymers », met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen, Industrieweg 148, 
de nv « BP Chembel », met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Amocolaan 2, de 
nv « Brussels Airport Company », met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste 
Reyerslaan 80, de nv « Corn. van Loocke », met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, 
Pathoekeweg 37, de nv « Degussa Antwerpen », met maatschappelijke zetel te 
2040 Antwerpen, Tijsmanstunnel West, de nv « Elia Asset », met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Keizerslaan 20, de vzw « FEBEM », met maatschappelijke zetel te 
1030 Brussel, Paviljoenstraat 9, de vzw « Federatie van de Chemische Industrie van België », 
met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, de vzw « FETRA », met 
maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 715, de nv « Fina Antwerp 
Olefins », met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Scheldelaan 10, de bvba « Hercules 
Beringen », met maatschappelijke zetel te 3583 Paal, Industrieweg 150 – Ravenshout 7/301, 
de nv « Ineos », met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Haven 1053 – Nieuwe 
Weg 1, de nv « Kronos Europe », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 
Langerbruggekaai, Haven 8160A, de nv « Lanxess », met maatschappelijke zetel te 
2040 Antwerpen, Haven 507, Scheldelaan 420, de nv « Lanxess Rubber », met 
maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Canadastraat 21, Haven 1009, de 
nv « Machiels », met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, de 
nv « Monsanto Europe », met maatschappelijke zetel te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 460, de 
vzw « Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf », met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Lombardstraat 34-42, de nv « Pfizer Manufacturing Belgium », met 
maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Rijksweg 12, de nv « Proviron Fine Chemicals », met 
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Stationsstraat 123, de nv « Solvic », met 
maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Prins Albertstraat 44, de vzw « Staalindustrie 
Verbond », met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Arianelaan 5, de vzw « Synergrid », 
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Palmerstonlaan 4, de nv « Tessenderlo Chemie », 
met maatschappelijke zetel te 3980 Tremelo, Stationsstraat z/n, de vzw « Vlaamse 
Havenvereniging », met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 33, de 
vzw « Voka - Vlaams Economisch Verbond », met maatschappelijke zetel te 
2000 Antwerpen, Brouwersvliet 5, de nv « 3M Belgium », met maatschappelijke zetel te 
1831 Diegem, Hermeslaan 7, en de nv « Etablissementen Franz Colruyt », met 
maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196. 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
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 Op de openbare terechtzitting van 19 september 2007 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Deketelaere, tevens loco Mr. P. Mallien, advocaten bij de balie te Antwerpen, 
voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  heeft het Hof, ingevolge het verzoek geformuleerd door de raadsman van de 
verzoekende partijen in het vooruitzicht van een eventuele afstand van geding, beslist de zaak 
voort te zetten op de eerste zitting van december 2007. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 18 december 2007 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Deketelaere, tevens loco Mr. P. Mallien, advocaten bij de balie te Antwerpen, 
voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 

 1.  Met een verzoekschrift van 20 december 2006 hebben de nv « Agfa-Gevaert » en 

anderen beroep ingesteld tot vernietiging van de artikelen 12 en 14 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 19 mei 2006 « houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en 

energie ». 
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 2.  Bij brief die op 18 december 2007 in de voormiddag per fax ter griffie is ingekomen, 

hebben de verzoekende partijen verklaard dat zij wensen af te zien van het vermelde beroep, 

hetgeen werd bevestigd op de openbare terechtzitting van dezelfde dag. De Vlaamse Regering 

heeft verklaard dat zij zich daartegen niet verzet. 

 

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

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand van het beroep toe. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 21 februari 2008. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 


