
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4245 en 4249 

 
 

Arrest nr. 22/2009 
van 18 februari 2009 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 361, 362 en 363 van de 

programmawet (I) van 27 december 2006, ingesteld door de Waalse Regering en door de 

Vlaamse Regering. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

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

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 
 
 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 juni 2007 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 en 29 juni 2007, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 361, 362 en 363 van de programmawet (I) van 
27 december 2006 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, derde 
editie), door de Waalse Regering en door de Vlaamse Regering. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4245 en 4249 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de Vlaamse Regering, in de zaak nr. 4245; 
 
 -  de Ministerraad, in elk van de zaken. 
 
 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Ministerraad 
heeft in elk van de zaken ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 20 februari 2008 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 12 maart 2008 na de verzoekende partijen te hebben 
uitgenodigd, in een uiterlijk op 6 maart 2008 neer te leggen en binnen dezelfde termijn aan de 
Ministerraad over te zenden geschrift, hun eventuele opmerkingen mede te delen enkel wat 
betreft de nieuwe elementen die vervat zouden zijn in de memorie van wederantwoord van de 
Ministerraad. 
 
 De verzoekende partij in de zaak nr. 4245 heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 maart 2008 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. I.-S. Brouhns, tevens loco Mr. L. Depré en Mr. P. Boucquey, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 .  Mr. J. Sohier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  heeft het Hof beslist de zaken uit te stellen tot een latere terechtzitting. 
 
 Bij beschikking van 16 juli 2008 heeft het Hof de zaken vastgesteld op de terechtzitting 
van 17 september 2008. 
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 Bij brief van 11 augustus 2008 heeft de Waalse Regering het Hof laten weten dat ze 
afstand van geding doet. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 september 2008 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Slegers loco Mr. L. Depré, Mr. P. Boucquey en Mr. I.-S. Brouhns, advocaten bij 
de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 .  Mr. J. Sohier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken sine die verdaagd in afwachting van een formeel verzoek tot afstand van 
de Vlaamse Regering. 
 
 Bij brief van 1 december 2008 heeft de Vlaamse Regering het Hof laten weten dat ze 
afstand van geding doet. 
 
 Bij beschikking van 16 december 2008 heeft het Hof de zaken vastgesteld op de 
terechtzitting van 14 januari 2009, enkel om uitspraak te doen over de afstanden van geding. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 januari 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Gaudissart loco Mr. L. Depré, Mr. P. Boucquey en Mr. I.-S. Brouhns, 
advocaten bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 .  Mr. A. Daout loco Mr. J. Sohier, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken 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. 
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  II.  In rechte 

 

 1.  Bij brief van 11 augustus 2008 heeft de Waalse Regering het Hof laten weten dat ze 

afstand van geding doet. 

 

 2.  Bij brief van 1 december 2008 heeft de Vlaamse Regering het Hof laten weten dat ze 

afstand van geding doet. 

 

 3.  Op de terechtzitting van 14 januari 2009 heeft de Ministerraad hiertegen geen bezwaar 

geuit. 

 

 4.  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 de openbare terechtzitting van 18 februari 2009. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 


