
 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 7238 

 

 

Arrest nr. 19/2020 

van 6 februari 2020 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 6, 2° en 3°, en 28, 2°, van de wet van 

7 mei 2019 « tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, 

de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in 

de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale 

Loterij », ingesteld door Marc Callu. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 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 23 juli 2019 ter post aangetekende 

brief en ter griffie is ingekomen op 25 juli 2019, heeft Marc Callu, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. F. Verschuere, advocaat bij de balie van West-Vlaanderen, beroep 

tot vernietiging ingesteld van de artikelen 6, 2° en 3°, en 28, 2°, van de wet van 7 mei 2019 

« tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de 

kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de 

wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale 

Loterij » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2019). 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Vanpraet, advocaat bij de 

balie van West-Vlaanderen, heeft een memorie ingediend. 

 

 Bij beschikking van 4 december 2019 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 

L. Lavrysen en J.-P. Moerman, ter vervanging van ererechter J.-P. Snappe, te hebben gehoord, 

beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij de 

Ministerraad 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 18 december 2019 en de zaak in beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 december 

2019 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 

 

 1.  Bij op 13 november 2019 ter post aangetekende brief heeft de verzoeker het Hof laten 

weten dat hij afstand wenst te doen van zijn beroep. 

 

 2.  Niets verzet zich ertegen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand toe. 

 

 Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 februari 2020. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 


