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Art. 2. De termijnen voor de indiening van memories, bepaald in de bijzondere wet van 6 

januari 1989 op het Grondwettelijk Hof die thans nog lopen, worden geschorst van 
18 maart 2020 tot en met 5 april 2020 om opnieuw te beginnen lopen van ‘s 
anderendaags. 
Tot dan doet het Hof ook geen bijkomende kennisgevingen meer van nieuwe zaken 
en van memories. 
Deze schorsing zal automatisch worden verlengd indien de maatregelen van de 
Nationale Veiligheidsraad die heden in werking treden, worden verlengd of 
verstrengd. 

 
 
 
V: De termijnen voor het indienen van memories die nog lopen worden geschorst, wat 
betekent dat eigenlijk in concreto ? 
 
A: Voor de indiening van memories waarvoor de termijn NIET is verstreken vóór 18 maart, 
mag bij de normale termijn van 30 of 45 dagen (voorlopig) telkens reeds 47 (kalender)dagen 
worden bijgerekend. De termijn die inmiddels liep, is op 18 maart immers gestopt, om opnieuw 
te beginnen lopen na de verlenging van de afzonderingsmaatregelen door de Nationale 
Veiligheidsraad, dat wil zeggen vanaf 4 mei.  
 
 
V: Geldt de schorsing van de termijn ook voor het instellen van een beroep tot vernietiging 
(6 maanden) of voor het indienen van een memorie van tussenkomst ingevolge de 
bekendmaking van de zaak in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig art. 74 van de 
bijzondere wet (30 dagen).  
 
A: Neen. Voor memories van tussenkomst die moeten worden ingediend binnen een termijn 
van 30 dagen na de publicatie van het bericht in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 
74 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof, geldt de schorsing van de termijn waarin 
artikel 2 van de Richtlijn van 18 maart voorziet NIET, net zo min als voor de termijn voor het 
indienen van een beroep tot vernietiging. 
 
 



V: Het Hof doet geen bijkomende kennisgevingen meer van nieuwe zaken en van memories. 
Betekent dit dat het Hof ook geen publicatie meer doet van nieuwe zaken in het Belgisch 
Staatsblad en geen kennisgevingen meer doet van nieuwe zaken aan de verschillende 
overheden en aan de partijen in het geschil bij het verwijzende rechtscollege ? 
 
A: Een onderscheid moet worden gemaakt voor de zaken die vanaf 18 maart 2020 zijn 
binnengekomen en de zaken die voordien reeds waren binnengekomen. 
 
Voor wat betreft de zaken die vanaf 18 maart 2020 binnenkomen, is duidelijk dat het Hof 
hiervan voorlopig geen kennisgeving gaat doen. De 17 overheden (bij een beroep) en de 17 
overheden en de partijen in het bodemgeschil (bij een prejudiciële vraag) zullen dus voorlopig 
geen kennisgeving meer krijgen van die zaken. Dat wordt uitgesteld naar een meer "normale 
tijd". Het spreekt voor zich dat die zaken voorlopig ook niet meer met toepassing van artikel 74 
van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof zullen worden bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
Van de zaken waarvan vóór 18 maart 2020 nog kennis is gegeven aan de partijen, zal wel nog 
een bericht op grond van artikel 74 verschijnen in het Belgisch Staatsblad. De ratio hiervan is 
de volgende : op basis van de publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft men een termijn van 
dertig dagen om een memorie van tussenkomst in te dienen. Idealiter valt het einde van de 
termijn voor de (potentiële) partijen aan wie kennisgeving geschiedt (45 dagen) samen met     
het einde van de termijn voor belanghebbenden die een memorie van tussenkomst kunnen 
indienen (30 dagen). Als we de bekendmaking op basis van artikel 74 uitstellen voor zaken 
waarvan de termijn inmiddels reeds loopt, gaan wijzelf de procedure nodeloos vertragen. Wil 
noteren dat de termijn van 30 dagen voor het indienen van een memorie van tussenkomst NIET 
wordt geschorst, maar dat wel kan worden geopteerd voor een elektronische indiening ervan. 
(zie bij artikel 3) 
 
 
  
Art. 3. Alle stukken van de rechtspleging dienen, met toepassing van artikel 82, eerste lid, 

van de voormelde bijzondere wet in beginsel onverminderd bij een ter post 
aangetekende brief aan het Hof te worden gezonden.  
Partijen kunnen evenwel ervoor kiezen de stukken van de rechtspleging elektronisch 
te versturen aan het Hof uiterlijk om 13u op de dag waarop de termijn verstrijkt op 
het adres griffie@const-court.be, rekening houdend met de voormelde schorsing. 
Zowel het elektronisch bericht als zijn bijlage(n) worden ter griffie uitgeprint, met 
vermelding, op elk document, van de datum van de elektronische verzending door de 
partijen en de opening van het bericht ter griffie. Zij worden door de griffier voor 
ontvangst geviseerd én aan het dossier toegevoegd. 

 
 
 
V: Mogen verzoekschriften houdende beroep tot vernietiging en memories van tussenkomst 
eveneens elektronisch worden ingediend ? 
 
A: Zeker, de verzoekschriften en memories van tussenkomst mogen eveneens elektronisch, via 
e-mailbericht worden toegestuurd aan de griffie. Let wel op de bijzondere voorwaarde dat het 
elektronisch bericht vergezeld van het verzoekschrift of de memorie moet worden toegestuurd 
ten laatste om 13u (officieel uur van sluiting van de griffie) op de laatste dag van de termijn 
voor het indienen ervan. 

mailto:griffie@const-court.be


V: Mag ik op 4 mei 2020 mijn procedurestuk nog elektronisch toesturen ? 
 
A: Neen, vanaf 4 mei 2020 mag dat in beginsel niet meer. De bedoeling van de regeling bestaat 
er immers in om de wettelijk voorgeschreven procedure die voorziet in een aangetekende 
zending zo strikt mogelijk toe te passen. Er wordt alleen voorzien in een uitzondering voor de 
periode dat het zich begeven naar een postkantoor of een postpunt is bemoeilijkt door de 
beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, vermits het hier niet gaat om een essentiële 
verplaatsing. Eens de bewegingsruimte op het vlak van de verplaatsingen is genormaliseerd, 
vervalt de mogelijkheid van gebruik van de elektronische verzending. 
 
Indien de bewegingsvrijheid evenwel vanaf 4 mei 2020 verder wordt beperkt, geldt de 
uitzondering van de elektronische verzending dus ook voor de duur van de verlengde maatregel. 
 
 
V: Mag ik de procedurestukken via fax toesturen ? 
 
A : Neen, dat mag u niet. Als alternatief voor een aangetekende zending kan u enkel opteren 
voor een elektronische verzending via e-mail. 
 
Er zij opgemerkt dat indien u kiest voor de elektronische verzending, een aangetekende 
verzending niet meer nodig is. Het gebruik van beide wijzen van verzending maakt het beheer 
van de procedurestukken ingewikkelder voor de griffie. 
 
 


