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8 AUGUSTUS 1980. _ Bijzondere wet tot hervorming der instellingen.

BS 15/08/1980

in voege 01/10/1980

(de volledige bijzondere wet tot hervorming der instellingen kan bekomen worden)
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EERSTE TITEL. _ INLEIDENDE BEPALINGEN.

Art. 1-3

TITEL II. _ DE BEVOEGDHEDEN. -----------------------------------------------------Art. 4-6, 6bis,
6ter, 7, 7bis, 8-16, 16bis, 16ter
TITEL III. _ DE MACHTEN.
HOOFDSTUK I. _ Algemene bepalingen. ------------------------------------------------Art. 17-23
(onderstaande artikelen kunnen eveneens bekomen worden)
HOOFDSTUK II. _ De raden.
Eerste afdeling. _ Samenstelling. --------------------------------------------------------------Art. 24, 24bis
Afdeling Ibis. - Verkiezingen.
Eerste onderafdeling. - Kiezers. --------------------------------------------------------------Art. 25
Onderafdeling 2. - Indeling van de kiezers en van de stembureaus. ---------------------------Art. 26, 26bis,
26ter, 26quater
Onderafdeling 3. - Oproeping van de kiezers. ------------------------------------------------Art. 27
Onderafdeling 4. - Kandidaatstelling en stembiljetten. ----------------------------------------Art. 28, 28bis,
28ter, 28quater
Onderafdeling 5.- Verdeling van de zetels en aanwijzing van de gekozenen. ------------------Art. 29, 29bis
I. Zetelverdeling bij ontstentenis van lijstenverbinding. ----------------------------------------Art. 29ter,
29quater
II. Zetelverdeling in geval van lijstenverbinding. -----------------------------------------------Art. 29quinquies,
29sexies, 29septies
III. Aanwijzing van de gekozenen. -----------------------------------------------------------Art. 29octies,
29octies1, 29nonies,
29nonies1, 29decies,
29undecies
Onderafdeling 6. - Verkiezing van de Brusselse leden. ---------------------------------------Art. 30
Onderafdeling 7. - Andere modaliteiten van de verkiezing dan die welke geregeld
worden door deze wet. -------------------------------------------------Art. 30bis, 31,
31bis, 31ter
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Afdeling 2. _ Werking.
Eerste onderafdeling. _ Gemeenschappelijke bepalingen. -------------------------------------Art. 32-37,
37bis, 38-48, 48bis, 49
Onderafdeling 2. _ Bijzondere bepalingen.----------------------------------------------------Art. 50-53
Onderafdeling 3. - Bepalingen eigen aan het Vlaams Parlement. ------------------------------Art. 53bis, 53ter,
53quater, 53quinquies
Afdeling 3. - Bekendmaking en inwerkingtreding van de decreten-----------------------------Art. 54-58
HOOFDSTUK III. _ De Regeringen.
Eerste afdeling. _ Samenstelling. --------------------------------------------------------------Art. 59-67
Afdeling 2. _ Werking.
Eerste onderafdeling. _ Gemeenschappelijke bepalingen. -------------------------------------Art. 68-75
Onderafdeling 2 _ Bijzondere bepalingen. ----------------------------------------------------Art. 76-77
Afdeling 3. _ Bevoegdheden.-----------------------------------------------------------------Art. 78-83
Afdeling 4. _ Bekendmaking en inwerkingtreding van de besluiten. ----------------------------Art. 84-86
Afdeling 5. _ De diensten. --------------------------------------------------------------------Art. 87-91
Afdeling VI. - Onderwijspersoneel. ----------------------------------------------------------Art. 91bis
TITEL IV. _ SAMENWERKING TUSSEN DE GEMEENSCHAPPEN. -------------------Art. 92
TITEL IVBIS. - SAMENWERKING TUSSEN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN
EN DE GEWESTEN ---------------------------------------------------------Art. 92bis, 92ter
TITEL IVter. - Informatie van de Kamers en de Raden over de voorstellen van normatieve
rechtshandelingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. ------Art. 92quater
TITEL V. _ SLOTBEPALINGEN. ----------------------------------------------------------Art. 93-95
TITEL VI. - OVERGANGSBEPALING. ---------------------------------------------------Art. 96-100
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EERSTE TITEL. _ INLEIDENDE BEPALINGEN.
Artikel 1.
§ 1. Het Parlement en de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, hierna genoemd “het Vlaams Parlement” en
de “Vlaamse Regering”, zijn bevoegd voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.
Zij oefenen in het Vlaamse Gewest de bevoegdheden van de gewestorganen uit voor de aangelegenheden
bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet, onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door deze wet.
§ 2. Het Parlement en de Regering van de Franse Gemeenschap, hierna genoemd “de Franse
Gemeenschapsraad” en “de Franse Gemeenschapsregering”, zijn bevoegd voor de aangelegenheden bedoeld in
artikel 59bis van de Grondwet.
§ 3. Er is voor het Waalse Gewest een Parlement en een Regering hierna genoemd “het Waals Parlement” en de
“Waalse Regering”, die in het Waalse Gewest bevoegd zijn voor de aangelegenheden bedoeld in artikel
107quater van de Grondwet.
§ 4. opgeheven
Art. 2.
Het grondgebied van het Vlaamse en het Waalse Gewest wordt, afgebakend als volgt :
Het Vlaamse Gewest omvat het grondgebied van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen, alsook het grondgebied van de administratieve arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven.
Het Waalse Gewest omvat het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, alsook
het grondgebied van het administratief arrondissement Nijvel.
Onder het grondgebied van de hierboven genoemde provincies en arrondissementen wordt verstaan het
grondgebied van die provincies en arrondissementen zoals dit bestond op 1 oktober 1979.
Art. 3.
De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Vlaamse Gewest hebben
rechtspersoonlijkheid.
Voor het Vlaamse Gewest, worden de attributen van de rechtspersoonlijkheid overeenkomstig deze wet,
inzonderheid artikel 1, uitgeoefend.
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TITEL II. _ DE BEVOEGDHEDEN.
Art. 4.
De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2, 1°, van de Grondwet zijn :
1° De bescherming en de luister van de taal;
2° De aanmoediging van de vorming van navorsers;
3° De schone kunsten;
4° Het cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijk-culturele instellingen met
uitzondering van de monumenten en landschappen;
5° De bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten;
6° De radio-omroep en de televisie, het uitzenden van mededelingen van de Nationale Regering ...
uitgezonderd;
6°bis. De hulp aan de geschreven pers;
7° Het jeugdbeleid;
8° De permanente opvoeding en de culturele animatie;
9° De lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;
10° De vrijetijdsbesteding en het toerisme;
11° De voorschoolse vorming in de peutertuinen;
12° De post- en parascolaire vorming;
13° De artistieke vorming;
14° De intellectuele, morele en sociale vorming;
15° De sociale promotie;
16° De beroepsomscholing en -bijscholing, met uitzondering van de regeling van de tegemoetkoming
in de uitgaven inherent aan de selectie, de beroepsopleiding en de nieuwe installatie van het personeel door
een werkgever in dienst genomen met het oog op de oprichting van een onderneming, de uitbreiding of de
overschakeling van zijn onderneming;
17° opgeheven

gdp

5

Coordinatie--Instellingen-Bijzondere-wet-tot-hervorming-der-instellingen--beknopt--Wet-08-08-1980.doc

Art. 5.
§ 1. De persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2bis, van de Grondwet, zijn :
I. Wat het gezondheidsbeleid betreft :
1° Het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen,
met uitzondering van :
a de organiek
b de financiering van de exploitatie, wanneer deze geregeld is door de organieke wetgeving;
c de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
d de basisregelen betreffende de programmatie;
e de basisregelen betreffende de financiering van de infrastructuur, met inbegrip van de
zware medische apparatuur;
f de nationale erkenningsnormen uitsluitend voor zover deze een weerslag kunnen hebben op
de bevoegdheden bedoeld in b, c, d en e hiervoren;
g de bepaling van de voorwaarden voor en de aanwijzing tot universitair ziekenhuis
overeenkomstig de wetgeving op de ziekenhuizen.
2° De gezondheidsopvoeding alsook de activiteiten en diensten op het vlak van de preventies
gezondheidszorg, met uitzondering van de nationale maatregelen inzake profylaxies.
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II. Wat de bijstand aan personen betreft :
1° Het gezinsbeleid met inbegrip van alle normen van hulp en bijstand aan gezinnen en kinderen.
2° Het beleid inzake maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de organieke regels betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met uitzondering van :
a de vaststelling van het minimumbedrag, de toekenningsvoorwaarden en de financiering van
het wettelijk gewaarborgd inkomen overeenkomstig de wetgeving tot instelling van het recht op een
bestaansminimum;
b de aangelegenheden met betrekking tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
die geregeld zijn in de artikelen 1 en 2 en in de hoofdstukken IV, V en VII van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, onverminderd de bevoegdheid
van de Gemeenschappen om aanvullende of bijkomende rechten toe te kennen;
c de aangelegenheden met betrekking tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
die geregeld zijn in de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door
de commissies van openbare onderstand;
d de regelingen met betrekking tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
de gemeenten bedoeld in artikelen 6 en 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, die opgenomen zijn
in de artikelen 6, § 4, 11, § 5, 18ter, 27, § 4, en 27bis, § 1, laatste lid, van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in de wet van 9 augustus 1988
tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de
provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en
provincieraadsverkiezingen.
3° Het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen;
4° Het beleid inzake minder-validen, met inbegrip van minder-validen, met uitzondering van :
a de regelen betreffende en de financiering van de toelagen aan de minder-validen,
met inbegrip van de individuele dossiers;
b de regelen betreffende de financiële tegemoetkoming voor de tewerkstelling van
minder-valide werknemers, die toegekend wordt aan de werkgevers die minder-validen tewerkstellen.
5° Het bejaardenbeleid met uitzondering van de vaststelling van het minimumbedrag, van de
toekenningsvoorwaarden en van de financiering van het wettelijk gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
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6° De jeugdbescherming, met inbegrip van de sociale bescherming en de gerechtelijke bescherming,
maar met uitzondering van :
a de burgerrechtelijke regels met betrekking tot het statuut van de minderjarigen en van de familie,
zoals die vastgesteld zijn door het Burgerlijk Wetboek en de wetten tot aanvulling ervan;
b de strafrechtelijke regels waarbij gedragingen die inbreuk plegen op de jeugdbescherming,
als misdrijf worden omschreven en waarbij op die inbreuken straffen worden gesteld, met inbegrip van
de bepalingen die betrekking hebben op de vervolgingen, onverminderd artikel 11;
c de organisatie van de jeugdgerechten, hun territoriale bevoegdheid en de rechtspleging voor
die gerechten;
d de opgave van de maatregelen die kunnen worden genomen ten aanzien van minderjarigen
die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
e de ontzetting uit de ouderlijke macht en het toezicht op de gezinsbijslag of
andere sociale uitkeringen.
7° De sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie.
III. opgeheven
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§ 2. De Gemeenschapsregeringen brengen de bevoegde federale overheid op de hoogte van hun beslissingen
inzake erkenning, sluiting en investeringen betreffende de aangelegenheden bedoeld
in § 1, I, 1°;
§ 3. Er wordt een overlegorgaan voor het gezondheidsbeleid opgericht in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad.
Dit overlegorgaan groepeert de vertegenwoordigers van de Gemeenschapsregeringen en van de bevoegde
federale overheid.
Zijn samenstelling en opdrachten worden bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Dit
koninklijk besluit zal toezien op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het tweetalig gebied BrusselHoofdstad.
Art. 6.
§ 1. De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet zijn :
I. Wat de ruimtelijke ordening betreft :
1° De stedebouw en de ruimtelijke ordening;
2° De rooiplannen van de gemeentewegen;
3° De verkrijging, aanleg en uitrusting van gronden voor industrie, ambachtswezen en diensten of
van andere onthaalinfrastructuren voor investeerders, met inbegrip van de investeringen voor de uitrusting
van industriezones bij de havens en de beschikbaarstelling daarvan voor de gebruikers;
4° De stadsvernieuwing;
5° De vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimte;
6° Het grondbeleid;
7° De monumenten en de landschappen.
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II. Wat het leefmilieu en het waterbeleid betreft :
1° De bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de bodem, de ondergrond,
het water en de lucht tegen verontreiniging en aantasting, alsmede de strijd tegen de geluidshinder;
2° Het afvalstoffenbeleid;
3° De politie van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven onder voorbehoud van
de maatregelen van interne politie die betrekking hebben op de arbeidsbescherming;
4° De waterproduktie en watervoorziening, met inbegrip van de technische reglementering inzake
de kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van het afvalwater en de riolering.
De federale overheid is echter bevoegd voor :
1° Het vaststellen van de produktnormen;
2° De bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval;
3° De doorvoer van afvalstoffen.
III. Wat de landinrichting en het natuurbehoud betreft :
1° De ruilverkaveling van landeigendommen en de landinrichting;
2° De natuurbescherming en het natuurbehoud, met uitzondering van de in-, uit- en doorvoer
van uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen;
3° De groengebieden, parkgebieden en groene ruimten;
4° De bossen;
5° De jacht, met uitzondering van de vervaardiging van, de handel in en het bezit van jachtwapens,
en de vogelvangst;
6° De visvangst;
7° De visteelt;
8° De landbouwhydraulica en de onbevaarbare waterlopen met inbegrip van hun bermen;
9° De ontwatering;
10° De polders en wateringen,
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IV. Wat de huisvesting betreft :
De huisvesting en de politie van woongelegenheden die gevaar opleveren voor de openbare reinheid en
gezondheid.
V. Het landbouwbeleid en de zeevisserij, onverminderd de federale bevoegdheid inzake :
1° de normering en de daarop toepasbare controle inzake de kwaliteit van de grondstoffen en
de plantaardige producten met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen;
2° de normering en de daarop toepasbare controle inzake de dierengezondheid, het dierenwelzijn en
de kwaliteit van de dierlijke producten met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de
voedselketen;
3° de inkomensvervangende maatregelen bij vervroegde uittreding van oudere landbouwers;
4° het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, met dien verstande dat de gewesten in
zijn schoot beschikken over een gegarandeerde en significante vertegenwoordiging.
Het akkoord van de betrokken gewestregeringen is vereist voor de maatregelen van de federale overheid inzake
dierenwelzijn die een weerslag hebben op het landbouwbeleid.
VI. Wat de economie betreft :
1° Het economisch beleid;
2° De gewestelijke aspecten van het kredietbeleid met inbegrip van de oprichting en het beheer van
de openbare kredietinstellingen;
3° Het afzet- en uitvoerbeleid, onverminderd de federale bevoegdheid :
a om waarborgen te verstrekken tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico's;
de vertegenwoordiging van de gewesten in de federale instellingen en organen die deze waarborgen
verstrekken, wordt verzekerd;
b inzake het multilaterale handelsbeleid, onverminderd de toepassing van artikel 92bis, § 4bis.
4° De in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor
ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en
technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer met
betrekking tot het leger en de politie en met naleving van de criteria vastgesteld in de Gedragscode van de
Europese Unie op het stuk van de uitvoer van wapens;
5° De natuurlijke rijkdommen.
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Evenwel,
1° wordt iedere door het Gewest uitgevaardigde reglementering met betrekking tot fiscale voordelen
die in het kader van de nationale fiscaliteit en met toepassing van de wetten op de economische expansie
worden verleend, voor akkoord voorgelegd aan de bevoegde nationale overheid;
2° kan de Ministerraad op het gebied van de economische expansie, op voorstel van de betrokken
Gewestregering, de Staatswaarborg verlenen bedoeld in de artikelen 19 tot 21 en 22, derde lid, e, van de
wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie.
In economische aangelegenheden oefenen de Gewesten hun bevoegdheden uit met inachtneming van de
beginselen van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen en van de vrijheid van handel en
nijverheid, alsook met inachtneming van het algemeen normatief kader van de economische unie en de monetaire
eenheid, zoals vastgesteld door of krachtens de wet, en door of krachtens de internationale verdragen.
De nationale overheid is met dit doel bevoegd om algemene regels vast te stellen inzake :
1° de overheidsopdrachten;
2° de bescherming van de verbruiker;
3° de organisatie van het bedrijfsleven;
4° de maxima voor hulp aan ondernemingen op het gebied van de economische expansie,
die slechts gewijzigd kunnen worden met het akkoord van de Gewesten.
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Bovendien is alleen de federale overheid bevoegd voor :
1° het muntbeleid, zowel intern als extern;
2° het financieel beleid en de bescherming van het spaarwezen, met inbegrip van de reglementering en
de controle op de kredietinstellingen en andere financiële instellingen en op de verzekeringsmaatschappijen
en daarmee gelijkgestelde ondernemingen, de holdings en de gemeenschappelijke beleggingsfondsen, het
hypothecair krediet, het consumptiekrediet, het bank- en verzekeringsrecht, alsmede de oprichting en het
beheer van haar openbare kredietinstellingen;
3° het prijs- en inkomensbeleid;
4° het mededingingsrecht en het recht inzake de handelspraktijken, met uitzondering van de
toekenning van kwaliteitslabels en oorsprongbenamingen van regionale of lokale aard;
5° het handelsrecht en het vennootschapsrecht;
6° de vestigingsvoorwaarden, met uitzondering van de bevoegdheid van de Gewesten voor
de vestigingsvoorwaarden inzake toerisme;
7° de industriële en intellectuele eigendom;
8° de contingenten en vergunningen met uitzondering van de vergunningen voor de in-, uit- en
doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel
en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik,
onverminderd de federale bevoegdheid voor deze met betrekking tot het leger en de politie;
9° de metrologie en de normalisatie;
10° het statistisch geheim;
11° de Nationale Investeringsmaatschappij;
12° het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.
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VII. Wat het energiebeleid betreft :
De gewestelijke aspecten van de energie, en in ieder geval :
a De distributie en het plaatselijke vervoer van elektriciteit door middel van netten waarvan
de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt;
b De openbare gasdistributie;
c De aanwending van mijngas en van gas afkomstig van hoogovens;
d De netten voor warmtevoorziening op afstand;
e De valorisatie van steenbergen;
f De nieuwe energiebronnen met uitzondering van deze die verband houden met de kernenergie;
g De terugwinning van energie door de nijverheid en andere gebruikers;
h Het rationeel energieverbruik.
De federale overheid is echter bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun technische en economische
ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven, te weten :
a Het nationaal uitrustingsprogramma in de elektriciteitssector;
b De kernbrandstofcyclus;
c De grote infrastructuren voor de stockering; het vervoer en de produktie van energie;
d De tarieven.
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VIII. Wat de ondergeschikte besturen betreft :
1° de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de provinciale en gemeentelijke
instellingen, met uitzondering van :
- de regelingen die krachtens de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet,
de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot
regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen opgenomen zijn in de
gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de
provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en
provincieraadsverkiezingen;
- de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 5, 5bis, 70, 3° en 8°, 126, tweede en derde lid,
en titel XI van de provinciewet;
- de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 125, 126, 127 en 132 van
de nieuwe gemeentewet, voor zover zij de registers van de burgerlijke stand betreffen;
- de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van artikel 135, § 2,
van de nieuwe gemeentewet, en de brandweer;
- de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen.
De gewesten oefenen deze bevoegdheid uit, onverminderd de artikelen 279 en 280 van de nieuwe
gemeentewet.
De gemeenteraden of de provincieraden regelen alles wat van gemeentelijk of provinciaal belang is; zij
beraadslagen en besluiten over elk onderwerp dat hen door de federale overheid of door de gemeenschappen
is voorgelegd.
De provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement BrusselHoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de
arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen worden benoemd en afgezet
door de betrokken gewestregering, op eensluidend advies van de Ministerraad.
Wanneer een gemeenschaps- of gewestregering informatie opvraagt uit de registers van de burgerlijke stand,
geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk gevolg aan dat verzoek;
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2° het wijzigen of corrigeren van de grenzen van de provincies en van de gemeenten, met uitzondering
van de grenzen van de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de gemeenten Komen-Waasten en Voeren;
3° de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de instellingen van de agglomeraties en
federaties van gemeenten, behalve voor de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en voor de gemeenten Komen-Waasten en
Voeren;
4° de verkiezing van de provinciale, gemeentelijke en binnengemeentelijke organen, alsook van
de organen van de agglomeraties en federaties van gemeenten, met inbegrip van de controle op de hierop
betrekking hebbende verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed :
a met uitzondering van de regelingen die krachtens de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van
de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de
provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en
provincieraadsverkiezingen opgenomen zijn in de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke
wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek,
de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige
parlements- en provincieraadsverkiezingen, en
b met uitzondering van de exclusieve bevoegdheid van de Raad van State om bij wijze van
arresten op de beroepen in hoogste aanleg uitspraak te doen in kiesrechtzaken;
c met dien verstande dat decreten en ordonnanties die als gevolg hebben dat de evenredigheid van
de zetelverdeling in verhouding tot de verdeling der stemmen vermindert, moeten worden aangenomen
met de in artikel 35, § 3, bedoelde meerderheid.
De gewesten oefenen deze bevoegdheid uit, onverminderd de artikelen 5, tweede en derde lid, 23bis
en 30bis van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, en de artikelen 2, § 2, vierde lid, 3bis,
tweede lid, 3novies, tweede lid, en 5, derde lid, van de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen;
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5° het tuchtstelsel voor de burgemeesters, met dien verstande dat de burgemeester, die bij de Raad
van State een beroep in hoogste aanleg instelt tegen een tegen hem uitgesproken tuchtsanctie die niet
gebaseerd is op zijn kennelijk wangedrag, maar op de niet-naleving van een wet, een decreet, een
ordonnantie, een reglement of een administratieve handeling, de kamer kan verzoeken, al naar het geval, een
prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof of de zaak te verwijzen naar de algemene vergadering van
de afdeling administratie, die nagaat of het reglement of de administratieve handeling geen inbreuk uitmaakt
op artikel 16bis van deze bijzondere wet of artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met
betrekking tot de Brusselse instellingen; de kamer moet op dit verzoek ingaan; het Arbitragehof of de
algemene vergadering van de afdeling administratie doet uitspraak binnen een termijn van zestig dagen; de
kamer moet zich voor de oplossing van het geschil voegen, al naar het geval, naar het arrest van het
Arbitragehof of de uitspraak van de algemene vergadering; het beroep van de burgemeester bij de Raad
van State is opschortend; de Raad van State doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van zestig
dagen; indien de verwijzing naar het Arbitragehof of de algemene vergadering wordt gevraagd, doet de
Raad uitspraak binnen zestig dagen na hun uitspraak;
6° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende
erediensten, met uitzondering van de erkenning van de erediensten en de wedden en pensioenen van de
bedienaars der erediensten;
7° de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
8° de verenigingen van provincies en gemeenten tot nut van het algemeen, met uitzondering van het
door de wet georganiseerde specifiek toezicht inzake brandbestrijding;
9° de algemene financiering van de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten en
de provincies;
9°bis. de federale overheid kan jaarlijks aan de gemeenten van elk Gewest, na voorafgaand eensluidend
advies van de betrokken Gewestregering, de opbrengst toewijzen van de federale bijdrage ter compensatie
van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, die
gelokaliseerd is in het betrokken Gewest en voorzover die toewijzing het bedrag van de in het Gewest
gelokaliseerde opbrengst niet overschrijdt.
Met het oog op die toewijzing wordt de opbrengst geacht te zijn gelokaliseerd op de plaats waar de kWh
door de eindafnemer voor eigen gebruik wordt verbruikt.
De Gewesten zijn bevoegd om, bij besluit van hun Regering, na voorafgaand overleg met de federale
overheid, in functie van de plaats waar de kWh door de eindafnemer voor eigen gebruik wordt verbruikt,
gehele of gedeeltelijke vrijstellingen te verlenen ten aanzien van de federale bijdrage ter compensatie van de
inkomstenderving ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.
Het besluit bedoeld in het vorige lid wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien het niet bij
decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel is bekrachtigd binnen twaalf maanden na de
datum van zijn inwerkingtreding;
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10° de financiering van de opdrachten uit te voeren door de gemeenten, de agglomeraties en
federaties van gemeenten, de provincies en door andere publiekrechtelijke rechtspersonen in de tot de
bevoegdheid van de gewesten behorende aangelegenheden, behalve wanneer die opdrachten betrekking
hebben op een aangelegenheid waarvoor de federale overheid of de gemeenschappen bevoegd zijn;
11° de voorwaarden waaronder en de wijze waarop binnengemeentelijke territoriale organen,
bedoeld in artikel 41 van de Grondwet, kunnen worden opgericht.
De handelingen, reglementen en verordeningen van de overheden van de provincies, de gemeenten, de
agglomeraties en federaties van gemeenten en andere bestuursoverheden mogen niet in strijd zijn met de wetten
en de besluiten van de federale overheid of de decreten en besluiten van de gemeenschappen, welke in elk geval
die overheden met de uitvoering daarvan en met andere opdrachten, met inbegrip van het geven van advies,
kunnen belasten, alsook met het op de begroting brengen van alle uitgaven die zij aan deze overheden opleggen.
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IX. Wat het tewerkstellingsbeleid betreft :
1° De arbeidsbemiddeling;
2° de programma's voor wedertewerkstelling van de niet-werkende werkzoekenden, met uitsluiting van
de programma's voor wedertewerkstelling in de besturen en de diensten van de federale overheid of die
onder het toezicht van deze overheid ressorteren en met uitsluiting van de overeenkomsten bedoeld in
afdeling 5 van hoofdstuk II van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector.
Voor iedere binnen het raam van een arbeidsovereenkomst in een wedertewerkstellingsprogramma
geplaatste niet-werkende werkzoekende, kent de federale overheid een financiële tegemoetkoming toe,
waarvan het bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit vastgestelde bedrag overeenstemt met een
werkloosheidsvergoeding.
De financiële tussenkomst bedoeld in het vorige lid kan schommelen in functie van de periode gedurende
dewelke de wedertewerkgestelde werkzoekende ingeschreven is als werkzoekende en geen werk heeft.
Het bedrag van die tussenkomst wordt vastgesteld in akkoord met de Gewestregeringen.
De federale overheid kent eveneens de financiële tegemoetkoming toe, bedoeld in het tweede lid, voor een
aantal werknemers, tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een statuut, gelijk
aan het aantal betrekkingen dat gehandhaafd is onder de betrekkingen die de dag vóór de opheffing van de
wedertewerkstellingsprogramma's door een gewest in het kader van die programma's ingevuld waren.
3° De toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.
Het toezicht op de naleving van deze normen ressorteert onder de bevoegdheid van de federale overheid.
De vaststelling van de inbreuken kan eveneens worden verricht door de daartoe door de Gewesten
gemachtigde ambtenaren.
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X. Wat de openbare werken en het vervoer betreft :
1° de wegen en hun aanhorigheden;
2° de waterwegen en hun aanhorigheden;
2°bis het juridisch stelsel van de land- en waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij,
met uitzondering van de spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
3° de havens en hun aanhorigheden;
4° de zeewering;
5° de dijken;
6° de veerdiensten;
7° de uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering
van de luchthaven Brussel-Nationaal;
8° het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer, met inbegrip van de bijzondere vormen van
geregeld vervoer, het taxivervoer en het verhuren van auto's met chauffeur;
9° de loodsdiensten en de bebakeningsdiensten van en naar de havens, evenals de reddings- en
sleepdiensten op zee.
De bevoegdheden bedoeld in 2°, 3°, 4° en 9°, houden het recht in om in de territoriale wateren en op het
continentaal plat de werken en aktiviteiten uit te voeren, met inbegrip van het baggeren, die noodzakelijk zijn voor
de uitoefening van deze bevoegdheden.
§ 2. De betrokken Regeringen moeten onderling overleg plegen wat betreft :
1° de bijzondere bepalingen betreffende de bossen gelegen op het grondgebied van meer dan
één Gewest;
2° het openen en sluiten van de jacht, van de vogelvangst en van de visvangst;
3° de waterlagen die zich over meer dan één Gewest uitstrekken.
Wanneer de bepalingen van 1°, 2° en 3° betrekking hebben op aangelegenheden betreffende een ander
grondgebied dan dat van het Vlaamse en het Waalse Gewest, wordt de overheid bevoegd voor dat grondgebied,
bij het overleg betrokken.
§ 2bis. De betrokken gewestregeringen en de federale overheid plegen onderling overleg voor de voorbereiding
van de onderhandelingen en de beslissingen, alsmede voor het opvolgen van de activiteiten van de Europese
instellingen die betrekking hebben op het landbouwbeleid.
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§ 3. Er wordt overleg gepleegd tussen de betrokken Regeringen en de bevoegde federale overheid :
1° opgeheven
2° voor iedere maatregel op het gebied van het energiebeleid, buiten de bevoegdheden opgesomd
in § 1, VII;
3° over de grote lijnen van het nationaal energiebeleid.
4° voor de minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van wegen,
havens, waterwegen, dijken, luchthavens en vliegvelden;
5° voor de werken uit te voeren ten behoeve van Europese en internationale instellingen;
6° voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare vliegvelden, en voor de rechten
die er betrekking op hebben;
7° opgeheven .
§ 3bis. Er wordt overleg gepleegd tussen de betrokken Regeringen en de betrokken federale overheid over :
1° het uitwisselen van informatie tussen de diensten voor opleiding, werkloosheid en bemiddeling,
alsmede over de initiatieven met betrekking tot de programma's voor wedertewerkstelling van de nietwerkende werkzoekenden;
2° de planning, de functionaliteit en de compatibiliteit van het autosnelwegen- en waterwegennet;
3° de samenwerking tussen de spoorwegen, enerzijds, en de maatschappijen voor stads- en
streekvervoer, anderzijds, met het oog op de coördinatie en de bevordering van het openbaar vervoer;
4° de opgave en de opvolging van de maatregelen die kunnen worden genomen ten aanzien van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.
5° de maatregelen die een weerslag hebben op het landbouwbeleid.
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§ 4. De Regeringen worden betrokken bij :
1° het ontwerpen van de federale regelingen inzake produktnormen en inzake de doorvoer van
afvalstoffen, bedoeld in § 1, II, tweede lid, 1° en 3°.
2° opgeheven
3° het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en
vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen;
4° het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie en de uitwerking van de veiligheid van
het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvelden;
5° de uitwerking van het nationaal uitrustingsprogramma in de elektriciteitssector bedoeld in
artikel 6, § 1, VII, tweede lid.
6° het ontwerpen van de federale algemene bepalingen bedoeld in artikel 9, § 1, tweede lid,
van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
7° het ontwerpen van federale algemene bepalingen bedoeld in artikel 189 van de nieuwe
gemeentewet.
§ 5. De federale overheid en de betrokken Gewestregeringen bepalen in overleg de wijze waarop het beleid
inzake in-, uit-, en doorvoer van afvalstoffen kan worden gecoördineerd.
§ 6. De Regeringen geven inlichtingen :
1° Aan de Minister tot wiens bevoegdheid de energie behoort, over het beheer van de verenigingen
van gemeenten voor gas- en electriciteitsvoorziening;
2° opgeheven
§ 7. De Regeringen bedoeld in de § 2 tot 6 zijn de Regeringen bepaald in deze wet alsmede de overheid die
bevoegd is voor het andere grondgebied dan dat van het Vlaamse Gewest of het Waalse Gewest.
§ 8. Indien een voorstel van wet, decreet of ordonnantie een materie betreft, bedoeld in de §§ 2, 2bis, 3, 3bis, 4,
5, en in artikel 11, tweede lid, vindt het overleg, de betrokkenheid of de adviesverlening van de federale overheid
en de betrokken Gemeenschaps- of Gewestregeringen plaats volgens de regelen bepaald in het reglement van de
Wetgevende Kamer of het Parlement waarbij het voorstel van wet, decreet of ordonnantie wordt ingediend.
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Art. 6bis.
§ 1. De Gemeenschappen en Gewesten zijn bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek in het raam van hun
respectieve bevoegdheden, met inbegrip van het onderzoek ter uitvoering van internationale of supranationale
overeenkomsten of akten.
§ 2. De federale overheid is evenwel bevoegd voor :
1° het wetenschappelijk onderzoek dat nodig is voor de uitoefening van haar eigen bevoegdheden,
met inbegrip van het wetenschappelijk onderzoek ter uitvoering van internationale of supranationale
overeenkomsten of akten;
2° de uitvoering en organisatie van netwerken voor gegevensuitwisseling tussen wetenschappelijke
instellingen op nationaal en internationaal vlak;
3° het ruimtevaartonderzoek in het raam van internationale of supranationale instellingen en
overeenkomsten of akten;
4° de federale wetenschappelijke en culturele instellingen, met inbegrip van hun onderzoeksactiviteiten
en hun activiteiten van openbare dienstverlening. De Koning wijst deze instellingen bij in Ministerraad
overlegd besluit aan. Het eensluidend advies van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen is vereist voor
elke latere wijziging van dit besluit;
5° de programma's en acties die een homogene uitvoering vereisen op nationaal of internationaal vlak
in domeinen en volgens nadere regels vastgesteld in samenwerkingsakkoorden bedoeld in
artikel 92bis, § 1;
6° het bijhouden van een permanente inventaris van het wetenschappelijk potentieel van het land
volgens regels vastgesteld in een samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, § 1;
7° de Belgische medewerking aan activiteiten van internationale onderzoeksorganen volgens regels
vastgesteld in samenwerkingsakkoorden bedoeld in artikel 92bis, § 1.
§ 3. Onverminderd de bepalingen van § 1, kan de nationale overheid initiatieven nemen, structuren opzetten en in
financiële middelen voorzien voor het wetenschappelijk onderzoek in de aangelegenheden die tot de bevoegdheid
van de Gemeenschappen of de Gewesten behoren, en dat bovendien :
a ofwel het voorwerp uitmaakt van internationale of supranationale overeenkomsten of
akten waarbij België verdragspartner is of als zodanig wordt beschouwd;
b ofwel betrekking heeft op acties of programma's die de belangen van een Gemeenschap of
een Gewest overschrijden.
In die gevallen legt de federale overheid voorafgaand aan haar beslissing aan de Gemeenschappen en/of
Gewesten een voorstel tot samenwerking voor, op advies van de overeenkomstig artikel 92ter samengestelde
Federale Raad voor het Wetenschapsbeleid.
Elke Gemeenschap en elk Gewest kunnen iedere deelneming weigeren wat hen betreft en wat de instellingen
aangaat die onder hun bevoegdheid ressorteren.
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§ 4. opgeheven
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Art. 6ter.
Onderdelen van de ontwikkelingssamenwerking worden vanaf 1 januari 2004 overgeheveld in zoverre ze
betrekking hebben op de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden.
Een bijzondere werkgroep wordt opgericht, die tot taak heeft om, in overleg met de sector en uiterlijk tegen 31
december 2002, een lijst voor te stellen van de aangelegenheden die betrekking hebben op de bevoegdheden
van de gemeenschappen en gewesten inzake ontwikkelingssamenwerking
Art. 7.
§ 1. Met uitzondering van de regelingen die krachtens de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de
gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot
regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen opgenomen zijn in de gemeentewet, de
gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van
de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen, zijn de gewesten bevoegd voor de organisatie en de
uitoefening van het administratief toezicht op de provincies, de agglomeraties en federaties van gemeenten, de
gemeenten en de binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet.
Het eerste lid doet echter geen afbreuk aan de bevoegdheid van de federale overheid en van de gemeenschappen
om, met betrekking tot aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren, zelf een specifiek administratief
toezicht te organiseren en uit te oefenen.
De gewesten oefenen de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid uit onverminderd de regelingen die zijn
opgenomen in de artikelen 12, § 3; 28, § 3; 41; 65, § 3; 68, § 3; 146, § 2; 150, § 3; 155, § 3; 231, § 3, 2°;
235, § 1, tweede lid; 237; 249, § 3; 287, § 3 en, voor zover zij betrekking hebben op de gemeenten KomenWaasten en Voeren, de artikelen 47, § 2, 235, § 3, 240, § 2, 241, § 2, 244, 254, 258 en 264 tot 266 van de
nieuwe gemeentewet.
§ 2. In afwijking van § 1 wordt door de federale overheid noch door de gewesten enig administratief toezicht
georganiseerd noch uitgeoefend op de beslissingen inzake tuchtaangelegenheden met betrekking tot de lokale
politie.
Art. 7bis.
Onverminderd de bepalingen vermeld in artikel 7, § 1, eerste en derde lid, en de artikelen 279 en 280 van de
nieuwe gemeentewet, worden de samenstelling, organisatie, bevoegdheid, werking, aanstelling of verkiezing van
de organen van en het administratief toezicht op de gemeenten die gelegen zijn op het grondgebied van eenzelfde
gewest door dit gewest op identieke wijze geregeld.
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Art. 8.
Tot de bevoegdheden van de Raden in de aangelegenheden opgesomd in de artikelen 4, 5, 6 en 7 behoort het
aannemen van bepalingen en andere maatregelen betreffende de infrastructuur die noodzakelijk is voor de
uitoefening van die bevoegdheden.
Art. 9.
In de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren, kunnen de Gemeenschappen en de Gewesten
gedecentraliseerde diensten, instellingen en ondernemingen oprichten of kapitaalsparticipaties nemen.
Het decreet kan aan voornoemde organismen rechtspersoonlijkheid toekennen en hun toelaten
kapitaalsparticipaties te nemen. Onverminderd artikel 87, § 4, regelt het hun oprichting, samenstelling,
bevoegdheid, werking en toezicht.
Art. 10.
De decreten kunnen rechtsbepalingen bevatten in aangelegenheden waarvoor de Raden niet bevoegd zijn, voor
zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid.
Art. 11.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten kunnen de decreten de nietnaleving van hun bepalingen strafbaar stellen en de straffen wegens die niet-naleving bepalen; de bepalingen van
Boek I van het Strafwetboek zijn hierop van toepassing, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere
inbreuken door een decreet kunnen worden gesteld.
Het eensluidend advies van de Ministerraad is vereist voor iedere beraadslaging in de Gemeenschaps- of
Gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is opgenomen waarin
Boek I van het Strafwetboek niet voorziet.
Binnen de grenzen vermeld in het eerste lid, kunnen de decreten :
1° de hoedanigheid van agent of officier van gerechtelijke politie toekennen aan de
beëdigde ambtenaren van de Gemeenschaps- of Gewestregering of van instellingen die onder het gezag of
het toezicht van de Gemeenschaps- of Gewestregering ressorteren;
2° de bewijskracht regelen van processen-verbaal;
3° de gevallen bepalen waarin een huiszoeking kan plaatshebben.
Art. 12.
De roerende en onroerende goederen van de Staat, zowel van het openbaar als van het privaat domein, die
onmisbaar zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Gewesten en de Gemeenschappen, worden aan
deze zonder schadeloosstelling overdragen.
De voorwaarden en de nadere regelen van die overdracht worden bepaald bij in Ministerraad overlegd
koninklijk besluit.
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Art. 13.
§ 1. Elk Parlement keurt jaarlijks de begroting goed en sluit de rekeningen af.
Alle ontvangsten en uitgaven worden op de begroting en in de rekeningen gebracht.
§ 2. De bepalingen van de wetten van 15 mei 1846 en 28 juni 1963 op de Rijkscomptabiliteit zijn van toepassing
op de begroting.
§ 3. opgeheven
§ 4. De wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof en de bepalingen betreffende het Hoog
Comité van Toezicht zijn van overeenkomstige toepassing op de Gemeenschap en het Gewest.
§ 5. De bevoegdheden bepaald in de vorengenoemde wetten en reglementen worden, al naar het geval,
uitgeoefend door de overeenkomstige organen van de Gemeenschap of het Gewest.
§ 6. Met uitzondering van de vaststelling van het administratief en geldelijk statuut, worden de bevoegdheden die
door de hierboven vermelde wet van 16 maart 1954 worden toegekend aan de Minister tot wiens bevoegdheid
het Openbaar Ambt behoort, uitgeoefend door de overeenkomstige organen van de Gemeenschap of het
Gewest.
Art. 14.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Gewesten en de Gemeenschappen, kunnen de decreten een
recht van voorkoop invoeren, voor zover dit recht van voorkoop geen afbreuk doet aan een op de dag van de
inwerkingtreding van dit artikel bestaand recht van voorkoop.
Enerzijds kan het decreet geen recht van voorkoop invoeren op de goederen van het federale openbaar of
privaat domein; anderzijds kunnen enkel de Gemeenschappen en de Gewesten een recht van voorkoop invoeren
op de goederen van hun eigen openbaar of privaat domein.
Art. 15.
De Staat waarborgt geen enkele van de door de Gemeenschap of het Gewest aangegane verbintenissen.
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Art. 16.
§ 1. Instemming met de verdragen in de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, wordt verleend door het
betrokken Parlement.
§ 2. De in § 1 bedoelde verdragen worden bij het bevoegde Parlement door zijn Regering ingediend.
Van bij het begin der onderhandelingen over elke herziening van de Verdragen tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen en van de verdragen en akten waarbij deze Verdragen zijn gewijzigd of aangevuld worden de
Raden, elk wat hem betreft, daarover geïnformeerd. Zij krijgen kennis van het verdragsontwerp voor de
ondertekening ervan.
§ 3. Wanneer de Staat is veroordeeld door een internationaal of supranationaal rechtscollege ten gevolge van het
niet-nakomen van een internationale of supranationale verplichting door een Gemeenschap of een Gewest, kan de
Staat in de plaats treden van de betrokken Gemeenschap of het betrokken Gewest, voor de uitvoering van het
beschikkend gedeelte van de uitspraak op voorwaarde dat :
1° de betrokken Gemeenschap of het betrokken Gewest ten minste drie maanden voordien bij
een met redenen omkleed en in Ministerraad overlegd koninklijk besluit in gebreke is gesteld.
Het koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid, 1°, kan de termijn van drie maanden, bedoeld in dat lid, in
spoedeisende gevallen inkorten;
2° de betrokken Gemeenschap of het betrokken Gewest door de Staat is betrokken bij
de gehele procedure voor de regeling van het geschil, inbegrepen de procedure voor het internationaal of
supranationaal rechtscollege;
3° in voorkomend geval, het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, § 4ter,
door de Staat is nageleefd.
De ter uitvoering van het eerste lid door de Staat genomen maatregelen houden op gevolg te hebben vanaf het
ogenblik dat de betrokken Gemeenschap of het betrokken Gewest zich schikt naar het beschikkend gedeelte van
de uitspraak.
De Staat kan de kosten van het niet-nakomen van een internationale of supranationale verplichting door een
Gemeenschap of een Gewest verhalen op de betrokken Gemeenschap of het betrokken Gewest. Dat verhaal
kan de vorm aannemen van een inhouding op de wettelijk aan de betrokken Gemeenschap of het betrokken
Gewest over te dragen financiële middelen.
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Art. 16bis.
De decreten, reglementen en administratieve handelingen mogen geen afbreuk doen aan de op het ogenblik van
de inwerkingtreding van deze bepaling bestaande garanties die de Franstaligen genieten in de gemeenten
genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966,
en de Nederlandstaligen, respectievelijk Franstaligen en Duitstaligen genieten in de gemeenten genoemd in artikel
8 van diezelfde wetten.
Art. 16ter.
Tot de schorsing van een norm of een handeling kan worden besloten door het Arbitragehof of de Raad van
State indien ernstige middelen de vernietiging van de norm of de handeling rechtvaardigen op grond van artikel
16bis.
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TITEL III. _ DE MACHTEN.
HOOFDSTUK I. _ Algemene bepalingen.
Art. 17.
De decreterende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door het Parlement en de Regering.
Art. 18.
Het recht van initiatief behoort aan de Regering en aan de leden van het Parlement.
Art. 19.
§ 1. Behoudens toepassing van artikel 10, regelt het decreet de aangelegenheden bedoeld in
de artikelen 4 tot 9, onverminderd de bevoegdheden die na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen door de Grondwet aan de wet zijn voorbehouden.
De decreten van het Vlaams Parlement ... vermelden of zij aangelegenheden regelen bedoeld in
artikel 59bis van de Grondwet of in artikel 107quater van de Grondwet.
§ 2. Het decreet heeft kracht van wet. Het kan de geldende wetsbepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of
vervangen.
§ 3. De decreten inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet, zijn van toepassing
in het Vlaamse of het Waalse Gewest, al naar het geval.
Art. 20.
De Regering maakt de verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van de decreten nodig zijn,
zonder ooit de decreten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.
Art. 21.
De Regering bekrachtigt de decreten en kondigt ze af.
Art. 22.
Geen decreet of uitvoeringsbesluit is verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij deze wet bepaald.
Art. 23.
De onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de Ministers, gewezen Ministers en Ministers van Staat,
alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers, bepaald bij de wet, zijn van
overeenkomstige toepassing op de Gemeenschaps- en Gewestministers, alsook op de leden en gewezen leden
van de Parlementen, wat betreft de ambten die van de Gemeenschap of het Gewest afhangen.
In afwijking van het eerste lid, mogen de leden van een Gemeenschapsparlement of -regering lid zijn van het
personeel van het onderwijs van de betrokken Gemeenschap.
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