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8 JUNI 2000. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van
de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor werknemers inzonderheid artikel 35, § 5,
tweede en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 26 juli 1996,
6 december 1996, 13 februari 1998, 15 januari 1999, 26 maart 1999 en
24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de
non-profit sector, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 5 mei 1997, 6 juli 1997, 16 april 1998, 10 augustus 1998,
1 maart 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van
het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de
non-profit sector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 april 1998,
10 augustus 1998 en 1 maart 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
20 april 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting,
gegeven op 3 mei 2000;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale
voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de subsectoren uit de non-profit-sector onverwijld
het bedrag van de vermindering van de Sociale Maribel dienen te
kennen zodat kan gestart worden met de betoelaging van bijkomende
jobs;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, van
Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Sociale
Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot
bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrageverminde-
ring in de non-profit sector wordt aangevuld met het volgende lid :

« Vanaf 1 juli 2000, wordt het voormelde bedrag vastgesteld op
11.625 frank per kwartaal. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2000.

Art. 3. Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van
Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. AELVOET

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE
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8 JUIN 2000. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 5 février 1997
fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisa-
tions patronales dans le secteur non marchand (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l’article 35, § 5,
alinéas 2 et 3, modifié par les lois des 26 juillet 1996, 6 décembre 1996,
13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999;

Vu l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand, notamment l’arti-
cle 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997,
16 avril 1998, 10 août 1998, 1er mars 1999 et 3 mai 1999;

Vu l’arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la
réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-
marchand, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1998, 10 août 1998
et 1er mars 1999;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 20 avril 2000;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 2000;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt
public de sécurité sociale et de la prévoyance sociale, notamment
l’article 15;

Vu l’urgence;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant que les sous-secteurs du secteur non-marchand doivent
sans délai avoir connaissance du montant de la réduction du Maribel
social de façon à ce que la subsidiation des emplois supplémentaires
puisse être entamée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi, de Notre Ministre
de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 5 février 1997 fixant le
montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales
dans le secteur non-marchand est complété par l’alinéa suivant :

« A partir du 1er juillet 2000, le montant précité est fixé à 11.625 francs
par trimestre ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 3. Notre Ministre de l’Emploi, Notre Ministre des Affaires
sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
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Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000.
Koninklijke besluiten van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van

27 februari 1997.
Koninklijk besluit van 5 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997.
Koninklijk besluit van 6 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997.
Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1998.
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, Belgisch Staatsblad van

27 augustus 1998.
Koninklijke besluiten van 1 maart 1999, Belgisch Staatsblad van

10 maart 1999.
Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999.
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ARBITRAGEHOF

[C − 2000/21293]N. 2000 — 1526
Arrest nr. 62/2000 van 30 mei 2000

Rolnummers 1816 en 1817
In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 10 en 11 van de wet van 25 maart 1999

betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons, ingesteld door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en anderen,
en de Vlaamse Regering.

Het Arbitragehof,
samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters H. Boel, L. François, P. Martens,

J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt en E. De Groot, bijgestaan door de griffier L. Potoms, onder voorzitterschap
van voorzitter G. De Baets,

wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van de beroepen
Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 22 november 1999 ter post aangetekende brieven en

ter griffie zijn ingekomen op 23 november 1999, zijn beroepen tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de artikelen 10
en 11 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 22 mei 1999), door :

— de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, P. Collier, wonende te
9500 Geraardsbergen, Edingsesteenweg 251, D. De Greef, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Vanderstraeten-
straat 56, R.M. De Puydt, wonende te 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 2, L. Van Bever, wonende te 1750 Lennik,
Keurebeekveldlos 7, en H. Verbaanderd, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hemelrijkstraat 114;

— de Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.
Bij dezelfde verzoekschriften vorderden de verzoekende partijen eveneens de gedeeltelijke schorsing van

voormelde wetsbepalingen. Bij arrest nr. 16/2000 van 2 februari 2000 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
1 april 2000) heeft het Hof die vorderingen tot schorsing verworpen.

Die zaken zijn ingeschreven respectievelijk onder de nummers 1816 en 1817 van de rol van het Hof.
II. De rechtspleging
Bij beschikkingen van 15 november 1999 heeft de voorzitter in functie voor ieder van beide zaken de rechters van

de zetel aangewezen overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof.

De rechters-verslaggevers hebben geoordeeld dat er geen aanleiding was om in de respectieve zaken artikel 71
of 72 van de organieke wet toe te passen.

Bij beschikking van 25 november 1999 heeft het Hof de zaken samengevoegd.
Bij beschikking van 2 december 1999 heeft voorzitter G. De Baets de zaken voorgelegd aan het Hof in voltallige

zitting.
Van de beroepen is kennisgegeven overeenkomstig artikel 76 van de organieke wet bij op 3 december 1999 ter post

aangetekende brieven; bij dezelfde brieven is kennisgegeven van de beschikking tot samenvoeging.
Het bij artikel 74 van de organieke wet voorgeschreven bericht is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van

7 december 1999.
De Ministerraad, Wetstraat 16, 1000 Brussel, heeft een memorie ingediend bij op 19 januari 2000 ter post

aangetekende brief.
Van die memorie is kennisgegeven overeenkomstig artikel 89 van de organieke wet bij op 31 januari 2000 ter post

aangetekende brieven.
De verzoekende partijen hebben een gemeenschappelijke memorie van antwoord ingediend bij op 1 maart 2000 ter

post aangetekende brief.
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Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai 1997.
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