
Rolnummer : 73

Arrest nr. 72
van 21 december 1988

A R R E S T
-----------------

In zake :  het beroep tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap
van 21 maart 1985 houdende het statuut van de reisbureaus, ingesteld door de Ministerraad.

Het Arbitragehof,

samengesteld uit de voorzitters J. DELVA en E. GUTT,
de rechters I. PETRY, D. ANDRE, J. SAROT, F. DEBAEDTS
en K. BLANCKAERT,
bijgestaan door de griffier L. POTOMS,

onder voorzitterschap van voorzitter J. DELVA,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. ONDERWERP VAN DE VORDERING

Bij verzoekschrift van 8 februari 1988, bij ter post aangetekende brief dezelfde dag aan het Hof
verzonden, stelt de Ministerraad beroep in tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 21 maart 1985 houdende het statuut van de reisbureaus.

II. DE RECHTSPLEGING

Bij beschikking van 9 februari 1988 heeft de voorzitter in functie de leden van de zetel van het Hof
aangewezen conform de artikelen 46, § 1, 48 en 49 van de wet van 28 juni 1983 houdende de
inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof.

Het bij artikel 58 van die organieke wet voorgeschreven bericht is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 24 februari 1988.

Met toepassing van de artikelen 59, § 1, en 113 van dezelfde organieke wet zijn de kennisgevingen
gedaan bij aangetekende brieven ter post afgegeven op 24 februari 1988 en aan de geadresseerden
bezorgd op 25 februari 1988.

De Franse Gemeenschapsexecutieve heeft een memorie ingediend op 24 maart 1988 terwijl de
Vlaamse Executieve en de Ministerraad elk een conclusie hebben neergelegd respectievelijk op 29
maart en 18 april 1988.

Van die memorie en conclusies is aan partijen kennis gegeven conform de richtlijn van het Hof van
15 december 1987.

Bij beschikking van 21 juni 1988 heeft het Hof de termijn waarbinnen het arrest dient te worden
gewezen, verlengd tot 8 februari 1989.
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Bij beschikking van 18 oktober 1988 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de
terechtzitting vastgesteld op 10 november 1988.

Van deze beschikking is aan de partijen kennis gegeven en van de datum van de terechtzitting zijn
hun advocaten in kennis gesteld bij aangetekende brieven ter post afgegeven op 19 oktober 1988
en aan de geadresseerden bezorgd op 20 en 24 oktober 1988.

Ter terechtzitting van 10 november 1988 :

- zijn verschenen :

Mr. R. WIJFFELS, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de Ministerraad, Wetstraat 16, 1000
Brussel;

Mr. P. LEGROS, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Franse Gemeenschapsexecutieve,
Kunstlaan 19 AD, 1040 Brussel;

- hebben de rechters K. BLANCKAERT en J. SAROT verslag uitgebracht;

- zijn voornoemde advocaten gehoord;

- is de zaak in beraad genomen.

De rechtspleging is gevoerd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 52 en volgende van de
organieke wet van 28 juni 1983, die betrekking hebben op het gebruik van de talen voor het
Arbitragehof.

III. IN RECHTE

De Ministerraad vraagt de vernietiging van artikel 11 van het decreet van de Vlaamse Raad van 21
maart 1985 houdende het statuut van de reisbureaus, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
16 mei 1985.

Het decreet is, met ingang van 26 mei 1985, datum van zijn inwerkingtreding, ingetrokken door het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juni 1988, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 juli
1988.

Bijgevolg is het door de Ministerraad ingestelde beroep tot vernietiging zonder voorwerp geworden.

OM DIE REDENEN,

HET HOF

verklaart zonder voorwerp het beroep tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 21 maart 1985 houdende het statuut van de reisbureaus, ingesteld door
de
Ministerraad.
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Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, conform artikel 55 van de wet van 28
juni 1983, op de openbare terechtzitting van 21 december 1988.

De griffier, De voorzitter,

L. POTOMS J. DELVA


