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In zake : het beroep tot vernietiging

1)  van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel ;

2)  de wet van 1 september 1980 betreffende de
toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan
sommige personeels  leden van de overheidssector en aan de
in die sector
tewerkgestelde werklozen ; ingesteld door Jean-Pierre De
Kleyn bij verzoekschrift van 13 maart 1990.

Het Arbitragehof, beperkte kamer,

samengesteld uit de voorzitter J. Sarot en de rechters-
verslaggevers L. François en H. Boel, bijgestaan door de
griffier H. Van Der Zwalmen,

wijst na beraad het volgende arrest :

I.  Onderwerp van het beroep

Bij verzoekschrift van 13 maart 1990, op 21 maart 1990
bij ter post aangetekende brief verzonden en ter griffie
ontvangen op 22 maart 1990 vraagt Jean-Pierre De Kleyn,
woonachtig te Farciennes, rue  Emile Vandervelde 134, de
vernietiging van

1)  de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel ;

2)  de wet van 1 september 1980 betreffende de
toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan
sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in
die sector tewerkgestelde werklozen.

II.  De rechtspleging voor het Hof

Bij beschikking van 22 maart 1990 heeft de voorzitter
in functie de leden van de zetel van het Hof aangewezen
conform de artikelen 58 en 59, tweede en derde lid, van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

Op 4 april 1990 hebben de rechters-verslaggevers, met



toepassing van artikel 71, eerste lid, van de voormelde wet
op het Arbitragehof, aan de voorzitter te kennen gegeven dat
zij ertoe zouden kunnen worden gebracht het Hof, beperkte
kamer, voor te stellen een arrest van niet-ontvankelijkheid
te wijzen ten aanzien van het door de verzoeker ingediende
beroep.

Overeenkomstig artikel 71, tweede lid, van de voormelde
wet is de verzoeker in kennis gesteld van de conclusies van
de rechters-verslaggevers bij aangetekende brief ter post
afgegeven op 5 april 1990 en de geadresseerde ter hand
gesteld op 6 april 1990.

J.-P. De Kleyn heeft een memorie van verantwoording
doen toekomen bij ter post aangetekende brief van 19 april
1990, ter griffie ontvangen op 20 april 1990.

De rechtspleging is gevoerd overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 62 en volgende van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, die betrekking
hebben op het gebruik van de talen voor het Hof.

III.  In rechte

Ten aanzien van de ontvankelijkheid

Artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari
1989 bepaalt :

"Onverminderd het bepaalde in paragraaf 2 en artikel 4
zijn de beroepen strekkende tot gehele of gedeeltelijke
vernietiging van een wet, een decreet of een in
artikel 26bis van de Grondwet bedoelde regel, slechts
ontvankelijk indien zij worden ingesteld binnen een termijn
van zes maanden na de bekendmaking van de wet, het decreet
of de in het artikel 26bis van de Grondwet bedoelde regel".

De aangevochten bepalingen zijn respectievelijk op
24 december 1974 en 10 september 1980 in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Het beroep is derhalve niet
ingediend binnen de bij het voormelde artikel 3, § 1,
voorgeschreven termijn; het beroep heeft geen betrekking op
één van de gevallen bedoeld in paragraaf 2 en artikel 4
waarnaar die bepaling verwijst.

De door de verzoeker in een aanvullende nota bij zijn
verzoekschrift tot vernietiging en in zijn memorie met
verantwoording aangevoerde omstandigheid dat hij niet de
mogelijkheid heeft gehad of niet vroeger op de hoogte was
van de mogelijkheid om dit beroep in te dienen, onder meer
wegens beperkte financiële middelen zodat hij geen beroep
kon doen op een advocaat of geen abonnement kon nemen op het
Belgisch Staatsblad, neemt niet weg dat het beroep
laattijdig is ingesteld.

Om die redenen,



Het Hof, beperkte kamer,

Uitspraak doende met eenparigheid van stemmen,

Stelt vast dat het door de verzoeker ingestelde beroep
tot vernietiging niet-ontvankelijk is.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het
Duits overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare
terechtzitting van

De griffier, De voorzitter,

H. Van Der Zwalmen J. Sarot


