
ARBITRAGEHOF
---

Arrest nr. 20/90 van 28 juni 1990
---

Rolnummer 139

In zake :  het beroep tot vernietiging van de artikelen
49 en 50 van  de programmawet van 3O december 1988,
ingesteld door de " Beroepsvereniging der Belgische en
Buitenlandse Verzekeringsondernemingen Werkzaam in België "
en door verscheidene verzekeringsmaatschappijen.

Het Arbitragehof,

samengesteld uit voorzitter J. Delva, en de rechters
I. Pétry, J. Wathelet, D. André, F. Debaedts, L. De Grève,
K. Blanckaert, L.P.Suetens, M. Melchior en L. François,
bijgestaan door de griffier H. Van Der Zwalmen, onder
voorzitterschap van rechter I. Pétry,

wijst na beraad het volgend arrest :

I.  Onderwerp van de vordering

Bij verzoekschrift van 16 mei 1989, aan het Hof
verzonden bij op 17 mei 1989 ter post aangetekende brief,
ter griffie ontvangen op 18 mei 1989, vorderen

1°  De "Beroepsvereniging der Belgische en Buitenlandse
Verzekeringsondernemingen Werkzaam in België", afgekort
B.V.V.O., beroepsvereniging, met zetel te 1O4O Brussel, de
Meeûssquare 29, vertegenwoordigd door haar directieraad;

2°  de naamloze vennootschap "A.G. 183O - Belgische
Maatschappij van Algemene Verzekeringen",
verzekeringsmaatschappij met zetel te 1OOO Brussel, Emile
Jacqmainlaan 53 , ingeschreven in het H.R.B. onder het nr.
345.622, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer V.
Croes, bestuurder directeur-generaal;

3°  de naamloze vennootschap "d.k.v. International",
verzekeringsmaatschappij met zetel te 121O Brussel
(Schaarbeek), Ginestestraat 7, ingeschreven in het H.R.B.
onder het nummer 387.896, vertegenwoordigd door haar raad
van bestuur;

4°  de naamloze vennootschap "Assubel-Leven",
verzekeringsmaatschappij met zetel te 1OOO Brussel,
Lakensestraat 35-39, ingeschreven in het H.R.B. onder het
nr.574, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur;

5°  de naamloze vennootschap " Assurantie van de



Belgische Boerenbond", afgekort "A.B.B.",
verzekeringsmaatschappij met zetel te Leuven,
Minderbroedersstraat 8, ingeschreven in het H.R.B. onder het
nr.121, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur; de
vernietiging van de artikelen 49 en 50 van de programmawet
van 3O december 1988, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 5 januari 1989.

Verzoekers hadden bij hetzelfde verzoekschrift de
schorsing gevorderd van voormelde wettelijke bepalingen.

Het Hof heeft bij arrest van 28 juni 1989 die vordering
tot schorsing verworpen.

II.  De rechtspleging

Bij beschikking van 18 mei 1989 heeft de voorzitter in
functie, conform de artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de leden van de
zetel aangewezen.

Op 29 mei 1989 hebben de rechters-verslaggevers I.
Pétry en L. De Grève het advies uitgebracht dat er ten deze
geen toepassing dient te worden gegeven aan de artikelen 71
en 72 van voormelde bijzondere wet.

Met toepassing van artikel 76 van de voormelde
organieke wet
is van het beroep kennis gegeven bij ter post aangetekende
brieven van 30 mei 1989 die geadresseerden ter hand zijn
gesteld op 31 mei 1989.

Het bij artikel 74 van de voormelde wet voorgeschreven
bericht is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2
juni 1989.

Bij beschikking van de voorzitter van 7 juni 1989 is de
zaak aan het Hof in voltallige zitting voorgelegd.

De Ministerraad heeft een memorie ingediend bij ter
post
aangetekende brief van 14 juli 1989 die ter griffie is
ontvangen op 17 juli 1989.

Een afschrift van die memorie is aan de verzoekers
overgezonden bij op 17 augustus 1989 ter post aangetekende
brieven die op 18 augustus 1989 aan de geadresseerden ter
hand zijn gesteld.

Bij beschikkingen van 26 oktober 1989 en 24 april 1990
heeft het Hof de termijn waarbinnen het arrest dient te
worden gewezen, tot respectievelijk 17 mei 1990 en tot 17
november 1990 verlengd.

Bij beschikking van 24 april 1990 heeft het Hof de zaak
in gereedheid verklaard en de terechtzitting vastgesteld op
17 mei 1990.



Ter openbare terechtzitting van 17 mei 1990 zijn
verschenen :

.  Mr. Verriest, advocaat bij de balie te Brussel, voor
de verzoekende partijen,

.  Mr. Neuray, advocaat bij de balie te Brussel, voor
de Ministerraad, Wetstraat 16, 1000 Brussel.

Op verzoek van de raadsman van de verzoekende partijen
heeft het Hof de zaak uitgesteld tot de terechtzitting van
14 juni 1990.

Op 8 juni 1990 heeft elke verzoekende partij ter
griffie een akte neergelegd, uitgaande van hun bevoegd
bestuursorgaan, waarin zij verklaart afstand te doen van de
procedure tot vernietiging van de artikelen 49 en 50 van de
programmawet van 30 december 1988.

Eensluidende afschriften van die akten van afstand zijn
aan de Ministerraad overgezonden bij ter post aangetekende
brief van 8 juni 1990 en die aan de geadresseerde op 11 juni
1990 ter hand gesteld is.

Ter openbare terechtzitting van 14 juni 1990, waar het
Hof uit zijn twaalf leden was samengesteld :

-   zijn verschenen :

.  Mr. Verriest, advocaat, voor de verzoekende partijen
;

.  Mrs. Fagnart en Neurat, advocaten, voor de
Ministerraad ;

-  zijn de voornoemde advocaten gehoord ;

-   hebben de verzoekende partijen bevestigd dat het om
een
loutere afstand gaat ; heeft de Ministerraad overigens
verklaard zich er niet tegen te verzetten.

-  is de zaak in beraad genomen.

Aangezien voorzitter J. Sarot verhinderd was, heeft het
Hof, samengesteld uit tien leden, over de zaak beraadslaagd
onder voorzitterschap van rechter I. Pétry, overeenkomstig
artikel 56, derde en vierde lid, van de organieke wet.

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

III.  In rechte

Ten aanzien van de afstand



Artikel 98, eerste lid, van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof, bepaalt : "De
Ministerraad, de Gemeenschaps- en Gewestexecutieven, de
voorzitters van de wetgevende vergaderingen kunnen afstand
doen van hun beroep tot vernietiging"; artikel 98, derde
lid, bepaalt : "Indien daartoe grond bestaat, wijst het Hof
de afstand toe, de andere partijen gehoord".

Dit artikel vermeldt niet de natuurlijke personen of
rechtspersonen, bedoeld in artikel 2,2°, van de bijzondere
wet op het Arbitragehof.

Daar het recht om afstand te doen nauw verbonden is met
het recht om een beroep tot vernietiging in te stellen, kan
worden aangenomen dat artikel 98 van de bijzondere wet van 6
januari 1989 bij analogie wordt toegepast op de in artikel
2, 2°, van voormelde wet bedoelde natuurlijke personen en
rechtspersonen.

Het Hof vermag dus een verklaring van afstand die
uitgaat van een natuurlijke of rechtspersoon in aanmerking
te nemen en het daaraan te geven gevolg te beoordelen.

Niets belet ten deze dat het Hof de afstand toewijst.

Om die redenen,

Het Hof,

wijst de afstand van de verzoekende partijen toe.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het
Duits overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof, ter openbare
terechtzitting van 28 juni 1990.

De griffier, De voorzitter,

H. Van Der Zwalmen I. Pétry


