
________________________
Rolnummer : 224

________________________
Arrest nr.  /91
van 8 mei 1991

________________________

A R R E S T
___________

Inzake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 277
en 278 van de programmawet van 22 december 1989,
ingesteld door de heren BOSMAN, CAUCHIE,
DELBROUCK, DELEGHER, DONY, MALARME, SAS, VAN
DORSELAER, VANHOORNEWEDER, VERHULST, VREBOS en
DAUMERIE.

Het Arbitragehof,

samengesteld uit de voorzitters J. DELVA en I. PETRY,
en de rechters J. WATHELET, D. ANDRE, F. DEBAEDTS, L. DE
GREVE, K. BLANCKAERT, L.P. SUETENS, M. MELCHIOR, H. BOEL, L.
FRANCOIS en P. MARTENS,
bijgestaan door de griffier H. VAN DER ZWALMEN,
onder voorzitterschap van de voorzitter I. PETRY,

wijst na beraad het volgende arrest :

*
*       *
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I. ONDERWERP

Bij verzoekschrift van 29 juni 1990, aan het Hof
verzonden bij aangetekende brief met poststempel
van dezelfde datum, vorderen Jean BOSMAN, Odon
Warlandlaan 170, 1090 Brussel; Charles CAUCHIE,
Herbert Hooverlaan 9, 1040 Brussel; Félix
DELBROUCK, Chemin de Bas Ransbeck 18, 1328 Ohain;
Yves DELEGHER, Trooststraat 30, 1030 Brussel;
André DONY, Louis Bertrandlaan 120, 1030 Brussel;
Jacques MALARME, Invalidenlaan 60, 1160 Brussel;
Jean SAS, Molièrelaan 72, 1190 Brussel; Henri VAN
DORSELAER, F.D. Rooseveltlaan 127, 1050 Brussel;
René VANHOORNEWEDER, Avenue Compte de Namur 13,
bus 12, 1300 Waver; Clément VERHULST, Smaragdlaan
60, 1040 Brussel; Georges VREBOS, Paul
Deschanellaan 140, 1030 Brussel; Jean DAUMERIE,
Louis Bertrandlaan 100, bus 27, 1030 Brussel,
doctors in de geneeskunde, personeelsleden van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van
Schaarbeek, de vernietiging van de artikelen 277
en 278 van de programmawet van 22 december 1989,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30
december 1989.

Met hetzelfde verzoekschrift hadden de verzoekers
de schorsing van de bovenvermelde wetsbepalingen
gevorderd.

Het Hof heeft de vordering tot schorsing verworpen
in zijn arrest van 14 november 1990.

II. RECHTSPLEGING

Bij beschikking van 2 juli 1990, heeft de
voorzitter in functie conform de artikelen 58 en
59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
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Arbitragehof de leden van de zetel aangewezen.

Op 4 juli 1990 hebben de rechters-verslaggevers L.
FRANCOIS en H. BOEL geoordeeld dat er ten deze
geen aanleiding was om de artikelen 71 en 72 van
de bovenvermelde bijzondere wet toe te passen.

Met toepassing van artikel 76 van de organieke wet
zijn de kennisgevingen van het beroep gedaan bij
op 4 juli 1990 ter post aangetekende brieven, die
op 6 juli 1990 aan de geadresseerden ter hand zijn
gesteld.

Het bij artikel 74 van de organieke wet
voorgeschreven bericht is in het Belgisch
Staatsblad van 11 juli 1990 bekendgemaakt.

Bij beschikking van 18 september 1990 heeft de
voorzitter de zaak aan het Hof in voltallige
zitting voorgelegd.

Bij beschikking van 28 november 1990 heeft het Hof
de termijn waarbinnen het arrest dient te worden
gewezen, tot 29 juni 1991 verlengd.

Ingevolge het emeritaat van voorzitter J. SAROT en
het voorzitterschap van rechter I. PETRY, is
rechter P. MARTENS bij beschikking van 16 januari
1991 tot lid van de zetel aangewezen.

Bij brief van 25 januari 1991, ter griffie
ontvangen op 28 januari 1991, heeft de advocaat
van de verzoekers aan het Hof de originelen van de
door ieder van hen ondertekende akten overgezonden
waarmee zij verklaren hun verzoekschrift tot
vernietiging in deze zaak in te trekken.

Bij beschikking van 28 februari 1991 heeft het Hof
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de terechtzitting om de partijen in verband met de
afstand te horen, op 26 maart 1991 vastgesteld.

Afschriften van de akten van afstand van de
verzoekers zijn aan de andere partijen bezorgd en
een kopie van de beschikking van vaststelling is
aan alle partijen en aan hun advocaten
overgezonden bij op 4 maart 1991 ter post
aangetekende brieven, die op 5 en 6 maart 1991 aan
de geadresseerden ter hand zijn gesteld. De
zending gericht aan de heer CAUCHIE is
teruggekomen met de melding "niet afgehaald".

Op de terechtzitting van 26 maart 1991 :

- zijn verschenen :
Mr. J.P. LERICHE loco Mr. P.A. MASSART, advo-
caat bij de balie te Brussel, voor de verzoe-
kende partijen ;
Mr. N. CAHEN, advocaat bij de balie te
Brussel, voor de Ministerraad, Wetstraat 16,
1000 Brussel ;
Mr. G. SCHOETERS loco Mr. P. DEVERS, advocaat
bij de balie te Gent, voor de Vlaamse
Executieve, Jozef II-straat 30, 1040 Brussel
;
Mr. D. LAGASSE, advocaat bij de balie te
Brussel, voor het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Hertogstraat 7/9, 1000 Brussel ;
Mr. Fr. BERTINCHAMPS loco J. BOURTEMBOURG,
advocaat bij de balie te Brussel, voor het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Schaarbeek, vertegenwoordigd door de
voorzitter van de Raad, dat woonplaats heeft
gekozen ten kantore van zijn advocaat, St.-
Bernardusstraat 98, 1060 Brussel ;
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- hebben de rechters-verslaggevers verslag
uitgebracht ;

- zijn de voornoemde advocaten gehoord ;

- is de zaak in beraad genomen.

De rechtspleging is gevoerd overeenkomstig 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

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

Dat artikel maakt geen melding van de natuurlijke
personen of rechtspersonen bedoeld in artikel 2,

2°, van de bijzondere wet op het Arbitragehof.

Aangezien het recht om afstand te doen evenwel
nauw verbonden is met het recht om een beroep tot
vernietiging in te stellen, is artikel 98 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 bij analogie van
toepassing op de natuurlijke personen of
rechtspersonen bedoeld in artikel 2, 2°, van
bovenvermelde wet.

Het Hof dient dus een verklaring van afstand die
uitgaat van een natuurlijke persoon of een rechts-
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persoon in overweging te nemen en te oordelen over
het gevolg dat eraan dient te worden gegeven.

Niets belet ten deze dat het Hof de afstand toe-
wijst.

OM DIE REDENEN,

HET HOF,

wijst de afstand 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, op de openbare terechtzitting van 8
mei 1991 door het Hof samengesteld uit de
voorzitters I. PETRY en J. DELVA en de rechters J.
WATHELET, D. ANDRE, F. DEBAEDTS, K. BLANCKAERT,
L.P. SUETENS, M. MELCHIOR, H. BOEL en L. FRANCOIS,
conform artikel 56, 3de lid, van voormelde
bijzondere wet, wegens verhindering van rechter L.
DE GREVE de uitspraak bij te wonen.

De griffier, De voorzitter,

H. VAN DER ZWALMEN I. PETRY


