
    Rolnummer : 337

    Arrest nr. 1/92
  van 9 januari 1992

 A R R E S T
_____________

In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering
tot schorsing ingesteld bij verzoekschrift
van 18 november 1991 door de vereniging
zonder winstoogmerk " Parti communautaire
national-européen " en door Luc Michel.

Het Arbitragehof, beperkte kamer,

samengesteld uit de voorzitter I. Pétry en de rechters-
verslaggevers P. Martens en L.P. Suetens,
bijgestaan door de griffier H. Van der Zwalmen,

wijst na beraad het volgende arrest :

*
                           *       *
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I. ONDERWERP VAN HET BEROEP

Bij een verzoekschrift van 18 november 1991, bij het
Hof ingediend per aangetekende brief met de
poststempel van dezelfde dag, vorderen

-  de vereniging zonder winstoogmerk " Parti
communau-

taire national-européen/P.C.N. ", waarvan de zetel
gevestigd is 128, rue de Montigny, bus 6, te
Charleroi, vertegenwoordigd door haar voorzitter
Luc Michel,

-  Luc Michel, uitgever, woonachtig 128, rue de
Montigny, bus 1, te Charleroi,

de schorsing en de vernietiging van de wet van 30
juli  1991 tot wijziging van de Kieswet, verschenen
in het Belgisch Staatsblad van 3 september 1991.

II.  RECHTSPLEGING

Bij beschikking van 19 november 1991 heeft de
voorzitter in functie de rechters van de zetel
aangewezen conform de artikelen 58 en 59, tweede en
derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof.

Op 20 november 1991 hebben de rechters-verslaggevers,
met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de
voormelde bijzondere wet de voorzitter in kennis
gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht
aan het Hof, zitting houdend in beperkte kamer, voor
te stellen een arrest van niet-ontvankelijkheid uit
te spreken.
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Conform artikel 71, tweede lid, van de voormelde
bijzondere wet zijn de conclusies van de rechters-
verslaggevers
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aan de verzoekers ter kennis gebracht bij op 20
november 1991 ter post aangetekende brief, op 29
november 1991 aan de geadresseerden ter hand gesteld.

De verzoekers hebben geen memorie van verantwoording
ingediend.

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

III.  IN RECHTE

1.  Naar luid van artikel 3, §1, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof zijn beroepen
tot vernietiging van een wet slechts ontvankelijk
indien zij binnen een termijn van zes maanden na de
bekendmaking van de wet wordt ingesteld.

2.  Volgens het verzoekschrift vorderen de verzoekers de
vernietiging van " de wet van 30 juli 1991
betreffende de organisatie van de parlements- en
provincieraadsverkiezingen van 24 november 1991,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 3 september
1991 ".  Het juiste opschrift van die wet luidt " Wet
tot wijziging van het Kieswet-
boek ". Bij dezelfde akte vragen de verzoekers ook de
schorsing van de aangevochten wet.

3.  De zes middelen van het verzoekschrift zijn gericht
tegen bepalingen van het Kieswetboek : de eerste twee
middelen tegen bepalingen van artikel 116, het derde
middel tegen artikel 115bis, §2, het vierde middel
tegen artikel 117, tweede lid, het vijfde middel
tegen artikel 116, vierde lid, het zesde middel tegen
artikel 116, elfde lid en tegen artikel 119ter.
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4.  Geen van die artikelen is bij de wet van 30 juli 1991
ingevoegd of gewijzigd. Sommige ervan zijn door de
wet van 5 juli 1976, andere door de wet van 28 juli
1987 of de wet van 4 juli 1989 in het Kieswetboek
ingevoegd.

Het beroep is in werkelijkheid gericht tegen wetten
die in het Belgisch Staatsblad meer dan zes maanden
vóór de indiening van het verzoekschrift tot
vernietiging zijn bekendgemaakt.

5.  Bijgevolg zijn het verzoekschrift tot vernietiging
en, bij wege van gevolgtrekking, de vordering tot
schorsing klaarblijkelijk niet ontvankelijk en dient
de zaak te worden afgedaan conform artikel 71, derde
lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof.

OM DIE REDENEN,

HET HOF, beperkte Kamer,

Uitspraak doende met eenparigheid van stemmen,

Verklaart het beroep klaarblijkelijk niet ontvankelijk.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het
Duits, conform artikel 65 van de bijzondere wet van 6
januari 1989, op de openbare terechtzitting van 9 januari
1992.

De griffier, De voorzitter,
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H. Van der Zwalmen I. Pétry


