
Rolnummer 414

Arrest nr. 60/93
van 15 juli 1993

A R R E S T
___________

In zake : de prejudiciële vraag gesteld door de Raad van
State, afdeling administratie, bij arrest nr. 39.249 van 29
april 1992 in zake de v.z.w. « Pêche et loisirs » en mede-
verzoekers tegen het Waalse Gewest - tussenkomende partij :
de n.v. « Watco Treatment ».

Het Arbitragehof,

samengesteld uit de voorzitters F. Debaedts en
M. Melchior, en de rechters K. Blanckaert, L.P. Suetens,
L. François, P. Martens en J. Delruelle, bijgestaan door de
griffier H. Van der Zwalmen, onder voorzitterschap van
voorzitter M. Melchior,

wijst na beraad het volgende arrest :

*
*       *
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I.  Onderwerp

Bij arrest nr. 39.249 van 29 april 1992 in zake de ver-
eniging zonder winstoogmerk « Pêche et loisirs », R. Warnier
en D. Poncelet tegen het Waalse Gewest - tussenkomende
partij : de naamloze vennootschap « Watco Treatment », heeft
de Raad van State, afdeling administratie, de volgende
prejudiciële vraag gesteld : « Schenden de artikelen 12, §
1, 5°, en 19, § 2, tweede lid, van het decreet van de Waalse
Gewestraad van 7 oktober 1985 (lees : 5 juli 1985) met
betrekking tot de afvalstoffen de artikelen 6 en 6bis van de
Grondwet ? ».

II.  De feiten, de rechtspleging in het bodemgeschil en de in het
geding zijnde bepalingen

Bij verzoekschriften die zijn ingediend op 15 februari 1990 hebben een
v.z.w., die nu buiten het geding is, en twee natuurlijke personen beroepen
ingesteld voor de Raad van State tot vernietiging van het ministerieel
besluit van 27 december 1989 tot wijziging van een besluit van 9 maart 1989
van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luik betreffende de
exploitatie van een stortplaats in Oupeye. De n.v. « Watco Treatment »,
welke die vergunning ontving, heeft zich tussenkomende partij gesteld in
die zaken. Momenteel blijft, als gevolg van de afstand van een van de twee
beroep instellende natuurlijke personen, alleen D. Poncelet verzoekende
partij in de zaak voor de Raad van State.

De voor de Raad van State opgeworpen middelen houden voornamelijk
verband met de schending van Europese richtlijnen, van het decreet van het
Waalse Gewest van 5 juli 1985 met betrekking tot de afvalstoffen en van
uitvoeringsbesluiten van dat decreet.

Volgens de Raad van State moest het probleem aanleiding geven tot de
prejudiciële vraag.

III.  De rechtspleging voor het Hof

De prejudiciële vraag is bij het Hof aanhangig gemaakt door overzending
van een expeditie van de voormelde verwijzingsbeslissing, die op 6 mei 1992
op de griffie is ontvangen.

Bij beschikking van dezelfde dag heeft de voorzitter in functie de
rechters van de zetel aangewezen conform de artikelen 58 en 59 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

De rechters-verslaggevers hebben geoordeeld dat er ten deze geen reden
was om de artikelen 71 en volgende van de voormelde bijzondere wet toe te
passen.

Van de verwijzingsbeslissing is kennisgegeven conform artikel 77 van de
organieke wet bij op 1 juli 1992 ter post aangetekende brieven, die op 2, 3
en 6 juli 1992 aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.

Het bij artikel 74 van de voormelde wet voorgeschreven bericht is
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bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 1992.

Bij beschikking van 7 juli 1992 is de termijn die aan de n.v. Watco
Treatment is toegekend om een memorie aan het Hof over te zenden, tot 15
september 1992 verlengd.

D. Poncelet, rue d'Eben 11 te 4547 Haccourt, de Waalse Gewestexecutie-
ve, vertegenwoordigd door haar voorzitter, met ambtswoning te 5100 Namen,
rue Mazy 25-27, en de naamloze vennootschap Watco Treatment, die woonplaats
heeft gekozen op het kantoor van Mr. M. Mersch, advocaat, rue Charles
Morren 4 te 4000 Luik, hebben ieder een memorie ingediend bij respec-
tievelijk op 22 juli 1992, 11 augustus 1992 en 15 september 1992 ter post
aangetekende brieven.

Afschriften van die memories zijn conform artikel 89 van de organieke
wet overgezonden bij op 22 september 1992 ter post aangetekende brieven,
die op 23 september 1992 aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.

Er is geen memorie van antwoord neergelegd.

Bij beschikkingen van 5 november 1992 en 2 maart 1993 heeft het Hof de
termijn waarbinnen het arrest dient te worden gewezen, respectievelijk tot
6 mei 1993 en 6 november 1993 verlengd.

Bij beschikking van 7 januari 1993 is rechter J. Delruelle aangewezen
om de zetel aan te vullen ter vervanging van rechter D. André, die tot
voorzitter van het Hof is verkozen en later in ruste is gesteld.

Bij beschikking van 25 maart 1993 is rechter P. Martens aangewezen als
lid van de zetel en als rechter-verslaggever ter vervanging van de heer
M. Melchior, die tot voorzitter van het Hof is verkozen.

Bij beschikking van 25 maart 1993 heeft het Hof de zaak in gereedheid
verklaard en de dag van de terechtzitting vastgesteld op 21 april 1993.

Van die beschikking is kennisgegeven aan de partijen, die, evenals hun
advocaten, van de datum van de terechtzitting op de hoogte zijn gebracht
bij op 26 maart 1993 ter post aangetekende brieven, die op 29 maart 1993
aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.

Op de terechtzitting van 21 april 1993 :

-  zijn verschenen :

.  Mr. A. Lebrun, advocaat bij de balie te Luik, voor D. Poncelet;

.  Mr. J.J. Viseur, advocaat bij de balie te Charleroi, voor de Waalse
Gewestexecutieve;

.  Mr. Ph. Fraipont loco Mr. M. Mersch, advocaten bij de balie te Luik,
voor de n.v. Watco Treatment;

-  hebben de rechters P. Martens en K. Blanckaert verslag uitgebracht;

-  zijn voornoemde advocaten gehoord;

-  is de zaak in beraad genomen.

Bij arrest van 12 mei 1993 dat in het kader van deze zaak
is gewezen en waarvan een expeditie aan het Hof is
overgezonden, wijst de Raad van State de door verzoeker D.
Poncelet gedane afstand van beroep toe.

Conform artikel 99 van de bijzondere wet op het
Arbitragehof komt met die afstand een eind aan de
rechtspleging voor het Hof.
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De rechtspleging is gevoerd conform 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.
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Om die redenen,

het Hof

stelt vast dat in de zaak met rolnummer 414 een eind is
gekomen aan de rechtspleging voor het Hof.

Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands,
conform artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 15
juli 1993.

De griffier, De voorzitter,

H. Van der Zwalmen M. Melchior


