
Rolnummer 531

Arrest nr. 15/94
van 8 februari 1994

A R R E S T
___________

In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van
de bijlagen A en B bij de ordonnantie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 30 juli 1992 betreffende de
milieuvergunning, ingesteld door de Ministerraad.

Het Arbitragehof,

samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en
L. De Grève, en de rechters L.P. Suetens, H. Boel,
L. François, P. Martens en G. De Baets, bijgestaan door de
griffier H. Van der Zwalmen, onder voorzitterschap van voor-
zitter M. Melchior,

wijst na beraad het volgende arrest :

*
*       *
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I.  Onderwerp van het beroep

Bij verzoekschrift van 25 februari 1993, aan het Hof ver-
zonden bij op dezelfde dag ter post aangetekende brief en
ter griffie ontvangen op 26 februari 1993, vordert de Minis-
terraad, vertegenwoordigd door de Eerste Minister, met
ambtswoning te 1000 Brussel, Wetstraat 16, de vernietiging
van de volgende bepalingen van de bijlagen A en B bij de
ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning (Belgisch
Staatsblad van 29 augustus 1992) :

« -  A.1. : Thermische centrales (...) met een
warmtevermogen van ten minste 300 MW;

  -  A.2. : Industriële afvalverwijderingsinrichtingen
voor (...) opslag in de grond (...) van om het even welke
afvalstoffen;

  -  B.1.2. : Diepboringen, (...), boringen in verband
met de opslag van kernafval;

  -  B.1.2. : Winning van steenkool en bruinkool, enz.;
  -  B.1.2. : Winning van aardolie;
  -  B.1.2. : Winning van aardgas;
  -  B.1.3. : Industriële inrichtingen voor de produktie

van elektriciteit, (...);
  -  B.1.3. : (...) transport van elektrische energie via

bovengrondse leidingen;
  -  B.1.3. : Bovengrondse opslag van aardgas;
  -  B.1.3. : Opslag van gasvormige brandstoffen in on-

dergrondse reservoirs;
  -  B.1.3. : Bovengrondse opslag van fossiele brandstof-

fen;
  -  B.1.10. : Aanleg van olie- en gaspijpleidingen. »

II.  De rechtspleging

Bij beschikking van 26 februari 1993 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
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aanleiding was om de artikelen 71 en volgende van de voormelde bijzondere
wet toe te passen.

Van het beroep is kennisgegeven conform artikel 76 van bovenvermelde
wet bij op 19 maart 1993 ter post aangetekende brieven, die op 22 en
23 maart 1993 aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.

Het bij artikel 74 van de voormelde bijzondere wet voorgeschreven
bericht is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1993.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, vertegenwoordigd door haar
Voorzitter, met ambtswoning te 1000 Brussel, Hertogstraat 7/9, heeft bij op
29 april 1993 ter post aangetekende brief een memorie ingediend.

De Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door haar Vice-voorzitter en
Minister van Leefmilieu en Huisvesting, met ambtswoning te 1040 Brussel,
Jozef II-straat 40, heeft bij op 7 mei 1993 ter post aangetekende brief een
memorie ingediend.

Van die memories zijn afschriften overgezonden conform artikel 89 van
de organieke wet bij op 2 september 1993 ter post aangetekende brieven, die
op 3 en 6 september 1993 aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft bij op 30 september 1993
ter post aangetekende brief een memorie van antwoord ingediend.

De Ministerraad heeft bij op 4 oktober 1993 ter post aangetekende brief
een memorie van antwoord ingediend.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft bij op 1 december 1993 ter
post aangetekende brief een « laatste memorie » ingediend.

Bij beschikking van 6 juli 1993 heeft het Hof de termijn waarbinnen het
arrest moet worden gewezen, verlengd tot 25 februari 1994.

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

Bij beschikking van 25 november 1993 heeft het Hof de zaak in
gereedheid verklaard en de terechtzitting vastgesteld op 16 december 1993.

Van die beschikking is aan de partijen kennisgegeven, die, evenals hun
advocaten, van de datum van de terechtzitting op de hoogte zijn gebracht
bij op 25 november 1993 ter post aangetekende brieven, die op 29 en
30 november en op 1 december 1993 aan de geadresseerden ter hand zijn
gesteld.

Op de terechtzitting van 16 december 1993 :

-  zijn verschenen :

.  Mr. L. Cambier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de
Ministerraad;

.  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de
Vlaamse Regering;

.  Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering;

-  hebben de rechters L. François en G. De Baets verslag uitgebracht;

-  zijn voornoemde advocaten gehoord;

-  is de zaak in beraad genomen.

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

III.  In rechte

Zonder dat het nodig is de door de partijen opgeworpen ontvankelijkheidsvragen te

onderzoeken, stelt het Hof vast dat bij artikel 37 van de ordonnantie van 23 november 1993 tot

wijziging van de ordonnantie van 30 juli 1992, de aangevochten bepalingen zijn vervangen door

nieuwe bepalingen die, krachtens artikel 38 van de voormelde ordonnantie van 23 november 1993,

in werking zijn getreden op dezelfde datum als die welke was vastgesteld voor de inwerkingtreding

van de aangevochten bepalingen (artikel 85 van de voormelde ordonnantie van 30 juli 1992,

gewijzigd bij artikel 2, 2°, van de ordonnantie van 15 juli 1993), namelijk op 1 december 1993.

Daar de aangevochten bepalingen aldus, met uitwerking vanaf de datum van hun

inwerkingtreding, zijn opgeheven, is het beroep tegen de vermelde bepalingen zonder voorwerp

geworden.
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Om die redenen,

het Hof

verklaart het beroep zonder voorwerp.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, conform artikel 65 van de

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 8 februari

1994.

De griffier, De voorzitter,

H. Van der Zwalmen M. Melchior


