
Rolnummer 668

Arrest nr. 30/94

van 29 maart 1994

A R R E S T

___________

In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4 van de wet van 6 augustus 1993 houdende

sociale en diverse bepalingen, ingesteld door H. Renson en medeverzoekers.

Het Arbitragehof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter M. Melchior en de rechters-verslaggevers L. François en

H. Coremans, 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 10 februari 1994, aan het Hof gericht bij een op dezelfde dag ter

post aangetekende brief en ter griffie ontvangen op 11 februari 1994, hebben Hubert Renson,

wonende route de la Sapinière 22 te 4141 Banneux, Jacques Dubois, wonende Grasperklaan 34 te

1150 Brussel, Alos Olaerts, wonende Eeksken 201 te 1745 Opwijk, Elisabeth Jolly, weduwe van

Vincent Kervyn de Mérendré, wonende rue du Village 15 te 1367 Ramillies, Agnès Mestag,

weduwe van Joseph Vandenberghe, wonende Telegraafstraat 4, bus 2, te 7700 Moeskroen,

Henri Temperville, wonende Apartado 70, E-29740 Torre del Mar, Spanje, en Paul van Molle,

wonende La Massana, Vorstendom Andorra, die woonplaats hebben gekozen ten kantore van

Mr. V. Thiry, advocaat, Mont Saint-Martin 37 te 4000 Luik, een beroep ingesteld tot vernietiging

van artikel 4 van de wet van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen,

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1993.

II.  De rechtspleging

Bij beschikking van 11 februari 1994 heeft de voorzitter in functie de rechters van de zetel aangewezen con-
form de artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

Op 16 februari 1994 hebben de rechters-verslaggevers, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de
voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989, voorzitter M. Melchior ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden
kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest van niet-
ontvankelijkheid te wijzen.

Overeenkomstig artikel 71, tweede lid, van de organieke wet is van de conclusies van de rechters-
verslaggevers aan de verzoekers kennisgegeven bij op 17 februari 1994 ter post aangetekende brief, die op
18 februari 1994 aan de geadresseerden ter hand is gesteld.

De advocaat van de verzoekers heeft bij op 7 maart 1994 ter post aangetekende brief het Hof ervan in kennis
gesteld dat verzoeker Henri Temperville is overleden en dat de andere verzoekers afstand doen van hun beroep.

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.
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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 worden ingesteld.

2.  De wet van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen is in het Belgisch

Staatsblad van 9 augustus 1993 bekendgemaakt. Aangezien het beroep op 10 februari 1994 ter

post is afgegeven, is de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de

bestreden wet in het Belgisch Staatsblad verstreken.

3.  Bijgevolg is het verzoekschrift tot vernietiging 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.
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Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

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 het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 29 maart

1994.

De griffier, De voorzitter,

H. Van der Zwalmen M. Melchior


