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Arrest nr. 74/94
van 12 oktober 1994

A R R E S T
___________

In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale

bepalingen, ingesteld door de Vereniging van het Commercieel Luchtvaartpersoneel.

Het Arbitragehof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter M. Melchior en de rechters-verslaggevers H. Boel en J. Delruelle,

bijgestaan door de griffier L. Potoms,

wijst na beraad het volgende arrest :

*

*       *
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I.  Onderwerp van het beroep

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juli 1994 ter post aangetekende

brief, vordert de Vereniging van het Commercieel Luchtvaartpersoneel, met zetel te 1030 Brussel,

J. Coosemansstraat 67, de vernietiging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

(Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994).

II.  De rechtspleging

Bij beschikking van 25 juli 1994 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.

Op 31 juli 1994 hebben de rechters-verslaggevers H. Boel en J. Delruelle, met toepassing van artikel 71, eer-
ste lid, van de organieke wet, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht
aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt vastgesteld dat
het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is.

Overeenkomstig artikel 71, tweede lid, van de organieke wet is van de conclusies van de rechters-
verslaggevers aan de verzoekende partij kennisgegeven bij op 2 augustus 1994 ter post aangetekende brief.

De rechtspleging is gevoerd overeenkomstig de artikelen 62 en volgende van de organieke wet, die
betrekking hebben op het gebruik van de talen voor het Hof.

III.  In rechte

De verzoekende partij stelt een beroep in « tegen de beslissing van de nationale Regering om

voor de gepensioneerden vanaf 1995 bijkomende inhoudingen te verrichten (0,5 tot 2 %, naar

gelang van de inkomsten), Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994, tweede uitgave, sociale

bepalingen ».

Krachtens artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof wordt het

verzoekschrift gedagtekend; het vermeldt het onderwerp van het beroep en bevat een uiteenzetting

van de feiten en middelen.

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het

Arbitragehof, moeten de middelen van het verzoekschrift te kennen geven welke van de regels

waarvan het Hof de naleving waarborgt, zouden geschonden zijn, alsook welke de bepalingen zijn
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die deze regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die regels door de bedoelde

bepalingen zouden zijn geschonden.

Het verzoekschrift stelt het Hof niet ertoe in staat uit te maken welke bepalingen het onderwerp

zijn van het beroep, welke grondwettelijke regels of bevoegdheidsregels geschonden mochten zijn

en in welk opzicht die regels door de bedoelde bepalingen mochten zijn geschonden.
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Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verklaart het beroep niet ontvankelijk.

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

12 oktober 1994.

De griffier, De voorzitter,

L. Potoms M. Melchior


