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Arrest nr. 46/95
van 6 juni 1995

A R R E S T

___________

In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap

van 27 december 1993 houdende diverse maatregelen inzake cultuur, gezondheid, onderwijs en

begroting, ingesteld door de Université de Liège.

Het Arbitragehof,

samengesteld uit rechter P. Martens, waarnemend voorzitter, voorzitter L. De Grève, en de

rechters L.P. Suetens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts en R. Henneuse, bijgestaan door de grif-

fier L. Potoms, onder voorzitterschap van rechter P. Martens, waarnemend voorzitter,

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 9 september 1994 ter post aange-

tekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 september 1994, is beroep tot vernietiging ingesteld

van artikel 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 27 december 1993 houdende

diverse maatregelen inzake cultuur, gezondheid, onderwijs en begroting, bekendgemaakt in het Bel-

gisch Staatsblad van 11 maart 1994, door de Université de Liège, place du XX Août, 4000 Luik.

II.  De rechtspleging

Bij beschikking van 12 september 1994 heeft de voorzitter in functie de rechters van de zetel aangewezen
overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

De rechters-verslaggevers hebben geoordeeld dat er geen aanleiding was om artikel 71 of 72 van de
organieke wet toe te passen.

Van het beroep is kennisgegeven overeenkomstig artikel 76 van de organieke wet bij op 29 september 1994
ter post aangetekende brieven.

Het bij artikel 74 van de organieke wet voorgeschreven bericht is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 1 oktober 1994.

De Franse Gemeenschapsregering, Kunstlaan 19 AD, 1040 Brussel, heeft een memorie ingediend bij op
14 november 1994 ter post aangetekende brief.

Van die memorie is kennisgegeven overeenkomstig artikel 89 van de organieke wet bij op 23 november 1994
ter post aangetekende brief.

Bij beschikking van 24 november 1994 heeft het Hof de zetel aangevuld met rechter A. Arts, gelet op de
inrustestelling van een Nederlandstalige rechter die deel uitmaakte van de zetel.

De Université de Liège heeft een memorie van antwoord ingediend bij op 21 december 1994 ter post
aangetekende brief.

Bij beschikking van 31 januari 1995 heeft het Hof de termijn waarbinnen het arrest moet worden gewezen,
verlengd tot 9 september 1995.

Bij beschikking van 25 april 1995 heeft het Hof beslist dat voorzitter M. Melchior en rechter L. François zich
van de zaak moeten onthouden nadat ieder van hen had verklaard dat er een reden tot wraking tegen hem
bestaat, en vastgesteld dat rechter P. Martens, reeds lid van de zetel, het voorzitterschap zal waarnemen terwijl
hijzelf wordt vervangen door rechter R. Henneuse.

Bij beschikking van dezelfde dag heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de dag van de terechtzit-
ting bepaald op 16 mei 1995.

Van die beschikking is kennisgegeven aan de partijen en hun advocaten bij op 26 april 1995 ter post
aangetekende brieven.

Bij brief van 4 mei 1995 stelt de Franse Gemeenschapsregering het Hof ervan in kennis « dat de door de
Regering aangekondigde decreetmaatregelen zijn ingeschreven in het decreet van 14 maart 1995 houdende
diverse maatregelen inzake onderwijs (Belgisch Staatsblad, 29 april 1995, p. 11.545) ».
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Bij brief van 12 mei 1995 heeft de Université de Liège aan het Hof laten weten dat haar beroep blijkbaar
zonder voorwerp is geworden.

Op de openbare terechtzitting van 16 mei 1995 :

-  zijn verschenen :

.  Mr. J.F. Henrotte, loco Mr. Y. Hannequart en Mr. P. Henry, advocaten bij de balie te Luik, voor de verzoe-
kende partij;

.  Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Franse Gemeenschapsregering;

-  hebben de rechters-verslaggevers J. Delruelle en A. Arts verslag uitgebracht;

-  zijn de voornoemde advocaten gehoord;

-  is de zaak in beraad genomen.

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

Artikel 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 27 december 1993 bepaalt :

« Voor het begrotingsjaar 1994 en voor de toepassing van artikel 30, § 1, van de wet van
27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen is het aantal studenten
dat ingevolge artikel 27 van die wet in aanmerking komt voor de berekening van de werkings-
toelage, gelijk aan dat, bepaald voor de vaststelling van de werkingstoelage voor het begrotings-
jaar 1992. »

Dat artikel is vervangen door artikel 2 van het decreet van de Franse Gemeenschap van

14 maart 1995 houdende diverse maatregelen inzake onderwijs (bekendgemaakt in het Belgisch

Staatsblad van 29 april 1995), dat bepaalt :

« Artikel 10 van het decreet d.d. 27 september (lees : december) 1993 houdende diverse
maatregelen inzake cultuur, gezondheid, onderwijs en begroting wordt door de volgende bepaling
vervangen : ' Voor het begrotingsjaar 1994 is de jaarlijkse werkingstoelage, toegekend aan elke
universitaire instelling, per studierichting gelijk aan 94,185 ten honderd van de bedragen die uit de
toepassing van de artikelen 30 en 32bis van de wet d.d. 27 juli 1971 op de financiering van en het
toezicht op de universitaire instellingen voortvloeien. ' »

Uit die wijziging vloeit voort dat het beroep tot vernietiging zonder voorwerp is 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, overeenkomstig artikel 65 van de

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

1995.

De griffier, De wnd. voorzitter,

L. Potoms P. Martens


