
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 2781 

 
 

Arrest nr. 97/2004 
van 26 mei 2004 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake :  het beroep tot vernietiging van artikel 77, § 1, van de wet van 3 februari 2003 

houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare 

sector, ingesteld door de Vlaamse Regering. 

 

 

 Het Arbitragehof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Martens, 

R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, 

E. Derycke en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap 

van voorzitter A. Arts, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 september 2003 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 september 2003, heeft de Vlaamse 
Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 77, 
§ 1, van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving 
betreffende de pensioenen van de openbare sector (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 13 maart 2003). 
 
 
 De Ministerraad en de Franse Gemeenschapsregering hebben elk een memorie ingediend, 
de Vlaamse Regering heeft een memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad en de 
Franse Gemeenschapsregering hebben elk een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij brief van 6 april 2004 heeft de verzoekende partij het Hof laten weten dat ze afstand 
van geding doet. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 4 mei 2004 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering 
(verzoekende partij); 
 
 .  Mr. C. Salhadin loco Mr. J.-L. Jaspar, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 .  Mr. K. Demeyere loco Mr. F. Tulkens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Franse 
Gemeenschapsregering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en P. Martens verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

 1.  Bij verzoekschrift van 8 september 2003 heeft de Vlaamse Regering beroep tot 

vernietiging ingesteld van artikel 77, § 1, van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse 

wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector. 

 

 2.  In een brief van 6 april 2004 meldt de Vlaamse Regering dat zij wenst af te zien van 

het vermelde beroep. Op de openbare terechtzitting van 4 mei 2004 hebben de andere partijen 

verklaard zich daartegen niet te verzetten. 

 

 3.  Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand van het beroep toe. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

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

van 26 mei 2004. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Arts 

 


