
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 3249 en 3250 

 
 

Arrest nr. 105/2005 
van 9 juni 2005 

 
 

 
A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake :  de beroepen tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

7 mei 2004 « houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de 

oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 

1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen, 

wat het Universitair Ziekenhuis Antwerpen betreft », ingesteld door de Algemene Centrale 

der Openbare Diensten en door E. Lauriks. 

 

 

 Het Arbitragehof, 

 

 samengesteld uit voorzitter A. Arts, rechter P. Martens, waarnemend voorzitter, en de 

rechters R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de 

griffier L. Potoms, onder voorzitterschap van voorzitter A. Arts, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 22 december 2004 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 23 december 2004, zijn beroepen tot 
vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 « houdende 
wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een 
Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende 
wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen, wat het 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen betreft » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
15 oktober 2004, tweede uitgave) ingesteld door : 
 
 1.  de Algemene Centrale der Openbare Diensten, met zetel te 1000 Brussel, 
Fontainasplein 9-11; 
 
 2.  E. Lauriks, wonende te 2610 Wilrijk, Heistraat 219. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 3249 en 3250 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 De vorderingen tot schorsing van voormeld decreet, ingesteld bij afzonderlijke 
verzoekschriften door dezelfde verzoekende partijen, zijn verworpen bij het arrest nr. 34/2005 
van 9 februari 2005, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2005. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de Universiteit Antwerpen, met zetel te 2000 Antwerpen, Prinsstraat 13; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 mei 2005 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Deridder, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de Universiteit Antwerpen; 
 
 .  Mr. H. Vermeire loco Mr. P. Devers, advocaten bij de balie te Gent, voor de Vlaamse 
Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en P. Martens verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken 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 op 15 en 17 maart 2005 ter post aangetekende brieven hebben de verzoekende 

partijen het Hof laten weten dat ze afstand van geding doen. 

 

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

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand van de beroepen 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 9 juni 2005. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

L. Potoms  A. Arts 

 


