
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 3631 en 3632 

 
 

Arrest nr. 15/2006 
van 25 januari 2006 

 
 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

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

12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het 

meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse 

Gemeenschap, en, in het bijzonder, van afdeling 2 van titel III en van artikel 189, ingesteld door 

D. Henne en S. Spina. 

 

 

 Het Arbitragehof, 

 

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

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Moerman, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 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 februari 2005 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 23 februari 2005, hebben D. Henne, 
wonende te 6230 Pont-à-Celles, rue de l’Eglise 107, en S. Spina, wonende te 
6230 Pont-à-Celles, rue Raymond Brigode 26, beroep tot vernietiging ingesteld van het 
decreet van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden 
van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de 
onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 24 augustus 2004, tweede editie), en, in het bijzonder, van afdeling 2 van 
titel III en van artikel 189 van dat decreet. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 3631 en 3632 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Bij op 22 en 24 juni 2005 ter post aangetekende brieven hebben de verzoekende partijen 
het Hof laten weten dat ze afstand van geding doen. 
 
 Bij beschikking van 21 december 2005 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 11 januari 2006, enkel om uitspraak te doen over de 
afstanden van geding. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 januari 2006 : 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  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. 
 

 

  II.  In rechte 

 

 1.   De verzoekende partijen hebben 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 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 25 januari 2006. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 


