REKENHOF – Nederlandse Kamer

Rolnummer: 13
Nummer van het arrest: 1.211.798 A2 van 12.10.1999

ARREST

INZAKE:
Autonome
Raad
voor
het
Gemeenschapsonderwijs,
thans
“het
Gemeenschapsonderwijs” ingevolge de artikelen 3 en 81 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs…, voor wie
optreedt Meester…, advocaat,…
TEGEN:
V., gedagvaard als rekenplichtige…, voor wie optreedt Meester…, advocaat,…
NA BERAAD WIJST HET REKENHOF VOLGEND ARREST
Gelet op de elementen van de procedure, inzonderheid:
•

de rekening van de rekenplichtige, zoals afgesloten door het Rekenhof bij
arrest van 5 september 1996 (kenmerk 1.211.798 A1);
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•

de dagvaarding van 14 april 1999, samen met het dossier tot staving op
dezelfde datum neergelegd op de griffie van het Rekenhof;

•

de memorie van verwerende partij, neergelegd ter griffie op 5 oktober
1999;

•

de memorie van eisende partij, neergelegd ter griffie op 11 oktober 1999;

•

de stukken tot bewijs van aanzuivering van het volledige tekort, door
partijen ter griffie neergelegd op 11 en 12 oktober 1999;

…
Overwegende dat eisende partij in haar voormelde memorie verzocht om
doorhaling van de zaak van alle rollen;
Overwegende dat verwerende partij zich bij brief neergelegd ter griffie op 6
oktober 1999, akkoord heeft verklaard met die doorhaling en, voor zoveel als
nodig, de terugtrekking van haar voormelde memorie vraagt;
Dat er aanleiding tot doorhaling is;
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Gelet op artikel 180 van de Grondwet;
Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof,
zoals gewijzigd door de wet van 3 april 1995;
Rechtsprekend op tegenspraak in Nederlandse kamer;
Verklaart de vordering ontvankelijk;
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Haalt de zaak gekend onder A.R. 13 door van alle rollen;
Legt de kosten ten laste van elke partij, begroot op 6.608 BEF + 12.600 BEF
in hoofde van eisende partij en op 12.600 BEF in hoofde van verweerder.

…

