
  

Nieuwsbrief 

We hebben het genoegen u hierbij de metadata te bezorgen van de recent uitgesproken arresten van het 
Grondwettelijk Hof. In deze metadata vindt u arrestnummer en -datum, rolnummer(s) van de zaak, aard van de 
rechtspleging, getoetste norm(en), beschikkend(e) gedeelte(n) en trefwoorden voor het arrest. Tevens kan u 

door het aanklikken van de link rechtstreeks het arrest opvragen. 

Arrestnummer: 84/2021 
Arrestdatum: 10/06/2021 
Rolnummer(s): 7194 • 7215 
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 14 oktober 2018 « tot wijziging van het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen » (art. 2 tot 6, 8 en 9 en 2, a) en 
b)) 

Trefwoorden: Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Griffierecht - Rolrecht - Algemene 
verhoging van de bedragen - Plafonds om juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand te genieten 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (artikelen 2 en 3 van de wet van 14 oktober 2018, in 

zoverre zij van toepassing zijn op de rechtzoekenden van wie de zaak op de rol is ingeschreven tussen 
1 februari 2019 en 31 augustus 2020, die uiterlijk op 31 augustus 2020 zijn veroordeeld tot betaling 
van de rolrechten, en van wie de bestaansmiddelen lager zijn dan de plafonds om juridische 

tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand te genieten, zoals vastgesteld krachtens de artikelen 3 en 4 van 
de wet van 31 juli 2020 « tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de 
juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende 
inkomensmaxima te verhogen », maar hoger dan de plafonds die van toepassing waren vóór de 
inwerkingtreding van die bepalingen) 
 
- Verwerping van de beroepen voor het overige 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-084n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-084n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 85/2021 
Arrestdatum: 10/06/2021 

Rolnummer(s): 7387 • 7388 • 7389 
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Wet van 20 december 2019 « tot wijziging van diverse wetgevingen wat de 
tekorten aan geneesmiddelen betreft » (aanvulling of wijziging van de artikelen 6, § 1sexies, 12septies 
en 12quinquies van de wet van 25 maart 1964 « op de geneesmiddelen ») 
Trefwoorden: Gezondheidszorg - Geneesmiddelenwet 1964 - Handel in geneesmiddelen - Vergunning 
- Voorwaarden - Beperkingen opgelegd aan de groothandelaar-verdelers - Onbeschikbaarheid van een 

geneesmiddel - Tijdelijke stopzetting van de levering 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-085n.pdf 
 

Arrestnummer: 86/2021 
Arrestdatum: 10/06/2021 
Rolnummer(s): 7400 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 29 november 2019 « tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis aangaande de onmiddellijke aanhouding » (art. 2) 
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Voorlopige hechtenis - Onmiddellijke aanhouding - Voorwaarden - 
Recidivegevaar 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.11.6 en 
B.12.5 vermelde interpretaties) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-086n.pdf 
 

Arrestnummer: 87/2021 
Arrestdatum: 10/06/2021 

Rolnummer(s): 7428 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 187, § 1, vierde lid) 
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Trefwoorden: Strafrechtspleging - Veroordeling bij verstek - Verzet - Veroordeelde beklaagde aan wie 

het vonnis niet in persoon werd betekend - Buitengewone termijn van verzet - Burgerrechtelijke 
veroordelingen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 187, tweede lid, in fine, van het Wetboek van 

strafvordering, zoals het van toepassing was vóór de vervanging ervan bij artikel 83 van de wet van 5 
februari 2016 « tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen 
inzake justitie ») 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-087n.pdf 
 

Arrestnummer: 88/2021 
Arrestdatum: 10/06/2021 
Rolnummer(s): 7494 
Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 december 2020 « tot wijziging 
van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het 
decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader 

van COVID 19 » 
Trefwoorden: Gezondheidszorg - COVID-19-pandemie - Vlaamse Gemeenschap - Preventief 

gezondheidsbeleid - 1. Verplichting tot afzondering - Vrijheidsberoving / Vrijheidsbeperking - 2. 
Contactonderzoek - Verwerking van persoonsgegevens 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-088n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-088n-info.pdf 

 

Arrestnummer: 89/2021 
Arrestdatum: 10/06/2021 
Rolnummer(s): 7526 
Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 december 2020 « tot wijziging 

van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het 
decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader 
van COVID 19 » 
Trefwoorden: Gezondheidszorg - COVID-19-pandemie - Vlaamse Gemeenschap - Preventief 
gezondheidsbeleid - 1. Verplichting tot afzondering - Vrijheidsberoving / Vrijheidsbeperking - 2. 
Contactonderzoek - Verwerking van persoonsgegevens 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-089n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-089n-info.pdf 
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