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Nieuw uitgesproken arresten 

 
 

 

Arrestnummer: 142/2022 
Arrestdatum: 10/11/2022 
Rolnummer(s): 7512 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Wetboek van economisch recht (artikel XX.58, tweede lid) 
Trefwoorden: Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke 
reorganisatie - Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie - Boedelschulden - Schuldvorderingen van de 
fiscale administraties - btw 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-142n.pdf 
 

Arrestnummer: 143/2022 
Arrestdatum: 10/11/2022 
Rolnummer(s): 7546 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (artikel 
37/1, zoals vervangen bij artikel 10 van de wet van 6 maart 2018 « ter verbetering van de 
verkeersveiligheid ») 
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Alcoholopname en dronkenschap - Rijden onder 
alcoholische invloed - Grenswaarden - Alcoholslot 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-143n.pdf 
 

Arrestnummer: 144/2022 
Arrestdatum: 10/11/2022 
Rolnummer(s): 7573 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (artikel 358, § 1, 3°, en § 2, 2°) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Aanslagtermijn - Strafvordering die uitwijst dat 
belastbare inkomsten niet werden aangegeven - Seponering - Ontstentenis van aanslagtermijn 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-144n.pdf 
 

Arrestnummer: 145/2022 
Arrestdatum: 10/11/2022 
Rolnummer(s): 7688 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (artikel 59, aanslagjaren 2017 en 

2018) 

Trefwoorden: Fiscaal recht - Beroepskosten - Werkgeversbijdragen en -premies - Beperking van de 
aftrekbaarheid tot 80 % - Extrawettelijke pensioenen - Opbouw van kapitaal buiten de onderneming 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-145n.pdf 
 

Arrestnummer: 146/2022 
Arrestdatum: 10/11/2022 
Rolnummer(s): 7706 
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Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 
« betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van 
beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens 

deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van 
het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 » 
(artikel 2, bekrachtigd bij artikel 2 van het decreet van 3 december 2020 « houdende bekrachtiging van 
de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten in het kader van het beheer van de 
gezondheidscrisis COVID-19 ») 
Trefwoorden: Gezondheidscrisis COVID-19 - Waals Gewest - Wettelijke bekrachtiging - Tijdelijke 
opschorting van de beroepstermijnen voor de Raad van State - Impliciete bevoegdheden 

Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-146n.pdf 
 

Arrestnummer: 147/2022 
Arrestdatum: 10/11/2022 

Rolnummer(s): 7707 • 7726 
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 22 oktober 2021 « tot wijziging van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel 
betreft » 

Trefwoorden: Energie - Vlaams Gewest - Verbod op plaatsing en vervanging van stookolieketels 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-147n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-147n-info.pdf 
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