
  

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: 144/2020 
Arrestdatum: 12/11/2020 
Rolnummer(s): 7134 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 19 juli 2018 « tot wijziging van de decreten 
van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 

2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en 
elektriciteitsdistributienetbeheerders met het oog op de aanleg van de slimme meters en de flexibiliteit 
» 
Trefwoorden: Energiemarkt - Waals Gewest -Elektriciteit - Slimme meters 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-144n.pdf 
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-144n-info.pdf 

 

Arrestnummer: 145/2020 
Arrestdatum: 12/11/2020 
Rolnummer(s): 7197 • 7199 
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Vlaamse decreet van 9 november 2018 « houdende bepalingen betreffende de 
huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan » (Vlaams Woninghuurdecreet) 
Trefwoorden: Huisvesting - Vlaams Gewest - Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen en voor 
huisvesting van studenten - Geschillen - 1. Eenzijdig verzoekschrift - Ondertekening - 2. Uitsluiting van 
de arbitrageprocedure 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-145n.pdf 

Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-145n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 146/2020 
Arrestdatum: 12/11/2020 
Rolnummer(s): 7287 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie (art. L2213-2) 
Trefwoorden: Publiek recht - Lokale besturen - Waals Gewest - Provincies - Reglementen en 
verordeningen - Bindende kracht - Bekendmaking 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel L2213-3, in zoverre het, naast de bekendmaking 
ervan in het provinciaal Bulletin, de online bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de 
provincies oplegt als een voorwaarde om aan die teksten bindende kracht te geven) 

 
- De tweede en de derde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-146n.pdf 
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