
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: 1/2022 
Arrestdatum: 13/01/2022 
Rolnummer(s): 7421 • 7422 • 7423 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): - Wetboek van strafvordering (art. 61ter, § 1, 61quater, § 1, en 235bis, § 2) 
- Wet van 5 augustus 2006 « inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van 

rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie » (art. 12, § 2, en 15, 

§ 1)  
- Wet van 9 december 2004 « betreffende de internationale politiële verstrekking van gegevens van 

persoonlijke aard en informatie met gerechtelijke finaliteit, de wederzijdse internationale rechtshulp in 

strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering » (art. 5, tweede en 
derde lid, en 6) 

Trefwoorden: Strafrecht - Strafrechtspleging - Onderzoekshandelingen verricht ter uitvoering van een 

verzoek om wederzijdse internationale rechtshulp dat uitgaat van een Staat die geen lid is van de 
Europese Unie - Politieke vluchteling - 1. Mogelijkheid tot opheffing van een inbeslagneming - 2. 

Mogelijkheid om de regelmatigheid te laten controleren van onderzoekshandelingen - 3. Mogelijkheid 

om inzage te krijgen in het strafdossier 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (de ontstentenis van een jurisdictioneel beroep dat, in 

geval van een inbeslagneming ten uitvoer gelegd op grond van een verzoek om wederzijdse rechtshulp 

dat uitgaat van een Staat die geen lid is van de Europese Unie, zou toelaten de inachtneming te 
controleren van de wet van 9 december 2004, en met name de inachtneming van de voorwaarden 

bedoeld in artikel 4 van dezelfde wet, en, indien niet is voldaan aan die voorwaarden, een beslissing 

tot opheffing van de inbeslagneming te verkrijgen) 
 

- Geen schending (artikelen 5, tweede en derde lid, en 6 van de wet van 9 december 2004, gelet op 

hetgeen is vermeld in B.20.4) 
 

- Schending (de ontstentenis van een beroep dat toelaat inzage te vragen van de elementen van het 

strafdossier, waarover de Belgische overheden beschikken en waarop de tenuitvoerlegging van het 

verzoek om wederzijdse internationale rechtshulp is gegrond) 
 

- De prejudiciële vragen behoeven voor het overige geen antwoord 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-001n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-001n-info.pdf 

 

Arrestnummer: 2/2022 
Arrestdatum: 13/01/2022 

Rolnummer(s): 7470 

Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 15 mei 2020 « tot wijziging van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het invoeren van een overgangsbepaling voor de 

geldigheidsduur van de startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 113°/2 » (art. 2, invoeging van artikel 

15.3.5/22 in het Energiedecreet van 8 mei 2009) 
Trefwoorden: Energie - Vlaams Gewest - Groenestroom- en warmtekrachtprojecten - Geldigheidsduur 

van de startdatum - Schorsing - Overmacht te wijten aan COVID-19 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-002n.pdf 

 

Arrestnummer: 3/2022 
Arrestdatum: 13/01/2022 
Rolnummer(s): 7523 • 7527 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): - Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 62, 18° en 19°) 
- Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 2, tweede lid, 6°) 

Trefwoorden: Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand - Vrijstellingen - Aanvraag van een machtiging om een deficitaire 

nalatenschap namens een minderjarige te verwerpen - Gezamenlijke machtiging / Individuele 

machtiging 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 162, 19°, van het Wetboek der registratie-, 

hypotheek- en griffierechten, in zoverre het niet erin voorziet dat de akten, vonnissen en arresten 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-001n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-001n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-002n.pdf


betreffende de op grond van de artikelen 378, § 1, of 410, § 1, 5°, van het oud Burgerlijk Wetboek 

ingeleide procedures tot het bekomen van een individuele machtiging om een nalatenschap bedoeld in 

artikel 784, derde lid, van hetzelfde Wetboek te verwerpen namens een minderjarige, van de 
formaliteit der registratie zijn vrijgesteld)  

 

- Schending (artikel 4, § 2, tweede lid, 6°, van de wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand », in zoverre het niet erin voorziet dat geen 

bijdrage van de eisende partij wordt geïnd indien zij op grond van de artikelen 378, § 1, 410, § 1, 5°, 

of 499/7, § 2, 5°, van het oud Burgerlijk Wetboek een verzoek indient tot het bekomen van een 
individuele machtiging om een nalatenschap bedoeld in artikel 784, derde lid, van hetzelfde Wetboek 

te verwerpen namens een minderjarige of namens een persoon die overeenkomstig artikel 492/1, § 2, 

derde lid, 5°, van hetzelfde Wetboek onbekwaam werd verklaard om een nalatenschap te verwerpen) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-003n.pdf 

 

Arrestnummer: 4/2022 
Arrestdatum: 13/01/2022 
Rolnummer(s): 7529 

Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 2 en § 3) 

Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand - Bijdrage - Burgerlijke rechtspleging / Strafrechtspleging - Vrijspraak in 
eerste aanleg door een strafgerecht, gevolgd door hoger beroep uitsluitend ingesteld door de 

burgerlijke partij - « Verwezenen » 

Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 4, § 3, van de wet van 19 maart 2017, in die zin 
geïnterpreteerd dat geen bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand kan 

worden opgelegd aan personen die in eerste aanleg door een strafgerecht werden vrijgesproken en die 

vervolgens op het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij worden veroordeeld op burgerlijk 
gebied) 

 

- Geen schending (dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat er een bijdrage aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand kan worden opgelegd aan personen die in 

eerste aanleg door een strafgerecht werden vrijgesproken en die vervolgens op het enkel hoger beroep 

van de burgerlijke partij worden veroordeeld op burgerlijk gebied) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-004n.pdf 
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