
 

Grondwettelijk Hof 

 

Nieuw uitgesproken arresten 

 
 

 

Arrestnummer: 120/2022 
Arrestdatum: 13/10/2022 
Rolnummer(s): 7483 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (art. 206, 1°, a)) 
Trefwoorden: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ruimtelijke Ordening - Bescherming van het onroerend 
erfgoed - Bescherming door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van roerende goederen die beheerd 

worden door een federale wetenschappelijke instelling - Bevoegdheidverdelende regels 
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-120n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-120n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 121/2022 
Arrestdatum: 13/10/2022 
Rolnummer(s): 7540 • 7542 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Koninklijk besluit van 22 maart 1969 « tot vaststelling van het statuut van de 
leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het 
paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch 

onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die 
van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op 

deze inrichtingen » (art. 157quater, tweede lid, 1°) 
Trefwoorden: Onderwijs - Franse Gemeenschap - Preventieve schorsing van een personeelslid dat wordt 
verdacht of beklaagd in het kader van strafrechtelijke vervolgingen - Automatische weddevermindering 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 157quater, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit 
van 22 maart 1969, zoals ingevoegd bij het decreet van de Franse Gemeenschap van 6 april 1998 « 

houdende wijziging van de regeling inzake preventieve schorsing in het door de Franse Gemeenschap 
georganiseerd en gesubsidieerd onderwijs » en zoals gewijzigd bij het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 30 april 2009 « houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 
gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector ») 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-121n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-121n-info.pdf 

 

Arrestnummer: 122/2022 
Arrestdatum: 13/10/2022 
Rolnummer(s): 7564 
Rechtspleging: Vordering tot uitlegging 
Getoetste norm(en): Arrest nr. 108/2018 van 19 juli 2018 

Trefwoorden: Kansspelen - Uitbatingsvergunningen - Cumulatie - Verschillende houders - Onlinespelen 
en -weddenschappen op een gemeenschappelijke internetsite 
Beschikkend(e) gedeelte(n): De woorden « via een en dezelfde domeinnaam en de daaraan verbonden 
URL's » in het dictum van het arrest nr. 108/2018 moeten zo worden uitgelegd dat zij van toepassing zijn 
op het verbod van cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen voor 
de uitbating van kansspelen en weddenschappen via een en dezelfde domeinnaam en de URL's die aan die 

domeinnaam zijn verbonden 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-122n.pdf 
 

Arrestnummer: 123/2022 
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Arrestdatum: 13/10/2022 
Rolnummer(s): 7566 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): - Programmadecreet van het Waalse Gewest van 12 december 2014 houdende 

verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare 
werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit (art. 
13) 
- Wet van 27 februari 1987 « betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap » (art. 
7) 
- Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de 
Gewesten, zoals ingevoegd bij de artikelen 7 en 11 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot 

hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale 
autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden (art. 5/1, § 1, 2°, en 5/5, § 
4, 1°) 
- Wet van 8 mei 2014 « tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de 
invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de 
Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van 

de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden 
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet » (art. 20, 2°, 22, 43 en 44) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Waals Gewest - Vervanging van de fiscale aftrek voor de eigen en enige 

woning door een belastingvermindering - Verhoging van het belastbaar inkomen - Gevolgen op de 
tegemoetkomingen voor personen met een handicap 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikelen 20, 2°, 22, 43 en 44 van de wet van 8 mei 2014, 

doch uitsluitend in zoverre die bepalingen niet gepaard gaan met een gelijktijdige wijziging van de wet- of 
regelgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, die een aanzienlijke 
vermindering van het beschermingsniveau vermijdt) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-123n.pdf 
 

Arrestnummer: 124/2022 
Arrestdatum: 13/10/2022 
Rolnummer(s): 7572 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Consulair Wetboek (art. 62, 2°, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij 
de wet van 3 juli 2019 « tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek 
en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van 

persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten ») 
Trefwoorden: Consulair Wetboek - Intrekking van een paspoort - Houder van de paspoort die het 

voorwerp uitmaakt van een vrijheidsbeperkende maatregel - Probatie-uitstel dat hem verbiedt zich te 
begeven naar een land in oorlog - Onmogelijkheid om zich te begeven naar elk land waarvoor een 
paspoort is vereist 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 62, 2°, van het Consulair Wetboek, zoals het van 
toepassing was vóór de vervanging ervan bij de wet van 3 juli 2019, in zoverre het van toepassing is op 

de voorwaarde van een probatie-uitstel die de betrokkene uitsluitend verbiedt zich te begeven naar een 
land in oorlog) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-124n.pdf 
 

Arrestnummer: 125/2022 
Arrestdatum: 13/10/2022 

Rolnummer(s): 7602 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Wet van 15 mei 2007 « betreffende de civiele veiligheid » (art. 220, zoals 
gewijzigd bij de wet van 19 april 2014, en artikel 5 van het Strafwetboek, zoals gewijzigd bij artikel 188 
van de voormelde wet van 15 mei 2007, vóór de vervanging ervan bij de wet van 11 juli 2018) 
Trefwoorden: Civiele veiligheid - Strafrechtelijke immuniteit van de hulpverleningszones - 

Hulpverleningszone georganiseerd in de vorm van een intercommunale - Vrijstelling van strafvervolging 
na de feiten 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-125n.pdf 
 

Arrestnummer: 126/2022 
Arrestdatum: 13/10/2022 
Rolnummer(s): 7794 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 376, §§ 1 en 2) 
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Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Ambtshalve ontheffing van 
overbelastingen - Voorwaarden - Nieuw gegeven - Ongrondwettigheid van een reglementaire fiscale 
bepaling 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 376, §§ 1 en 2, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, zo geïnterpreteerd dat het betekent dat een circulaire van de Federale 
Overheidsdienst Financiën waarin de ambtenaren worden verzocht een door de uitvoerende macht 
aangenomen fiscale bepaling niet langer toe te passen omdat hoven van beroep hebben geoordeeld dat 
die bepaling niet bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, geen nieuw gegeven 
vormt dat in aanmerking komt voor de ambtshalve ontheffing in de zin van die wetsbepaling) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-126n.pdf 
 

Arrestnummer: 127/2022 
Arrestdatum: 13/10/2022 
Rolnummer(s): 7797 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn (art. 57, § 2) 
Trefwoorden: Sociaal recht - Maatschappelijke dienstverlening - Dringende medische hulp - 
Vreemdelingen - Kandidaten voor regularisatie van het verblijf 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending  
 

- De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-127n.pdf 

 

Arrestnummer: 128/2022 
Arrestdatum: 13/10/2022 
Rolnummer(s): 7811 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Koninklijk besluit van 14 januari 2013 « tot uitvoering van de wet van 4 december 

2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische 
nationaliteit migratieneutraal te maken » (art. 2) 
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële vraag - Getoetste normen - Klaarblijkelijke 
onbevoegdheid 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Onbevoegdheid van het Hof 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-128n.pdf 

 

Arrestnummer: 129/2022 
Arrestdatum: 13/10/2022 

Rolnummer(s): 7820 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Vlaams decreet van 22 december 2017 « over het lokaal bestuur » (art. 46) 

Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid - Beroep ingesteld buiten de termijn 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-129n.pdf 
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