
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: 182/2021 
Arrestdatum: 16/12/2021 
Rolnummer(s): 7375 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 257, eerste lid, 4°, zoals 
vervangen bij artikel 2, 2°, van het decreet van het Waalse Gewest van 10 december 2009 « houdende 

fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen ») 

Trefwoorden: Fiscaal recht - Waals Gewest - Onroerende voorheffing - Kwijtschelding of proportionele 
vermindering - Voorwaarde - Periode van leegstand of improductiviteit van 12 maanden - Nieuwe 

eigenaar 

Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 257, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, zo geïnterpreteerd dat de voorwaarde van de leegstand van twaalf 

maanden is verbonden met het bebouwd onroerend goed, zonder rekening te houden met de identiteit 

van de schuldenaar van de onroerende voorheffing) 
 

- Geen schending (artikel 257, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zo 

geïnterpreteerd dat de voorwaarde van de leegstand van twaalf maanden is verbonden met de 
schuldenaar van de onroerende voorheffing en dus pas begint te lopen vanaf de overgang van het 

eigendomsrecht betreffende het onroerend goed ten aanzien van die schuldenaar) 

 
- De derde prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-182n.pdf 

 

Arrestnummer: 183/2021 
Arrestdatum: 16/12/2021 

Rolnummer(s): 7489 

Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 15 maart 2020 « tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 

betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de 

voedingsmiddelen en andere produkten, wat de reclame voor producten op basis van tabak betreft » 
Trefwoorden: Gezondheid - Bescherming van de gezondheid van gebruikers - Verbod op reclame 

voor tabaksproducten - Verbod om aan de voorgevel van tabaks- en krantenwinkels merkreclame voor 

tabaksproducten te afficheren 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-183n.pdf 

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-183n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 184/2021 
Arrestdatum: 16/12/2021 

Rolnummer(s): 7490 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 207, tweede lid) 

Trefwoorden: Fiscaal recht - Vennootschapsbelasting - Grondslag van de belasting - Vaststelling van 
de nettowinst - Aftrekken - Beroepsverliezen - Uitsluiting - Abnormale of goedgunstige voordelen - 

Aftrek voor risicokapitaal - Voordelen die werden verkregen van een buitenlandse onderneming 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 207 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met artikel 79 van dat Wetboek, zoals van 

toepassing voor de aanslagjaren 2008 en 2009) 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-184n.pdf 

 

Arrestnummer: 185/2021 
Arrestdatum: 16/12/2021 

Rolnummer(s): 7508 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest betreffende de ruimtelijke ordening, 

gecoördineerd op 22 oktober 1996 (art. 35) 
Trefwoorden: Ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Planschadevergoeding - Forfaitaire 

berekeningswijze - Betaalde successierechten 

Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-185n.pdf 
 

https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-182n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-183n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-183n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-184n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-185n.pdf


Arrestnummer: 186/2021 
Arrestdatum: 16/12/2021 

Rolnummer(s): 7517 

Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Vlaamse Codex Hoger Onderwijs, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 

Regering van 11 oktober 2013 « tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger 

onderwijs » (art. II.225, § 3, al dan niet in samenhang gelezen met art. I.3, 23°) 
Trefwoorden: Vlaamse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Studievoortgang op grond van examen - 

Creditbewijzen - Onbeperkte geldigheid - Opleiding aan de instelling waar het creditbewijs werd 

behaald 
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-186n.pdf 
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