
 

  

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: 90/2021 
Arrestdatum: 17/06/2021 
Rolnummer(s): 7370 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992(art. 416) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Vestiging en inning van de belastingen - Interesten - 
Nalatigheidsinteresten - Verwezenlijkte en belastbaar gestelde meerwaarde - Belastbaar tijdperk - 

Verstrijken van de herbeleggingstermijn 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 416 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met artikel 47, § 6, van hetzelfde Wetboek) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-090n.pdf 
 

Arrestnummer: 91/2021 
Arrestdatum: 17/06/2021 
Rolnummer(s): 7418 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wet van 19 december 2003 « betreffende het Europees aanhoudingsbevel » 
(art. 6, 4°) 
Trefwoorden: Strafrecht - Europees aanhoudingsbevel - a) Weigering van tenuitvoerlegging - 

Uitvoering van de straf in België - b) Tenuitvoerlegging - Verjaring van de straf naar Belgisch recht 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-091n.pdf 
 

Arrestnummer: 92/2021 
Arrestdatum: 17/06/2021 

Rolnummer(s): 7419 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.11, § 1, eerste lid, 3°, vóór de 
wijziging ervan met ingang van 21 februari 2017) 
Trefwoorden: Publiek recht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Raad voor 
Vergunningsbetwistingen - Rechtspleging - Ontvankelijkheid - Belang - Louter commerciële nadelen 

Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 4.8.11, § 1, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, in de versie zoals ingevoegd bij artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012 « 
houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen betreft », vóór de wijziging ervan bij artikel 338 van het decreet van 25 
april 2014 « betreffende de omgevingsvergunning », in de interpretatie dat louter commerciële 
nadelen niet kunnen worden beschouwd als « rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen » in 
de zin van die bepaling) 

 
- Geen schending (dezelfde bepaling, in de interpretatie dat louter commerciële nadelen kunnen 
worden beschouwd als « rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen » in de zin van die 
bepaling) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-092n.pdf 

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-092n-info.pdf 

 

Arrestnummer: 93/2021 
Arrestdatum: 17/06/2021 
Rolnummer(s): 7447 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » (art. 10 en 

11ter, § 1, vijfde lid) 
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Opeenvolging van 
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arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikelen 10 en 11ter, § 1, vijfde lid, van de wet van 3 juli 
1978, in zoverre zij niet van toepassing zijn in geval van een opeenvolging van 
arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten) 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-093n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-093n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 94/2021 
Arrestdatum: 17/06/2021 
Rolnummer(s): 7498 

Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 1 oktober 2020 « houdende wijziging van 
het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse 
gewestelijke belastingen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2018/822/EU wat betreft 
verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot 
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies » 

Trefwoorden: Fiscale transparantie binnen de Europese Unie - Waals Gewest - Agressieve 
grensoverschrijdende fiscale constructies - Meldingsplicht - Intermediairs - Advocaten - Beroepsgeheim 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-094n.pdf 
 

Arrestnummer: 95/2021 
Arrestdatum: 17/06/2021 
Rolnummer(s): 7510 
Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 29 oktober 2020 « 
tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de 
Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van 
belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale 

Procedure » 
Trefwoorden: Fiscale transparantie binnen de Europese Unie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
Agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies - Meldingsplicht - Intermediairs - Advocaten - 
Beroepsgeheim 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-095n.pdf 

 

Arrestnummer: 96/2021 
Arrestdatum: 17/06/2021 
Rolnummer(s): 7511 
Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 29 oktober 2020 « 

tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de 
Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van 
belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale 
Procedure » 
Trefwoorden: Fiscale transparantie binnen de Europese Unie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
Agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies - Meldingsplicht - Intermediairs - Advocaten - 

Beroepsgeheim 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-096n.pdf 
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