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Nieuw uitgesproken arresten 

 
 

 

Arrestnummer: 148/2022 
Arrestdatum: 17/11/2022 
Rolnummer(s): 6708 

Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 december 2016 « 
betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies » (artikel 12) 
Trefwoorden: Gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- Informatieplicht van de tussenpersoon - Airbnb Ireland UC 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (artikel 12, tweede lid, van de ordonnantie van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 december 2016, in zoverre het de fiscale administratie en de 
rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt om het bedrag van de geldboete te verminderen 
rekening houdend met alle relevante elementen van de zaak, onder meer met de geldboeten die reeds 
aan de tussenpersoon zijn opgelegd voor het betrokken aanslagjaar) 
 
- Handhaving van de gevolgen van die bepaling voor de geldboeten die zijn opgelegd vóór de datum van 
uitspraak van het onderhavige arrest 

 
- Verwerping van het beroep voor het overige 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-148n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-148n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 149/2022 
Arrestdatum: 17/11/2022 
Rolnummer(s): 7591 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (artikelen 444 en 445) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Niet-aangifte vanwege de belastingplichtige - 
Sanctie - Belastingverhogingen - Fiscale geldboete 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-149n.pdf 
 

Arrestnummer: 150/2022 
Arrestdatum: 17/11/2022 

Rolnummer(s): 7657 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Brusselse Huisvestingscode (artikel 237, § 2) 
Trefwoorden: Huisvesting - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Huurovereenkomst met betrekking tot een 
hoofdverblijfplaats - Opzegging voor persoonlijke betrekking - Verhuurders die rechtspersonen zijn 

Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-150n.pdf 

 

Arrestnummer: 151/2022 
Arrestdatum: 17/11/2022 
Rolnummer(s): 7714 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Wetboek diverse rechten en taksen (artikelen 201/10, 201/11 en 201/12) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen - Vrijstelling - Depositobank 
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-148n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-148n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-149n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-150n.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVs5MjY0OSV1PjEtMyVqZz4zMjkzMiVwamRtYnd2cWY+MTozN2E3NWFlNTJnYWIxM2IwOzIwMTQ7YjdiYGUyMTc1ZzA0YjQwZSV3PjI1NTY1NTcwOzQlcmpnPjE6R0BUMVpkMzI7NTM3LjE6R0BUMVpqMzI7NTM3JXFgc3c+cWJlLXVibXFibXBhZmZgaENqZGwuamVpLWFmJWA+NjIla2dvPjM=&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2f


PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-151n.pdf 
 

Arrestnummer: 152/2022 
Arrestdatum: 17/11/2022 

Rolnummer(s): 7735 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van vennootschappen (artikel 530) 
Trefwoorden: Vennootschapsrecht - Naamloze vennootschap - Faillissement - Faillissement met 
ontoereikend actief - Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders, gewezen bestuurders 
en feitelijke bestuurders - Voorwaarden 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-152n.pdf 
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