
 

Arresten 

2019-021 

 
 

07-02-2019 
 

Prejudiciële 
vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 335, § 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6856 

Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - 
Familienaam - Afstamming die later ten 
aanzien van een van beide ouders wordt 
vastgesteld - Onenigheid 

2019-020 

 
 

07-02-2019 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 330) en 
Gerechtelijk Wetboek (art. 138bis) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6804 

Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming 
van vaderszijde - Erkenning van vaderschap 
- Overlijden van de persoon die het kind 
heeft erkend en moeder van het kind die niet 
in rechte optreedt om de erkenning te 
betwisten - Vordering tot betwisting door de 
grootouders van vaderszijde of door het 
openbaar ministerie - Beperking van het 
vorderingsrecht 

2019-019 

 
 

07-02-2019 
 

Prejudiciële 
vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 322 en 
332quinquies, § 3) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 6794 

Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - 
Vordering tot onderzoek naar het 
vaderschap van de mee-ouder - Medisch 
begeleide voortplanting die « exogeen » 
wordt genoemd 

2019-018 

 
 

07-02-2019 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 (art. 356, zoals vervangen bij art. 2 
van de wet van 22 december 2009 
houdende fiscale bepalingen) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6779 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Vestiging en invordering - Aanslag - 
Onregelmatige aanslag - Nietigverklaring - 
Vestiging van een subsidiaire aanslag - 
Voorwaarden 

2019-017 

 
 

07-02-2019 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (art. 42quater) 
 
Schending (art. 40ter, laatste lid, in samenhang 
gelezen met art. 42quater, § 4, 4°, zoals van 
toepassing vóór de wijziging van de wet van 15 
december 1980 bij de wet van 4 mei 2016) 
 
Rolnummer(s): 6665 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - 
Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Scheiding 
- Slachtoffer van huiselijk geweld - Behoud 
van het verblijfsrecht - Verschil in 
behandeling tussen onderdanen van een 
derde land die uit de echt zijn gescheiden en 
binnen het huwelijk het slachtoffer zijn 
geweest van echtelijk geweld, naargelang zij 
gehuwd waren met een andere onderdaan 
van een derde land, dan wel met een Belg 

2019-016 

 
 

31-01-2019 
 

Prejudiciële 
vragen 

Algemene wet inzake douane en accijnzen, 
gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 
18 juli 1977 (art. 220, § 1, 221, § 1, en 257, 
§ 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6837 

Strafrecht - Bijzonder strafrecht - Douane en 
accijnzen - Misdrijven - Verbeurdverklaring - 
Veroordeling tot betaling van de 
tegenwaarde van de verbeurdverklaarde 
goederen 

2019-015 

 
 

31-01-2019 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 
(art. 145) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6777 • 6778 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen - Betwistingen 
tussen de zorgverleners en de Dienst voor 
geneeskundige evaluatie en controle - 
Kamers van eerste aanleg en Kamers van 
beroep - Samenstelling 

2019-014 

 
 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 
6.2.1) 
 

Ruimtelijke ordening en stedenbouw - 
Vlaams Gewest - Sancties - 
Stedenbouwkundige misdrijven en 
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31-01-2019 
 

Prejudiciële 
vraag 

Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6774 

inbreuken - Publieke herstelvorderingen - 
Overschrijving op het hypotheekkantoor - 
Niet-toepassing op de private 
herstelvorderingen 

2019-013 

 
 

31-01-2019 
 

Prejudiciële 
vragen 

Ordonnantie van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest van 9 juli 2015 
houdende de eerste maatregelen ter 
uitvoering en toepassing van de zesde 
Staatshervorming met betrekking tot het 
toezicht en de controle op het vlak van 
werkgelegenheid (art. 27) en Sociaal 
Strafwetboek (art. 175, zoals het van 
toepassing is in het Vlaamse Gewest) 
 
Geen schending (eerste prejudiciële vraag) - 
Geen schending, in de interpretatie vermeld in 
B.13 (tweede prejudiciële vraag) 
 
Rolnummer(s): 6734 

Sociaal recht - Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest - Tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers - Inbreuken - Invoering van 
strafsancties - 1. Bevoegdheid van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - 2. 
Territoriaal toepassingsgebied 

2019-012 

 
 

31-01-2019 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie (art. 
14, § 2) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6703 

Strafrecht - Opschorting, uitstel en probatie - 
Probatie-uitstel - Herroeping - Vergelijking 
met de autonome probatiestraf 

2019-011 

 
 

31-01-2019 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en 
kerkelijke pensioenen (art. 8, §§ 1 en 3, 3°, 
en de erbij gevoegde tabel) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 6653 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Pensioenen - Pensioenberekening - 
Preferentiële tantième - Douanebeambten 
van de vroegere niveaus 2 en 2+ die in de 
personeelsbezetting van de motorbrigades 
zijn opgenomen - Uitsluiting 

2019-010 

 
 

23-01-2019 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 28 april 2017 tot oprichting van het 
'War Heritage Institute' en houdende 
integratie van de opdrachten, de middelen 
en het personeel van het Instituut voor 
veteranen - Nationaal Instituut voor 
oorlogsinvaliden, oudstrijders en 
oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum 
voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, 
het Nationaal Gedenkteken van het Fort 
van Breendonk en de Historische Pool van 
Defensie 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6775 

Instellingen van openbaar nut - War 
Heritage Institute 

2019-009 

 
 

23-01-2019 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 
diverse bepalingen (art. 119, § 2, 121, § 1, 
en 125, § 2) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6761 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Pensioenen - Gewaarborgd minimumbedrag 
- Alleenstaande gepensioneerde - Scheiding 
die wordt toegestaan bij een gerechtelijke 
beslissing 

2019-008 

 
 

23-01-2019 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties (art. 
29 en 31, § 1) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 6759 

Gemeentelijke administratieve sancties - 
Inbreuken betreffende de politie over het 
wegverkeer - Bevoegdheid van de rechter 
om administratieve geldboetes voor 
inbreuken op onder meer de regels inzake 
het stilstaan en het parkeren te verminderen 
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2019-007 

 
 

23-01-2019 
 

Questions 
préjudicielles 

Wetboek van de inkomstenbelastingen (art. 
444 et 445) 
 
Geen schending (onder voorbehoud van hetgeen 
is vermeld in B.12.3 en B.12.4) 
 
Rolnummer(s): 6747 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 1. 
Belastingverhogingen - Berekeningswijze - 
2. Fiscale geldboete 

2019-006 

 
 

23-01-2019 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 27 januari 2017 tot wijziging van 
de wet van 22 maart 2001 tot instelling van 
een inkomensgarantie voor ouderen (art. 3) 
 
Vernietiging (in art. 4, tweede lid, van de wet van 
22 maart 2001, zoals vervangen bij art. 3, 2°, van 
de wet van 27 januari 2017, de woorden « en 
gedurende ten minste tien jaar, waarvan ten 
minste vijf jaar ononderbroken, een werkelijk 
verblijf in België gehad hebben ») - Vernietiging 
(art. 4, derde lid, van de wet van 22 maart 2001, 
zoals ingevoegd bij art. 3, 2°, van dezelfde wet 
van 27 januari 2017) 
 
Rolnummer(s): 6714 

Sociale bijstand - Inkomensgarantie voor 
ouderen - Gerechtigden - Voorwaarden - 
Voorwaarde van hoofdverblijfplaats in België 
en minimale duur van het werkelijke verblijf 

2019-005 

 
 

23-01-2019 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 22 december 1986 betreffende de 
intercommunales (art. 26) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6710 

Intercommunales - Waals Gewest - 
Fiscaliteit - Uitsluiting van elke vorm van 
belasting - Jaarlijkse belasting op het lozen 
van afvalwater 

2019-004 

 
 

23-01-2019 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wetboek van strafvordering (art. 46bis en 
46quater) en voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering (art. 32) 
 
Geen schending (eerste prejudiciële vraag) - De 
tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 6706 • 6707 

Strafrechtspleging - 1. Opsporen van de 
misdrijven - Identificatie van de houder van 
een nummerplaat - Voorwaarden - 
Ontstentenis van rechtsgrond zoals voor de 
gebruiker van telecommunicatiemiddel of de 
houder van een bankrekening - 2. Nietigheid 
van een onregelmatig verkregen 
bewijselement - Bewijsverkrijging die inbreuk 
maakt op andere grondrechten dan het recht 
op een eerlijk proces 

2019-003 

 
 

23-01-2019 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 25 december 2016 tot wijziging 
van de artikelen 4 en 243/1 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6699 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Personenbelasting - Niet-onderwerping aan 
de belastingen - Asielzoekers die in het 
wachtregister worden ingeschreven 

2019-002 

 
 

23-01-2019 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk (art. 32quinquiesdecies en 
32septiesdecies) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 6685 

Welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk - Preventie van psychosociale 
risico's op het werk - Procedure inzake de 
analyse van de psychosociale risico's - 
Preventieadviseur - Mededeling van 
informatie en toegang tot documenten 

2019-001 

 
 

23-01-2019 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Programmawet van 25 december 2016 (art. 
24 tot 27: Gezondheidszorg - Bewarende 
maatregelen in het kader van de 
ziekenhuishervorming) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6647 

Ziekenhuizen - Programmatie, financiering 
en erkenning - Hervorming - Bewarende 
maatregelen 
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2018-183 

 
 

19-12-2018 
 

Vordering 
tot 

schorsing 

Wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen 
inzake de proefbank voor vuurwapens (art. 
8 en in art. 19, § 2, de woorden «de 
bestuurder van de proefbank») 
 
Schorsing (art. 19, § 2, in zoverre het 
betrekking heeft op de directeur van de 
proefbank voor vuurwapens, zonder in een 
adequate overgangsbepaling te voorzien) 
 
Rolnummer(s): 7020 

Bestuursrecht - Proefbank voor vuurwapens 
- Hervorming - Betrekking van directeur - 
Gebrek aan adequate overgangsbepaling 

2018-182 

 
 

19-12-2018 
 

Prejudiciële 
vraag 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid (art. 16.4.25, in 
samenhang gelezen met art. 16.4.29 van 
hetzelfde decreet en met art. 44 van het 
Vlaamse decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de 
rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges) 
 
Terugzending van de zaak naar de 
verwijzende rechter 
 
Rolnummer(s): 6798 

Leefmilieu - Vlaams Gewest - Vervolging 
van de milieumisdrijven - Alternatieve 
bestuurlijke geldboete - Uitstel - Wijziging 
van de wetgeving 

 

http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-183n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-183n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-182n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-182n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-183n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-182n.pdf

