
 

  

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: 147/2020 
Arrestdatum: 19/11/2020 
Rolnummer(s): 6983 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 21 december 2017 « tot wijziging van diverse bepalingen met het oog 
op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft » (art. 2 tot 5) 

Trefwoorden: Strafrechtspleging - Bevoegdheid van de strafrechter - 1. Bepaling van de straf - 
Beveiligingsperiode - 2. Voorwaardelijke invrijheidstelling - 3. Ontstentenis van een overgangsbepaling 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping het beroep (onder voorbehoud van de interpretatie 
vermeld in B.23.3) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-147n.pdf 
 

Arrestnummer: 148/2020 
Arrestdatum: 19/11/2020 
Rolnummer(s): 7046 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 « betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen » (art. 9, § 1, eerste lid, 1°, c), en 2°, en laatste lid) 

Trefwoorden: Sociale zekerheid - Pensioenen - Rustpensioen van de zelfstandigen - Berekening van 
het bedrag - Gezinstarief - Echtgenoot die een pensioenregeling in de publieke sector geniet 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Onontvankelijkheid van de prejudiciële vragen (in zoverre het Hof 
daarin wordt verzocht uitspraak te doen over de inachtneming van artikel 28 van de Grondwet) 
 
- De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord (in zoverre het Hof daarin wordt verzocht uitspraak 

te doen over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-148n.pdf 
 

Arrestnummer: 149/2020 
Arrestdatum: 19/11/2020 

Rolnummer(s): 7169 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 18 oktober 2018 « tot wijziging van, 
enerzijds, het decreet van 25 mei 1983 tot wijziging, wat de Economische Raad van het Waalse 
Gewest betreft, van de kaderwet van 15 juli 1970, houdende organisatie van de planning en 
economische decentralisatie en tot oprichting van een Economische en Sociale Raad van het Waalse 
Gewest en, anderzijds, het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisering van de 

adviesverlenende functie » (art. 4 en 8) 
Trefwoorden: Economische, sociale en milieuraad van Wallonië - Waals Gewest - Samenstelling van 
het bureau - Vertegenwoordiging van milieuverenigingen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-149n.pdf 

 

Arrestnummer: 150/2020 
Arrestdatum: 19/11/2020 
Rolnummer(s): 7190 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wet van 28 december 1983 « houdende fiscale en begrotingsbepalingen » (art. 
60 tot 73, in de versie die op de aanslagjaren 1987 en 1988 van toepassing is) 

Trefwoorden: Sociale zekerheid - Zelfstandigen - Bijzondere bijdrage - Vordering tot invordering - 
Verjaringstermijn - Aanvangspunt van de termijn - Fiscaal beroep tegen het door de 
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belastingadministratie in aanmerking genomen belastbaar inkomen 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-150n.pdf 
 

Arrestnummer: 151/2020 
Arrestdatum: 19/11/2020 
Rolnummer(s): 7236 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek diverse rechten en taksen (art. 176², 6°) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen - Vrijstelling - Openbare 

instellingen - Uitsluiting - Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-151n.pdf 
 

Arrestnummer: 152/2020 
Arrestdatum: 19/11/2020 
Rolnummer(s): 7253 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 maart 2019 « tot wijziging van de 
regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger 
onderwijs » (art. 36, invoeging van een artikel II.395 in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs) 
Trefwoorden: Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Organisatie van de opleidingen 

- Graduaatsopleidingen - Afwijkende regeling - Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool 
Antwerpen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (artikel 36 van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 1 maart 2019, in zoverre het een artikel II.395, § 2, invoegt in de Vlaamse Codex 
Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013) 
 
- Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling (voor het academiejaar 2019-2020 en het 

academiejaar 2020-2021) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-152n.pdf 
 

Arrestnummer: 153/2020 
Arrestdatum: 19/11/2020 

Rolnummer(s): 7304 

Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake 
erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het 
Sociaal Strafwetboek » (art. 118) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en invordering van de belastingen - 
Sancties - Strafrechtelijke sancties - Bijzondere verbeurdverklaring - Toepassingsgebied 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-153n.pdf 
 

Arrestnummer: 154/2020 
Arrestdatum: 19/11/2020 

Rolnummer(s): 7329 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen inzake informatisering van 
Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële 
aktebank » (art. 91 tot 98 en 101) 
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Leden van de ondernemingsrechtbank - 

Rechter in ondernemingszaken - Benoemingsvoorwaarden en verenigbaarheid met het ambt van 

advocaat 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.7.4 
vermelde interpretatie) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-154n.pdf 
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-154n-info.pdf 
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