
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: 71/2021 
Arrestdatum: 20/05/2021 
Rolnummer(s): 7273 • 7294 
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 april 2019 « 
betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » 
Trefwoorden: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang - 
Roerend en immaterieel cultureel erfgoed - Bevoegdheidverdelende regels 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van de in B.10 
vermelde interpretatie) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-071n.pdf 
 
Arrestnummer: 72/2021 
Arrestdatum: 20/05/2021 
Rolnummer(s): 7314 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 15, § 5) 
Trefwoorden: Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door 
nationaliteitsverklaring - Statuut van het openbaar ministerie in de procedure - Onmogelijkheid om de 
Staat te doen veroordelen tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 15, § 5, van het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit, zo geïnterpreteerd dat het openbaar ministerie niet wordt beschouwd als zijnde partij in 
de gerechtelijke procedure ter betwisting van het door het openbaar ministerie uitgebrachte negatief 
advies en die bepaling bijgevolg de toepassing van de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk 
Wetboek in de weg staat) 
 
- Geen schending (dezelfde bepaling, zo geïnterpreteerd dat het openbaar ministerie wordt beschouwd 
als zijnde partij in de gerechtelijke procedure ter betwisting van het door het openbaar ministerie 
uitgebrachte negatief advies en die bepaling bijgevolg de toepassing van de artikelen 1017 tot 1022 
van het Gerechtelijk Wetboek niet in de weg staat) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-072n.pdf 
 
Arrestnummer: 73/2021 
Arrestdatum: 20/05/2021 
Rolnummer(s): 7339 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (38, § 
6, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij artikel 2 van de wet van 2 september 2018 « 
tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de 
verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft ») 
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Verval van het recht tot 
sturen - Herhaling - Opeenvolging van normen - Toepassing van de meest gunstige strafbepaling 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-073n.pdf 
 
Arrestnummer: 74/2021 
Arrestdatum: 20/05/2021 
Rolnummer(s): 7359 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Wet van 2 september 2018 « tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen 
betreft » (art. 2) 
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Verval van het recht tot 
sturen - Herhaling - Opeenvolging van normen - Toepassing van de meest gunstige strafbepaling 
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-074n.pdf 
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Arrestnummer: 75/2021 
Arrestdatum: 20/05/2021 
Rolnummer(s): 7366 • 7367 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (art. D.II.66, § 4) 
Trefwoorden: Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Gemeentelijk 
plan van aanleg - Opheffing van rechtswege - Lokaal beleidsontwikkelingsplan - Ontstentenis van een 
milieueffectbeoordeling 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel D.II.66, § 4, van het WWRO, in zoverre het de 
opheffing van rechtswege van de daarin beoogde plannen vrijstelt van een milieubeoordeling in de zin 
van artikel 2, b), van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 
2001 « betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's ») 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-075n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-075n-info.pdf 
 
Arrestnummer: 76/2021 
Arrestdatum: 20/05/2021 
Rolnummer(s): 7501 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 20 december 2020 « houdende diverse tijdelijke en structurele 
bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID 
19 » (art. 46) 
Trefwoorden: Internering van personen met een geestesstoornis - Zittingen van de kamer voor de 
bescherming van de maatschappij - Persoonlijke verschijning - Tijdelijk verbod om te worden gehoord 
- Maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-076n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-076n-info.pdf 
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