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Nieuw uitgesproken arresten 

 
 

 

Arrestnummer: 130/2022 
Arrestdatum: 20/10/2022 
Rolnummer(s): 7617 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Strafwetboek (art. 462, eerste lid) 
Trefwoorden: Strafrecht - Diefstal - Strafrechtelijke immunisering van diefstal tussen echtgenoten - 
Uitsluiting van diefstal door middel van informaticabedrog 

Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending (artikelen 462, eerste lid, en 504quater, § 1, van het 
Strafwetboek) 
 
- Schending (ontstentenis van een wetsbepaling die de artikelen 462, eerste lid, en 504quater, § 1 van 
het Strafwetboek met elkaar in overeenstemming brengt, in het geval van informaticabedrog gepleegd 
door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-130n.pdf 

 

Arrestnummer: 131/2022 
Arrestdatum: 20/10/2022 
Rolnummer(s): 7624 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 100 en 101) 

Trefwoorden: Sociale zekerheid - Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - 
Hervatting van de arbeid zonder toelating - Niet door de wet toegestane of illegale werkzaamheid - 
Terugvordering van de uitkeringen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-131n.pdf 

 

Arrestnummer: 132/2022 
Arrestdatum: 20/10/2022 
Rolnummer(s): 7689 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Wet van 24 februari 1921 « betreffende het verhandelen van giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van 
de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 
psychotrope stoffen » (art. 2bis, § 6) 
Trefwoorden: Strafrecht - Drugswet - Strafmaat - Voorbereidende handelingen / Poging tot misdaad 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-132n.pdf 

 

Arrestnummer: 133/2022 
Arrestdatum: 20/10/2022 
Rolnummer(s): 7702 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 4 juni 2021 « tot wijziging van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder 
communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van 
elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet » (art. 2) 
Trefwoorden: Energiemarkt - Vlaams Gewest - Elektriciteit - Digitale meters - Onbeschikbaarheid van 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-130n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-131n.pdf
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https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVs5MjY0OSV1PjEtMyVqZz4zMjkzMiVwamRtYnd2cWY+MTozN2E3NWFlNTJnYWIxM2IwOzIwMTQ7YjdiYGUyMTc1ZzA0YjQwZSV3PjI1NTY1NTcwOzQlcmpnPjE6R0BUMVpkMzI7NTM3LjE6R0BUMVpqMzI7NTM3JXFgc3c+cWJlLXVibXFibXBhZmZgaENqZGwuamVpLWFmJWA+NjIla2dvPjM=&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2f


digitale meter met communicatie via bekabeling - Voorlopige plaatsing van een elektronische meter met 
draadloze communicatie 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (rekening houdend met de interpretatie 
vermeld in B.8.1) 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-133n.pdf 
 

Arrestnummer: 134/2022 
Arrestdatum: 20/10/2022 
Rolnummer(s): 7727 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Wet van 28 mei 2002 « betreffende de euthanasie » (art. 3, vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 28 februari 2014) 
Trefwoorden: Medisch recht en gezondheidsrecht - Euthanasie - Schending van de voorwaarden en 
procedures - Strafrechtelijke gevolgen voor de arts - Geen onderscheid naar gelang van het soort 
voorwaarde en procedure die niet in acht is genomen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (de woorden « en hij de in deze wet voorgeschreven 

voorwaarden en procedures heeft nageleefd » in artikel 3, § 1, in fine, van de wet van 28 mei 2002, in de 
versie zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 28 februari 2014 « tot wijziging van 
de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te 
maken », in zoverre die bepaling tot gevolg heeft dat elke miskenning van de voorwaarden en procedures 
van de wet van 28 mei 2002, door de arts die euthanasie toepast in de in paragraaf 1 van die bepaling 

bedoelde omstandigheden, aanleiding kan geven tot één en dezelfde strafbaarstelling overeenkomstig de 
bestaande bepalingen van het Strafwetboek op grond waarvan euthanasie kan worden bestraft) 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-134n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-134n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 135/2022 
Arrestdatum: 20/10/2022 
Rolnummer(s): 7850 

Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Wet van 30 juli 2022 « om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II » 
(art. 64, § 2) 
Trefwoorden: Strafrecht - Vermindering van de overbevolking in de gevangenissen - Tijdelijke maatregel 
- Toekenning van een vervroegde invrijheidstelling - Uitsluitingen - Veroordeelden die een of meerdere 
gevangenisstraffen ondergaan voor terroristische feiten - Veroordeelden die worden opgevolgd door het 

Coördinatieorgaan van de dreigingsanalyse (OCAD) 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-135n.pdf 
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