
 

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: 138/2020 
Arrestdatum: 22/10/2020 
Rolnummer(s): 6752 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 9 april 2017 « tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die 
krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te 
verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een 
rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst » 
Trefwoorden: Verzekeringsrecht - Rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst - Vrije keuze van de 
advocaat - Bemiddelingsprocedures 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretatie 
vermeld in B.11) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-138n.pdf 
 
Arrestnummer: 139/2020 
Arrestdatum: 22/10/2020 
Rolnummer(s): 7098 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 11 juli 2018 « houdende diverse bepalingen in strafzaken »(art. 11, 
1°) 
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Strafuitvoeringsrechtbank - Statuut van de werkende assessoren - 
Pensioen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-139n.pdf 
 
Arrestnummer: 140/2020 
Arrestdatum: 22/10/2020 
Rolnummer(s): 7145 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Wet van 4 april 2014 « betreffende de verzekeringen » (art. 88, §§ 1 en 2) 
Trefwoorden: Verzekeringsrecht - Vordering tot nietigverklaring van een 
levensverzekeringsovereenkomst type tak 23 - Verjaringstermijn 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 88, § 1, van de wet van 4 april 2014) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-140n.pdf 
 
Arrestnummer: 141/2020 
Arrestdatum: 22/10/2020 
Rolnummer(s): 7152 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wet van 25 ventôse jaar XI « op het notarisambt » (art. 91, eerste lid, 1°, in 
samenhang gelezen met artikel 1727, § 6, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek) 
Trefwoorden: Notarisambt - Bemiddeling - Notariële bemiddelaars / Andere erkende bemiddelaars - 
Gedragsregels / Deontologische regels 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 91, eerste lid, 1°, van de wet van 25 ventôse 
jaar XI « op het notarisambt », in samenhang gelezen met artikel 1727, § 6, 7°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de vervanging ervan bij artikel 216 van de wet van 18 
juni 2018 « houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de 
bevordering van alternatieve vormen van geschillenregeling », onder voorbehoud van hetgeen in B.12 
is vermeld) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-141n.pdf 
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-141n-info.pdf 
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Arrestnummer: 142/2020 
Arrestdatum: 22/10/2020 
Rolnummer(s): 7282 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juli 2010 « houdende de invordering 
van parkeerheffingen door parkeerbedrijven » (art. 2) 
Trefwoorden: Wegenbeleid - Vlaams Gewest - Parkeren - Parkeren op het voetpad - Tweewielige 
bromfietsen / Fietsen en elektrische fietsen - Retributie 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 10/1 van het decreet van het Vlaamse 
Gewest van 16 mei 2008 « betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens », ingevoegd bij artikel 2 van het decreet van 9 juli 2010) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-142n.pdf 
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