
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: 109/2022 
Arrestdatum: 22/09/2022 
Rolnummer(s): 7543 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Wet van 15 mei 2007 « betreffende de civiele veiligheid » (art. 182 en 187) 
Trefwoorden: Civiele veiligheid - Dreigende omstandigheden - Bescherming van de bevolkin - 
Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 - 1. Machtiging aan de minister - 2. 
Vervolgingen en sancties - Verzachtende omstandigheden 
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Geen schending (artikelen 182, eerste lid, en 187, eerste lid, van de 
wet van 15 mei 2007) 

 
2. Onontvankelijkheid van de tweede prejudiciële vraag in de zaken nrs. 7543 en 7544 (in zoverre zij 
betrekking heeft op de bestaanbaarheid van artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens) 
 

3. Geen schending (artikel 182 van de wet van 15 mei 2007, in zoverre het niet voorziet in procedurele 
waarborgen die het door de minister van Binnenlandse Zaken gegeven bevel tot verwijdering omkleden of 
in een parlementaire controle a posteriori van die beslissing) 
 
4. Schending (artikel 187, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007, in samenhang gelezen met artikel 100 

van het Strafwetboek, in zoverre het van toepassing is op de weigering of het verzuim zich te gedragen 
naar een ministerieel besluit dat, genomen met toepassing van artikel 182, eerste lid, van de wet van 15 

mei 2007, dringende maatregelen inhoudt om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, in zoverre het de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van de misdrijven die het invoert, 
niet toestaat om rekening te houden met verzachtende omstandigheden ten aanzien van de feiten die bij 
hem aanhangig zijn gemaakt) 
 
5. Geen schending (artikel 187, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007, in zoverre het de persoon die 
verzuimt zich te gedragen naar de ministeriële maatregelen die met toepassing van artikel 182, eerste lid, 

van dezelfde wet zijn bevolen, op dezelfde wijze behandelt als de persoon die weigert zich te gedragen 
naar die maatregelen) 
 
6. Onontvankelijkheid van de laatste vijf prejudiciële vragen in de zaken nrs. 7543 en 7544 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-109n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-109n-info.pdf 

 

Arrestnummer: 110/2022 
Arrestdatum: 22/09/2022 
Rolnummer(s): 7555 • 7556 • 7557 • 7558 • 7559 • 7560 
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 30 september 2020, decreet van de 

Duitstalige Gemeenschap van 12 oktober 2020, artikel 2 van de wet van 9 oktober 2020, ordonnantie van 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 oktober 2020 en decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 2 oktober 2020 « houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 
augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige 
Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke 
gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde 

agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een 
contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van 
een gegevensbank bij Sciensano » 
Trefwoorden: COVID-19-pandemie - Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 - 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-109n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-109n-info.pdf
https://www.const-court.be/nl


Contactopsporing van de met COVID-19 besmette personen - Oprichting van gegevensbanken 
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1) Vernietiging (decreet van het Waalse Gewest van 30 september 2020, 

artikel 1 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 12 oktober 2020, artikel 2 van de wet van 

9 oktober 2020, de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 oktober 
2020 en het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 oktober 2020, in zoverre daarbij instemming 
wordt verleend : 
- met de artikelen 2, § 3, en 15, §§ 1 en 3, tweede zin, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 
2020, in zoverre die bepalingen niet voorzien in een maximale bewaringstermijn van de 
persoonsgegevens die zijn opgeslagen in Gegevensbank IV; 

- met artikel 2, § 4, van hetzelfde samenwerkingsakkoord, in zoverre die bepaling niet erin voorziet dat 
de bevoegde gefedereerde entiteiten of hun agentschappen onder wier gezag de contactcentra, de 
mobiele teams en de gezondheidsinspectiediensten werken, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke 
van Gegevensbank I zijn; 
- met hetzelfde samenwerkingsakkoord in zoverre artikel 11, § 1, ervan de woorden « zowel » en « als de 
verdere mededeling van die persoonsgegevens door Sciensano aan derden bepaald in artikel 10, » bevat; 
en 

- met artikel 10, § 3, tweede zin, van hetzelfde samenwerkingsakkoord) 
 
2) Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van de in B.30.4 en B.61 vermelde 
interpretaties en rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.55.2) 

 
3) Handhaving van de gevolgen van de vernietigde akten (in zoverre daarmee instemming wordt verleend 

: 
- met de artikelen 2, § 3, en 15, §§ 1 en 3, tweede zin, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 
2020, tot wanneer de betrokken wetgevers hun goedkeuring verlenen aan een aanvullend 
samenwerkingsakkoord dat een maximale bewaringstermijn van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen 
in Gegevensbank IV bepaalt en uiterlijk tot en met 31 maart 2023 ; 
- met artikel 2, § 4, van hetzelfde samenwerkingsakkoord, tot wanneer de betrokken wetgevers hun 
goedkeuring verlenen aan een aanvullend samenwerkingsakkoord dat bepaalt dat de bevoegde 

gefedereerde entiteiten of hun agentschappen onder wier gezag de contactcentra, de mobiele teams en 
de gezondheidsinspectiediensten werken, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke van Gegevensbank 
I zijn, en uiterlijk tot en met 31 maart 2023) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-110n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-110n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 111/2022 
Arrestdatum: 22/09/2022 

Rolnummer(s): 7561 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): - Decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 « betreffende de organisatie 
van de gewestelijke elektriciteitsmarkt » (art. 34, § 3, zoals dat artikel aangevuld werd bij artikel 4 van 

het decreet van het Waalse Gewest van 1 oktober 2020 « tot beëindiging van de compensatie tussen de 
hoeveelheden elektriciteit opgenomen en geïnjecteerd op het net en tot toekenning van premies ter 
bevordering van het rationeel energiegebruik en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
energiebronnen ») 
 
- Voormeld decreet van 1 oktober 2020 (art. 5 en 6) 
Trefwoorden: Energie - Waals Gewest - Toekenning van een jaarlijkse premie aan de afnemer die een 

installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen heeft 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-111n.pdf 
 

Arrestnummer: 112/2022 
Arrestdatum: 22/09/2022 

Rolnummer(s): 7569 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Wet van 18 mei 1960 houdende organisatie van de Instituten der Belgische Radio 
en Televisie (art. 30) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Gemeentebelasting - Kantooroppervlakten - Vrijstelling voor de goederen 
van de Staat - Toepassing op de RTBF 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-112n.pdf 
 

Arrestnummer: 113/2022 
Arrestdatum: 22/09/2022 

Rolnummer(s): 7580 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-110n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-110n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-111n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-112n.pdf


Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 23, § 6, eerste lid) 
Trefwoorden: Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - 

Cassatieberoep - Middelen ontvankelijk naar gelang van de procedure 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-113n.pdf 
 

Arrestnummer: 114/2022 
Arrestdatum: 22/09/2022 

Rolnummer(s): 7616 • 7645 • 7646 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977 (art. 
221, § 1) 
Trefwoorden: Strafrecht - Bijzonder strafrecht - Douane en accijnzen - Misdrijven - Verbeurdverklaring - 
Ontstentenis van een mogelijkheid voor de rechter om een transactie aan te bieden 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 221, § 1, van de algemene wet inzake douane 
en accijnzen, in zoverre het de strafrechter geen gelijkwaardige bevoegdheid toekent als de bevoegdheid 
die artikel 263 van dezelfde wet toekent aan de douaneadministratie) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-114n.pdf 
 

Arrestnummer: 115/2022 
Arrestdatum: 22/09/2022 
Rolnummer(s): 7650 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 (art. 120bis) 
Trefwoorden: Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Loontrekkenden - Terugvordering van onverschuldigd 
betaalde sociale uitkeringen - Verjaringstermijn - Geval van bedrog, arglist of bedrieglijke handelingen 

Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-115n.pdf 
 

Arrestnummer: 116/2022 
Arrestdatum: 22/09/2022 
Rolnummer(s): 7780 

Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en):  
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-116n.pdf 
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