
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: 187/2021 
Arrestdatum: 23/12/2021 
Rolnummer(s): 6749 • 6755 

Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Wet van 24 februari 2017 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid  te 

versterken » 
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Bescherming van de 

openbare orde en de nationale veiligheid - Hervormingen 

Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (in artikel 44septies, § 1, laatste lid, van de wet van 15 
december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen », ingevoegd bij artikel 31 van de wet van 24 februari 2017, de zin : « 

In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale 
veiligheid, kan de vasthouding telkens met een maand worden verlengd, evenwel zonder dat de totale 

duur van de vasthouding meer dan acht maanden mag bedragen. ») 

 
- Verwerping van de beroepen voor het overige 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-187n.pdf 

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-187n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 188/2021 
Arrestdatum: 23/12/2021 

Rolnummer(s): 7439 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 155) 

Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Progressiviteit van de in België verschuldigde 
belasting - Vergoedingen van Belgische oorsprong die belastbaar zijn tegen een afzonderlijke 

aanslagvoet - Ontslagvergoedingen - Vrijstelling krachtens een internationale overeenkomst ter 

voorkoming van dubbele belasting 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 155, eerste lid, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, in die zin geïnterpreteerd dat het, onder de inkomsten die krachtens 

internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting zijn vrijgesteld en die in 
aanmerking worden genomen voor het bepalen van de belasting, de inkomsten beoogt die, indien zij 

niet waren vrijgesteld, belastbaar zouden zijn tegen een afzonderlijke aanslagvoet overeenkomst ig 

artikel 171, 5°, a), van hetzelfde Wetboek ) 
 

- Geen schending (artikel 155, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het, 

onder de inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele 

belasting zijn vrijgesteld en die in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de belasting, 
niet de inkomsten beoogt die, indien zij niet waren vrijgesteld, belastbaar zouden zijn tegen een 

afzonderlijke aanslagvoet overeenkomstig artikel 171, 5°, a), van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-188n.pdf 

 

Arrestnummer: 189/2021 
Arrestdatum: 23/12/2021 

Rolnummer(s): 7464 

Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Wet van 17 juli 1963 « betreffende de overzeese sociale zekerheid » (art. 46) 
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Overzeese sociale zekerheid - Verzekering voor 

geneeskundige verzorging - Terugbetaling - Verblijfsverplichting 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-189n.pdf 

 

Arrestnummer: 190/2021 
Arrestdatum: 23/12/2021 

Rolnummer(s): 7531 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Wet van 2 oktober 2017 « tot regeling van de private en bijzondere veiligheid » 
(art. 61, 1°) 

https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-187n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-187n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-188n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-189n.pdf


Trefwoorden: Publiek recht - Bewakingsagent - Beroepsverbod - Veroordeling tot correctionele of 

criminele straf - Uitzondering voor de inbreuken op de wegverkeerswet 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 61, 1°, van de wet van 2 oktober 2017, in zoverre 
het van toepassing is op veroordelingen wegens onopzettelijke slagen en verwondingen toegebracht in 

het kader van een verkeersongeval) 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-190n.pdf 
 

Arrestnummer: 191/2021 
Arrestdatum: 23/12/2021 

Rolnummer(s): 7597 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Decreet van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2020 « houdende 

wijziging van het decreet van 13 juli 2016 betreffende de studie diergeneeskunde » (art. 1 en 2)  
Trefwoorden: Franse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Studies diergeneeskunde - Voorwaarden 

inzake de toegang tot blok 2 van het programma van de eerste cyclus - Wijziging van de 

toegangsvoorwaarden - Terugwerkende kracht 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-191n.pdf 

 

Arrestnummer: 192/2021 
Arrestdatum: 23/12/2021 

Rolnummer(s): 7651 

Rechtspleging: Beroep 
Getoetste norm(en):  

Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het Hof 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-192n.pdf 

 

Arrestnummer: 193/2021 
Arrestdatum: 23/12/2021 
Rolnummer(s): 7659 

Rechtspleging: Vordering tot uitlegging 

Getoetste norm(en): Arrest nr. 85/2018 van 5 juli 2018 
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Vordering tot 

uitlegging 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot uitlegging 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-193n.pdf 
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