
Arresten (134)  

2020-133 

 
 

01-10-2020 
 

Prejudiciële 
vraag 

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 « tot 
uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 » (art. 18, § 3, 4, 
a) en b)) 
 
Onbevoegdheid van het Hof 
 
Rolnummer(s): 7402 

Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële 
vraag - Getoetste normen - Klaarblijkelijke 
onbevoegdheid 

2020-132 

 
 

01-10-2020 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 4 februari 2020 « tot wijziging van 
het Wetboek van strafvordering wat het 
gebruik van de polygraaf betreft » (invoeging 
van een hoofdstuk VIIsexies, dat een nieuw 
artikel 112duodecies bevat, in boek I van het 
Wetboek van strafvordering) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 7398 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot 
vernietiging - Klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid - Gebrek aan belang 

2020-131 

 
 

01-10-2020 
 

Prejudiciële 
vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 335, §§ 1 en 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 7391 • 7393 

Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - 
Familienaam - Afstamming die later ten 
aanzien van een van beide ouders wordt 
vastgesteld / Gelijktijdige vaststelling van 
beide afstammingen - Opeenvolging van 
normen - Dubbele naam 

2020-130 

 
 

01-10-2020 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd 
op 12 januari 1973 (art. 14bis, tweede lid) 
 
1. Vernietiging ( artikel 14bis, tweede lid, van de 
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973); 2. Handhaving van de gevolgen van 
de vernietigde bepaling ten aanzien van alle 
toepassingen die ervan zijn gemaakt vóór 9 april 
2020, zijnde de datum van de bekendmaking van 
het arrest nr. 147/2019 in het Belgisch Staatsblad 
 
Rolnummer(s): 7386 

Bestuursrecht - Raad van State - 
Rechtspleging voor de afdeling 
bestuursrechtspraak - Beroep tot 
nietigverklaring - Beroep wegens schending 
van substantiële vormen - Schending van 
verplichtingen tot samenwerking - 
Institutionele verzoeker / Verzoeker die 
natuurlijke of rechtspersoon is 

2020-129 

 
 

01-10-2020 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 22 juli 2018 « tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek en diverse andere 
bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht 
betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 
2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
wat de erfenissen en de giften betreft en tot 
wijziging van diverse bepalingen ter zake » 
(art. 78, § 3, 2°) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 7337 

Burgerlijk recht - Hervorming van de 
huwelijksvermogensstelsels - 
Overgangsbepalingen - Echtscheiding - 
Vordering tot echtscheiding bij 
verzoekschrift / Vordering tot echtscheiding 
bij dagvaarding 

2020-128 

 
 

01-10-2020 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 164/3 tot 164/5) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 7309 

Burgerlijk recht - Personen - Huwelijk - 
Formaliteiten betreffende het huwelijk - 
Aangifte van het huwelijk - Vervanging van 
de geboorteakte door een akte van 
bekendheid - Niet toepasselijkheid bij een 
verklaring van wettelijke samenwoning 

2020-127 

 
 

01-10-2020 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van economisch recht (art. XX.20, § 
3, tweede en derde lid, ingevoegd bij de wet 
van 11 augustus 2017 « houdende invoeging 
van het Boek XX ' Insolventie van 
ondernemingen ', in het Wetboek van 
economisch recht, en houdende invoeging 
van de definities eigen aan Boek XX en van 
de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan 

Economisch recht - Insolventie van 
ondernemingen - Insolventiefunctionarissen 
- Curatoren / Andere 
insolventiefunctionarissen - Kosten en 
erelonen 
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Boek XX in het Boek I van het Wetboek van 
economisch recht ») 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 7305 

2020-126 

 
 

01-10-2020 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Bijzonder decreet van de Franse 
Gemeenschap van 7 februari 2019 « tot 
oprichting van de overheidsinstelling belast 
met het ambt van inrichtende macht voor het 
onderwijs georganiseerd door de Franse 
Gemeenschap » (art. 37, 38, 39, 56 en 63) 
 
- Vernietiging (artikel 56 van het bijzonder decreet 
van de Franse Gemeenschap van 7 februari 2019 ); 
- Handhaving van de gevolgen van de vernietigde 
bepaling tot de inwerkingtreding van een nieuwe 
door de decreetgever aangenomen regeling en 
uiterlijk tot en met 31 december 2022; - Verwerping 
van het beroep voor het overige 
 
Rolnummer(s): 7246 

Onderwijs - Franse Gemeenschap - 
Oprichting van een overheidsinstelling 
belast met het ambt van inrichtende macht - 
Wallonie-Bruxelles Enseignement - 1. 
Financiering - 2. Personeelsmiddelen 

2020-125 

 
 

24-09-2020 
 

Prejudiciële 
vraag 

Decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 
2004 « tot invoering van een belasting op de 
afgedankte bedrijfsruimten », zoals gewijzigd 
bij de decreten van 12 mei 2005, 17 januari 
2008 en 30 april 2009 (art. 2, 6 en 7) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 7394 

Fiscaal recht - Waals Gewest - Milieu - 
Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten 
- Aanslagprocedure - Systeem van dubbele 
vaststelling - Oordeel van de 
belastingadministratie 

2020-124 

 
 

24-09-2020 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wetboek van strafvordering (art. 127, 479 
(eveneens junctis de artikelen 480 en 482bis, 
in samenhang gelezen met de artikelen 127 
en 130), 482bis en 483) 
 
- Schending (de artikelen 127, 130, 479, 480, 
482bis en 483 van het Wetboek van strafvordering, 
indien zij zo worden geïnterpreteerd dat zij, voor de 
in artikel 482bis van het Wetboek van strafvordering 
beoogde daders van samenhangende misdrijven, 
niet voorzien in een regeling van de rechtspleging of 
een daarmee vergelijkbare filterprocedure bij het 
afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, in het 
bijzondere geval dat de strafvordering lastens de 
houder van het voorrecht van rechtsmacht op dat 
moment reeds is vervallen door een minnelijke 
schikking of door een sepotbeslissing van de 
procureur-generaal) - Geen schending (dezelfde 
bepalingen, indien zij zo worden geïnterpreteerd dat 
artikel 127 van het Wetboek van strafvordering ook 
van toepassing is op een gerechtelijk onderzoek dat 
werd gevoerd door een raadsheer-
onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 480 van 
het Wetboek van strafvordering wanneer na de 
beschikking tot mededeling maar vóór de 
aanhangigmaking van de zaak bij de vonnisrechter, 
door het verval van de strafvordering wegens 
minnelijke schikking of sepotbeslissing van de 
procureur-generaal, de samenhang wegvalt tussen 
de feiten die een houder van het voorrecht van 
rechtsmacht en andere personen worden verweten) 
 
Rolnummer(s): 7315 

Strafrechtspleging - Rechtsplegingen van 
bijzondere aard - Voorrecht van 
rechtsmacht van de magistraten (en van 
hun mededaders en medeplichtingen) - 
Ontstentenis van een procedure van 
regeling van de rechtspleging door een 
onderzoeksgerecht 

2020-123 

 
 

24-09-2020 
 

Wet van 2 mei 2019 « houdende diverse 
fiscale bepalingen 2019-I. » (art. 19) 
 
Verwerping van het beroep 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Vestiging en invordering van de belastingen 
- Aanslag - Nietigverklaring van de aanslag 
- Gevolgen - Met belastingschuldige 
gelijkgestelde personen - Vereffenaar van 
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Beroep tot 
vernietiging 

 
Rolnummer(s): 7217 

een rechtspersoon waarvan de vereffening 
gesloten is - Terugwerkende kracht 

2020-122 

 
 

24-09-2020 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 15 oktober 2018 « betreffende de 
vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot 
opheffing van de artikelen 350 en 351 van het 
Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 
352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot 
wijziging van diverse wetsbepalingen » 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 7168 

Vrijwillige zwangerschapsafbreking 
(abortus) - Voorwaarden - Nieuwe regeling 

2020-121 

 
 

24-09-2020 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 
(art. 14524, 14531, 14533 en 105, 2°, zoals 
van toepassing op de aanslagjaren 2008 tot 
2013) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 7165 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Personenbelasting - Berekening van de 
belasting - Echtgenoten - 
Gemeenschappelijke aanslag - Aan 
belastingverminderingen en -aftrekken 
verbonden fiscale voordelen - Verdeling - 
Echtgenoot die inkomsten ontvangt die zijn 
vrijgesteld onder progressievoorbehoud - 
Energiebesparende uitgaven / 
Beveiligingskosten / Giften 

2020-120 

 
 

24-09-2020 
 

Prejudiciële 
vragen 

Decreet van de Franse Gemeenschap van 11 
april 2014 « tot regeling van de 
bekwaamheidsbewijzen en ambten in het 
door de Franse Gemeenschap 
georganiseerde en gesubsidieerde basis- en 
secundair onderwijs » (art. 285, 3°, en 288) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 7142 • 7143 

Onderwijs - Franse Gemeenschap - 
Bekwaamheidsbewijzen en ambten - 
Gesubsidieerd basis- en secundair 
onderwijs - Tijdelijke personeelsleden - 
Toekenning van de algemene vakken 
lichamelijke opvoeding in de hogere graad 
van het secundair onderwijs - Nieuw 
decreet - Overgangsregeling 

2020-119 

 
 

24-09-2020 
 

Beroepen 
tot 

vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 
2018 « tot wijziging van de wet van 14 
augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren in het kader van de 
zesde staatshervorming » (art. 4) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 7122 • 7124 

Bescherming en welzijn van dieren - 
Vlaams Gewest - Houden van dieren - 
Verboden handelingen - Gebruik bij honden 
van elektrische halsbanden 

2020-118 

 
 

24-09-2020 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 21 december 2018 « houdende 
diverse bepalingen betreffende justitie » (« 
Wijziging van de artikelen 508/13 en 508/19 
van het Gerechtelijk Wetboek ») (art. 206 tot 
208) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 7094 

Gerechtelijk recht - Juridische 
tweedelijnsbijstand - Machtiging aan de 
Koning - 1. Vergoeding van de advocaten - 
2. Persoonsgegevens - 3. Retroactief 
karakter van de nieuwe maatregelen 

2020-117 

 
 

24-09-2020 
 

Beroepen 
tot 

vernietiging 

Wet van 9 mei 2018 « tot wijziging van het 
Consulair Wetboek » 
 
Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud 
van de in B.15.3 vermelde interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 7069 • 7070 

Consulair Wetboek - Consulaire bijstand - 
Belgen en niet-vertegenwoordigde 
Unieburgers - 1. Modaliteiten van 
toekenning - 2. Uitsluitingen 

2020-116 

 
 

24-09-2020 
 

Beroepen 

Wet van 18 juni 2018 « houdende diverse 
bepalingen inzake burgerlijk recht en 
bepalingen met het oog op de bevordering 
van alternatieve vormen van 
geschillenoplossing » (één of meer 
bepalingen van titel 9) 

Gerechtelijk recht - Alternatieve vormen van 
geschillenbeslechting - Bemiddeling - 
Collectieve onderhandelingen - Modaliteiten 
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tot 
vernietiging 

 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 7053 • 7061 • 7062 • 7064 • 7065 • 
7088 

2020-115 

 
 

24-09-2020 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken (art. 22, zoals van kracht 
vóór 1 juni 2017) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 7032 

Strafrechtspleging - Gerechtelijk onderzoek 
- Verzoek van de verdachte om een 
vertaling van het dossier of van bepaalde 
stukken ervan te verkrijgen in een andere 
landstaal dan die van het gerechtelijk 
onderzoek - Weigering van het openbaar 
ministerie - Rechtsmiddelen 

2020-114 

 
 

24-09-2020 
 

Beroepen 
tot 

vernietiging 

Wet van 18 september 2017 « tot voorkoming 
van het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme en tot beperking van het 
gebruik van contanten » 
 
1° Vernietiging (in de wet van 18 september 2017 ): 
- de tweede zin van artikel 47, § 1, 2°, in zoverre hij 
van toepassing is op de advocaten; - in artikel 49, 
tweede lid, de verwijzing naar artikel 5, § 1, 28° 2° 
Verwerping van de beroepen voor het overige 
(onder voorbehoud van de in B.21 vermelde 
interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 6888 • 6895 • 6898 

Strafrecht - Bestrijding van het witwassen 
van geld - Omzetting van een Europese 
richtlijn - Meedelen van gegevens aan de 
Cel voor financiële informatieverwerking - 1. 
Advocaten - Verplichting tot melding van 
vermoedens - Optreden van de stafhouder - 
Beroepsgeheim - 2. Werknemers of 
vertegenwoordigers van advocaten die al 
dan niet de hoedanigheid van advocaat 
hebben - 3. Externe accountants / Externe 
belastingconsulenten 
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