
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: 72/2022 
Arrestdatum: 25/05/2022 
Rolnummer(s): 7471 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » (art. 3, § 1, 1°) 
Trefwoorden: Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Vergoeding van de 
schade veroorzaakt bij een verkeersongeval - Schade aan het verzekerde voertuig - Ongeval met 

gedeelde aansprakelijkheid 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (art. 3, § 1, vierde lid, 1°, van de wet van 21 november 
1989) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-072n.pdf 
 

Arrestnummer: 73/2022 
Arrestdatum: 25/05/2022 
Rolnummer(s): 7592 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (art. 38, § 

5) 
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Verval van het recht tot 

sturen - Herstel van het recht tot sturen afhankelijk gesteld van het slagen voor vier examens en 
onderzoeken - Belgisch rijbewijs sinds minder dan twee jaar / Erkend niet-Europees rijbewijs dat sinds 
minder dan twee jaar werd omgezet in een Belgisch rijbewijs 
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Strafbepalingen en veiligheidsmaatregelen - Verplichting tot het 
uitspreken van het verval van het recht tot sturen en om het herstel van het recht om te sturen 
afhankelijk te maken van het slagen voor het theoretisch en praktisch examen - Voorwaarden - Schuldige 
die sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B - Gelijkstelling van de houder, sedert meer 

dan twee jaar, van een erkend niet-Europees rijbewijs dat zonder bijkomende proeven sinds minder dan 
twee jaar werd omgezet in een Belgisch rijbewijs B 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-073n.pdf 
 

Arrestnummer: 74/2022 
Arrestdatum: 25/05/2022 
Rolnummer(s): 7760 
Rechtspleging: Vordering tot schorsing 

Getoetste norm(en): Wet van 29 oktober 2021 met als opschrift « interpretatieve wet van artikel 124, § 
1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen » (art. 2) 
Trefwoorden: Verzekeringen - Brandverzekering -Verzekering tegen natuurrampen - Aardverschuiving of 

grondverzakking - Begrip 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-074n.pdf 
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