
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: 168/2021 
Arrestdatum: 25/11/2021 
Rolnummer(s): 6924 

Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wet van 8 juni 1972 « betreffende de havenarbeid » (art. 1 en 2) 
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Havengebieden - Verplichting om een beroep te doen op 
erkende havenarbeiders 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikelen 1 en 2 van de wet van 8 juni 1972, in 
zoverre zij van toepassing zijn op de in het bodemgeschil in het geding zijnde activiteiten) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-168n.pdf 

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-168n-info.pdf 

 

Arrestnummer: 169/2021 
Arrestdatum: 25/11/2021 
Rolnummer(s): 7365 

Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Koninklijk besluit van 25 oktober 1971 « houdende vaststelling van het statuut 
van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlitische, orthodoxe en 
islamitische godsdiensten van de onderwijsrichtingen van de Franse Gemeenschap » (art. 19bis, zoals 
ingevoegd bij artikel 156 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2006 « 
betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst ») 
Trefwoorden: Onderwijs - Franse Gemeenschap - Stagedoend leraar godsdienst - Ontslag zonder 

vooropzeg wegens een zware fout - Ontstentenis van rechtsmiddelen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 19bis van het koninklijk besluit van 25 oktober 
1971, zoals ingevoegd bij het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2006 en zoals het 
was opgesteld vóór de wijziging ervan bij het decreet van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2018 « 
houdende verschillende maatregelen betreffende het statuut van het onderwijzend personeel », in 
zoverre het de stagedoende leermeesters en leraars godsdienst van het door de Franse Gemeenschap 

ingerichte onderwijs niet de mogelijkheid biedt om in beroep te gaan bij de kamer van beroep ter 

betwisting van de ten aanzien van hen genomen beslissing tot ontslag wegens een zware fout) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-169n.pdf 
 

Arrestnummer: 170/2021 
Arrestdatum: 25/11/2021 

Rolnummer(s): 7395 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 30 maart 1995 « betreffende de 
openbaarheid van bestuur » (art. 8ter, zoals ingevoegd bij artikel 7 van het decreet van 2 mei 2019) 
Trefwoorden: Bestuursrecht - Waals Gewest - Openbaarheid van bestuur - Vraag om inzage in 
vergunningen voor de uitvoer van wapens - Weigering - Beroep bij de Commissie voor de toegang tot 
bestuursdocumenten (CADA) - Vertrouwelijk karakter 

Beschikkend(e) gedeelte(n): De vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-170n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-170n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 171/2021 
Arrestdatum: 25/11/2021 
Rolnummer(s): 7491 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 1997 « houdende de Vlaamse 
Wooncode » (art. 91 juncto artikel 95) 
Trefwoorden: Huisvesting - Vlaams Gewest - Sociale huisvesting - Begrip « huurder » - Meerderjarig 
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kind dat minstens één jaar feitelijk samenwoont met de referentiehuurder 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikelen 91 en 95 van de Vlaamse Wooncode, in 
zoverre zij niet toelaten dat de meerderjarige kinderen van de referentiehuurder van een sociale 
huurwoning de huurovereenkomst voortzetten na diens overlijden of vertrek) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-171n.pdf 
 

Arrestnummer: 172/2021 
Arrestdatum: 25/11/2021 
Rolnummer(s): 7516 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (art. 
48, gelezen in samenhang met artikel 187, § 4, van het Wetboek van strafvordering) 
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Strafvordering - Verval van het recht tot 

sturen - Verstekvonnis - Verzet dat ontvankelijk wordt verklaard - Rechtsgevolgen van het verzet 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikelen 187, § 4, van het Wetboek van 
strafvordering en 48 van de wet van 16 maart 1968, in zoverre zij de strafrechter verhinderen een 
bestuurder te veroordelen voor het besturen van een voertuig spijts verval van het recht tot sturen 
indien die bestuurder tijdens de buitengewone termijn op ontvankelijke wijze verzet aantekent tegen 

het vonnis waarbij dat verval werd uitgesproken) 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-172n.pdf 
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