
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: 77/2021 
Arrestdatum: 27/05/2021 
Rolnummer(s): 7340 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 7bis, §2) 
Trefwoorden: Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Onafgebroken 
wettelijk verblijf - Gezinshereniging - Familielid van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van het 
recht van vrij verkeer - Hiaat tussen twee verblijfsstatuten 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 7bis, § 2, van het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit, in zoverre het een hiaat tussen twee verblijfsstatuten dat niet aan het gedrag of het 
nalaten van de aanvrager te wijten is, sanctioneert met het verval van de reeds eerder opgebouwde 
periode van wettelijk verblijf in het licht van de nationaliteitsverwerving, wanneer de betrokkene in die 
tussenperiode wettig op het grondgebied verblijft) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-077n.pdf 
 
Arrestnummer: 78/2021 
Arrestdatum: 27/05/2021 
Rolnummer(s): 7381 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2011 « betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen » (art. 46, § 1, eerste lid, 11°) 
Trefwoorden: Milieurecht - Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen - Vlaams 
Gewest - Milieuheffing - Verlaagd tarief - Toepassingsgebied - Uitsluiting - Calciumchlorideafvalstoffen 
die afkomstig zijn van het calciumchlorideproces 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 46, § 1, eerste lid, 11°, van het decreet van het 
Vlaamse Gewest van 23 december 2011, vóór de wijziging ervan bij decreet van 21 december 2018 « 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 », in zoverre het daarin vastgestelde tarief 
van de milieuheffing niet van toepassing is op het storten op een daartoe vergunde stortplaats van 
gipshoudende afvalstoffen van de productie van calciumchloride) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-078n.pdf 
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