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Arrestnummer: 136/2022 
Arrestdatum: 27/10/2022 
Rolnummer(s): 7478 • 7504 • 7515 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): - Wetboek diverse rechten en taksen (artikelen 20111, 20112 en 20113, zoals 
gewijzigd bij de artikelen 2, 3 en 5 van de wet van 3 augustus 2016 « tot invoering van een nieuwe 
jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de 
aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële 
stabiliteit ») 

 
- Voormelde wet van 3 augustus 2016 (artikelen 2, 3, 5, 14, 15 en 16) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen - Inwerkingtreding - Terugwerkende 
kracht 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikelen 2, 3, 5, 14 en 15 van de wet van 3 augustus 2016, 
in zoverre zij van toepassing zijn op het aanslagjaar 2016) 
 

- De tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 7478 en de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 7515 
behoeven geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-136n.pdf 
 

Arrestnummer: 137/2022 
Arrestdatum: 27/10/2022 
Rolnummer(s): 7518 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » (artikel 35) 
Trefwoorden: Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst - Ontslag om dringende reden - Werknemer uit de 
privésector - Recht om gehoord te worden vóór het ontslag 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending (artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, in zoverre het 

aan de werknemer uit de privésector aan wie de werkgever overweegt kennis te geven van een ontslag 
om een dringende reden met toepassing van die bepaling, niet het recht waarborgt om door zijn 
werkgever te worden gehoord alvorens dat ontslag te krijgen) 
 
- De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-137n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-137n-info.pdf 

 

Arrestnummer: 138/2022 
Arrestdatum: 27/10/2022 

Rolnummer(s): 7623 • 7625 • 7627 • 7628 • 7629 • 7630 • 7631 
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Wet van 17 februari 2021 « houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de 
effectenrekeningen » 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Taks op de effectenrekeningen - 1. Belastbare materie - 2. Vrijstelling - 
Gemiddelde waarde - 3. Vrijstelling van effectenrekeningen die worden aangehouden door financiële 
instellingen en instellingen voor collectieve belegging - 4. Niet-tegenstelbaarheid aan de administratie van 
bepaalde verrichtingen inzake effectenrekeningen - 5. Dubbele belasting - 6. Informatieverplichting van de 
Belgische tussenpersonen en verplichtingen van de titularissen - 7. Vrijheid van dienstverlening en vrij 

verkeer van kapitaal - 8. Verbod op het innen van indirecte belastingen op de inbreng van kapitaal in een 
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vennootschap 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging : 
1. artikel 201/4, zesde lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals ingevoegd bij artikel 4 van 
de wet van 17 februari 2021 

2. in artikel 21 van de wet van 17 februari 2021 de woorden « met uitzondering van artikelen 15 en 16 die 
enkel aangaande de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen uitwerking hebben met ingang van 30 
oktober 2020 » 
 
- Verwerping van de beroepen voor het overige 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-138n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-138n-info.pdf 

 

Arrestnummer: 139/2022 
Arrestdatum: 27/10/2022 
Rolnummer(s): 7821 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 
« betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van 
beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens 
deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van 
het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 » 

(artikel 2, bekrachtigd bij artikel 2 van het decreet van 3 december 2020 « houdende bekrachtiging van 
de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten in het kader van het beheer van de 

gezondheidscrisis COVID-19 ») 
Trefwoorden: Gezondheidscrisis COVID-19 - Waals Gewest - Opschorting van de termijnen die van 
toepassing zijn op de administratieve beroepen - Rechtscolleges 
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-139n.pdf 
 

Arrestnummer: 140/2022 
Arrestdatum: 27/10/2022 
Rolnummer(s): 7830 
Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7 april 
2022 « tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid » 

Trefwoorden: Publiek recht - Maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen of te 
beperken - Delegatie aan het Verenigd College 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-140n.pdf 
 

Arrestnummer: 141/2022 
Arrestdatum: 27/10/2022 
Rolnummer(s): 7846 
Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Decreet van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2022 « tot wijziging van het 
decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en 
jeugdbescherming » (artikelen 3 en 6, invoeging van de artikelen 37/1 en 52/1 in het decreet van 18 

januari 2018) 
Trefwoorden: Jeugdrecht - Franse Gemeenschap - Beschermingsmaatregelen die behoren tot de 
bevoegdheid van de jeugdrechtbank - Dringende noodzakelijkheid - Beslissing om het kind tijdelijk buiten 
zijn leefomgeving te huisvesten - Bevoegdheid van het openbaar ministerie 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-141n.pdf 
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