
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: 65/2021 
Arrestdatum: 29/04/2021 
Rolnummer(s): 7231 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Programmadecreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2018 « 
houdende verschillende maatregelen inzake de regeling van de begroting en van de boekhouding, de 
begrotingsfondsen, hoger onderwijs en onderzoek, kind, het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor 
sociale promotie, schoolgebouwen, de financiering van infrastructuren voor de Cité des métiers van 
Charleroi, de uitvoering van de hervorming van de initiële opleiding van de leerkrachten » (art. 6 en 
49) 
Trefwoorden: Hoger onderwijs - Franse Gemeenschap - Financiering van de universitaire instellingen 
- Specifieke tijdelijke financiering - Slapende machtigingen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-065n.pdf 
 
Arrestnummer: 66/2021 
Arrestdatum: 29/04/2021 
Rolnummer(s): 7306 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake 
erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal 
Strafwetboek » (art. 6, 4°) 
Trefwoorden: Strafvordering - Bijzondere opsporingsmethoden en andere onderzoeksmethoden - 
Internetrecherche en telecommunicaties - « Niet-geheime » zoeking in een informaticasysteem - 
Beroepsgeheim van de advocaten en de artsen - Het al dan niet vertrouwelijke karakter van de 
elementen bepaald door de procureur des Konings 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.11.2 
vermelde interpretatie) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-066n.pdf 
 
Arrestnummer: 67/2021 
Arrestdatum: 29/04/2021 
Rolnummer(s): 7403 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 20 april 2001 « betreffende de 
organisatie van het personenvervoer over de weg » (art. 66bis) 
Trefwoorden: Personenvervoer op de weg - Vlaams Gewest - Strafbepalingen - Administratieve 
geldboete - Beroep - Jurisdictionele bevoegdheid - Raad van State 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-067n.pdf 
 
Arrestnummer: 68/2021 
Arrestdatum: 29/04/2021 
Rolnummer(s): 7486 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): - Decreet van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2018 « houdende het 
wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming » (art. 18, 19, 39 tot 44 en 
50 tot 54) 
- Wet van 8 april 1965 « betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die 
een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 
schade » (art. 7) 
Trefwoorden: Jeugdbescherming - Maatregelen met betrekking tot het ouderlijk gezag die verband 
houden met de tijdelijke huisvesting van een kind buiten zijn leefomgeving - Bevoegdheid van de 
jeugdrechtbank / Bevoegdheid van de directeur voor jeugdbescherming in de Franse Gemeenschap 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending (artikelen 18, 19, 51 en 53 van het decreet van de 
Franse Gemeenschap van 18 januari 2018) 
 
- Geen schending (artikel 7 van de wet van 8 april 1965) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-068n.pdf 

 

https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-065n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-066n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-067n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-068n.pdf

