
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: 117/2022 
Arrestdatum: 29/09/2022 
Rolnummer(s): 7458 • 7503 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): - Wet van 5 mei 2014 « tot wijziging van het rustpensioen en het 
overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers 
en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid 
tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen » (art. 2, 2°) 
- Wet van 10 augustus 2015 « tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot 
wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het 

overlevingspensioen » (art. 21, 3°) 
- Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 « betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers » (art. 21quater) 
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Overlevingspensioen - Hervormingen - 1. 
Minimumleeftijd - 2. Afschaffing van de afwijking van de leeftijdsvoorwaarde in het geval van een kind ten 
laste - 3. Duur van de periode van toekenning van de tijdelijke overgangsuitkering 

Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending (artikel 2, 2°, van de wet van 5 mei 2014, artikel 21, 
3°, van de wet van 10 augustus 2015 en de artikelen 21ter en 21quater van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967, in zoverre zij de leeftijdsvoorwaarde voor de toekenning van een 
overlevingspensioen, die moet zijn vervuld op het ogenblik van het overlijden van de vooroverleden 
echtgenoot, verhogen van 45 jaar tot 50 jaar en de afwijking van de leeftijdsvoorwaarde in het geval dat 

de langstlevende echtgenoot een kind ten laste heeft afschaffen) 
 

- Geen schending (dezelfde bepalingen, in zoverre zij voor de in B.25.2 bedoelde categorie van personen 
de duur van de periode van toekenning van de tijdelijke overgangsuitkering beperken tot 24 maanden, en 
dat ongeacht de leeftijd van het kind) 
 
- Schending (dezelfde bepalingen, in zoverre zij voor de in B.25.2 bedoelde categorie van personen de 
duur van de periode van toekenning van de tijdelijke overgangsuitkering beperken tot 24 maanden, en 
dat ongeacht de leeftijd van het kind) 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-117n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-117n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 118/2022 
Arrestdatum: 29/09/2022 

Rolnummer(s): 7590 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 46bis, zoals van 

toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- Onmogelijkheid om binnen twee jaar na de registratie de hoofdverblijfplaats te vestigen wegens 
overmacht - Betaling van de aanvullende registratierechten op het bedrag van het abattement 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten, zoals het in 2009 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van toepassing was, in zoverre 
de verkrijgers die, wegens overmacht, pas na het verstrijken van de termijn van twee jaar na de 
registratie hun hoofdverblijfplaats kunnen vestigen in het verkregen onroerend goed, niet worden 
vrijgesteld van de verplichting de aanvullende registratierechten te betalen) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-118n.pdf 

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-118n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 119/2022 
Arrestdatum: 29/09/2022 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-117n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-117n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-118n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-118n-info.pdf
https://www.const-court.be/nl


Rolnummer(s): 7664 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 278, § 4) 

Trefwoorden: Strafrechtspleging - Hof van assisen - Preliminaire zitting - Lijst van getuigen - 
Ontstentenis van rechtsmiddelen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-119n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-119n-info.pdf 

 

 

 

 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-119n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-119n-info.pdf

