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: 173/2021
Arrestdatum: 2/12/2021
Rolnummer(s): 7345
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Oud Burgerlijk Wetboek (art. 344-3)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming - Adoptie - Volle adoptie - Beperkende voorwaarden Adoptie van het minderjarig kind door de voormalige partner van de wettelijke ouder
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 344-3, 1° en 2°, in samenhang gelezen met
artikel 21 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, in zoverre die bepaling erin voorziet dat een
minderjarig kind van wie de afstammingsband met de wettelijke ouder werd vastgesteld vóór het
huwelijk, de wettelijke samenwoning of het samenleven van die wettelijke ouder met de voormalige
partner of een minderjarig kind dat twee vastgestelde afstammingsbanden heeft, niet ten volle kan
worden geadopteerd door de voormalige partner van de wettelijke ouder van dat kind, met behoud van
de juridische banden tussen het kind en de familie van die wettelijke ouder overeenkomstig artikel
356-1, derde lid, van het oud Burgerlijk Wetboek en met toepassing van de in artikel 356-2, § 2,
tweede en derde lid, van hetzelfde Wetboek vervatte bepalingen betreffende de naam van het kind)
- De derde prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-173n.pdf

Arrestnummer: 174/2021
Arrestdatum: 2/12/2021
Rolnummer(s): 7362
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 26 juni 2002 « betreffende de sluiting van de ondernemingen » (art.
36, § 2, 3°)
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Sluiting van ondernemingen - Fonds tot vergoeding van
de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Interventievoorwaarden Referteperiode - Ontslagen werknemers die vóór of na de sluiting een gerechtelijke procedure hebben
ingeleid - Stuiting van de verjaring van de vordering
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 36, § 2, 3°, van de wet van 26 juni 2002, zoals het
van toepassing was vóór de wijziging van artikel 36, § 1, van die wet bij de wet van 26 maart 2018 «
betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie », in zoverre het niet van
toepassing is op de ontslagen werknemers die de verjaring van de vordering bedoeld in artikel 15 van
de wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » hebben gestuit door een
ingebrekestelling die is verzonden overeenkomstig artikel 2244, § 2, van het oud Burgerlijk Wetboek,
die op geldige wijze een gerechtelijke procedure hebben ingeleid na de sluiting van de onderneming
maar voordat hun vordering is verjaard en die het voordeel genieten van een beslissing uitgesproken
na afloop van die procedure, en zulks voor de bedragen die voortvloeien uit die beslissing)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-174n.pdf

Arrestnummer: 175/2021
Arrestdatum: 2/12/2021
Rolnummer(s): 7476
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 2, eerste lid, en
18, § 1, 2°, gelezen in samenhang met art. 44, § 1, 2°)
Trefwoorden: Fiscaal recht - btw - Aan de belasting onderworpen diensten - Diensten van
terbeschikkingstelling van zorgpersoneel - Uitzendkantoor / Zorginstelling
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikelen 2, lid 1, en 18, § 1, 2°, van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde, in samenhang gelezen met artikel 44, § 1, 2°, van dat
Wetboek, in zoverre zij de diensten van terbeschikkingstelling van zorgpersoneel door een
uitzendkantoor onderwerpen aan het gewone btw-tarief)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-175n.pdf

Arrestnummer: 176/2021
Arrestdatum: 2/12/2021
Rolnummer(s): 7519 • 7520 • 7586
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 219)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Berekening van de
belasting - Afzonderlijke aanslagen - Geheime commissielonen - Aanslag
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 219, zevende lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, zoals het werd vervangen bij artikel 30 van de programmawet van 19
december 2014, in zoverre de niet-toepassing van de afzonderlijke aanslag niet geldt in de gevallen
waarin de verkrijger van het voordeel van alle aard buiten de termijn van 2 jaar en 6 maanden op een
ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd en niet binnen de wettelijke aanslagtermijnen aan het
geëigende belastingstelsel werd onderworpen, hoewel daartoe nog de mogelijkheid bestond)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-176n.pdf

