
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: 50/2022 
Arrestdatum: 31/03/2022 
Rolnummer(s): 7605 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Programmadecreet van de Franse Gemeenschap van 9 december 2020 « 
houdende diverse maatregelen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Coronaviruscrisis 
inzake Schoolgebouwen, Begrotingsfondsen, het Fonds Ecureuil, WBE, Gezondheid, Media, Permanente 

Opvoeding, Studiebeurzen, het Wetenschappelijk Onderzoek en het Leerplichtonderwijs » (art. 45) 
Trefwoorden: Onderwijs - Franse Gemeenschap - Oprichting van een overheidsinstelling belast met 
het ambt van inrichtende macht - Wallonie-Bruxelles Enseignement - Financiering 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-050n.pdf 
 

Arrestnummer: 51/2022 
Arrestdatum: 31/03/2022 

Rolnummer(s): 7390 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Programmadecreet van de Franse Gemeenschap van 18 december 2019 « 
houdende diverse maatregelen met betrekking tot Schoolgebouwen, Begrotingsfondsen, Gezondheid, 

Hoger Onderwijs, Onderzoek, Sport, Universitaire Ziekenhuizen, Onderwijspersoneel, Onderwijs en 
WBE » (art. 62) 
Trefwoorden: Onderwijs - Franse Gemeenschap - Oprichting van een overheidsinstelling belast met 
het ambt van inrichtende macht - Wallonie-Bruxelles Enseignement - Financiering 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-051n.pdf 
 

Arrestnummer: 52/2022 
Arrestdatum: 31/03/2022 
Rolnummer(s): 7549 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 621) 

Trefwoorden: Strafrecht - Uittreksel uit het strafregister - Vermelding van een beslissing tot 

internering - Geen mogelijkheid tot herstel in eer en rechten 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending (art. 621 van het Wetboek van strafvordering) 
 
- Schending (ontstentenis van een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om, onder bepaalde 
voorwaarden, te vragen dat de beslissingen tot internering niet meer worden vermeld in de uittreksels 
uit het strafregister, noch toegankelijk worden gemaakt voor de in artikel 594 van het Wetboek van 

strafvordering bedoelde administratieve overheden) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-052n.pdf 
 

Arrestnummer: 53/2022 
Arrestdatum: 31/03/2022 

Rolnummer(s): 7741 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Uitvoerend samenwerkingsakkoord van 23 juli 2021 tussen de Federale Staat, 
de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-

COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het 

buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België 
(bijlage I) 
Trefwoorden: Beroep tot vernietiging - Afstand 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Afstand 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-053n.pdf 
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