
  

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: 79/2021 
Arrestdatum: 3/06/2021 
Rolnummer(s): 7250 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Algemene kinderbijslagwet (art. 56bis, § 1, eerste lid) 
Trefwoorden: Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Werknemers - Bedrag voor wezen - Voorwaarden 
betreffende forfaitaire bijslagen vervuld vóór of na het overlijden 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-079n.pdf 
 

Arrestnummer: 80/2021 
Arrestdatum: 3/06/2021 

Rolnummer(s): 7376 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek der successierechten (art. 17, vóór de opheffing ervan, voor wat 
betreft het Vlaamse Gewest, bij artikel 5.0.0.0.1, 4°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 
december 2013) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Belastingheffing - Erfbelasting - Vlaams Gewest - Verrekening van de in 
het buitenland geheven erfbelasting - Onroerende goederen - Roerende goederen 

Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 17 van het Wetboek der successierechten, vóór de 
opheffing ervan, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, bij artikel 5.0.0.0.1, 4°, van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit, in zoverre het niet erin voorziet dat belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een 
rijksinwoner in het buitenland aangehouden roerende goederen verkrijgen, het in België opvorderbare 
successierecht dat die goederen treft, verminderd kunnen zien met het bedrag van de erfbelasting 
geheven in het land waar die goederen worden aangehouden) 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-080n.pdf 
 

Arrestnummer: 81/2021 
Arrestdatum: 3/06/2021 
Rolnummer(s): 7415 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 

Getoetste norm(en): Oud Burgerlijk Wetboek (art. 1798) 
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Huur van werk en van diensten - Rechtstreekse vordering van de 
onderaannemer - Rechtstreekse vordering met aangetekende brief - Gevolg voor de gerechtelijke 
vordering van aannemer tegen de bouwheer 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-081n.pdf 

 

Arrestnummer: 82/2021 
Arrestdatum: 3/06/2021 
Rolnummer(s): 7473 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Decreet van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2020 « houdende 

wijziging van het decreet van 13 juli 2016 betreffende de studie diergeneeskunde » (art. 1 en 2) 

Trefwoorden: Franse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Studies diergeneeskunde - Voorwaarden 
inzake de toegang tot blok 2 van het programma van de eerste cyclus - Wijziging van de 
toegangsvoorwaarden - Retroactieve uitwerking 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikelen 1 en 2 van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 22 oktober 2020, in zoverre zij een terugwerkende kracht toekennen aan de 
verlenging van de gevolgen van artikel 4 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 

2016 « betreffende de studie diergeneeskunde » tot na het academiejaar 2019-2020) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-082n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-082n-info.pdf 
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Arrestnummer: 83/2021 
Arrestdatum: 3/06/2021 

Rolnummer(s): 7536 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van een 
gemeentelijk belastingreglement dat een verschil in behandeling tussen belastingplichtigen met zich 
meebrengt dat niet is verantwoord door redenen die zijn aangegeven in de aanhef van het 
belastingreglement, die blijken uit het voorafgaand administratief dossier of die voortvloeien uit de 
tekst van het reglement 

Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële vraag - Getoetste normen - Klaarblijkelijke 
onbevoegdheid 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Onbevoegdheid van het Hof 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-083n.pdf 
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