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Nieuw uitgesproken arresten 

 
 

 

Arrestnummer: 161/2022 
Arrestdatum: 8/12/2022 
Rolnummer(s): 7601 
Rechtspleging: Prejudiciële vragen 

Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (artikel 186, § 1, zevende lid) 
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Ondernemingsrechtbank - Vaststelling van het 
zaakverdelingsreglement - Centralisatie bij één enkele afdeling van de exclusieve bevoegdheid om kennis 

te nemen van een categorie van zaken 
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Geen schending (artikel 186, § 1, zevende lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, geïnterpreteerd in die zin dat het enkel van toepassing is op een zaakverdelingsreglement 
waarbij één enkele afdeling exclusief bevoegd wordt gemaakt voor bepaalde categorieën van zaken, en 
niet twee of drie afdelingen binnen een zeer groot gerechtelijk arrondissement) 
 
2. De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-161n.pdf 
 

Arrestnummer: 162/2022 
Arrestdatum: 8/12/2022 
Rolnummer(s): 7612 

Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Programmawet van 20 december 2020 (hoofdstuk 4 (artikelen 18 tot 22)) 

Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelasting / btw - Transparantie inzake de gegevens van de 
belastingplichtige - Verplichting voor financiële instellingen - Kennisgeving aan Centraal Aanspreekpunt bij 
de Nationale Bank van België - Periodiek saldo van de rekeningen - Periodiek geglobaliseerd bedrag van 
bepaalde financiële contracten 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-162n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-162n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 163/2022 
Arrestdatum: 8/12/2022 

Rolnummer(s): 7871 
Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Wet van 30 juli 2022 houdende instemming met de volgende internationale akten 
: 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, gedaan te Brussel op 16 september 2021, en 2) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en 
de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 
december 2021, en 3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten 

inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 4) het Verdrag tussen het Koninkrijk 
België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen, gedaan te 
Brussel op 11 maart 2022, en 5) het Protocol van 22 november 2017 tot wijziging van het Aanvullend 
Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend op 7 april 2022 te 
Straatsburg (artikel 5) 
Trefwoorden: Strafrecht - Wederzijdse rechtshulp - Wet houdende instemming met een verdrag - 

Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van 
veroordeelde personen - Voor terroristische feiten veroordeelde persoon 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schorsing (artikel 5 van de wet van 30 juli 2022, in zoverre het verdrag 
van 11 maart 2022 tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-161n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-162n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-162n-info.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVs5MjY0OSV1PjEtMyVqZz4zMjkzMiVwamRtYnd2cWY+MTozN2E3NWFlNTJnYWIxM2IwOzIwMTQ7YjdiYGUyMTc1ZzA0YjQwZSV3PjI1NTY1NTcwOzQlcmpnPjE6R0BUMVpkMzI7NTM3LjE6R0BUMVpqMzI7NTM3JXFgc3c+cWJlLXVibXFibXBhZmZgaENqZGwuamVpLWFmJWA+NjIla2dvPjM=&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2f


van veroordeelde personen de overbrenging toestaat, naar Iran, van een persoon die door de hoven en 
rechtbanken is veroordeeld wegens het plegen, met de steun van Iran, van een terroristisch misdrijf) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-163n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-163n-info.pdf 
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