
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: 75/2022 
Arrestdatum: 9/06/2022 
Rolnummer(s): 7354 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): Belgisch Scheepvaartwetboek (art. 2.1.1.3, § 1, 7° tot 9°, en § 2, 2.4.4.1, § 2, 

2.4.4.2 en 2.4.4.3; wet van 8 mei 2019, art. 2) 
Trefwoorden: Publiek recht - Zeevaart - Opvarenden - Verstekelingen aan boord van Belgische schepen 
- Verstekelingen in een Belgische haven - 1. Gelijke behandeling van verstekelingen - 2. Vasthouden van 
verstekelingen aan boord van een schip - 3. Verschil in behandeling tussen verstekelingen en personen 
die worden teruggedreven aan een landgrens en tussen verstekelingen en vliegtuigpassagiers - 4. 
Herinschepen van een verstekeling - 5. Verwijdering van de verstekelingen door de reder - 6. Inlichtingen 
die door de gezagvoerder aan de autoriteiten worden meegedeeld - 7. Optreden van de scheepvaartpolitie 

- 8. Machtiging aan de Koning 
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Vernietiging (art. 2.4.4.2 van het Belgisch Scheepvaartwetboek  
 
- in zoverre het niet de ontscheping regelt van verstekelingen van Belgische nationaliteit en van 
verstekelingen die zijn gemachtigd of toegelaten tot verblijf in België zodra die hoedanigheid, die 
machtiging of die toelating is aangetoond 
 

- in zoverre het de ontscheping niet toelaat van verstekelingen die om internationale bescherming 
verzoeken, gedurende het onderzoek van hun aanvraag  
 
- in zoverre het niet of niet minstens tijdelijk de ontscheping toelaat van verstekelingen die beantwoorden 

of lijken te beantwoorden aan de voorwaarden om te worden gekwalificeerd als niet-begeleide 
minderjarige vreemdeling in de zin van de programmawet (I) van 24 december 2002 

 
- in zoverre het niet of niet minstens tijdelijk de ontscheping toelaat van verstekelingen van wie de 
gezondheidstoestand, volgens een medische diagnose, een dringende medische behandeling vereist die 
niet kan worden verstrekt aan boord van het schip  
 
- in zoverre het de vasthouding aan boord van het schip waarin het voorziet, met geen enkele van de in 
B.53.1 opgesomde waarborgen gepaard doet gaan) 

 
2. Verwerping van het beroep voor het overige (rekening houdend met hetgeen in B.62 en B.70 is 
vermeld) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-075n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-075n-info.pdf 
 

Arrestnummer: 76/2022 
Arrestdatum: 9/06/2022 

Rolnummer(s): 7404 
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 
Getoetste norm(en): - Wet van 14 november 2019 « tot wijziging van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring 

van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft »  
 
- Wet van 5 december 2019 « tot wijziging van artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering » 
Trefwoorden: Strafrecht - Strafrechtspleging - Verjaring - Afschaffing van de verjaring - Ernstige 
seksuele misdrijven op minderjarigen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-076n.pdf 
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-076n-info.pdf 
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Arrestnummer: 77/2022 
Arrestdatum: 9/06/2022 

Rolnummer(s): 7509 

Rechtspleging: Prejudiciële vragen 
Getoetste norm(en): - Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 « 
betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur » (art. 17, § 
1) 
 
- Decreet van het Waalse Gewest van 18 oktober 2007 « betreffende de taxidiensten en de diensten van 

verhuur van wagens met chauffeur » (art. 19) 
Trefwoorden: Vervoer - Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Waals Gewest - Taxidiensten en diensten van 
verhuur van wagens met chauffeur - Exploitatievoorwaarden - UberX 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (art. 17, § 1, 5° en 9°, van de ordonnantie van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 en art. 19, § 1, 6°, van het decreet van het Waalse 
Gewest van 18 oktober 2007) 

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-077n.pdf 
 

Arrestnummer: 78/2022 
Arrestdatum: 9/06/2022 
Rolnummer(s): 7609 

Rechtspleging: Beroep tot vernietiging 

Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 17 december 2020 « houdende de algemene 
ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 » (art. 19, 20 en 21) 
Trefwoorden: Fiscaal recht - Registratierechten - Waals Gewest - Verkoop van onroerende goederen op 
lijfrente - Opheffing van het verlaagde tarief - Overgangsbepalingen 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-078n.pdf 
 

Arrestnummer: 79/2022 
Arrestdatum: 9/06/2022 
Rolnummer(s): 7654 
Rechtspleging: Prejudiciële vraag 
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 12bis, § 1, 2°) 

Trefwoorden: Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door 
nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Bewijs van de maatschappelijke integratie - Onafgebroken 
tewerkstelling gedurende vijf jaar - Onderbreking door ouderschapsverlof 
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (art. 12bis, § 1, 2°, d), vierde streepje, van het Wetboek 

van de Belgische nationaliteit, in de interpretatie dat het ouderschapsverlof opgenomen tijdens vijf jaar 
voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring een onderbreking vormt van de vijf jaar onafgebroken 
tewerkstelling die aangetoond moet worden als bewijs van de maatschappelijke integratie in België) 

 
- Geen schending (art. 12bis, § 1, 2°, d), vierde streepje, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, 
in de interpretatie dat het ouderschapsverlof opgenomen tijdens vijf jaar voorafgaand aan de 
nationaliteitsverklaring geen onderbreking vormt van de vijf jaar onafgebroken tewerkstelling die 
aangetoond moet worden als bewijs van de maatschappelijke integratie in België) 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-079n.pdf 

 

Arrestnummer: 80/2022 
Arrestdatum: 9/06/2022 
Rolnummer(s): 7752 
Rechtspleging: Vordering tot schorsing 
Getoetste norm(en): Wet van 14 augustus 2021 « betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie 

tijdens een epidemische noodsituatie » 
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Vordering tot schorsing - Klaarblijkelijke niet-

ontvankelijkheid - Vordering ingesteld buiten de termijn 
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing 
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-080n.pdf 
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