
2018-155 

 
 

08-11-2018 
 

Vordering 
tot 

uitlegging 

Arrest nr. 34/2018 van 22 maart 2018 
 
Uitlegging van de draagwijde van de handhaving 
van de gevolgen 
 
Rolnummer(s): 6981 

Fiscaal recht - Belasting over de 
toegevoegde waarde - Vrijstelling - Online 
kans- en geldspelen - Afschaffing - 
Handhaving van de gevolgen van de 
vernietigde bepalingen 

2018-154 

 
 

08-11-2018 
 

Prejudiciële 
vraag 

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 
1, 2 en 46) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6792 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Arbeidsongevallen - Burgerlijke 
aansprakelijkheid - Lasthebbers en 
aangestelden van de werkgever - Stelsel 
van burgerrechtelijke immuniteit - Uitsluiting 
wanneer het slachtoffer een persoon is die 
een individuele beroepsopleiding volgt 

2018-153 

 
 

08-11-2018 
 

Beroepen 
tot 

vernietiging 

Wet van 14 juni 2017 tot wijziging van artikel 
36bis van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens 
 
Vernietiging (art. 3) - Handhaving van de gevolgen 
van de vernietigde bepaling - Verwerping van de 
beroepen voor het overige 
 
Rolnummer(s): 6762 • 6768 

Verwerking van persoonsgegevens - 
Sectorale comités - Vrijstelling van 
voorafgaande machtiging - Politiediensten 
bij de uitoefening van hun opdrachten van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie 

2018-152 

 
 

08-11-2018 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 
16 juni 2017 betreffende het onderwijs XXVII 
(art. V.8) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6748 

Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - 
Organisatie - Volwassenenonderwijs - 
Centrum voor Volwassenenonderwijs - 
Subsidiëring en rationalisatienormen 

2018-151 

 
 

08-11-2018 
 

Prejudiciële 
vraag 

Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/13, § 3, en 
1675/13bis, § 2) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6740 

Gerechtelijk recht - Collectieve 
schuldenregeling - Gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling - Kwijtschelding van 
de schulden - Schuldvorderingen van de 
socialezekerheidsinstellingen die het 
slachtoffer van sociale fraude zijn 

2018-150 

 
 

08-11-2018 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 25 december 2016 tot wijziging van 
de rechtspositie van de gedetineerden en 
van het toezicht op de gevangenissen en 
houdende diverse bepalingen inzake justitie 
(art. 120 tot 125, 127 tot 132 en 146) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6702 

Strafrecht - Gevangeniswezen en 
rechtspositie van de gedetineerden - 
Centrale Toezichtsraad voor het 
Gevangeniswezen en Commissies van 
toezicht - Onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid 

2018-149 

 
 

08-11-2018 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Programmawet van 25 december 2016 (art. 
122 en 123 : wijziging van de art. 120 en 
126² van het Wetboek diverse rechten en 
taksen) 
 
Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie 
 
Rolnummer(s): 6681 

Wetboek diverse rechten en taksen - 
Diverse taksen - Taks op de 
beursverrichtingen - Uitbreiding van het 
toepassingsgebied - Tussenpersoon die in 
het buitenland gevestigd is 
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2018-148 

 
 

08-11-2018 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 2244) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 6640 

Burgerlijk recht - Vordering tot 
schadevergoeding - Verjaring - Stuiting - 
Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van 
State - Ontstentenis van stuitende werking 
wanneer het beroep niet tot een 
vernietigingsarrest leidt 
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