Bij arrest nr. 249.999 van 8 maart 2021, waarvan de expeditie
ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 maart 2021, heeft de
Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld :
« Schendt artikel 61, 1°, van de wet van 2 oktober 2017 ‘ tot
regeling van de private en bijzondere veiligheid ’ het in de
artikelen 10
en
11
van
de
Grondwet
neergelegde
gelijkheidsbeginsel doordat, enerzijds, die bepaling wel een
uitzondering maakt voor veroordelingen wegens inbreuken op de
wegverkeerswet maar niet voor veroordelingen wegens andere,
vergelijkbare inbreuken, zoals de inbreuk op de strafwet wegens
onopzettelijke slagen en verwondingen in het kader van een
verkeersongeval en, anderzijds, die bepaling geen onderscheid
maakt tussen de veroordelingen wegens alle andere inbreuken dan
de inbreuken op de wegverkeerswet en dus een veroordeling wegens
een inbreuk op de strafwet wegens onopzettelijke slagen en
verwondingen in het kader van een verkeersongeval op exact
dezelfde manier wordt behandeld als veroordelingen wegens andere
inbreuken op de strafwet ? »;
« Schendt artikel 61, 1°, van de wet van 2 oktober 2017 ‘ tot
regeling van de private en bijzondere veiligheid ’ het recht op
arbeid en in het bijzonder het recht op vrije keuze van de
beroepsarbeid zoals gewaarborgd door de artikelen 22 en 23 van
de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, doordat het iedereen die
veroordeeld is geweest tot enige correctionele of criminele
straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot
een gelijkaardige straf in het buitenland, met uitzondering van
de inbreuken op de wegverkeerswet, automatisch de toegang
ontzegt tot de beroepen bedoeld in artikel 60 van de voormelde
wet van 2 oktober 2017 en in het bijzonder tot het beroep van
bewakingsagent, zonder dat er ook maar enige beoordeling gebeurt
van de aard en de ernst van de strafrechtelijke feiten, de
context waarin ze plaatsvonden, de ouderdom, de herhaling, de
impact van de strafrechtelijke feiten op het vereiste profiel
voor de desbetreffende functie en de persoonlijkheid van de
aanvrager van de identificatiekaart ? ».
Die zaak is ingeschreven onder nummer 7531 van de rol van het
Hof.
De griffier,
F. Meersschaut
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