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VOORWOORD 

 

Het Jaarverslag 2019 is het zeventiende jaarverslag dat door het Grondwettelijk Hof 
wordt gepubliceerd en het vijfde dat enkel in elektronische vorm verschijnt. De 
gebruiksvriendelijkheid van de digitale versie is gewaarborgd dankzij de hyperlinks 
naar de arresten, de persberichten en de aangehaalde studies. 
  
Indien u meer informatie wenst, kan u de vernieuwde website van het Hof 
(www.const-court.be) raadplegen en inschrijven op de elektronische nieuwsbrief, 
zodat u kennis kan nemen van de arresten zodra zij worden gewezen. U kan U nu 
ook aanmelden om verwittigd te worden van geplande uitspraken in welbepaalde 
zaken. 
  
In 2019 heeft het Hof 206 arresten gewezen, waarvan 122 op prejudiciële vragen. 
Dat laatste cijfer bewijst nogmaals de intensiteit van de dialoog tussen het Hof en 
de andere rechtscolleges. Het Hof dialogeert op blijvende wijze met het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens en met het Hof van Justitie van de Europese 
Unie. Aan dat laatste werden in 2019 in vier arresten prejudiciële vragen gesteld. 
Bovendien werd de samenwerking met andere grondwettelijke hoven verdergezet, 
zowel in het kader van de verschillende verenigingen van grondwettelijke hoven 
als ter gelegenheid van bilaterale vergaderingen. 
  
Het verslag bevat de samenvattingen van de voornaamste arresten, in de vorm van 
een weergave van de persberichten die doorheen het jaar werden verspreid. 
Uiteenlopende, voor de bredere samenleving van belang zijnde onderwerpen, 
komen daarin aan bod. 2019 was ook het jaar waarin het Hof zijn twitteraccount in 
gebruik nam. Het Hof maakt er een gericht gebruik van. Een overzicht van de 
twitterberichten is eveneens opgenomen. 
 
Dat alles toont, voor zover nodig, het in onze democratische rechtsstaat essentiële 
karakter aan van de door het Hof uitgeoefende grondwettigheidstoets van 
wetskrachtige normen. 
 

 

François DAOÛT                                      Luc LAVRYSEN 
 

Voorzitters van het Grondwettelijk Hof 
 

  

http://www.const-court.be/
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HOOFDSTUK 1. JURIDISCH KADER VAN DE WERKING 
VAN HET HOF IN 2019 

A. Bevoegdheid van het Hof 

1. HET GRONDWETTELIJK HOF ALS BEHOEDER VAN DE GRONDWET 

Het Grondwettelijk Hof is op grond van artikel 142 van de Grondwet exclusief 
bevoegd om, bij wege van arrest, uitspraak te doen over bevoegdheidsconflicten 
tussen de verschillende wetgevers en over de schending, door wetten, decreten en 
ordonnanties, van de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet en van de artikelen 
van de Grondwet die de bijzondere wet bepaalt.  

Het Grondwettelijk Hof toetst in de eerste plaats de wetskrachtige normen aan de 
regels die de onderscheiden bevoegdheden van de federale Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten bepalen. Die bevoegdheidsregels zijn 
opgenomen zowel in de Grondwet als in de (meestal met een bijzondere 
meerderheid aangenomen) wetten met betrekking tot de hervorming van de 
instellingen in het federale België.  

Daarnaast doet het Grondwettelijk Hof uitspraak omtrent de schending, door een 
wetskrachtige norm, van de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in 
titel II van de Grondwet (de artikelen 8 tot en met 32) en van de artikelen 143, § 1 
(het beginsel van de federale loyauteit), 170 (het wettigheidsbeginsel in fiscale 
zaken), 172 (het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken) en 191 (de bescherming van 
de vreemdelingen) van de Grondwet. 

2. HET GRONDWETTELIJK HOF ALS TOEZICHTER OP WETSKRACHTIGE 
NORMEN  

Het Grondwettelijk Hof is in beginsel uitsluitend bevoegd om wetskrachtige 
normen te toetsen. Met wetskrachtige normen zijn bedoeld zowel de materiële als 
formele bepalingen aangenomen door het federale parlement (wetten) en door de 
parlementen van de gemeenschappen en de gewesten (decreten en ordonnanties). 
Alle andere normen, zoals koninklijke besluiten, besluiten van de regeringen van 
gemeenschappen en gewesten, ministeriële besluiten, verordeningen en besluiten 
van provincies en gemeenten, evenals rechterlijke beslissingen vallen buiten de 
bevoegdheid van het Hof. 

Hierop bestaan twee uitzonderingen. Zo is het Hof sedert 2014 ook bevoegd om 
de beslissingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van haar organen 
betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van die 
wetgevende vergadering te toetsen. Bij de toetsing van die beslissingen controleert 
het Hof de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 
evenals de overschrijding en de afwending van macht, en niet enkel de voormelde 
referentienormen. 
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Eveneens sedert 2014 is het Grondwettelijk Hof bevoegd om bij wege van 
(preventieve) beslissing uitspraak te doen over iedere volksraadpleging die de 
gewesten kunnen organiseren in de meeste aangelegenheden die onder hun 
bevoegdheid vallen. Het Hof is ermee belast om vóór de organisatie van de 
volksraadpleging na te gaan of die in overeenstemming is met de organieke 
bepalingen die de gewestelijke volksraadplegingen regelen, én met de andere 
grondwets- en wetsbepalingen waaraan het Hof toetst. De volksraadpleging mag 
niet worden georganiseerd zolang het Hof geen gunstige beslissing heeft 
genomen. 

Van die laatste bevoegdheden diende het Grondwettelijk Hof in 2019 geen gebruik 
te maken.  

B. De toegang tot het Grondwettelijk Hof 

Ter toetsing van de grondwettigheid van wetskrachtige normen kan een zaak voor 
het Grondwettelijk Hof worden ingeleid met een beroep tot vernietiging of met 
een prejudiciële vraag van een rechtscollege. 
 
Een beroep tot vernietiging, dat in beginsel (enkele bijzondere gevallen buiten 
beschouwing gelaten) moet worden ingesteld binnen zes maanden na de 
bekendmaking van de bestreden norm in het Belgisch Staatsblad, kan worden 
ingediend door de Ministerraad en de regeringen van de gemeenschappen en de 
gewesten, door de voorzitters van alle wetgevende vergaderingen, op verzoek van 
twee derden van hun leden en door de natuurlijke of rechtspersonen, zowel 
privaatrechtelijke als publiekrechtelijke en zowel van Belgische als van vreemde 
nationaliteit. Die laatste categorie van personen moet « doen blijken van een 
belang » : in hun verzoekschrift aan het Hof moeten zij aantonen dat zij 
persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt door de bestreden 
norm.  
 
Het beroep werkt niet schorsend. Om te vermijden dat de bestreden norm tussen 
het ogenblik van het instellen van het beroep en de uitspraak van het arrest een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou berokkenen en een latere retroactieve 
vernietiging geen nut meer zou hebben, kan het Hof in uitzonderlijke 
omstandigheden op verzoek van de indiener van het beroep de schorsing van de 
bestreden norm bevelen in afwachting van een uitspraak over de grond van de 
zaak binnen drie maanden na een schorsingsarrest. Een dergelijke vordering tot 
schorsing moet worden ingesteld binnen drie maanden na de bekendmaking van 
de bestreden norm in het Belgisch Staatsblad. 
 
Daarnaast kan een zaak worden ingeleid met een prejudiciële vraag. Indien in een 
zaak voor een rechtscollege een vraagstuk rijst van overeenstemming van wetten, 
decreten en ordonnanties met de regels tot verdeling van de bevoegdheden tussen 
de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten of met de artikelen 8 tot 32, 
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143, § 1, 170, 172 of 191 van de Grondwet, dan moet dat rechtscollege hierover in 
beginsel een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof stellen. Die 
verplichting vloeit voort uit het feit dat het Grondwettelijk Hof beschikt over het 
monopolie om wetskrachtige normen te toetsen aan de grondwetsbepalingen en 
de wetsbepalingen waarvoor het bevoegd is. Wanneer een rechtscollege een vraag 
stelt, wordt de procedure voor dat rechtscollege opgeschort in afwachting van het 
antwoord van het Hof. 

In de andere rechtsplegingen komt het de voorzitter van het betrokken 
gewestparlement toe om de toetsing van de organisatie van een gewestelijk 
referendum  voorafgaandelijk aan de organisatie ervan voor te leggen aan het Hof, 
respectievelijk de kandidaat die het voorwerp van een sanctie uitmaakt, wanneer 
het gaat om een beroep tegen de door de Kamer van volksvertegenwoordigers of 
haar organen genomen beslissing betreffende de controle van bepaalde 
verkiezingsuitgaven – beroep dat moet worden ingesteld binnen een termijn van 
dertig dagen na de kennisgeving van de sanctie. 

C. De rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof 

1. DE SCHRIFTELIJKE EN TEGENSPREKELIJKE AARD VAN DE 
RECHTSPLEGING 

De rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof, die wordt geregeld in de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 en in de richtlijnen van het Hof betreffende de 
rechtspleging, heeft een hoofdzakelijk schriftelijk en tegensprekelijk karakter. De 
procedures voor de beroepen tot vernietiging en de prejudiciële vragen zijn 
grotendeels gelijk, behalve uiteraard wat betreft de wijze waarop de zaken worden 
ingediend en de gevolgen van de arresten. De, hoofdzakelijk schriftelijke, 
rechtspleging die geldt voor de uitoefening van de andere bevoegdheden (toetsing 
van de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen en van beslissingen 
inzake verkiezingsuitgaven) is geïnspireerd op die waarin is voorzien voor de 
toetsing van de grondwettigheid van de wetskrachtige normen (voor meer details 
hierover, zie de webstek van het Hof). 

2. INLEIDING EN TOEWIJZING VAN DE ZAAK 

Een beroep tot vernietiging wordt ingediend door de aangetekende verzending van 
een verzoekschrift. Er dient opnieuw in herinnering te worden gebracht dat de 
verplichting om bij elk verzoekschrift (of elke memorie) tien door de 
ondertekenaar voor eensluidend verklaarde afschriften te voegen, is opgeheven. 
De toezending van bijkomende papieren exemplaren biedt volstrekt geen 
meerwaarde, omdat alle stukken, behoudens het inleidende verzoekschrift of de 
inleidende verwijzingsbeslissing, intern louter digitaal beschikbaar worden 
gesteld via opneming in het elektronische dossier. 
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Prejudiciële vragen worden bij het Hof aanhangig gemaakt door de overzending 
van een door de voorzitter en de griffier ondertekende expeditie van de beslissing 
tot verwijzing. 

Zaken kunnen bij het Hof worden ingeleid al naar gelang van het geval in het 
Nederlands, het Frans of het Duits, maar het onderzoek gebeurt in het Nederlands 
of het Frans, volgens de regels bepaald in de bijzondere wet van 6 januari 1989.  
 
Elke zaak wordt, na inschrijving op de rol, toegewezen aan een zetel van zeven 
rechters volgens een bij de wet bepaald systeem, onverminderd de mogelijkheid 
om de zaak aan het Hof in voltallige zitting voor te leggen. In elke zaak worden de 
eerste Nederlandstalige en de eerste Franstalige rechter van die zetel aangewezen 
als rechter-verslaggever. Samen met hun referendarissen staan zij in voor de 
voorbereiding van de zaak. 

3. DE BEHANDELING VAN DE ZAAK 

In het kader van een filterprocedure kunnen zaken die klaarblijkelijk niet tot de 
bevoegdheid van het Hof behoren of klaarblijkelijk niet ontvankelijk zijn, worden 
behandeld door een « beperkte kamer », bestaande uit de voorzitter en de twee 
rechters-verslaggevers. Indien een beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet 
gegrond is, een prejudiciële vraag klaarblijkelijk negatief moet worden 
beantwoord of de zaak, wegens de aard ervan of de relatieve eenvoud van de erin 
opgeworpen problemen, kan de zaak eveneens worden afgedaan met een arrest 
gewezen op voorafgaande rechtspleging. In dat geval beslist de zetel van zeven 
rechters. Behoudens toepassing van de filterprocedure, wordt in het Belgisch 
Staatsblad bekendgemaakt dat bij het Hof een zaak aanhangig is gemaakt. Naast de 
verzoekende partijen (bij beroepen tot vernietiging) en de partijen voor de 
verwijzende rechter (bij prejudiciële vragen) kunnen ook belanghebbende derden 
schriftelijk tussenkomen. De verschillende wetgevende vergaderingen en 
regeringen kunnen in elke zaak tussenkomen. 
 
Na verloop van de tijd die nodig is voor het uitwisselen van de schriftelijke 
stukken en voor het onderzoek door de rechters-verslaggevers en hun 
referendarissen, beoordeelt het Hof of de zaak klaar is om te worden behandeld, 
dan wel of er bijkomende vragen moeten worden gesteld aan de partijen die 
binnen de door het Hof bepaalde termijn of ter terechtzitting moeten worden 
beantwoord. Het Hof beslist bij die gelegenheid eveneens of een terechtzitting 
moet worden gehouden en zo ja, de datum waarop zij plaatsvindt.  
 
Alle partijen die een memorie hebben ingediend, worden in kennis gesteld van die 
« beschikking van ingereedheidbrenging » en ontvangen een schriftelijk verslag 
van de rechters-verslaggevers. Indien het Hof van oordeel is dat geen 
terechtzitting nodig is, kan elke partij binnen een termijn van zeven dagen na de 
kennisgeving van de beschikking van ingereedheidbrenging verzoeken om te 
worden gehoord. Bij ontstentenis daarvan wordt de zaak in beraad genomen op 
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de dag die in de beschikking van ingereedheidbrenging is vastgesteld (artikel 90 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). 
 
Bij de vaststelling dat de zaken1 in staat van wijzen waren, besliste het Hof in 2019 
in bijna alle gevallen dat er geen aanleiding was om een terechtzitting te houden. 
Voor de behandeling van de vordering tot schorsing in 5 zaken stelde het Hof 
ambtshalve een zitting vast. In 2019 werden 12 terechtzittingen georganiseerd, 
tijdens welke 52 zaken werden behandeld. Gemiddeld stonden er dus meer dan 4 
zaken op de agenda van een terechtzitting. Tijdens 1 terechtzitting werd slechts 
1 zaak behandeld. Zoals in 2018 werden tijdens 1 terechtzitting 7 zaken gepleit.  

Uit de 206 arresten die in 2019 werden gewezen, blijkt dat er 54 werden gewezen 
nadat een terechtzitting had plaatsgevonden. In 6 van de zaken die tot deze 
arresten hebben geleid, werden de pleidooien gehouden in 2018.2 Uit 6 arresten 
blijkt dat een terechtzitting ambtshalve door het Hof werd vastgesteld hetzij 
ingevolge een vordering tot schorsing (4), hetzij bij de behandeling ten gronde van 
een zaak die vooraf het voorwerp had uitgemaakt van een vordering tot schorsing 
(2).  

4. EVENTUELE TERECHTZITTING EN BERAAD OVER DE ZAAK 

Indien is besloten, ambtshalve of op verzoek van één van de partijen, tot een 
openbare terechtzitting, brengt de eerste rechter-verslaggever bij die gelegenheid 
verslag uit over de zaak. De tweede rechter-verslaggever, die tot de andere 
taalrolgroep behoort, kan een aanvullend verslag uitbrengen. Alle partijen die 
schriftelijke stukken hebben ingediend, kunnen dan nog mondeling pleiten (in het 
Nederlands, het Frans of het Duits, met simultaanvertaling), in persoon of 
vertegenwoordigd door een advocaat. 
 
Vervolgens neemt het Hof de zaak in beraad. Het Hof beslist bij meerderheid van 
stemmen. In voltallige zitting is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter 
in functie beslissend. De beraadslagingen van het Hof zijn geheim. In het 
weergeven van « concurring opinions » of « dissenting opinions » (analoge of 
afwijkende meningen van rechters) is niet voorzien. 

5. DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN HUN GEVOLGEN  

Het Hof dient een arrest te wijzen binnen twaalf maanden na de indiening van de 
zaak. De arresten van het Grondwettelijk Hof zijn van rechtswege uitvoerbaar en 
niet vatbaar voor beroep. Zij worden in het Nederlands en het Frans gewezen. Zij 

                                                      
1  Onder zaak wordt, voor alle duidelijkheid, hier verstaan de op zichzelf staande zaak of de 
samengevoegde zaken die leiden tot één arrest. 
2 Het verschil tussen het aantal zaken dat op de terechtzittingen worden gepleit en het aantal arresten 
na het houden van een terechtzitting, vloeit voort uit het feit dat in een aantal zaken die in 2018 
werden gepleit, in 2019 het arrest werd gewezen, zoals er ook in 2019 terechtzittingen zijn geweest 
in zaken waarin het arrest pas in 2020 zal worden gewezen. Van de zaken die in 2019 op de 
terechtzitting werden behandeld, werden er 42 beëindigd met een arrest in hetzelfde jaar. 
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worden bovendien ook in het Duits gewezen voor de beroepen tot vernietiging en 
voor de zaken die in het Duits aanhangig zijn gemaakt.  
 
Zij kunnen door de voorzitters worden uitgesproken in openbare terechtzitting. 
Indien dat niet het geval is, geldt de bekendmaking ervan op de website van het 
Hof als uitspraak. Naast die bekendmaking (integraal in het Nederlands en het 
Frans en bij uittreksel in het Duits) vergemakkelijken registers een raadpleging van 
de rechtspraak. De arresten worden bovendien bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad.  
 
De gevolgen van de arresten van het Grondwettelijk Hof zijn verschillend 
naargelang zij zijn uitgesproken in het kader van een beroep tot vernietiging dan 
wel in het kader van een prejudiciële vraag. 
 
Indien het beroep tot vernietiging gegrond is, wordt de bestreden wetgevende norm 
geheel of gedeeltelijk vernietigd. Vernietigingsarresten hebben een absoluut gezag 
van gewijsde vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Een vernietiging 
werkt retroactief, dat wil zeggen dat de vernietigde norm moet worden geacht 
nooit te hebben bestaan. Indien nodig kan het Grondwettelijk Hof de 
terugwerkende kracht van de vernietiging verzachten door de gevolgen van de 
vernietigde norm te handhaven. Wanneer het Hof dat laatste niet doet, blijven de 
administratieve akten en reglementen en de rechterlijke beslissingen die op de 
vernietigde wetskrachtige bepaling zijn gesteund, bestaan. Naast het gebruik van 
de gewone rechtsmiddelen waar dat nog mogelijk is, laat de bijzondere wet toe dat 
definitieve rechterlijke beslissingen of administratieve akten en reglementen die 
zijn gesteund op een naderhand vernietigde wetskrachtige norm worden 
ingetrokken of nog worden bestreden, voor zover dat wordt gevraagd binnen zes 
maanden na de bekendmaking van het arrest van het Hof in het Belgisch Staatsblad. 
Het openbaar ministerie en de belanghebbende partijen beschikken daartoe over 
buitengewone rechtsmiddelen. De door het Grondwettelijk Hof gewezen arresten 
waarbij beroepen tot vernietiging worden verworpen, zijn bindend voor de 
rechtscolleges wat de door die arresten beslechte rechtspunten betreft. 
 
De gevolgen van een arrest op een prejudiciële vraag zijn enigszins anders. Het 
rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, evenals elk ander 
rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet (bijvoorbeeld in hoger beroep), 
moeten voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de prejudiciële 
vraag is gesteld, zich voegen naar het antwoord dat het Hof op de vraag heeft 
gegeven. Sedert de aanneming van de bijzondere wet van 25 december 2016 
(Belgisch Staatsblad, 10 januari 2017) kan het Hof, wanneer het een schending heeft 
vastgesteld, bij wege van algemene beschikking, de gevolgen van de bij een arrest 
op prejudiciële vraag ongrondwettig bevonden bepalingen definitief of voorlopig 
handhaven voor de termijn die het vaststelt (art. 28, laatste lid, van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). Bovendien begint een nieuwe 
termijn van zes maanden te lopen voor het instellen van een beroep tot 
vernietiging van de betrokken wetskrachtige norm. 
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6. DE GEWAARBORGDE ANONIMITEIT VAN DE PARTIJEN IN 
BEKENDMAKINGEN 

Ter bescherming van het privéleven kan de voorzitter, ambtshalve of op 
eenvoudig verzoek van een partij of een belanghebbende derde, in elke fase van 
de rechtspleging en zelfs na de uitspraak van het arrest, beslissen dat de 
vermeldingen, die toelaten hen rechtstreeks te identificeren, vanaf het meest 
gerede ogenblik zullen worden weggelaten in elke publicatie waartoe het Hof 
krachtens de bijzondere wet of op eigen initiatief zou overgaan of is overgegaan 
(artikel 30quater van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof).  

De praktijk op grond van die bepaling werd in 2019 geëvalueerd, mede op basis 
van ervaringen en praktijken van andere nationale en internationale 
rechtscolleges. De evaluatie leidde ertoe dat het Hof in zijn administratieve 
vergadering van 16 juli 2019 nieuwe richtlijnen opstelde die werden 
bekendgemaakt op de website van het Hof.  

Het Hof bepaalde dat zijn arresten in beginsel de identiteit van de betrokken 
partijen vermelden. Van de grondwettelijke waarborg van de openbaarheid van 
de rechtsbedeling kan slechts worden afgeweken om gegronde redenen ter 
bescherming van het privéleven. Daaruit volgt dat de voorzitter dan ook niet, zoals 
voorheen, elk verzoek tot anonimisering inwilligt op eenvoudige vraag. 

Elke partij of belanghebbende derde kan, overeenkomstig artikel 30quater van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een verzoek tot 
anonimisering indienen om te voorkomen dat hij of zij kan worden geïdentificeerd 
in een arrest van het Grondwettelijk Hof. 

Een gemotiveerd verzoek tot anonimisering kan aan het Hof worden gericht op 
elk tijdstip, zelfs bij gewone brief. Om de optimale bescherming van de 
persoonsgegevens te verzekeren en voor het goede verloop van de procedure, is 
het echter aangewezen dat partijen dat verzoek reeds uitdrukkelijk kenbaar maken 
in hun verzoekschrift (bij het indienen van een beroep tot vernietiging) of in hun 
eerste memorie (in het kader van een prejudiciële procedure, nadat zij 
uitdrukkelijk op die mogelijkheid zijn gewezen in de kennisgeving die, op basis 
van artikel 77 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof, wordt gedaan aan 
de partijen in het bodemgeschil). 

De partijen of belanghebbende derden dienen de impact te preciseren die de 
bekendmaking van het arrest op hen kan hebben en dienen uiteen te zetten op 
welke wijze deze openbaarheid het recht op eerbiediging van hun privéleven zou 
schaden.  

Bij het nemen van een beslissing zal de voorzitter rekening houden met de 
toelichting van de partij of de belanghebbende derde. Indien de voorzitter het 
verzoek inwilligt, zal hij of zij ook beslissen over de meest passende maatregelen 
die moeten worden genomen om de partij of de belanghebbende derde te 
beschermen tegen identificatie. De anonimisering geschiedt door het vermelden 
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van de initialen, tenzij die wijze de identificatie van de betrokken partij toch 
mogelijk zou maken, in welk geval een andere lettercombinatie kan worden 
gekozen 

Tegelijk bevestigde het Hof de mogelijkheid om ambtshalve over te gaan tot 
anonimisering in uitzonderlijke omstandigheden. 

In 2019 werd in 73 arresten overgegaan tot gehele of gedeeltelijke anonimisering 
van partijen. Die anonimisering geldt niet alleen voor natuurlijke personen maar 
kan ook worden doorgevoerd voor een rechtspersoon (arresten nrs. 52/2016 en 
139/2019). In 2019 werd de anonimisering in 5 arresten uitdrukkelijk aangevraagd.  

In de meerderheid van de arresten waarin wordt geanonimiseerd, namelijk in 68 
van de 73 hiervoor vermelde arresten, geschiedde de anonimisering ambtshalve. 
In één van die zaken verzocht ook een tussenkomende partij uitdrukkelijk om 
toepassing van artikel 30quater van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof (arrest nr. 12/2019). 
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HOOFDSTUK 2. STATISTIEKEN VAN DE ACTIVITEITEN 
VAN HET HOF IN 20193 

1. Algemeen 

1.1. In 2019 heeft het Hof 206 arresten gewezen. Het sluit daarmee 265 zaken 
definitief af. Er werd bovendien één zaak definitief afgesloten met een bericht in 
het Belgisch Staatsblad. Gedurende hetzelfde jaar werden bij het Hof 249 nieuwe 
zaken aanhangig gemaakt. 

 

 
 
 

1.2. In 2019 werden zes arresten gewezen op vordering tot schorsing, 122 op 
prejudiciële vraag, 78 op beroep tot vernietiging en één op vordering tot uitlegging 
(arrest nr. 31/2019). 

Zes arresten zijn arresten alvorens recht te doen: arresten nrs. 53/2019, 94/2019 en 
135/2019 waarbij prejudiciële vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, arrest nr. 115/2019 waarbij het Hof zijn uitspraak aanhoudt in 
afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 
de prejudiciële vragen die zijn gesteld in een ander arrest, arrest nr. 112/2019 
waarbij enerzijds door het Hof prejudiciële vragen worden gesteld aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie en anderzijds het Hof zijn uitspraak aanhoudt in 
afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 
de gestelde prejudiciële vragen en ten slotte arrest nr. 191/2019 waarbij het Hof 
vaststelt dat aan de rechtspleging een einde is gekomen wegens de inwilliging van 
de afstand voor het verwijzend rechtscollege. 

 

                                                      
3 Uitgewerkt door Viviane MEERSCHAERT, adviseur bij het Grondwettelijk Hof, met medewerking van Vanessa 
GERENDAL, eerste deskundige bij het Grondwettelijk Hof, op grond van de gegevens die door de diensten van 
het Hof ter beschikking werden gesteld. 
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Het verschil tussen het totale aantal uitgesproken arresten en de som van de 
arresten gewezen op vordering tot schorsing, beroep tot vernietiging, prejudiciële 
vraag en vordering tot uitlegging is toe te schrijven aan het feit dat het Hof eenmaal 
(arrest nr. 114/2019) in één enkel arrest uitspraak heeft gedaan over een vordering tot 
schorsing en een beroep tot vernietiging. 

 

 

1.3. Verdeling van de arresten op grond van de aangevoerde grieven : 

Soort in het geding zijnde contentieux  
Bevoegdheidsverdeling 17 
Art. 10 en/of 11 van de Grondwet 170 
Art. 12 van de Grondwet 7 
Art. 13 van de Grondwet 11 
Art. 14 van de Grondwet 4 
Art. 15 van de Grondwet 2 
Art. 16 van de Grondwet 6 
Art. 19 van de Grondwet 3 
Art. 21 van de Grondwet 2 
Art. 22 van de Grondwet 22 
Art. 22bis van de Grondwet 11 
Art. 23 van de Grondwet 26 
Art. 24 van de Grondwet 6 
Art. 26 van de Grondwet 1 
Art. 27 van de Grondwet 4 
Art. 30 van de Grondwet 2 
Art. 143, § 1, van de Grondwet 5 
Art. 170 van de Grondwet 1 
Art. 172 van de Grondwet 17 
Art. 191 van de Grondwet 5 
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1.4. Gedurende dezelfde periode heeft het Hof 18 keer toepassing gemaakt van de 
voorafgaande rechtspleging. Het besluit in vijf arresten tot een klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid - in de vijf arresten wegens gebrek aan belang – en in één arrest 
tot een klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het Hof. Wat de twaalf andere 
arresten gewezen op voorafgaande rechtspleging betreft, zijn twee arresten 
gewezen op beroep tot vernietiging, en in één van de twee gevallen vernietigt het 
Hof effectief de aangevochten bepaling, zijn acht arresten gewezen op prejudiciële 
vraag, waarvan één arrest besluit tot een vaststelling van schending, zes tot een 
vaststelling van niet-schending en in één arrest zendt het Hof de prejudiciële vraag 
terug naar de verwijzende rechter, en is één arrest gewezen op vordering tot 
schorsing, waarin het Hof de vordering verwerpt. Ten slotte is één arrest gewezen 
op vordering tot uitlegging. 
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1.5. Wat de samenstelling van de zetels betreft, zijn 125 arresten gewezen door een 
zetel van zeven rechters, 75 in voltallige zitting en zes in beperkte kamer. 

 

2. Arresten op beroep tot vernietiging  

2.1. Voor het jaar 2019 is de verdeling volgens de hoedanigheid van de verzoekers 
de volgende : 

Institutionele verzoekers Aantal % 
Ministerraad -  
Vlaamse Regering -  
Waalse Regering -  
Franse Gemeenschapsregering -  
Regering van de Duitstalige Gemeenschap -  
Brusselse Hoofdstedelijke Regering -  
Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 

 
- 

 

College van de Franse Gemeenschapscommissie -  
Voorzitter van een wetgevende vergadering -  

Totaal 0 0 % 
Individuele verzoekers   

Natuurlijke personen 43  
Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen 48  
Andere (feitelijke verenigingen,...) 4  

Totaal 95 100 % 
Algemeen totaal 95 100 % 

 
Opmerking : In deze tabel zijn, enkel voor de arresten gewezen op beroep tot 
vernietiging, de verzoekers per categorie weergegeven. Verschillende categorieën 
van verzoekers kunnen bovendien bij eenzelfde procedure aanwezig zijn. 

  



Jaarverslag 2019 

14 

2.2. Tijdens datzelfde jaar heeft het Hof 78 arresten op beroep tot vernietiging 
gewezen. In 26 arresten vernietigt het Hof de bestreden bepaling(en). Acht van die 
arresten keuren een lacune in de wetgeving af. In zeven daarvan handhaaft het 
Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling(en). 37 arresten houden een 
verwerping ten gronde in. Vier arresten houden een verwerping in wegens niet-
ontvankelijkheid van het beroep. Eén arrest houdt een verwerping in wegens 
gebrek aan belang. Eén arrest houdt een verwerping in omdat het beroep zonder 
voorwerp is geworden. Het besluit in vijf arresten tot een klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid en in één arrest tot een klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het 
Hof. Ten slotte stelt het Hof in drie arresten prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie. In één daarvan houdt het Hof bovendien zijn 
uitspraak aan in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op de gestelde prejudiciële vragen.  

 

3. Arresten op vordering tot schorsing 

In 2019 heeft het Hof zes arresten op een vordering tot schorsing gewezen. In twee 
arresten willigt het Hof de vordering in. In twee andere arresten verwerpt het Hof 
de vordering omdat de voorwaarden om te schorsen niet vervuld zijn. In één arrest 
verwerpt het Hof enerzijds de vordering omdat de voorwaarden om te schorsen 
niet vervuld zijn en houdt het anderzijds zijn uitspraak aan wat betreft het beroep 
tot vernietiging in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op de prejudiciële vragen die zijn gesteld in een ander arrest. In één 
arrest, ten slotte, besluit het tot een klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het Hof. 
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4. Arresten op prejudiciële vraag 

4.1. De verschillende rechtscolleges die aan het Hof prejudiciële vragen hebben 
gesteld die hebben geleid tot een arrest van het Hof in 2019, kunnen op de volgende 
manier worden ingedeeld : 

Verwijzende rechtscolleges 2019 
Hof van Cassatie 9 
Raad van State 18 
Hoven van beroep 21 
Arbeidshoven 8 
Rechtbanken van eerste aanleg 64 
Ondernemingsrechtbanken 2 
Arbeidsrechtbanken 9 
Vrederechters 2 
Politierechtbanken 13 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders 

2 
2 
 
 

1 
Totaal   151 
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4.2. Het Hof heeft 122 arresten op prejudiciële vraag gewezen. In 35 arresten heeft 
het een schending vastgesteld. Dertien van die arresten hebben een alternatief 
dictum waarin het Hof in een bepaalde interpretatie een schending vaststelt en in 
een andere interpretatie een niet-schending. In elf arresten betreft het een 
schending die haar oorsprong vindt in een lacune in de wetgeving. In één arrest 
handhaaft het Hof de gevolgen van de ongrondwettig bevonden bepaling(en). 
75 arresten zijn vaststellingen van niet-schending, waarvan drie van niet-
schending onder bepaalde voorwaarden. In drie arresten verklaart het Hof dat de 
vraag geen antwoord behoeft. In één arrest stelt het Hof dat de prejudiciële vraag 
onontvankelijk is. In vijf arresten verwijst het de zaak terug naar de verwijzende 
rechter. In één ander arrest stelt het Hof vast dat aan de rechtspleging een einde is 
gekomen wegens de inwilliging van de afstand voor het verwijzend rechtscollege. 
In één arrest stelt het Hof prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. In één arrest, ten slotte, stelt het Hof enerzijds vast dat een 
bepaalde prejudiciële vraag zonder voorwerp is en verklaart anderzijds dat een 
prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 
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HOOFDSTUK 3. ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN VAN 
HET GRONDWETTELIJK HOF IN 2019 

A. De inrichting van het Grondwettelijk Hof 

1. WETTELIJKE REGELING VAN DE INRICHTING 

Het Hof is samengesteld uit twaalf rechters, die voor het leven worden benoemd 
door de Koning uit een lijst met twee kandidaten, beurtelings door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat voorgedragen met een meerderheid van 
minstens twee derden van de stemmen van de aanwezige leden. 
 
Zes rechters behoren tot de Nederlandse taalgroep, zes tot de Franse taalgroep. 
Eén van de rechters moet een voldoende kennis hebben van de Duitse taal. Elke 
taalgroep bestaat op haar beurt uit drie rechters benoemd op grond van hun 
juridische ervaring (universiteitshoogleraar in de rechten aan een Belgische 
universiteit, magistraat in het Hof van Cassatie of de Raad van State, referendaris 
bij het Grondwettelijk Hof) en drie rechters die een ervaring van ten minste vijf 
jaar als gewezen parlementslid hebben. Het Hof is samengesteld uit rechters van 
verschillend geslacht, a rato van ten minste een derde voor de minst talrijke groep, 
met dien verstande dat die groep moet zijn vertegenwoordigd in de beide 
voormelde beroepscategorieën. 
 
Om tot rechter benoemd te kunnen worden moet men ten volle veertig jaar oud 
zijn. De rechters mogen hun ambt uitoefenen tot de leeftijd van zeventig jaar. Er 
gelden strenge onverenigbaarheden met andere ambten, functies en 
beroepsbezigheden. De rechters van de twee taalgroepen kiezen elk een voorzitter, 
die afwisselend, met ingang van 1 september, als voorzitter « in functie » optreedt 
voor een termijn van één jaar. 
 
Het Hof wordt bijgestaan door referendarissen (maximaal 24) van wie de helft 
Nederlandstalig en de helft Franstalig is. Ze hebben een universitair diploma in de 
rechten en worden aangeworven op basis van een vergelijkend examen waarvan 
het Hof de voorwaarden bepaalt. 
 
Het Hof beschikt tevens over een Nederlandstalige en een Franstalige griffier. Het 
Hof benoemt het administratief personeel dat werkzaam is in de verschillende 
diensten. Het Hof heeft een eigen stelsel van financiering door een jaarlijkse dotatie 
die het moet toelaten in volle onafhankelijkheid te functioneren. 

2. PERSONALIA IN 2019 

Bij beschikking van 25 juni 2019 is ontslag uit haar ambt van referendaris bij het 
Grondwettelijk Hof verleend aan mevrouw Christine Horevoets, benoemd tot 
staatsraad bij koninklijk besluit van 2 juni 2019 (Belgisch Staatsblad van 24 juni 
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2019). Het ontslag ging in op 19 juni 2019, datum waarop zij de eed als staatsraad 
heeft afgelegd. Zij werd gemachtigd de titel van haar ambt als referendaris 
eershalve te voeren.  

Bij beschikking van het Hof van 17 juli 2019 is de heer Quentin Pironnet benoemd 
tot referendaris bij het Grondwettelijk Hof voor een stage van drie jaar met ingang 
van 16 december 2019. Na die drie jaar wordt de benoeming definitief, behoudens 
andersluidende beslissing genomen door het Hof tijdens het derde stagejaar.  

Bij koninklijk besluit van 24 september 2019, dat in werking is getreden op 28 
oktober 2019, is rechter Erik Derycke op rust gesteld (Belgisch Staatsblad van 14 
oktober 2019, p. 94.020). Hij heeft aanspraak op het emeritaat en werd gemachtigd 
de eretitel van zijn ambt te voeren. 

Bij koninklijk besluit van dezelfde datum, dat in werking is getreden op 1 
november 2019, is rechter Jean-Paul Snappe op rust gesteld (Belgisch Staatsblad van 
14 oktober 2019, p. 94.020). Hij werd gemachtigd de eretitel van zijn ambt te 
voeren. 

Bij koninklijk besluit van 10 december 2019, dat dezelfde dag in werking is 
getreden, is mevrouw Yasmine Kherbache, lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en gewezen lid van het Vlaams Parlement, benoemd tot 
rechter in het Grondwettelijk Hof voor de Nederlandse taalgroep, op grond van 
artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof (Belgisch Staatsblad van 23 december 2019, p. 116.238). Zij werd plechtig 
geïnstalleerd tijdens de zitting van 3 maart 2020. De installatietoespraken van 
voorzitter André Alen en van voorzitter François Daoût bij die gelegenheid zijn 
beschikbaar op de webstek van het Hof. 

B. Werking van het Hof 

1. RECHTSPREKENDE ACTIVITEIT 

In de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 werden 249 nieuwe zaken 
ingeschreven op de rol van het Hof. Er werden in dezelfde periode 206 arresten 
gewezen, waarmee 265 zaken definitief werden afgehandeld. Tevens werd 
één zaak definitief afgesloten met een beschikking. 

Voor een gedetailleerd overzicht van deze gegevens wordt verwezen naar het 
onderdeel « Statistieken van de activiteiten van het Hof in 2019 ». 

2. WERKINGSMIDDELEN 

De kredieten die voor de werking van het Hof nodig zijn, worden uitgetrokken op 
de begroting van de Dotaties (artikel 123, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Grondwettelijk Hof). 
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a) Rekeningen 2018 

Het Hof keurde op 9 juli 2019, na interne controle door twee rechters, de 
rekeningen met betrekking tot de uitgavenbegroting 2018 goed. In hun verslag 
waren de voorzitters van het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen 
steunden op deugdelijke verantwoordingsdocumenten en een volledig, juist en 
getrouw beeld gaven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen en van de 
thesaurietoestand.  

De uitgaven voor 2018 bedroegen 9.965.789,11 EUR, waarvan 9.853.623,09 EUR als 
lopende uitgaven en 112.166,02 EUR als kapitaalsuitgaven. Met die uitgaven is het 
Hof 0,80 % onder zijn begroting 2018 gebleven, een begroting die initieel was 
vastgesteld op 10.046.000 euro, en 1,34 % onder de aangepaste begroting 2018 die 
werd bijgesteld tot 10.101.500 euro ingevolge de indexatie van wedden en lonen in 
2018. 

De uitgaven werden gefinancierd met een dotatie op de rijksmiddelenbegroting 
van 9.637.000 EUR, met eigen inkomsten (vergoedingen, verzekeringen en 
bankinteresten) ten bedrage van -116,25 EUR, en eigen middelen, geput uit de 
reserve van de voorgaande jaren ten bedrage van 328.905,36 EUR. 

Van de op 31 december 2018 alsdan beschikbare reserve van 575.980,21 EUR werd 
440.000 EUR aangewend tot medefinanciering van de begroting 2019 en 
136.000 EUR tot medefinanciering van de begroting 2020 (zie verder), met 
toepassing van de algemene maatregel waartoe de Commissie voor de 
Comptabiliteit van de Kamer in het verleden besliste (zie onder meer Parl.St., 
Kamer, 2013-2014, DOC 53-3237/001, p. 11 en Parl.St., Kamer, 2014-2015, DOC 54-
0680/001, p. 13). 

De kosten van de wedden en lonen van de magistraten, de griffiers en de 
personeelsleden bedroegen 89,45 % van de uitgaven, wat neerkomt op een 
verhoging met ongeveer 0,58 % ten opzichte van 2017. 

b) Begroting 2019 

Het Hof startte 2019 met een begroting van 10.008.000 EUR. Die werd gefinancierd 
met een dotatie op de uitgavenbegroting 2019 van 9.638.000 EUR en met het 
gebruik van eigen middelen, namelijk 440.000 EUR, geput uit de reserve van 
575.980,21 EUR die nog overbleef eind 2018. De beschikbare reserve van het Hof 
bij de aanvang van 2019 bedroeg 135.980,21 EUR. De indexatie van de wedden en 
lonen noopte tot een bijkomende uitgave van 70.000 EUR, waardoor de begroting 
steeg van 10.008.000 EUR tot 10.078.000 EUR. 

c) Begroting 2020 

Het Hof diende op 19 juli 2019 bij de Kamer van volksvertegenwoordigers een 
begroting voor 2020 in ten bedrage van 11.367.000 EUR, dat is een verhoging met 
12,80 % ten opzichte van de begroting 2019. Het Hof heeft een dotatie aangevraagd 
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van 11.231.000 EUR en voorgesteld de uitgavenbegroting verder te financieren met 
136.000 EUR uit de reserve die op 1 januari 2019 beschikbaar was. Deze begroting 
houdt niet alleen rekening met de aanpassing van de lonen en wedden aan een 
indexcijfer van 2 %, maar moet tevens tegemoet komen aan bestaande behoeftes. 

Het Grondwettelijk Hof wijst jaarlijks tussen 180 en 200 arresten. Als gevolg van 
de aanzienlijke achterstand bij de behandeling van de zaken kan echter slechts 16 
% van de zaken worden afgehandeld binnen de twaalf maanden bedragende 
termijn van orde, die geldt krachtens artikel 109 van de bijzondere wet van 6 
januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. De ingediende begroting 2020 houdt dus 
rekening met strikt berekende bijkomende middelen die noodzakelijk zijn voor het 
wegwerken van die achterstand. 

Die verhoging van het budget valt hoofdzakelijk te verantwoorden vanwege de 
verhoging van de weddekosten ingevolge de noodzakelijke indienstneming van 
referendarissen en personeelsleden. Het gaat met name om : 

- twee bijkomende referendarissen. Het Hof geniet thans de bijstand van 
zestien referendarissen. Twee van hen staan de voorzitters bij en veertien 
referendarissen stellen ontwerparresten op voor de tien rechters-
verslaggevers. In verhouding is dat te weinig, waardoor er vooral op dat 
gebied een achterstand is. De bijzondere wet bepaalt overigens dat het Hof 
wordt bijgestaan door ten hoogste vierentwintig referendarissen; 

- twee juristen om de voorzitters te ondersteunen in hun administratieve en 
representatieve taken, zodat alle referendarissen zich kunnen toeleggen op 
hun fundamentele rol die erin bestaat de ontwerparresten voor te bereiden; 

- twee vertalers, teneinde de toenemende achterstand in de vertaling van de 
ontwerparresten te helpen wegwerken; 

- een halftijdse jurist voor de bibliotheek, teneinde de documentaire 
ondersteuning voor de referendarissen te verbeteren; 

- een bijkomende informaticus, teneinde de interne gegevensbanken en de 
website aan te passen aan de hedendaagse standaarden; 

- een administratief medewerker voor de informaticadienst; 
- een administratief deskundige om de griffie te versterken; 
- een onthaalmedewerker. 

 

Van de kosten voor de dagelijkse werking – die voor het merendeel moeten 
worden geherwaardeerd – vragen twee posten bijzondere aandacht : die voor de 
vertaling naar het Duits en die voor de investeringen in informatica. 

De aan het Hof bij artikel 65 van de bijzondere wet opgelegde verplichting om alle 
arresten naar het Duits te vertalen, brengt aanzienlijke kosten met zich wat tot 
uiting komt op budgettair vlak. Elke vertaling wordt immers aan een 
gespecialiseerd vertaalbureau toevertrouwd. Vervolgens vereisen de 
modernisering van de informaticatools, de hertekening van de website en de uitrol 
van een elektronische procedure voor het indienen van zaken en voor de 
uitwisseling van memories door de partijen voor het Hof (nog niet in werking 
getreden) een aanzienlijke investering in informatica. Het Hof is tot slot één van 
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de weinige instellingen die een jaarlijkse bezettingsvergoeding aan de Regie der 
Gebouwen is verschuldigd (ten belope van 215 000 euro, wat overeenkomt met 
ongeveer 20 % van de werkingsmiddelen). De posten “vertalingen” en “Regie” 
alleen vertegenwoordigen bijna een derde van de werkingsmiddelen. 

3. PERSONEELSFORMATIE 

Op 31 december 2019 maakten 55 personeelsleden deel uit van de 
personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof, van wie 41 in statutair verband, 
11 in contractueel verband en 3 gedetacheerde personeelsleden. 
19 personeelsleden behoorden tot niveau A, 15 tot niveau B, 17 tot niveau C en 4 
tot niveau D. Naast de 55 personeelsleden binnen het organieke kader zijn er nog 
4 onderhoudskrachten contractueel in dienst. 

.Rekening houdend met de achterstand in de behandeling van de zaken, verzocht 
het Hof om bijkomende middelen ter uitbreiding van het kader van het 
administratief personeel en, in concreto, tot aanwerving van twee juristen om de 
voorzitters te ondersteunen in hun administratieve en representatieve taken, twee 
vertalers om de toenemende achterstand in de vertaling van de ontwerparresten 
te helpen wegwerken, een halftijdse jurist voor de bibliotheek om de documentaire 
ondersteuning voor de referendarissen te verbeteren, een bijkomende 
informaticus om de interne gegevensbanken en de website aan te passen aan de 
hedendaagse standaarden, een administratieve medewerker voor de 
informaticadienst, een administratief deskundige voor de griffie en een 
onthaalmedewerker (cfr. supra).  

4. INFORMATISERING 

In 2019 kregen alle medewerkers een nieuwe PC en een upgrade naar Office 2016. 
Op de iPads die de voorzitters, rechters en griffiers van het Hof gebruiken werd 
gestart met O365. De interne databank werd geüpgraded naar versie 18 van 
Filemaker en Kaspersky versie 12 werd in gebruik genomen voor de beveiliging 
van de PC's. De anti-spam oplossing van Trustwave Mailmarshal werd vervangen 
door Fortimail. De gebruikelijke updates en upgrades werden uitgevoerd op de 
besturingssystemen van de servers en op VMWare, Veeam en Citrix. Het netwerk 
werd via een VPN gekoppeld met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

De eerste stappen werden gezet voor de creatie van een nieuwe responsieve 
website en de aansluiting bij de J-Box, een project van de FOD Justitie. 

5. COMMUNICATIE 

a. Persberichten 
 
In 2019 bracht het Grondwettelijk Hof persberichten over 12 arresten uit. Het 
betrof met name de volgende arresten (met hun korte inhoud) : 
 
Arresten 52/2019 en 53/2019 
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In de zaken over het Vlaamse decreet dat het verbod op onverdoofd slachten 
invoert, stelt het Grondwettelijk Hof drie prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, vooraleer het zich uitspreekt over de grond van de 
zaak. Het Grondwettelijk Hof is daartoe verplicht, aangezien er twijfel is over de 
interpretatie en de geldigheid van de Europese verordening uit 2009 inzake de 
bescherming van dieren bij het doden. Over de beroepen tegen het Waalse decreet 
kan het Grondwettelijk Hof zich niet meer uitspreken. Zij zijn zonder voorwerp 
geworden doordat de bepaling over het algemeen verbod op onverdoofd slachten 
is opgeheven vóór zij ooit uitwerking heeft gehad. Dit verbod is nu opgenomen in 
het Waalse Dierenwelzijnwetboek. 

Arrest 94/2019 
Het Grondwettelijk Hof stelt twee prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van 
de Europese Unie over de nationale regeling van erkende havenarbeiders. 

Arrest 99/2019 
De Transgenderwet van 25 juni 2017 is vanuit verschillende oogpunten 
ongrondwettig bevonden door het Grondwettelijk Hof. De wet bevat in de eerste 
plaats een lacune in zoverre de geslachtsregistratie in de geboorteakte beperkt is 
tot de binaire categorieën van man of vrouw. De wetgever beoogt vanuit het 
beginsel van zelfbeschikking individuen toe te laten de geslachtsregistratie in de 
geboorteakte in overeenstemming te brengen met hun persoonlijke beleving. In 
dat perspectief is het niet redelijk verantwoord dat personen met een niet-binaire 
genderidentiteit verplicht worden in hun geboorteakte een geslachtsregistratie op 
basis van de keuze tussen vrouw of man te aanvaarden die niet in 
overeenstemming is met hun innerlijk beleefde genderidentiteit. Het komt 
evenwel alleen aan de wetgever toe een oplossing uit te werken om aan die 
ongrondwettigheid een einde te stellen. Het Hof vernietigt voorts de bepalingen 
die de aanpassing van de geslachtsregistratie in de geboorteakte in beginsel 
onherroepelijk maken en slechts eenmalig een voornaamswijziging wegens 
transreden toelaten. Weliswaar is voorzien in een zware terugkeerprocedure voor 
de familierechtbank, maar die is niet verantwoord in het licht van de beoogde 
doelstellingen. Zij discrimineert personen van wie de genderidentiteit evolueert in 
de tijd. 

Arrest 135/2019 
Naar aanleiding van de beoordeling van de wet die de vervoerders en 
reisoperatoren verplicht om de passagiersgegevens mee te delen, beslist het 
Grondwettelijk Hof om tien prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie. Het Hof wil weten of het systeem van de PNR-richtlijn, die 
door de bestreden wet in Belgisch recht wordt omgezet, in overeenstemming is 
met het recht op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van de 
persoonsgegevens. Eveneens stelt het Hof vragen over de interpretatie van die 
richtlijn. Ten slotte stelt het Grondwettelijk Hof aan het Hof van Justitie een vraag 
over de toepassing van de – ook in het Belgisch recht omgezette – API-richtlijn die 
de luchtvaartmaatschappijen verplicht om bepaalde gegevens mee te delen ter 
bestrijding van illegale immigratie en ter verbetering van de controles aan de 
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grenzen. Toegepast op de vluchten binnen de Europese Unie, rijst de vraag of dat 
verenigbaar is met het vrije verkeer van personen binnen de Unie 

Arrest 138/2019 
De taks op effectenrekeningen is ongrondwettig, omdat hij gebaseerd is op 
discriminerende criteria. 

Arresten 185/2019 en 189/2019 
Volgens het Grondwettelijk Hof schendt artikel 204 van het Wetboek van 
strafvordering, dat de beklaagde niet toestaat – tenzij er een nieuw element is 
opgedoken – zijn gebrek aan schuld aan te tonen wanneer hij zijn schuld in het 
document waarmee hoger beroep wordt ingesteld, niet ter discussie heeft gesteld, 
het recht op een eerlijk proces en het recht op toegang tot de rechter niet. Om die 
grondrechten niet te schenden, moet een andere wetsbepaling (art. 210 van 
hetzelfde Wetboek) evenwel zo worden geïnterpreteerd dat de rechter die in hoger 
beroep oordeelt, de feiten die hem worden voorgelegd, ambtshalve kan 
kwalificeren en kan nagaan of zij al dan niet vaststaan. Het doet er dan niet toe of 
de beklaagde die hoger beroep heeft ingesteld, de schuldvraag al dan niet beoogde 
ter discussie te stellen bij het instellen van zijn beroep. 

Arresten 195/2019 en 198/2019 
Het Hof verwerpt de beroepen tot vernietiging die zijn gericht tegen het Vlaamse 
en het Waalse decreet tot hervorming van het gezinsbijslagsysteem. Volgens het 
Hof is het niet discriminerend dat de nieuwe regeling van de gezinsbijslagen alleen 
van toepassing is op kinderen die zijn geboren vanaf de inwerkingtreding van het 
nieuwe gezinsbijslagsysteem. Het Hof oordeelt verder dat het Vlaamse decreet 
geen aanzienlijke en onverantwoorde achteruitgang inhoudt van het niveau van 
bescherming van het recht op gezinsbijslag. Dat geldt ook voor gezinnen die onder 
het oude en het nieuwe systeem vallen. Ook al zouden de gevolgen van dat decreet 
voor die gezinnen als een betekenisvolle achteruitgang worden beschouwd, dan 
nog zou die achteruitgang volgens het Hof gerechtvaardigd zijn. De decreetgever 
wou er immers voor zorgen dat de kinderen die zijn geboren vóór de 
inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, na de hervorming geen lagere 
bijslagen ontvangen, rekening houdend met de budgettaire impact ervan. Tegelijk 
is het moeilijk om in de praktijk te voorzien in een overgangsregeling die voor elk 
gezin op elk ogenblik de meest voordelige reglementering waarborgt. 

Arrest 202/2019 
Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de wettelijke verplichting om het alcoholslot 
op te leggen voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, niet 
discriminerend is. De wetgever mocht er voor kiezen om aan de rechter enkel de 
mogelijkheid te bieden om rekening te houden met de professionele noden van de 
betrokken persoon wanneer het gaat over andere voertuigcategorieën. Een 
dergelijk onderscheid is pertinent, aangezien het alcoholslot een beperking vormt 
op de geldigheid van het rijbewijs. De wetgever mocht van oordeel zijn dat 
minstens voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, moet 
worden voorkomen dat de verkeersveiligheid opnieuw in het gedrang wordt 
gebracht. Ook zal de persoon nog steeds voor professionele doeleinden gebruik 
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kunnen maken van de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, 
op voorwaarde dat een alcoholslot in het voertuig is geïnstalleerd. 

Arrest 203/2019 
Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het Waalse decreet van 18 mei 2017 
« betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met het 
beheer van de temporaliën van de erkende erediensten » in overeenstemming is 
met de regels over de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid, 
de gemeenschappen en de gewesten, behalve de voorziene registratieprocedure 
voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen van erediensten die niet door de 
federale overheid zijn erkend. Het Hof is daarenboven van oordeel dat het decreet 
niet discriminerend is en de vrijheid van godsdienst en eredienst niet schendt. 

 
b. Twitteraccount 

Het Grondwettelijk Hof activeerde op 15 oktober 2019 zijn twitteraccount 
“Constitutional Court of Belgium” “@ConstCourtBE”. Door gebruik te maken van 
Twitter, wou het Hof alle nuttige informatie zo breed en efficiënt mogelijk ter 
beschikking stellen. Het Hof hoopte dat dit het nog eenvoudiger zou maken voor 
alle geïnteresseerden – magistraten, advocaten, journalisten, onderzoekers en 
burgers – om op de hoogte te blijven van de rechtspraak en de werking van het 
Hof. 

De principebeslissing hiervoor was reeds genomen op 18 januari 2017. Het Hof 
was zich evenwel ervan bewust dat het gebruik van dit medium op zich geen 
vanzelfsprekendheid was, ondanks het feit dat een aantal nationale en 
internationale rechtscolleges hiervan gebruik maakten.  

Het uitrollen van die beslissing was dan ook onderworpen aan een grondige 
voorbereiding door de Cel communicatie binnen het Hof. De betrokken 
referendarissen en griffier volgden vooraf intern een opleiding die werd verzorgd 
door het persagentschap Belga. 

Het Hof definieerde in zijn administratieve vergadering van 16 juli 2019 de 
voorwaarden en de nadere regels waaronder het account kan worden gebruikt. Zij 
werden samengevat in het persbericht dat hierover werd verspreid.  

Het Hof verspreidt tweets in het Nederlands en het Frans over bepaalde arresten 
die de zetel zelf selecteert. In elke tweet worden het nummer van het arrest, de 
essentie van de uitspraak en de link naar het arrest in de betrokken taal op de 
website opgenomen. Tweets over arresten die tevens het voorwerp uitmaken van 
persberichten, worden vergezeld van de korte samenvatting van het arrest. Verder 
deelt het Grondwettelijk Hof ook nuttige informatie over zijn werking.  

De tweets worden steeds afzonderlijk verstuurd in het Nederlands en het Frans 
en, in bijzondere gevallen, in het Duits of het Engels. Zelf zal het Grondwettelijk 
Hof de Twitteraccounts van buitenlandse en internationale hoge rechtscolleges en 
van Belgische federale en deelstatelijke overheden volgen.  
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Het spreekt voor zich dat het Hof zijn eigen arresten niet via Twitter  
becommentarieert, noch deelneemt aan om het even welke discussie hierover op 
dat platform. Het Twitteraccount beoogt immers slechts zo veel mogelijk 
bestaande informatie over het Hof ter beschikking te stellen.  

In 2019 verspreidde het Hof 15 tweets over zijn arresten, die telkens als bijlage 
werden toegevoegd, desgevallend samen met het persbericht over het arrest, 
indien er een was.  

Dat was het geval in 6 van de 15 tweets. De eerste tweet, over het arrest 135/2019, 
werd eveneens in het Engels werd gepubliceerd, gelet op het belang van het EU-
recht voor de betrokken materie. In dat arrest werden tien prejudiciële vragen 
gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie : 

- Arrest nr. 135/2019 - Het Grondwettelijk Hof stelt tien prejudiciële vragen 
aan het Hof van Justitie over de verplichting om #passagiersgegevens door 
te geven #privacy #GwH #ECJ 
https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-135n-info.pdf 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-135n.pdf 

- Arrest nr. 138/2019 - De taks op effectenrekeningen is ongrondwettig, 
omdat hij gebaseerd is op discriminerende criteria #effectentaks #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-138n-info.pdf 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-138n.pdf 
 

- Arresten nr. 185/2019 en 189/2019 - Het Grondwettelijk Hof doet uitspraak 
over de beperking van het beroep in #strafzaken tot de grieven 
opgeworpen door de appellant  #potpourriII #GwHBE  
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-185n-info.pdf 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-185n.pdf 
 

- Arresten nr. 195/2019 en 198/2019 – Het beperken van de toepassing van de 
nieuwe Vlaamse en Waalse gezinsbijslagsysteem tot kinderen die zijn 
geboren vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, is grondwettig 
#gezinsbijslagen #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-195n-info.pdf 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-195n.pdf 
 

- Arrest nr. 202/2019 – De verplichting voor de rechter om het #alcoholslot op 
te leggen voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, 
is grondwettig #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-202n-info.pdf  
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-202n.pdf 
 

- Arrest nr. 203/2019 – Het Grondwettelijk Hof verwerpt in essentie het 
beroep tegen het Waalse decreet van 18 mei 2017 dat het beheer van de 
goederen en inkomsten van de erkende erediensten regelt #GwHBE 
#temporaliënvanerediensten 

https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-135n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-136f.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-138n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-138n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-185n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-185n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-195n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-195n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-202n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-202n.pdf
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https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-203n-info.pdf 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-203n.pdf 

De tweets waarover geen persbericht verscheen, hadden betrekking op de 
volgende arresten : 

- Arrest 136/2019 – De aan de #sociale huurder opgelegde verplichting om 
over een basiskennis van het #Nederlands te beschikken, is grondwettig, 
maar is niet van toepassing op de Franstalige sociale huurders in de zes 
randgemeenten #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-136n.pdf 

- Arrest 142/2019 – De verjaringstermijn van 30 jaar voor een vordering tot 
onderzoek naar het #vaderschap schendt de Grondwet in zoverre het kind 
dat de #identiteit van zijn vermeende vader na de termijn verneemt, een 
vordering wordt ontzegd #afstamming #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-142n.pdf 
 

- Arrest 146/2019 – De bestreden leveringsbeperking voor groothandelaars-
verdelers van #geneesmiddelen voor menselijk gebruik is in strijd met 
Europees recht #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-146n.pdf 
 

- Arrest 154/2019 – Het verbod om met dieren waarvan de staart is ingekort, 
zelfs voor diergeneeskundige redenen, deel te nemen aan 
tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden is verantwoord om het 
#dierenwelzijn te waarborgen  #trekpaarden #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-154n.pdf 
 

- Arrest 161/2019 – Een #minderjarige die het voorwerp uitmaakt van een 
beslissing tot uithandengeving moet daartegen een onmiddellijk 
cassatieberoep kunnen indienen #jeugdbescherming #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-161n.pdf 
 

- Arrest 162/2019 – De uitsluiting van #overheidsopdrachten voor arbitrage- 
en bemiddelingsdiensten en voor bepaalde juridische diensten van de 
algemene regels inzake #gunning van overheidsopdrachten schendt het 
gelijkheidsbeginsel niet #ECJ #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-162n.pdf 
 

- Arrest 174/2019 – De beperking per stagemeester van het aantal #artsen van 
landen buiten de EU die in België een beperkte klinische opleiding kunnen 
volgen, is grondwettig, behalve voor aanvraagdossiers die reeds volledig 
waren voor 2019-2020 #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-174n.pdf 
 

https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-203n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-203n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-136n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-142n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-146n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-154n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-161n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-162n.pdf
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- Arrest 183/2019 – De verplichting voor de #energieleverancier om de 
distributietarieven, inclusief de bedragen die niet bij de klanten konden 
worden geïnd, aan de #distributienetbeheerder te betalen, valt onder zijn 
normaal commercieel risico #GwHBE  
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-183n.pdf 
 

- Arrest 194/2019 – De #BTW regeling in de medische en paramedische sector 
is op verschillende punten in strijd met het gelijkheidsbeginsel en de 
Europese BTW-richtlijn en wordt gedeeltelijk vernietigd met ingang van 
het vierde kwartaal van 2019 #GwHBE 
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-194n.pdf 

Daarnaast verspreidde het Hof 4 tweets over zijn algemene werking : 
- een tweet over het activeren van zijn twitteraccount (15 oktober 2019; zie 

hoger reeds vermeld); 
- een tweet over zijn anonimiseringsbeleid (28 november 2019; zie hoger 

reeds vermeld); 
- een tweet over een memorandum, gericht aan de informateur waarin het 

Hof stelt dat bijkomende middelen essentieel zijn om de kwaliteit en de 
snelheid van de rechtspraak te waarborgen (3 december 2019); 

- een tweet over de studiedag “Recht tegenover armen – Le droit face aux 
pauvres”, ter gelegenheid van de toetreding tot het honorariaat van rechter 
Jean-Paul Snappe. 

Het Hof retweette ook een bericht van het Koninklijk Paleis over de eedaflegging 
van mevrouw Yasmine Kherbache als rechter van het Grondwettelijk Hof (17 
december 2019). 

6. NATIONALE EN INTERNATIONALE CONTACTEN 

a. Bezoeken aan het Hof 

Op 15 januari 2019 hebben de voorzitters André Alen en François Daoût H.Exc. 
mevrouw Annika Hahn-Englund, ambassadeur van het Koninkrijk Zweden bij het 
Koninkrijk België, ontvangen. 

Op 22 januari 2019 hebben de voorzitters André Alen en François Daoût Mr. 
Edward Janssens en Mr. Jean-Pierre Buyle, respectievelijk voorzitter van de Orde 
van Vlaamse Balies en voorzitter van de Ordre des Barreaux francophones et 
germanophone de Belgique, ontvangen. 

Op 4 februari 2020 hebben voorzitter François Daoût en de rechters Trees Merckx-
Van Goey en Pierre Nihoul de heren Marc Schauss en François Desseilles, 
respectievelijk directeur en administrateur van de Directie Bibliotheek van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie ontvangen voor een werkbezoek. De heren Luc 
Théry, diensthoofd, en Nicolas Dupont, jurist bij de Bibliotheek en 
Documentatiedienst hebben een uiteenzetting gegeven over de werking van het 

https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-183n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-194n.pdf
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Hof, hebben met de gasten de bibliotheek van het Hof bezocht en hebben 
toelichting gegeven bij de verschillende documentaire databanken die intern 
werden ontwikkeld.    

Op 6 februari 2019 heeft voorzitter André Alen een delegatie van de Riksdag van 
het Koninkrijk Zweden, onder leiding van Dr. Andreas Norlén, voorzitter, 
ontvangen. 

Van 10 tot 13 juni 2019 heeft het Hof een delegatie van de grondwettelijke hoven 
van Letland en Tsjechië ontvangen. De delegatie van het Grondwettelijk Hof van 
Letland bestond uit vice-voorzitter Prof. Dr. iur. Sanita Osipova en de rechters 
Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Prof. Dr. iur. Jānis Neimanis en Ketija Strazda, 
assistente. De Tsjechische delegatie werd geleid door voorzitter Dr. Pavel 
Rychetský, de vice-voorzitters Dr. Milada Tomková en Prof. Dr. Jaroslav Fenyk en 
Dr. Pavel Dvořák, hoofd van het Departement externe relaties en protocol. Tijdens 
het bezoek werden twee rondetafelgesprekken gevoerd, respectievelijk over de 
“wettelijke gevolgen van beslissingen van het Grondwettelijk Hof”, met 
toespraken van rechter Prof. Dr. Luc Lavrysen ("The Legal Consequences of 
Constitutional Courts Decisions in Belgium : Judgments in cases of actions for 
annulment") en rechter en professor Pierre Nihoul (“Effets des questions 
préjudicielles sur le litige pendant devant le juge a quo") en over “de rol van het 
Grondwettelijk Hof in bio-ethische aangelegenheden”, met toespraken van rechter 
Joséphine Moerman ("Recent Ethical Questions : Transgenders before the Belgian 
Constitutional Court") en rechter en professor Michel Pâques ("Avortement, 
euthanasie et Cour constitutionnelle"). 

Op 1 en 2 juli 2019 heeft de heer Mohamed Chérif Touré, assistent-rechter in het 
Grondwettelijk Hof van Guinée, een werkbezoek gebracht aan het Hof. Hij werd 
er ontvangen door referendaris Bernadette Renauld die hem heeft geïnformeerd 
over de werkmethodes van de referendarissen en over de wijze van redactie van 
de arresten van het Hof. 

Op 15 oktober 2019 hebben de voorzitters François Daoût en André Alen Eerste 
Voorzitter Philippe Roland en Voorzitter Hilde François van het Rekenhof 
ontvangen. Tijdens deze vergadering werd onder meer van gedachten gewisseld 
over de budgettaire moeilijkheden waarmee het Grondwettelijk Hof zich 
geconfronteerd ziet. 

Op 4 december 2019 heeft voorzitter François Daoût de heer Chambel Mourisco, 
rechter in het Hooggerechtshof van Portugal, ontvangen voor een werkbezoek aan 
het Hof. Referendaris Bernadette Renauld heeft een uiteenzetting gegeven over de 
bevoegdheden van het Hof en het grondwettelijk contentieux. 

Op 20 december 2020 heeft het Hof, naar aanleiding van de toetreding  van rechter 
Jean-Paul Snappe tot het honorariaat, een studiedag georganiseerd onder de titel 
« Le droit face aux pauvres – Recht tegenover armen ». De uiteenzettingen van Liliane 
Baudart , Michèle Belmessieri , François Daoût, Françoise De Boe, Jacques Fierens, 
Steven Gibens, Pierre Lefranc, Paul Martens, Delphine Noël, Marie-Françoise 

https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/liliane-baudart-_3684
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/liliane-baudart-_3684
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/michele-belmessieri-_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/francois-daout_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/jacques-fierens_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/steven-gibens_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/pierre-lefranc_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/paul-martens_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/delphine-noel_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/marie-francoise-rigaux-_0
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Rigaux, Diane Roman, Françoise Tulkens, Damien Vandermeersch, Tom 
Vandromme en Martin Vrancken zijn verschenen in een publicatie van de 
uitgeverijen Anthémis/die Keure, Brussel/Brugge, 2020, 244 p. 

b. Deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten 

Op 25 januari 2019 hebben de voorzitters André Alen en François Daoût de 
opening van het gerechtelijk jaar door het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens te Straatsburg, Frankrijk, bijgewoond en hebben zij er deelgenomen aan een 
seminarie over het thema « Renforcer la confiance en la magistrature » en het 
Zestiende Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

Van 18 tot 20 februari 2019 heeft voorzitter André Alen deelgenomen aan het XXIe 
Internationaal Congres over Europees en Vergelijkend Grondwettelijk Recht te 
Madrid in Spanje. In het kader van de eerste zitting (“The concept of rule of law: 
the functional unit of democracy, freedom and rule of law: developments in 
Europe”) gaf hij een uiteenzetting over “L’État de droit dans la jurisprudence de 
la Cour constitutionnelle belge : histoire et défis”. 

Van 30 april tot 3 mei 2019 hebben voorzitter François Daoût, rechter Trees 
Merckx-Van Goey en referendaris Bernadette Renauld deelgenomen aan het 
Achtste driejaarlijks Congres van de ACCF in Montréal, Canada, dat gewijd was 
aan het thema van de rechtszekerheid. Voorzitter Daoût heeft er een uiteenzetting 
gegeven over “L’aménagement des effets des décisions d’inconstitutionnalité”. 
Voorzitter Daoût en referendaris Renauld hebben bij die gelegenheid deel 
genomen aan een vergadering van het Bureau van de ACCF. 

Op 21 mei 2019 hebben de voorzitters André Alen en François Daoût op de zetel 
van het Hof van Cassatie deelgenomen aan de plechtige installatie van Voorzitter 
ridder de Codt en Eerste-advocaat-generaal Ria Mortier. 

Op 24 mei 2019 hebben de voorzitters André Alen en François Daoût op de zetel 
van het Hof van Cassatie deelgenomen aan de conferentie over « La Cour 
européenne des droits de l’homme », georganiseerd door het Institut des droits de 
l’homme van de Franstalige balie te Brussel. Voorzitter André Alen trad er op als 
respondent van de uiteenzetting van Paul Lemmens, rechter in het Europees Hof 
voor de rechten van de mens, « Le dialogue entre la Cour européenne des droits de 
l’homme et le juge national ». 

Op 2 september 2019 heeft voorzitter François Daoût de plechtige openingszitting 
van het Hof van Cassatie bijgewoond. 

Op 12 en 13 september 2019 heeft voorzitter François Daoût de Conferentie van de 
korpschefs van de hooggerechtshoven van de Lid-Staten van de Raad van Europa 
te Parijs, Frankrijk, bijgewoond. 

Van 3 tot 6 oktober 2019 heeft voorzitter André Alen te Vilnius in Litouwen, het 
XIIe Internationaal Congres over Europees en Vergelijkend Grondwettelijk Recht 
bijgewoond over het thema « The concept of democracy as developed by constitutional 

https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/marie-francoise-rigaux-_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/diane-roman_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/francoise-tulkens_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/damien-vandermeersch_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/tom-vandromme_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/tom-vandromme_0
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/auteur/martin-vrancken_0
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justice ». Hij heeft er een uiteenzetting gehouden over « La judicialisation de conflits 
politiques ». 

Op 18 oktober 2019 heeft voorzitter François Daoût op de zetel van het Hof van 
Beroep te Bergen een uiteenzetting gegeven over « Fraternité et Cour 
constitutionnelle » in het kader van de cyclus van conferenties-debatten « Justice 
en vérités », georganiseerd door het College België van de Koninklijke Academie 
in samenwerking met de Orde van Franstalige en Duitstalige balies. 

Van 27 tot 30 oktober 2019 hebben voorzitter François Daoût en referendaris 
Bernadette Renauld in Siem Reap, Cambodja, de vergadering van het Bureau van 
de ACCF bijgewoond. 

Voorzitter François Daoût en rechter Joséphine Moerman hebben het 
Grondwettelijk Hof vertegenwoordigd op het Forum van de hoogste 
rechtscolleges van de lidstaten van de Europese Unie, georganiseerd door het Hof 
van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg, van 17 tot 19 november 2019. 

c. Andere vormen van nationale en internationale samenwerking 

1° Overleg tussen de hoogste rechtscolleges van het land 
 
Op 22 oktober 2019 vond op de zetel van het Grondwettelijk Hof een vergadering 
plaats tussen de korpschefs van de drie hoogste rechtscolleges. De delegaties 
bestonden uit Eerste Voorzitter Beatrijs Deconinck en Voorzitter ridder Jean de 
Codt, Procureur-generaal André Henkes en Eerste-advocaat-generaal Ria Mortier 
van het Hof van Cassatie en uit Eerste Voorzitter Roger Stevens, Voorzitter Jacques 
Jeaumotte, Auditeur-generaal Luc Vermeire en Adjunct-auditeur-generaal Eric 
Thibaut van de Raad van State. Het Grondwettelijk Hof was vertegenwoordigd 
door voorzitters François Daoût en André Alen en de rechters Trees Merckx-Van 
Goey en Pierre Nihoul. Van gedachten werd gewisseld over het 16e Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, memoranda van de 
onderscheiden rechtscolleges voor de formateur en een gezamenlijk 
memorandum van de drie rechtscolleges betreffende de juridische documentatie. 
 
2° Gemengde Raad voor Constitutionele Rechtspraak van de Commissie van 
Venetië 
 
Het Hof, dat sedert 1991 verbindingsagenten heeft in de Commissie van Venetië, 
heeft verder ingestaan voor de opname van zijn voornaamste rechtspraak in de 
databank Codices (http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm). 
Referendarissen  Jan Theunis en Jean-Thierry Debry hebben op 23 en 24 mei 2019 
in Rome deelgenomen aan de jaarlijkse vergadering van de Gemengde Raad voor 
Constitutionele Rechtspraak. Zij hebben er de mini-conferentie over 
« Independance of the Judiciary, the Role of the Constitutional Courts » 
bijgewoond. Er waren presentaties over dat onderwerp door de 
verbindingsagenten van Italië, Ierland, Griekenland, Peru, Chili, Bulgarije, 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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Mexico, het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. 
 
3° Netwerk van de hoogste rechtscolleges en het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens 

Het Grondwettelijk Hof is lid van het Netwerk van de hoogste rechtscolleges dat 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd ingesteld om informatie 
uit te wisselen met de hogere rechtscolleges van de lidstaten van de Raad van 
Europa. Referendaris Jan Theunis treedt op als contactpersoon van het Hof binnen 
dit netwerk.  Op 15 april 2019 waren 92 hoven uit 40 lidstaten aangesloten. De 
contactpersoon van het Grondwettelijk Hof heeft op basis van specifieke vragen 
vanuit het EHRM in 2018 acht bijdragen met betrekking tot vragen over het interne 
Belgische recht aangeleverd. Op 6 en 7 juni 2019 nam hij deel aan de vergadering 
van het Netwerk te Straatsburg, met o.a. een voorstelling van het Knowledge 
Sharing Platform en uiteenzettingen over de rechtspraak inzake migratie en 
terrorisme en over de eerste ervaring met het 16e Protocol bij het EVRM. 
 
4° Justitieel Netwerk van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

Het Grondwettelijk Hof is lid van het Justitieel Netwerk van de Europese Unie 
(Réseau judiciaire de l’Union européenne of Judicial Network of the European Union – 
RJUE), een netwerk voor het uitwisselen van informatie en jurisdictionele 
samenwerking tussen een zestigtal nationale grondwettelijke en hogere 
rechtscolleges. Het RJUE is opgericht op initiatief van de Voorzitter van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie en de voorzitters van de grondwettelijke en hoge 
rechtscolleges van de lidstaten ter gelegenheid van het Forum der magistraten dat 
op 27 maart 2017 op de zetel van het Hof van Justitie heeft plaatsgehad.   

Het RJUE heeft eerst een privéplatform ontwikkeld, dat sinds 1 januari 2018 in 
gebruik is en toegankelijk is voor de leden van de rechtscolleges die bij het 
Netwerk zijn aangesloten. Het bevat onder meer de nationale beslissingen die een 
belang vertonen voor de Unie.  

Referendaris Géraldine Rosoux, correspondente van het Netwerk, heeft 
deelgenomen aan de tweede vergadering van de correspondenten van het RJUE, 
dat op 9 september 2019 op het Hof van Justitie heeft plaatsgehad en waarop de 
ontwikkeling van de samenwerkingsvormen binnen het Netwerk zijn besproken. 

Allereerst is beslist een deel van het platform van het RJUE voor het grote publiek 
open te stellen op de website van het Hof van Justitie (www.curia.europa.eu). 

Er is ook beslist thematische onderzoeksgroepen op te richten, waaraan de bij het 
Netwerk aangesloten rechtscolleges vrij kunnen deelnemen. Het Grondwettelijk 
Hof heeft beslist om aan de opgerichte themagroepen deel te nemen. Aneth 
Quinaux is aangewezen als correspondente in de themagroep Juridische 
Terminologie, Géraldine Rosoux en Luc Théry als correspondenten in de 

http://www.curia.europa.eu/
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themagroep Juridisch Onderzoek en Lars Devocht als correspondent in de 
themagroep IT. 
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A. Samenstelling van het Hof in 2019 
 Nederlandse taalgroep  Franse taalgroep  

 
Rechters 
 

Voorzitters André Alen François Daoût  

Rechters Luc Lavrysen Jean-Paul Snappe 
 André Alen Jean-Paul Moerman 

 Erik Derycke4 Pierre Nihoul 
 Trees Merckx-Van Goey François Daoût 
 Riet Leysen Thierry Giet 

 Joséphine Moerman Michel Pâques 
 Yasmine Kherbache5  

   

Referendarissen Jan Theunis Marie-Françoise Rigaux 
 Lien De Geyter Bernadette Renauld 
 Geert Goedertier Christine Horevoets6 
 Willem Verrijdt Jean-Thierry Debry 
 Sarah Lambrecht Géraldine Rosoux 
 Heidi Bortels Thomas Bombois7 
 David Keyaerts Sophie Seys 
 Ann-Sophie Vandaele Michèle Belmessieri 
  Martin Vrancken 

  Quentin Pironnet8 

   

Griffiers Frank Meersschaut Pierre-Yves Dutilleux 

  

                                                      
4 Tot 27 oktober 2019. 
5 Sedert 10 december 2019. 
6 Tot 18 juni 2019. 
7 Dienstvrijstelling met ingang van 1 oktober 2015 als referendaris bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.  
8 Sedert 16 december 2019. 
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B. Datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de 
arresten die het Hof in 2019 heeft gewezen 

Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
   1/2019 
   2/2019 
   3/2019 
   4/2019 
   5/2019 
   6/2019 
   7/2019 
   8/2019 
   9/2019 
 10/2019 
 11/2019 
 12/2019 
 13/2019 
 14/2019 
 15/2019 
 16/2019 
 17/2019 
 18/2019 
 19/2019 
 20/2019 
 21/2019 
 22/2019 
 23/2019 
 24/2019 
 25/2019 
 26/2019 
 27/2019 
 28/2019 
 29/2019 
 30/2019 
 31/2019 
 32/2019 
 33/2019 
 34/2019 
 35/2019 
 36/2019 
 37/2019 
 38/2019 
 39/2019 
 40/2019 
 41/2019 
 42/2019 

23.01.19 
23.01.19 
23.01.19 
23.01.19 
23.01.19 
23.01.19 
23.01.19 
23.01.19 
23.01.19 
23.01.19 
31.01.19 
31.01.19 
31.01.19 
31.01.19 
31.01.19 
31.01.19 
07.02.19 
07.02.19 
07.02.19 
07.02.19 
07.02.19 
14.02.19 
14.02.19 
14.02.19 
14.02.19 
14.02.19 
14.02.19 
14.02.19 
14.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
28.02.19 
14.03.19 
14.03.19 

6647 
6685 
6699 

6706-6707 
6710 
6714 
6747 
6759 
6761 
6775 
6653 
6703 
6734 
6774 

6777-6778 
6837 
6665 
6779 
6794 
6804 
6856 
6760 
6763 
6776 
6780 
6788 
6811 
6817 
6832 

6824ea 
7074 
6658 
6662 
6705 
6719 
6721 
6806 
6812 
6852 
7044 
6758 
6795 

13.02.19 
23.05.19 
22.02.19 
19.06.19 
23.05.19 
01.03.19 
10.05.19 
27.05.19 
27.05.19 
22.02.19 
14.08.19 
08.08.19 
27.06.19 
08.08.19 
11.09.19 
07.08.19 
25.09.19 
14.08.19 
14.08.19 
14.08.19 
25.09.19 
14.10.19 
14.10.19 
25.09.19 
25.09.19 
14.10.19 
25.09.19 
29.10.19 
25.09.19 
05.11.19 
29.10.19 
01.04.19 
05.04.19 
01.04.19 
08.04.19 
15.03.19 
25.03.19 
01.04.19 
19.03.19 
25.03.19 
08.05.19 
08.11.19 



Jaarverslag 2019 

36 

Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 43/2019 
 44/2019 
 45/2019 
 46/2019 
 47/2019 
 48/2019 
 49/2019 
 50/2019 
 51/2019 
 52/2019 
 53/2019 
 54/2019 
 55/2019 
 56/2019 
 57/2019 
 58/2019 
 59/2019 
 60/2019 
 61/2019 
 62/2019 
 63/2019 
 64/2019 
 65/2019 
 66/2019 
 67/2019 
 68/2019 
 69/2019 
 70/2019 
 71/2019 
 72/2019 
 73/2019 
 74/2019 
 75/2019 
 76/2019 
 77/2019 
 78/2019 
 79/2019 
 80/2019 
 81/2019 
 82/2019 
 83/2019 
 84/2019 
 85/2019 
 86/2019 
 87/2019 

14.03.19 
14.03.19 
14.03.19 
14.03.19 
19.03.19 
19.03.19 
04.04.19 
04.04.19 
04.04.19 
04.04.19 
04.04.19 
04.04.19 
08.05.19 
08.05.19 
08.05.19 
08.05.19 
08.05.19 
08.05.19 
08.05.19 
08.05.19 
08.05.19 
08.05.19 
08.05.19 
15.05.19 
15.05.19 
15.05.19 
15.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
23.05.19 
28.05.19 
28.05.19 
28.05.19 
28.05.19 
28.05.19 

6803 
6805ea 
6830 

6880-6893 
7020 (AN) 

6844ea 
6693 
6728 
6781 

6782ea 
6816ea 
6941 
6738 
6831 
6834 
6835 
6843 
6859 
6866 
6878 
6904 
6937 
7091 
6722 
6743 
6790 
6815 
6773 
6833 

6840-6842 
6862 
6864 
6865 
6886 

6892-6994 
6906 

6912-6916 
6957 
7083 
7104 
6677 
6853 
6867 
6891 

6905-6908 

08.11.19 
04.04.19 
20.09.19 
09.04.19 
10.04.19 
12.11.19 
10.05.19 
25.09.19 
12.08.19 
29.05.19 
10.05.19 
04.09.19 
14.11.19 
18.11.19 
27.06.19 
19.11.19 
08.11.19 
29.11.19 
07.06.19 
29.11.19 
08.11.19 
09.12.19 
12.08.19 
26.09.19 
07.10.19 
26.09.19 
26.09.19 
13.12.19 
17.12.19 
26.06.19 
19.12.19 
19.12.19 
27.12.19 
13.09.19 
19.02.20 
25.02.20 
24.06.19 
24.06.19 
25.02.20 
25.02.20 
25.02.20 
28.06.19 
07.08.19 
25.02.20 
19.02.20 
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 88/2019 
 89/2019 
 90/2019 
 91/2019 
 92/2019 
 93/2019 
 94/2019 
 95/2019 
 96/2019 
 97/2019 
 98/2019 
 99/2019 
 100/2019 
 101/2019 
 102/2019 
 103/2019 
 104/2019 
 105/2019 
 106/2019 
 107/2019 
 108/2019 
 109/2019 
 110/2019 
 111/2019 
 112/2019 
 113/2019 
 114/2019 
 115/2019 
 116/2019 
 117/2019 
 118/2019 
 119/2019 
 120/2019 
 121/2019 
 122/2019 
 123/2019 
 124/2019 
 125/2019 
 126/2019 
 127/2019 
 128/2019 
 129/2019 
 130/2019 
 131/2019 
 132/2019 

28.05.19 
28.05.19 
28.05.19 
28.05.19 
06.06.19 
06.06.19 
06.06.19 
06.06.19 
06.06.19 
06.06.19 
19.06.19 
19.06.19 
19.06.19 
19.06.19 
27.06.19 
27.06.19 
27.06.19 
27.06.19 
27.06.19 
03.07.19 
03.07.19 
10.07.19 
10.07.19 
18.07.19 
18.07.19 
18.07.19 
18.07.19 
18.07.19 
18.07.19 
13.08.19 
29.08.19 
29.08.19 
19.09.19 
26.09.19 
26.09.19 
26.09.19 
26.09.19 
26.09.19 
26.09.19 
10.10.19 
10.10.19 
10.10.19 
10.10.19 
10.10.19 
10.10.19 

6931-6954 
6946 
7047 

7115 (art. 71) 
6791 
6858 

6924 (Luxemburg) 
6925-6926 

7036 
7148 (S) 

6783 
6813 
6979 

6997 (AN) 
6884 
6930 
6964 
6965 
7139 
6848 
6915 
6947 

6986-6987 
6733ea 

6749-6755 
7019 
7153 

7154-7155 (S) 
7178ea (S) 
7227 (S) 

6961 
7082 

6956ea 
6682 
6854 

6874-6875 
6935-6939 

7034 
7072 

6846-6847 
6890 
6903 
6976 
7038 
7137 

08.04.20 
30.04.20 
29.01.20 
25.02.20 
26.02.20 
18.10.19 
03.06.20 
24.02.20 
03.06.20 
07.02.20 
21.08.19 
21.01.20 
12.08.19 
12.08.19 
09.03.20 
16.03.20 
04.03.20 
19.03.20 
03.04.20 
10.06.20 
14.05.20 
09.08.19 
25.02.20 
08.11.19 
26.08.19 
18.10.19 
12.08.19 
12.02.19 
22.07.19 
16.08.19 
17.04.20 
03.04.20 
10.10.19 
23.10.19 
12.11.19 
23.03.20 
05.03.20 
05.03.20 
13.11.19 
02.12.19 
09.04.20 
28.10.19 
24.03.20 
30.10.19 
09.12.19 
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Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 133/2019 
 134/2019 
 135/2019 
 136/2019 
 137/2019 
 138/2019 
 139/2019 
 140/2019 
 141/2019 
 142/2019 
 143/2019 
 144/2019 
 145/2019 
 146/2019 
 147/2019 
 148/2019 
 149/2019 
 150/2019 
 151/2019 
 152/2019 
 153/2019 
 154/2019 
 155/2019 
 156/2019 
 157/2019 
 158/2019 
 159/2019 
 160/2019 
 161/2019 
 162/2019 
 163/2019 
 164/2019 
 165/2019 
 166/2019 
 167/2019 
 168/2019 
 169/2019 
 170/2019 
 171/2019 
 172/2019 
 173/2019 
 174/2019 
 175/2019 
 176/2019 
 177/2019 

10.10.19 
10.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
17.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
24.10.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
07.11.19 
13.11.19 
14.11.19 
14.11.19 
14.11.19 

7140 
7228 

6713 (Luxemburg) 
6742 
6869 

6877ea 
6879-6882 

6889 
6899 
6928 
6929 
6936 
6953 

7178ea 
6841 

6902-6909 
6920ea 
6922 
6923 
6967 
6993 
7018 
7035 
7048 

7180-7181 
7188 
7198 
7205 

7042-7089 
6595 
6787 

6896-7121 
6962ea 
6966 
6984 
6991 
6998 
7026 
7033 

7177 (art. 72) 
7204 (art. 71) 

7227 (AN) 
6726 
6822 
6871 

17.04.20 
17.04.20 
06.03.20 
02.12.19 
17.02.20 
05.11.19 
25.02.20 
17.04.20 
26.02.20 
06.03.20 
03.04.20 
03.04.20 
07.11.19 
07.11.19 
09.04.20 
17.04.20 
09.04.20 
17.04.20 
09.04.20 
14.11.19 
03.06.20 
17.04.20 
17.04.20 
14.11.19 
03.04.20 
03.04.20 
03.04.20 
17.04.20 
17.04.20 
17.04.20 
27.04.20 
27.04.20 
14.05.20 
10.06.20 
21.04.20 
10.06.20 
15.05.20 
22.04.20 
22.04.20 
05.05.20 
17.04.20 
13.12.19 
27.12.19 
23.04.20 
23.04.20 



Jaarverslag 2019 

39 

Nr. arrest Datum arrest Rolnummer Datum bekendmaking 
 178/2019 
 179/2019 
 180/2019 
 181/2019 
 182/2019 
 183/2019 
 184/2019 
 185/2019 
 186/2019 
 187/2019 
 188/2019 
 189/2019 
 190/2019 
 191/2019 
 192/2019 
 193/2019 
 194/2019 
 195/2019 
 196/2019 
 197/2019 
 198/2019 
 199/2019 
 200/2019 
 201/2019 
 202/2019 
 203/2019 
 204/2019 
 205/2019 
 206/2019 
 

14.11.19 
14.11.19 
14.11.19 
14.11.19 
14.11.19 
20.11.19 
20.11.19 
20.11.19 
20.11.19 
20.11.19 
20.11.19 
20.11.19 
28.11.19 
28.11.19 
28.11.19 
28.11.19 
05.12.19 
05.12.19 
05.12.19 
05.12.19 
05.12.19 
05.12.19 
12.12.19 
12.12.19 
12.12.19 
19.12.19 
19.12.19 
19.12.19 
19.12.19 

 

6944 
6952 
7022 
7037 

7241 (S) 
6712 
6857 

6940-6948 
6950 
7011 
7031 
7079 
6938 
6996 
7039 
7129 

6429ea (na LUX) 
6910 
6945 
6989 

7040ea 
7063 

6992ea 
7076 
7126 
6793 
7051 
7133 
7219 

22.04.20 
27.12.19 
22.07.20 
30.04.20 
14.05.20 
23.04.20 
30.04.20 
10.06.20 
28.04.20 
14.05.20 
10.06.20 
05.05.20 
21.04.20 
25.02.20 
18.06.20 
27.04.20 
16.01.20 
17.04.20 
03.06.20 
27.05.20 
26.02.20 
03.06.20 
03.06.20 
07.07.20 
07.07.20 
17.01.20 
17.04.20 
07.07.20 
06.05.20 
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C. Stand van de zaken waarin een prejudiciële vraag aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie is gesteld 

 
Kernenergie (vzw Inter-
Environnement Wallonie, vzw 
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 
tegen Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 82/2017 
22-06-2017 

Mededeling in het Publicatieblad 11-09-2017 
Conclusie van de advocaat-generaal 29-11-2018 

Arrest van het HvJ C-411/17 
29-07-2019 

Eindarrest van het GrwH 34/2020 
05-03-2020 

Btw-plicht chiropractors, 
osteopaten en plastische chirurgen 

Verwijzingsarrest van het GrwH 106/2017 
Mededeling in het Publicatieblad 28-09-2017 

Arrest van het HvJ C-597/17 
27-06-2019 

Eindarrest van het GrwH 194/2019 
05-12-2019 

Overheidsopdrachten (P.  
M., N. G.d.M., P. V.d.S. tegen 
Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 43/2018 
Mededeling in het Publicatieblad 06-08-2018 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-264/18 

06-06-2019 
Eindarrest van het GrwH 162/2019 

07-11-2019 
Verzamelen en bewaren van de 
gegevens in de sector van de 
elektronische communicatie 
(Ordre des barreaux francophones 
et germanophone, vzw Académie 
Fiscalev, UA, vzw Liga voor de 
Mensenrechten, vzw Ligue des 
Droits de l’Homme, VZ, WY, XX 
tegen Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 96/2018 
Mededeling in het Publicatieblad 21-01-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal 15-01-2020 
Arrest van het HvJ C-511/18 

C-512/18 
C-520/18 

06-10-2020 
Eindarrest van het GrwH  

Rechtsbijstandsverzekeringsover-
eenkomst (Orde van Vlaamse 
Balies, Ordre des barreaux 
francophones et germanophone 
tegen Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 136/2018 
Mededeling in het Publicatieblad 21-01-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-667/18 

14-05-2020 
Eindarrest van het GrwH 138/2020 

22-10-2020 
Taks op de beursverrichtingen (vof 
Anton van Zantbeek, andere 
partij : Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 149/2018 
Mededeling in het Publicatieblad 04-02-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-725/18 

30-01-2020 
Eindarrest van het GrwH 79/2020 

04-06-2020 
Verbod op het onverdoofd slachten 
van dieren (Centraal Israëlitisch 
Consistorie van België e.a., 
vzw Unie Moskeeën Antwerpen en 
vzw Islamitisch Offerfeest 
Antwerpen, JG en KH, 
vzw Executief van de Moslims van 

Verwijzingsarrest van het GrwH 53/2019 
Mededeling in het Publicatieblad 12-08-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal 10-09-2020 
Arrest van het HvJ C-336/19 

Eindarrest van het GrwH  
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België e.a., Coördinatie Comité van 
Joodse Organisaties van België. 
Section belge du Congrès juif 
mondial et Congrès juif européen 
e.a., andere partijen : LI, Vlaamse 
Regering, Waalse Regering, bvba 
Kosher Poultry e.a., Centraal 
Israëlitisch Consistorie van België 
e.a., vzw Global Action in the 
Interest of Animals (GAIA)) 
nv Havenarbeid (Middlegate 
Europe tegen Ministerraad) 

Verwijzingsarrest van het GrwH 94/2019 
Mededeling in het Publicatieblad 14-10-2019 

Conclusie van de advocaat-generaal 10-09-2020 
Arrest van het HvJ C-471/19 

Eindarrest van het GrwH  
Vreemdelingenrecht en 
bescherming van de openbare orde 
en de nationale veiligheid  
 

Verwijzingsarrest van het GrwH 112/2019 
Mededeling in het Publicatieblad  

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-718/19 

Eindarrest van het GrwH  
Verwerking van 
passagiersgegevens 

Verwijzingsarrest van het GrwH 135/2019 
Mededeling in het Publicatieblad 03-02-2020 

Conclusie van de advocaat-generaal  
Arrest van het HvJ C-817/19 

Eindarrest van het GrwH  
 
Informatie afgesloten op 10.12.2020 
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