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Grondwettelijk Hof 

 

 

Arrest nr. 53/2022 

van 31 maart 2022 
Rolnummer : 7741 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van bijlage I bij het uitvoerend 

samenwerkingsakkoord van 23 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, 

de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie 

betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, 

het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland 

wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, 

ingesteld door Dominique Liebens en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter P. Nihoul en de rechters-verslaggevers E. Bribosia en 

D. Pieters, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 januari 2022 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 januari 2022, is beroep tot gedeeltelijke 

vernietiging ingesteld van bijlage I bij het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 23 juli 2021 

tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 

Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de 

Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot 

het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van 

persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen 

die activiteiten uitvoeren in België (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2021) 

door Dominique Liebens, Anne-Claire Stas, Lara Lorenzi en Pascal Kistemann, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. A. Lebrun, advocaat bij de balie Luik-Hoei. 

 

 

 Op 9 februari 2022 hebben de rechters-verslaggevers E. Bribosia en D. Pieters, met 

toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 



2 

 

ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.053 

gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 

waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid 

van het Hof behoort. 

 

 Bij op 11 februari 2022 ter post aangetekende brief hebben de verzoekende partijen aan het 

Hof laten weten dat ze afstand doen van hun beroep. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

 1.  Bij op 11 februari 2022 ter post aangetekende brief hebben de verzoekende partijen het 

Hof laten weten dat zij afstand doen van hun beroep. 

 

 2.  Niets verzet zich te dezen ertegen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 wijst de afstand toe. 

 

 Aldus gewezen in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 31 maart 2022. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Nihoul 

 


