
2014-191 

 
 

18-12-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse 
bepalingen (art. 17) 
 
Geen schending - Schending (lacune in de 
wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5890 

Publiek recht - Ambtenarenzaken - Rechtspositie 
van het personeel - Wedden - Vakantiegeld - 
Berekening - Inaanmerkingneming van de wegens 
ziekte niet gepresteerde dagen - Contractueel 
personeel van het OCMW. 

2014-190 

 
 

18-12-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (art. 27, 
§ 2, 2°) 
 
Terugzending van de zaak naar de verwijzende 
rechter 
 
Rolnummer(s): 5858 

Bestuursrecht - Organen van de gemeenten - 1. 
Gemeenteraad - Samenstelling - 
Onverenigbaarheden - Advocaat of notaris die 
kantoorgenoot is van een gemeenteraadslid - 2. 
Districtsraad - Samenstelling - Onverenigbaarheden 
- Advocaat of notaris die kantoorgenoot is van een 
districtsraadlid. 

2014-189 

 
 

18-12-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 300 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen 
met art. 409 van hetzelfde Wetboek 
 
Terugzending van de zaak naar de verwijzende 
rechter 
 
Rolnummer(s): 5797 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Personenbelasting - Fiscale procedure - Als 
bewarende maatregel bedoelde aanzuivering - 
Daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht. 

2014-188 

 
 

18-12-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Programmawet van 28 juni 2013 (art. 76, 2°, vierde 
lid, d) en e), 91 en 102) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5780 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Overheidspersoneel - Rustpensioenen - Cumulatie 
met vervangingsinkomsten. 

2014-187 

 
 

18-12-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten (art. 63) 
 
Schending - Handhaving van de gevolgen 
 
Rolnummer(s): 5775 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - 
Arbeidsovereenkomsten - Verschillen in 
behandeling tussen arbeiders en bedienden - 
Willekeurig ontslag. 

2014-186 

 
 

18-12-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 8, § 3, tweede lid, van afdeling 3 ("Regels 
betreffende de pacht in het bijzonder") van boek III, 
titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5774 

Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - 
Huurovereenkomsten - Pacht - Mogelijkheid om een 
loopbaanpacht af te sluiten - 1. Kandidaat-pachters 
die minder dan 38 jaar zijn - 2. Kandidaat-pachters 
die meer dan 38 jaar zijn - Uitsluiting. 

2014-185 

 
 

18-12-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in 
samenhang gelezen met art. 25 van hetzelfde 
Wetboek, met art. 2 van de wet van 4 oktober 1867 
op de verzachtende omstandigheden en met art. 25, 
§ 2, b), van de wet van 17 mei 2006 betreffende de 
externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende 
rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten 
 
Schending - Handhaving van de gevolgen 
 
Rolnummer(s): 5762 

Strafrecht - Misdrijven - Herhaling - Misdaad minder 
dan vijf jaar nadat de inverdenkinggestelde een 
gevangenisstraf van minstens één jaar heeft 
ondergaan of nadat deze straf is verjaard - 1. 
Verzachtende omstandigheden - Verwijzing naar de 
correctionele rechtbank - Mogelijkheid voor een 
voorwaardelijke invrijheidstelling nadat twee derden 
van de gevangenisstraf is ondergaan - 2. Verwijzing 
naar het Hof van assisen - Mogelijkheid voor een 
voorwaardelijke invrijheidstelling nadat één derde 
van de gevangenisstraf is ondergaan. 

2014-184 

 
 

10-12-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/13, § 3, en 
1675/13bis, § 2) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5870 

Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - 
Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Kwijtschelding 
van schulden - 1. Schulden die een 
schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het 
herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt 
door een misdrijf - Uitsluiting - 2. Schulden van een 
gefailleerde die overblijven na het sluiten van het 
faillissement - Uitsluiting - 3. Schulden die uit een 
inbreuk op de sociale wetgeving zijn ontstaan - 
Geen uitsluiting. 

2014-183 

 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 5 juli 2013 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het decreet 

Fiscaal recht - Vlaams Gewest - Leegstandsheffing - 
1. Bedrijfsruimten - Bedrijfsgebouw op een grond in 
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10-12-2014 

 
Beroep tot 
vernietiging 

van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 
bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten (art. 2, 2°) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5824 

domeinconcessie - 2. Belastingschuldige - Eigenaar 
van het bedrijfsgebouw. 

2014-182 

 
 

10-12-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van 
penale boeten 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5791 

Strafrecht - Straffen - Strafuitvoering - Boeten - 
Vaststelling van de niet-betaling van geldsommen 
die werden opgelegd in een uitvoerbaar geworden 
bevel tot betalen of in een in kracht van gewijsde 
getreden rechterlijke beslissing - Onmiddellijke 
betaling, immobilisering en gedwongen verkoop van 
het voertuig - Toepassingsgebied - a. Particulieren - 
b. Vennootschappen die eigenaar zijn van een groot 
aantal voertuigen met het oog op hun exploitatie in 
het kader van een handelsactiviteit - 2. Identificatie 
van de persoon die de geldboete verschuldigd is - 3. 
Procedure. 

2014-181 

 
 

10-12-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 
van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de 
ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de 
gerechtsdeurwaarder of van de persoon die 
krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek in rechte mag verschijnen, een 
verjaringsstuitende werking te verlenen 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5772 

Burgerlijk recht - Invordering van schulden - 
Ingebrekestelling - Gevolg - Stuiting van de verjaring 
- 1. Door de advocaten, de gerechtsdeurwaarders 
en de persoon die namens de schuldeiser in rechte 
kan optreden krachtens artikel 728, § 3, van het 
Gerechtelijk Wetboek verstuurde ingebrekestelling - 
2. Ingebrekestelling die de incassobureaus onder de 
wettelijk bepaalde voorwaarden versturen. 

2014-180 

 
 

10-12-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw en Patrimonium (art. 159bis) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5768 

Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening 
- Waals Gewest - Regularisatievergunning - 
Ontvankelijkheid van de aanvraag - 1. Personen van 
wie de overtreding nog niet het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een proces-verbaal - 2. Personen 
van wie de overtreding het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een proces-verbaal waarvan kennis 
is gegeven maar dat geen aanleiding heeft gegeven 
tot een voorstel van vergelijk, noch heeft geleid tot 
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis waarmee 
uitspraak wordt gedaan over een verzoek tot herstel 
van de plaats in haar oorspronkelijke staat. 

2014-179 

 
 

10-12-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de 
bepalingen die een aangelegenheid regelen als 
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV 
"Bescherming van de mededinging" en boek V "De 
mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek 
van economisch recht 
 
Verwerping van het beroep (rekening houdend met 
hetgeen is vermeld in B.8.2.) 
 
Rolnummer(s): 5733 • 5740 

Economisch recht - Mededinging - Belgische 
Mededingingsautoriteit - Onderzoeksprocedure - 
Beslissingen van het auditoraat in verband met het 
beslag en het gebruik van documenten en 
informaticagegevens - Onstentenis van onmiddellijk 
beroep. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele 
waarborgen - Recht op een eerlijk proces - Recht op 
daadwerkelijke rechtshulp. 

2014-178 

 
 

04-12-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector (art. 13, 
tweede lid) - Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 (art. 27bis) 
 
De prejudiciële vraag behoort niet tot de 
bevoegdheid van het Hof 
 
Rolnummer(s): 5855 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Arbeidsongevallen - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid van minder dan 16 pct. - 
Rente - Berekeningsbasis - 1. Overheidssector - 
Niet-geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging - 2. 
Privésector - Geïndexeerd basisloon. 

2014-177 

 
 

04-12-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Gerechtelijk Wetboek (art. 14, 807 et 1042) 
 
De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
- Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5838 

Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - 
Tegenvordering die voor de eerste maal in hoger 
beroep is ingesteld - Vereisten voor de 
ontvankelijkheid - Beperkingen - Feit of handeling 
aangevoerd in de dagvaarding. 
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2014-176 

 
 

04-12-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 
houdende diverse bepalingen inzake energie (art. 3, 
1°) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het 
beroep 
 
Rolnummer(s): 5793 

Energie - Vlaams Gewest - Milieuvriendelijke 
elektriciteit - Groenestroomcertificaten - Wijziging 
van de toekenningsvoorwaarden - 1. 
Rechtszekerheid - 2. Gewekt vertrouwen. 

2014-175 

 
 

04-12-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen (art. 19bis-11, § 2) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5763 

Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen - Ongeval met verscheidene 
voertuigen - Onmogelijkheid om vast te stellen welk 
voertuig het ongeval heeft veroorzaakt - 
Schadevergoeding van de benadeelde persoon in 
gelijke delen verdeeld onder de verzekeraars die de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
bestuurders van die voertuigen dekken - Uitsluiting 
van de vergoeding van de materiële schade. 

2014-174 

 
 

27-11-2014 
 

Beroep tot 
verplichting 

van een 
prejudiciële 
vraagstelling 

en/of 
beantwoorden 

van een 
prejudiciële 

vraag 

Alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten 
verdragen 
 
Verwerping van het beroep (Klaarblijkelijke niet-
bevoegdheid van het Hof) 
 
Rolnummer(s): 6038 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep - 
Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof - 1. Bij 
een rechtscollege erop aandringen een prejudiciële 
vraag te stellen - 2. Zichzelf ambtshalve een 
prejudiciële vraag stellen. 

2014-173 

 
 

27-11-2014 
 

Vordering tot 
schorsing 

Wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst 
voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels 
 
Verwerping van de vordering tot schorsing 
 
Rolnummer(s): 6031 

Sociaal recht - Hervorming van de sociale zekerheid 
- Bijzondere stelsels. # Schorsing - Geen moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel. 

2014-172 

 
 

27-11-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 21 december 2007 betreffende de 
uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-
2008 (art. 2) - Wet van 24 juli 2008 houdende 
diverse bepalingen (I) (art. 158) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5767 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - Stelsel van niet-
recurrente resultaatsgebonden voordelen - 
Toepassingsgebied - 1. Private ondernemingen - 
2.Autonome overheidsbedrijven - 3. 
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 
Uitsluiting. 

2014-171 

 
 

27-11-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 70 van het Wetboek der successierechten, in 
samenhang gelezen met art. 7 van hetzelfde 
Wetboek 
 
Terugzending van de zaak naar de verwijzende 
rechter 
 
Rolnummer(s): 5765 

Fiscaal recht - Successierechten - Betaling - 
Hoofdelijke aansprakelijkheid - 1. Erfgenamen die 
opkomen met bijzondere legatarissen - 2. 
Erfgenamen die opkomen met de begunstigde van 
een schenking van roerende goederen. 

2014-170 

 
 

27-11-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Art. 2.3.51 tot 2.3.62 (Parkings buiten de openbare 
weg) en 4.1.1, §§ 4 tot 9, van de ordonnantie van 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 2 mei 
2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5750 • 5751 

Bestuursrecht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
Leefmilieu - Milieuvergunningen - Beperking van het 
aantal parkeerplaatsen van parkings buiten de 
openbare weg. # Rechten en vrijheden - 1. 
Bescherming van de eigendom - 2. Economische, 
sociale en culturele rechten - Recht op de 
bescherming van een gezond leefmilieu - 3. Vrijheid 
van handel en nijverheid - 4. Economische en 
monetaire unie - 5. Rechtszekerheid. 

2014-169 

 
 

27-11-2014 
 

Prejudiciële 

Gerechtelijk Wetboek (art. 608) - Art. 1 van de wet 
van 14 april 1965 houdende goedkeuring van de 
Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot 
voorkoming van dubbele belasting en tot regeling 
van wederzijdse administratieve en juridische 
bijstand inzake inkomstenbelastingen, van het 
slotprotocol en van de bijgevoegde brieven, 

Internationaal fiscaal recht - Internationale 
overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting 
- 1. Jurisdictionele bevoegdheid tot interpretatie van 
de verdragtekst door de nationale overheden - 2. 
Bezoldigingen toegekend door een 
publiekrechtelijke rechtspersoon die geen 
nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent - 
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vragen ondertekend op 10 maart 1964 te Brussel, art. 10, 
§§ 1 en 2, en 11, § 2, c), van die Overeenkomst en 
art. 2 van de wet van 9 juni 1999 houdende 
instemming met het Avenant bij die Overeenkomst, 
gedaan te Brussel op 8 februari 1999 
 
De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
- Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5748 

Belastingheffing in de Staat van de 
publiekrechtelijke rechtspersoon - a. 
Ziekenhuisintercommunales - b. Autonome 
gemeentebedrijven die verzorgende activiteiten 
uitvoeren. # Rechten en vrijheden - 1. Bescherming 
van de eigendom - 2. Gelijkheid in fiscale zaken. 

2014-168 

 
 

27-11-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Art. 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van 
de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5742 

Burgerlijk recht - Huwelijksvermogensstelsels - 
Overgangsrecht - Vereffening en verdeling - 
Herwaardering van de vergoedingen - 
Toepassingsgebied - 1. Echtgenoten die vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 zijn 
gehuwd onder een stelsel van scheiding van 
goederen met een gemeenschap van aanwinsten 
die aan de regels inzake de wettelijke gemeenschap 
is onderworpen - 2. Echtgenoten die daarna onder 
hetzelfde stelsel zijn gehuwd - 3. Echtgenoten die 
vóór de inwerkingtreding van die wet onder het 
wettelijke stelsel zijn gehuwd voor de vergoedingen 
waarvan de grond ontstaat na een termijn van één 
jaar volgend op die inwerkingtreding. 

2014-167 

 
 

13-11-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973 (art. 31) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5755 

Bestuursrecht - Raad van State - Rechtspleging 
voor de afdeling bestuursrechtspraak - 
Rechtsmiddelen - Beroep tot herziening - 
Ontvankelijkheid - Voorwaarden. Rechten en 
vrijheden - Recht op een eerlijk proces - 1. Recht op 
toegang tot de rechter - Beperkingen - 
Ontvankelijkheidsvoorwaarden - 2. Daadwerkelijk 
beroep voor een onafhankelijk en onpartijdig 
rechter. 

2014-166 

 
 

13-11-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 
ondernemingen (art. 36, § 2, 3°) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5745 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - Sluiting van 
ondernemingen - Recht op tegemoetkoming van het 
Sluitingsfonds - 1. Ontslagen werknemers die een 
gerechtelijke procedure hebben ingeleid vóór de 
sluiting van de onderneming - 2. Ontslagen 
werknemers die vóór de sluiting van de 
onderneming met de werkgever een dading hebben 
gesloten - Uitsluiting. 

2014-165 

 
 

13-11-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Art. 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende 
diverse bepalingen (opheffing van het 1° van art. 44, 
§ 1, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde met betrekking tot de diensten 
van advocaten) 
 
Stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie 
 
Rolnummer(s): 5741 • 5825 • 5832 • 5833 

Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde 
waarde - Vrijstelling - Advocaten - Afschaffing. # 
Europees recht - Belasting over de toegevoegde 
waarde. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele 
waarborgen - 1. Bijstand van een advocaat - 2. 
Rechten van verdediging - 3. Recht op een eerlijk 
proces - a. Recht op toegang tot de rechter - b. 
Wapengelijkheid. 

2014-164 

 
 

06-11-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 2262bis, § 1, eerste lid) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5737 

Burgerlijk recht - Rechtsvorderingen uit 
derdenbedingen - Verjaringstermijn - Aanvangspunt. 

2014-163 

 
 

06-11-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van strafvordering (art. 187, tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5744 

Strafrechtspleging - Veroordeling bij verstek - Verzet 
- Veroordeelde beklaagde aan wie het vonnis niet in 
persoon werd betekend - "Buitengewone" termijn 
van verzet - Eindpunt - 1. Veroordeling tot de straf - 
Verstrijken van de termijnen van verjaring van de 
straf - 2. Burgerrechtelijke veroordelingen - 
Tenuitvoerlegging van het vonnis. # Rechten en 
vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Recht op 
toegang tot de rechter - 2. Rechten van de 
verdediging. 

2014-162 

 
 

Art. 3, littera a), en 5, littera a), van de 
programmawet van 28 juni 2013 (wijziging van de 
art. 171 en 269 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992) 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Personenbelasting - 1. Bijzondere stelsels van 
aanslag - Afzonderlijke aanslagen - a. 
Vereffeningsuitkeringen - Verhoging van het 
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06-11-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5730 • 5766 • 5786 

belastingtarief - b. Uitgekeerde dividenden - 2. 
Roerende voorheffing - Vereffeningsuitkeringen - 
Verhoging van het belastingtarief. 

2014-161 

 
 

06-11-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers (art. 10bis) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5723 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Pensioenberekening - Cumulatie - Beginsel van de 
eenheid van loopbaan - 1. In het buitenland 
tewerkgestelde werknemers die zich hebben 
aangesloten bij het facultatieve stelsel van de DOSZ 
- 2. In het buitenland tewerkgestelde werknemers 
die een verzekering hebben gesloten bij een 
privémaatschappij. # Rechten en vrijheden - 
Bescherming van de eigendom. 

2014-160 

 
 

06-11-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen (art. 85 en 88) 
 
Beroep zonder voorwerp (ten gevolge van arrest nr. 
103/2014) 
 
Rolnummer(s): 5438 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen van 
de openbare sector - Personeelsleden van de 
geïntegreerde politie - 1. Verhoging van de 
vervroegde pensioenleeftijd - 2. Officieren - a. 
Gewezen rijkswachtofficieren - b. Gewezen 
personeelsleden van de gemeentepolitie en van de 
gerechtelijke politie. 

2014-159 

 
 

30-10-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 28 november 
2013 houdende verschillende maatregelen inzake 
fiscaliteit van de voertuigen, spelen en 
weddenschappen en automatische 
ontspanningstoestellen (art. 30) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5934 

Fiscaal recht - Met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen - Waals Gewest - 
Belasting op automatische ontspanningstoestellen - 
Verhoging van het bedrag van de belasting op 
toestellen van categorie A. # Rechten en vrijheden - 
1. Bescherming van de eigendom - 2. Gelijkheid in 
fiscale zaken. 

2014-158 

 
 

30-10-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Programmawet van 28 juni 2013 (art. 81) 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5796 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Overheidspersoneel - Rust- of overlevingspensioen 
- Cumulatie met beroepsinkomsten - 1. Personen 
die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust 
zijn gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid - 2. 
Personen die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve 
op rust zijn gesteld om een andere reden. 

2014-157 

 
 

23-10-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot 
de Zesde Staatshervorming 
 
Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid van het beroep) 
 
Rolnummer(s): 5970 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot 
vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - 
Gebrek aan belang. # Publiek recht - 
Staatshervorming - Overdracht van bepaalde 
bevoegdheden naar de gewesten en de 
gemeenschappen. 

2014-156 

 
 

23-10-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 218, § 2, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij art. 
14 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging 
van de vennootschapsregeling inzake 
inkomstenbelastingen en tot instelling van een 
systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale 
zaken, in samenhang gelezen met art. 215, tweede 
en derde lid, van hetzelfde Wetboek 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5942 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Vennootschapsbelasting - Vermeerdering ingeval 
geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan 
- Vrijstelling gedurende de eerste drie boekjaren 
vanaf de oprichting van de vennootschap - 
Vennootschappen die beantwoorden aan de 
kenmerken van een kmo maar waarvan de 
uitgekeerde dividenden meer bedragen dan 13 pct. 
van het gestorte kapitaal bij het begin van het 
belastbare tijdperk - Uitsluiting. 

2014-155 

 
 

23-10-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 
gezinsbijslag (art. 1, zesde lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5910 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Gewaarborgde 
gezinsbijslag - Begunstigden - Vreemdelingen - 1. 
Buitenlandse aanvrager die een kind ten laste heeft 
dat onderdaan is van een Staat die geen lid is van 
de Europese Unie - Voorwaarde van vijf jaar verblijf 
in België - 2. Buitenlandse aanvrager die een kind 
van Belgische nationaliteit ten laste heeft - Geen 
voorwaarde van vijf jaar verblijf in België. # Rechten 
en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- 
en gezinsleven. 

2014-154 

 
 

23-10-2014 

Art. 30 van de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact, vóór de wijziging 
ervan bij art. 113 van de programmawet (I) van 29 
maart 2012 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - Interprofessioneel 
akkoord - Sectorale collectieve 
arbeidsovereenkomsten - Verbintenis van de 
sectoren om de opleidingsinspanningen te verhogen 
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Prejudiciële 

vragen 

 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5759 

- Financieel sanctiemechanisme van toepassing op 
werkgevers die tot een sector behoren die 
onvoldoende opleidingsinspanningen levert - 1. 
Werkgever die individueel voldoende 
opleidingsinspanningen levert - 2. Werkgever die 
individueel onvoldoende opleidingsinspanningen 
levert. 

2014-153 

 
 

16-10-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Art. 4, § 7, van de wet van 5 april 1994 houdende 
regeling van de cumulatie van pensioenen van de 
openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de 
uitoefening van een beroepsactiviteit of met een 
vervangingsinkomen, zoals van toepassing vóór de 
opheffing ervan bij de programmawet van 28 juni 
2013 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5735 • 5738 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Overheidspersoneel - Rust- of overlevingspensioen 
- Cumulatie met beroepsinkomsten - Overschrijding 
van de inkomensgrens - Sancties. 

2014-152 

 
 

16-10-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten (art. 39, § 1) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5732 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - 
Arbeidsovereenkomsten - Verminderde 
arbeidsprestaties - Ontslag - Opzeggingsvergoeding 
berekend op basis van het loon voor de 
verminderde arbeidsprestaties - Arbeidsongeschikte 
werknemer die het werk vrijwillig deeltijds hervat 
zonder de toestemming van de adviserend 
geneesheer. 

2014-151 

 
 

09-10-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 
houdende diverse bepalingen inzake energie (art. 3, 
5 en 6) 
 
Afstand 
 
Rolnummer(s): 5789 

Energie - Vlaams Gewest - Milieuvriendelijke 
elektriciteit - Groenestroomcertificaten. # Beroep tot 
vernietiging - Afstand. 

2014-150 

 
 

09-10-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 januari 
1999 betreffende de bevorderingsambten en de 
selectieambten (art. 17, eerste lid, en 28, § 1, eerste 
lid) 
 
Geen schending (in de gegeven interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5771 

Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - 
Rechtspositie van het personeel - Ambt van 
bestuurder van een internaat - Rangschikking van 
de kandidaten die houder zijn van de brevetten - In 
aanmerking nemen van de anciënniteit - 1. 
Kandidaten die een anciënniteit kunnen aanvoeren 
die volledig verworven is in de hoedanigheid van lid 
van het opvoedend hulppersoneel - 2. Kandidaten 
die hun anciënniteit deels hebben verworven in de 
hoedanigheid van lid van het opvoedend 
hulppersoneel en deels in de hoedanigheid van lid 
van het administratief personeel. 

2014-149 

 
 

09-10-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 
betreffende de milieuvergunning (art. 23, § 3, van) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5769 

Leefmilieu - Vlaams Gewest - Milieuvergunning - 1. 
Administratief beroep - Termijn - Aanvang - a. 
Belanghebbende derde - Dag na die van de 
aanplakking - b. Aanvrager van de vergunning - Dag 
na die van de persoonlijke kennisgeving - 2. 
Bekendmaking - a. Aanplakking - b. Kennisgeving. 

2014-148 

 
 

09-10-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
(art. 14, § 1, tweede lid) 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5764 

Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen - Slachtoffer van een door een 
toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval - 
Schadevergoeding - 1. Motorrijtuig onderworpen 
aan de verplichte verzekering - 2. Motorrijtuig 
waarvoor de Staat of een openbare instelling 
gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van 
verzekering. 

2014-147 

 
 

09-10-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector (art. 3bis) - 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 23) 
 
De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5734 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Arbeidsongevallen - Arbeidswegongeval - 
Slachtoffers van een arbeidswegongeval die het 
werk dat zij vóór het ongeval uitoefenden, volledig 
hebben hervat - Schadeloosstelling. 

2014-146 Vlaams decreet van 19 december 1998 houdende Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke 
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09-10-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 
(art. 42 tot 46) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5731 

ordening - Plannen van aanleg - Wijziging van 
bestemming - Schadevergoedingsregeling - 
Wettelijke bekrachtiging - 1. Terugwerkende kracht - 
Tussenkomst in hangende geschillen - 2. 
Rechtszekerheid. 

2014-145 

 
 

09-10-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 318, § 2, eerste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5727 • 5805 

Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - 
Vermoeden van vaderschap - Betwisting door de 
biologische vader van het kind - Vervaltermijn van 
één jaar - Startpunt - Ontdekking van het feit dat hij 
de biologische vader van het kind is. # Rechten en 
vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en 
gezinsleven - Beperkingen - Belangenafweging. 

2014-144 

 
 

09-10-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Programmawet van 27 december 2012 (art. 106 tot 
110) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5616 

Fiscaal recht - Douane en accijnzen - Accijnzen op 
alcoholhoudende dranken - 1. Bier - 2. Wijn. # 
Europees recht - Verbod van discriminerende 
binnenlandse belastingen. 

2014-143 

 
 

09-10-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 
10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening wat de 
toegelaten afwijkingen betreft (art. 2, 2°) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5481 

Handelsrecht - Openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening - 1. Verplichting tot het in acht 
nemen van een wekelijkse sluitingsdag - 2. 
Sluitingsuren - 3. Toepassingsgebied - Kleinhandel - 
Nachtwinkels - 4. Uitzonderingen - Tankstations met 
een winkelinrichting. # Rechten en vrijheden - 
Vrijheid van handel en nijverheid. 

2014-142 

 
 

09-10-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 10 november 2006 betreffende de 
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 
(art. 8, 9, 16 en 17) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5232 

Handelsrecht - Openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening - Verplichting tot het in acht nemen 
van een wekelijkse sluitingsdag - 1. 
Toepassingsgebied - Kleinhandel - 2. 
Uitzonderingen. # Rechten en vrijheden - Vrijheid 
van handel en nijverheid. 

2014-141 

 
 

25-09-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 103, § 1, 1°) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5761 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - 
Uitkeringen - Volledige schorsing van de uitkeringen 
die zijn berekend volgens een voltijdse betrekking in 
geval van ontslag met betaling van een 
compenserende opzeggingsvergoeding - 1. 
Werknemers die een voltijdse betrekking hebben - 
2. Werknemers die verschillende deeltijdse 
betrekkingen hebben die gelijkwaardig zijn aan een 
voltijdse betrekking, die in het kader van een van 
hun arbeidsovereenkomsten worden ontslagen, en 
van wie de compenserende opzeggingsvergoeding 
is berekend op basis van een deeltijds loon. 

2014-140 

 
 

25-09-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Faillissementswet van 8 augustus 1997 (art. 80, 
derde lid, en 82, tweede lid) 
 
Geen schending (rekening houdend met wat in 
B.17.2 is vermeld) 
 
Rolnummer(s): 5749 

Handelsrecht - Faillissement - Verschoonbaarheid 
en mogelijkheid tot bevrijding - Feitelijk 
samenwonende van de verschoonbaar verklaarde 
gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de 
schuld van die gefailleerde. 

2014-139 

 
 

25-09-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 330) 
 
Schending - Geen schending - Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5747 • 5781 • 5804 

Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van 
vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering 
tot betwisting ingesteld door de man die het kind 
heeft erkend - 1. Grond van niet-ontvankelijkheid - 
Bezit van staat - 2. Vervaltermijn - 3. Gebrek in de 
toestemming. # Rechten en vrijheden - Recht op 
eerbiediging van het privé- en gezinsleven. 

2014-138 

 
 

25-09-2014 
 

Art. 156 en 160 van de Nieuwe Gemeentewet, in 
samenhang gelezen met de art. 1 en 6 van de 
algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en 
kerkelijke pensioenen 
 
Geen schending 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Gemeentepersoneel - Statutaire ambtenaren - 
Pensioenberekening - Grondslag - 1. Diensten 
gepresteerd als vast benoemd personeelslid - 2. 
Civiele diensten als tijdelijk beambte - 3. Prestaties 
in het kader van het bijzonder tijdelijk kader - 
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Prejudiciële 
vraag 

 
Rolnummer(s): 5743 

Uitsluiting. 

2014-137 

 
 

25-09-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen 
(art. 43) 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5736 

Burgerlijk recht - Huwelijksvermogensstelsels - 
Wettelijk stelsel - Eigen goederen - Kapitaal van een 
groepsverzekering. 

2014-136 

 
 

25-09-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Art. 111, eerste lid, van het Waalse Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, 
zoals vervangen bij artikel 48 van het decreet van 
het Waalse Gewest van 18 juli 2002 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5729 

Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening 
- Waals Gewest - Vergunningen - 1. Afwijkingen van 
het gewestplan - a. Gebieden die voor bebouwing 
zijn bestemd - b. Gebieden die niet voor bebouwing 
zijn bestemd - Groengebieden - 2. Mogelijkheden 
van vergroting van gebouwen in afwijking van het 
gewestplan - 3. Regeling van de marginale 
uitbreiding. 

2014-135 

 
 

25-09-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5726 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - 
Uitkering - 1. Loontrekkenden die na de 
pensioenleeftijd zijn blijven werken - 2. 
Zelfstandigen die na de pensioenleeftijd zijn blijven 
werken. # Prejudiciële vraag - Onbevoegdheid van 
het Hof - Getoetste norm - Koninklijk besluit. 

2014-134 

 
 

25-09-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Programmawet van 28 juni 2013 (art. 3, littera b), 5, 
littera b), en 7, tweede lid) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5725 • 5728 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Personenbelasting - 1. Bijzondere stelsels van 
aanslag - Afzonderlijke aanslagen - Uitgekeerde 
dividenden - Verlaagd tarief - Voorwaarden - 2. 
Roerende voorheffing - Uitgekeerde dividenden - 
Verlaagd tarief - Voorwaarden. 

2014-133 

 
 

25-09-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wetboek van vennootschappen (art. 265, § 2, en 
409, § 2) 
 
Geen schending (onder voorbehoud van de in B.8 
en B.9 vermelde interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5722 • 5806 

Handelsrecht - Vennootschapsrecht - Faillissement - 
Verschuldigde socialezekerheidsbijdragen - 1. 
CVBA - Persoonlijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid van bestuurders, gewezen 
bestuurders en van alle andere personen die 
bestuursbevoegheid hebben gehad - Voorwaarden - 
Betrokkenheid in de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan een nieuw faillissement bij 
minstens twee andere faillissementen met schulden 
ten aanzien van een inningsinstelling van de 
socialezekerheidsbijdragen - 
Appreciatiebevoegdheid van de rechter - 2. BVBA - 
Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van 
zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle 
andere personen die bestuursbevoegdheid hebben 
gehad - 3. Zaakvoerders, bestuurders of iedere 
andere persoon die ten aanzien van de zaken van 
een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, een 
stichting of een vzw, werkelijke 
bestuursbevoegdheid heeft gehad - Onstentenis van 
aansprakelijkheid. 

2014-132 

 
 

25-09-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 30 december 1970 betreffende de 
economische expansie (art. 30, § 1, vierde lid) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5719 

Economisch recht - Economische expansie - 
Onroerende goederen - 1. Onteigening of 
verwerving door de overheid - 2. Geen recht van 
wederafstand van de onteigende - 3. 
Onteigeningsdoel - Industrialisatie van de verworven 
onroerende goederen. # Rechten en vrijheden - 
Eigendomsrecht - Beperkingen - Belangenafweging. 

2014-131 

 
 

19-09-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet 
van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, 
teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te 
maken 
 
Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid van het beroep) 
 
Rolnummer(s): 5926 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot 
vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid. # 
Gezondheidsrecht - Euthanasie voor minderjarigen. 

2014-130 Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem Grondwettelijk recht - 1. Financiering van de 
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19-09-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

van fiscale regularisatie en tot invoering van een 
sociale regularisatie (art. 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 19) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde bepalingen - 
Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud 
van interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5720 

gemeenschappen en de gewesten - Fiscaliteit - 
Gewestelijke belastingen - a. Successierechten - b. 
Registratierechten - 2. Federale bevoegdheden - 
Fiscale bevoegdheid - Dienst van de gewestelijke 
belastingen - Inning en invordering - 
Procedureregels - a. Regularisatieprocedure - (i) 
Vrijstelling van belastingen - (ii) Vrijstelling van 
strafvervolging - b. Sancties - 3. Bevoegdheden van 
de gewesten - a. Gewestelijke belastingen - 
Successie- en registratierechten - (i) Aanslagvoet - 
Moratoire intresten - (ii) Heffingsgrondslag - (iii) 
Vrijstellingen - b. Accessoire bevoegdheden - 
Strafzaken. # Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Fiscale regularisatie - 1. Wijziging wetgeving - 
Onmiddellijke inwerkingtreding - a. Rechtszekerheid 
- b. Gewekt vertrouwen - c. Wijzigen van een eerder 
ingediende regularisatieaangifte - 2. Fiscaal niet 
verjaarde inkomsten - Inkomsten afkomstig van 
ernstige en georganiseerde fiscale fraude - 
Wettigheidsbeginsel - 3. Fiscaal verjaarde kapitalen 
- Kapitalen in de vorm van levensverzekeringen - 4. 
Belastingtarief - 5. Regularisatieheffing - 
Jurisdictioneel beroep - Recht op toegang tot de 
rechter. 

2014-129 

 
 

19-09-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.2.24 en 
4.4.20) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5718 

Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
- Regularisatievergunning - 1. Afwijkingen van de 
stedenbouwkundige voorschriften - 2. Herbouw van 
een recent afgebroken zonevreemde woning of 
constructie - Voorwaarden - Bezit voor de afbraak 
van een stedenbouwkundige vergunning tot 
verbouw of herbouw. 

2014-128 

 
 

19-09-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 23 
en 34) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5717 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Personenbelasting - Pensioenen - Aanslag - 1. 
Prestaties die uit een individueel 
levensverzekeringscontract voortvloeien - Vrijstelling 
- 2. Pensioen dat door de Dienst voor de Overzeese 
Sociale Zekerheid is uitgekeerd - Geen vrijstelling. 

2014-127 

 
 

19-09-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, eerste lid, tweede 
zin) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5716 

Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van 
vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering 
tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid - 
Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op 
eerbiediging van het privé- en gezinsleven. 

2014-126 

 
 

19-09-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen (art. 10) 
 
Schending (in de gegeven interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5715 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Inkomensgarantie voor ouderen - Berekening van 
de bestaansmiddelen van de aanvrager - In 
rekening brengen van de verkoopwaarde van een 
goed afgestaan in de loop van de tien jaren die 
voorafgaan aan het ogenblik waarop de aanvraag 
uitwerking heeft - Opbrengst van de afstand nog 
geheel of gedeeltelijk in het vermogen van de 
aanvrager - Dubbele inaanmerkingneming van de 
opbrengst van de afstand. 

2014-125 

 
 

19-09-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Gerechtelijk Wetboek (art. 17, 43, 702 en 860 tot 
867) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5714 

Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - 
Dagvaarding - Stelsel van de nietigheden - 1. 
Rechtzoekenden die een vordering instellen die, 
hoewel zij tegen de juiste persoon is gericht, een 
onregelmatigheid of een verzuim bevat - 2. 
Rechtzoekenden die een dagvaarding instellen die 
verkeerdelijk is gericht tegen een andere persoon 
dan die tegen welke zij had moeten worden gericht - 
Uitsluiting. 

2014-124 

 
 

19-09-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 
31 december 1963 betreffende de civiele 
bescherming (art. 2, 4°, 5° en 7°) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5706 

Publiek recht - Civiele bescherming - 
Brandweerdiensten van de gemeenten-gewestelijke 
groepscentra - Vaststelling van de in aanmerking 
komende kosten - Vaststelling van het aandeel ten 
laste van de gemeenten-groepscentra - 
Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de 
provinciegouverneur. 
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2014-123 

 
 

19-09-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 
1968 (art. 62, achtste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5705 

Strafrecht - Politie over het wegverkeer - 
Verkeersmisdrijven - Proces-verbaal - Bewijswaarde 
- 1. Overtreders die als natuurlijke persoon houder 
zijn van een nummerplaat - 2. Overtreders die rijden 
met een voertuig dat op naam van een 
rechtspersoon is ingeschreven. 

2014-122 

 
 

19-09-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Strafwetboek (art. 324ter, § 1, en 5, derde lid, 2°) 
 
Geen schending (onder voorbehoud van de in B.9 
vermelde interpretatie) - Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5694 

Strafrecht - 1. Misdrijven tegen de openbare 
veiligheid - a. Betrokkenheid bij een criminele 
organisatie - Afwezigheid van de bedoeling 
misdrijven te plegen of daaraan deel te nemen - b. 
Betrokkenheid bij bendevorming - Bedoeling 
misdrijven te plegen of lid te zijn van de bende - c. 
Betrokkenheid bij een terroristische groep - 
Bedoeling misdrijven te plegen of daaraan deel te 
nemen - 2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
rechtspersonen - a. Handelsvennootschappen in 
oprichting - b. Privaatrechtelijke rechtspersonen 
zonder winstoogmerk in oprichting - Uitsluiting. 

2014-121 

 
 

19-09-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5683 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Arbeidsongevallen - Slachtoffers - 
Schadeloosstelling - Recht op een bijkomende 
jaarlijkse vergoeding voor de geregelde hulp van 
een ander persoon - 1. Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - 2. Tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid - Uitsluiting. 

2014-120 

 
 

17-09-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 30 augustus 2013 betreffende de 
hervorming van de Belgische spoorwegen (art. 7, 
11°) 
 
Verwerping van het beroep (rekening houdend met 
hetgeen in B.12.4 is vermeld) 
 
Rolnummer(s): 5739 

Publiek recht - Belgische spoorwegen - Nationale 
Paritaire Commissie - Samenstelling - 
Vakorganisaties - 1. In de Nationale Arbeidsraad 
vertegenwoordigde interprofessionele organisaties 
van werknemers - 2. Representativiteitscriterium. 

2014-119 

 
 

30-07-2014 
 

Vordering tot 
schorsing 

Wet van 7 februari 2014 houdende diverse 
bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale 
handel in bedreigde in het wild levende dier- en 
plantensoorten en dierengezondheid (art. 2 en 4) 
 
Verwerping van de vordering tot schorsing 
 
Rolnummer(s): 5907 

Welzijn der dieren - Verbod van het houden en het 
gebruik van dieren in circussen en rondreizende 
tentoonstellingen. # Schorsing - Geen moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel. 

2014-118 

 
 

17-07-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het 
vaststellen van de afstamming en de gevolgen 
ervan (art. 25, § 1) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5892 

Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming langs 
vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering 
tot betwisting door de persoon die de afstamming 
opeist - Vervaltermijn - Aanvang. 

2014-117 

 
 

17-07-2014 
 

Vordering tot 
schorsing 

Programmawet (I) van 26 december 2013 (art. 42 
tot 46) 
 
Verwerping van de vordering tot schorsing 
(klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van de 
vordering) 
 
Rolnummer(s): 5915 

Volksgezondheid - Geneesmiddelen - 
Bereidingsvergunning. # Voorafgaande 
rechtspleging - Vordering tot schorsing - 
Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Vordering 
ingesteld buiten de termijn. 

2014-116 

 
 

17-07-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale 
bepalingen (art. 102) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5712 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - 
Arbeidsovereenkomsten - Vermindering van 
arbeidsprestaties - Uitkering - 1. Voltijds 
tewerkgestelde werknemers bij één enkele 
werkgever - 2. Voltijds tewerkgestelde werknemers 
door de cumulatie van twee halftijdse betrekkingen 
bij twee werkgevers - Uitsluiting. 

2014-115 

 
 

17-07-2014 

Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem 
van fiscale regularisatie en tot invoering van een 
sociale regularisatie (art. 6, 3°) 
 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Fiscale 
regularisatie. # Rechtspleging - Beroep tot 
vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan 
belang. 
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Beroep tot 
vernietiging 

Verwerping van het beroep (Niet-ontvankelijkheid 
van het beroep) 
 
Rolnummer(s): 5709 

2014-114 

 
 

17-07-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Art. 180, 1°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen 
met art. 220, 2°, van hetzelfde Wetboek 
 
Vernietiging (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5703 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Vennootschapsbelasting - Aan de belasting 
onderworpen vennootschappen - 1. Autonome 
gemeentebedrijven - 2. Intercommunales en 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 
Vrijstelling. 

2014-113 

 
 

17-07-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest van 21 december 2012 houdende de 
Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde bepalingen - 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5701 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de 
gemeenschappen - Culturele aangelegenheden - a. 
Beleid inzake beroepsopleiding - b. Gemeentelijke 
sportopleidingen en gemeentelijke 
sportinfrastructuren - Aanvullende financiering - 2. 
Bevoegdheden van de gewesten - Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest - a. Financiering van de 
gemeenschapscommissies - Financiering van 
beroepsopleidingen - b. Algemene financiering van 
gemeenten. 

2014-112 

 
 

17-07-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers (art. 38, § 3quater, 10°, vierde lid) 
 
Geen schending - Schending (lacune in de 
wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5700 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Financiering - 
Werkgeversbijdragen - Solidariteitsbijdrage op 
bedrijfsvoertuigen - Niet-aangifte of valse aangifte - 
Sanctie - Forfaitaire vergoeding - 1. Werkgever die 
strafrechtelijk wordt vervolgd - 2. Werkgever die 
voor de arbeidsrechtbank beroep instelt tegen de in 
het geding zijnde forfaitaire vergoeding - Geen 
mogelijkheid van uitstel. 

2014-111 

 
 

17-07-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 1382) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5695 

Burgerlijk recht - Burgerlijke aansprakelijkheid - 
Ongeval veroorzaakt door de samenlopende fouten 
van het slachtoffer en van een derde - 
Onmogelijkheid om de derde te verplichten de 
schade door weerkaatsing die een andere persoon 
lijdt wegens de affectieve banden die deze met het 
rechtstreekse slachtoffer heeft, integraal te 
vergoeden. 

2014-110 

 
 

17-07-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Art. 39/81 van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de 
wet van 31 december 2012 houdende diverse 
bepalingen, inzonderheid betreffende justitie 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5690 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen - Annulatieberoep - 
Rechtspleging - Verplichting voor de vreemdeling 
om de griffie in kennis te stellen van zijn wens om 
een synthesememorie neer te leggen - Termijn van 
acht dagen. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele 
waarborgen - Recht op een eerlijk proces - Recht op 
daadwerkelijke rechtshulp. 

2014-109 

 
 

17-07-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van 21 december 2012 houdende de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 (art. 20, 
§ 2) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5687 • 5707 

Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - 
Gemeenschapsonderwijs - Middelen voor 
investeringen in schoolgebouwen - Eenmalige 
vermindering. 

2014-108 

 
 

17-07-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van strafvordering (art. 418, eerste lid) 
 
Schending (in de gegeven interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5678 

Strafrechtspleging - Buitengewone rechtsmiddelen - 
Cassatieberoep in strafzaken - Vormvoorschriften 
voor de derdenverzetdoende partij - Betekening. # 
Rechten en vrijheden - 1. Recht op een eerlijk 
proces - Wapengelijkheid - 2. Rechten van de 
verdediging. 

2014-107 

 
 

17-07-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Wet van 27 december 2012 houdende diverse 
bepalingen inzake de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg (art. 23 tot 29) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5672 • 5680 • 5682 • 5684 • 5688 • 
5689 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de 
gemeenschappen - Gezondheidsbeleid - Beleid 
inzake zorgverstrekking in en buiten de 
verplegingsinrichtingen - 2. Federale bevoegdheden 
- Organieke wetgeving inzake het ziekenhuisbeleid - 
Toegang van de patiënten tot de zorgverstrekking in 
de ziekenhuizen. # Ziekenhuizen - Honoraria van 
ziekenhuisartsen - Verbod van supplementen. # 
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Europees recht - 1. Vrijheid van vestiging - 2. Vrij 
verrichten van diensten. # Rechten en vrijheden - 
Economische, sociale en culturele rechten - 
Standstillverplichting - 1. Recht op arbeid en op een 
billijke vergoeding - 2. Recht op sociale zekerheid, 
bescherming van de gezondheid en geneeskundige 
bijstand. 

2014-106 

 
 

17-07-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Wet van 27 december 2012 tot wijziging van de wet 
van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen 
aangelegd voor de ontmanteling van de 
kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen 
bestraald in deze kerncentrales 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5663 • 5685 • 5686 

Kernenergie - Repartitiebijdrage - 
Belastingplichtigen - 1. Kernexploitanten - 2. 
Vennootschappen die een aandeel hebben in de 
industriële productie van elektriciteit door splijting 
van kernbrandstoffen. # Rechten en vrijheden - 1. 
Eigendomsrecht - 2. Rechtsbeginselen - Algemene 
rechtsbeginselen - a. Niet-retroactiviteit - b. 
Rechtszekerheid - c. Gewekt vertrouwen. # 
Europees recht - Economische mededinging - 
Steunmaatregelen. 

2014-105 

 
 

10-07-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Art. 6 van de wet van 19 maart 1991 houdende 
bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden, in samenhang gelezen 
met artikel 5, § 3, van dezelfde wet 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5693 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst 
- Ontslagbescherming - Ontslag om dringende 
reden van een beschermde werknemer - Procedure 
- Einde van de onderhandelingsperiode - 
Handhaving door de werkgever van zijn beslissing 
om te ontslaan - Saisine van de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank - Aanvangspunt van de termijn. # 
Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 
1. Rechten van de verdediging - 2. Recht op 
toegang tot de rechter. 

2014-104 

 
 

10-07-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 19 december 
2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting 
van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 
2013 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5675 

Energie - Groene elektriciteit - Groene certificaten - 
Inhouding ten laste van de producenten van groene 
elektriciteit - 1. Kwalificatie - a. Retributie - b. 
Belasting - 2. Fiscaal wettigheidsbeginsel - 
Essentiële elementen - 3. Belastingplichtigen - a. 
Producenten van elektriciteit die een installatie met 
een nominaal vermogen van meer dan 10 kW 
exploiteren - b. Producenten van elektriciteit die een 
installatie exploiteren met een nominaal vermogen 
dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW - 4. 
Aanslagvoet. # Grondwettelijk recht - 1. 
Bevoegdheden van de gewesten - Energie - Nieuwe 
energiebronnen - 2. Federale bevoegdheden - 
Energiebeleid - Tarieven - 3. Economische en 
monetaire unie. # Europees recht - 1. Vrij verkeer 
van goederen - 2. Verbod van heffingen van gelijke 
werking. 

2014-103 

 
 

10-07-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Wet van 13 december 2012 houdende diverse 
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van 
de overheidssector (art. 3) 
 
Vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de 
vernietigde bepaling 
 
Rolnummer(s): 5669 • 5670 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen van 
de openbare sector - Personeelsleden van de 
geïntegreerde politie - 1. Verhoging van de 
vervroegde pensioenleeftijd - 2. Verlenging van de 
loopbaanvoorwaarde - 3. Officieren - a. Gewezen 
rijkswachtofficieren - b. Gewezen personeelsleden 
van de gemeentepolitie en van de gerechtelijke 
politie. 

2014-102 

 
 

10-07-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 
tot wijziging van het Waalse Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, 
het decreet van 11 maart 1999 betreffende de 
milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 
betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor 
economische bedrijvigheid (art. 109) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5649 

Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening 
- Waals Gewest - Vergunning - Afwijking - 
Aanvragen die vóór de inwerkingtreding van het 
decreet het voorwerp hebben uitgemaakt van een 
bericht van ontvangst - Beslissingsbevoegde 
overheid. 

2014-101 

 
 

10-07-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, in samenhang gelezen met 
de art. 4 en 88 van dezelfde wet 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5639 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - 
Arbeidsovereenkomsten - 
Handelsvertegenwoordiger - 1. Begrip - 2. Ontslag - 
Uitwinningsvergoeding. 
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2014-100 

 
 

10-07-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van strafvordering (art. 162, tweede lid) 
 
Terugzending van de zaak naar de verwijzende 
rechter 
 
Rolnummer(s): 5622 

Strafrechtspleging - Verhaalbaarheid van de 
gerechtskosten - Op gang brengen van de 
strafvordering door een burgerlijkepartijstelling - 
Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld - 
Verhaalbaarheid ten laste van de burgerlijke partij - 
1. Correctionele rechtbank - Ontstentenis van 
beoordelingsbevoegheid - 2. Hof van Assisen - 
Beoordelingsbevoegdheid. 

2014-099 

 
 

30-06-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 1382) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5611 

Burgerlijk recht - Burgerlijke aansprakelijkheid - 
Aansprakelijkheid van de Staat - Fout begaan in de 
uitoefening van de rechtsprekende functie - 
Voorwaarden - Voorafgaande uitwissing van de 
rechterlijke beslissing - Fout begaan door een 
rechterlijke instantie die in laatste aanleg uitspraak 
heeft gedaan. 

2014-098 

 
 

30-06-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.14, 
4.8.19 en 4.8.34, § 2) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de 
gevolgen van een vernietigde bepaling - Verwerping 
van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5592 

Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke 
ordening - Raad voor Vergunningsbetwistingen - 1. 
Procedure - a. Procedure van vereenvoudigde 
behandeling - b. Schorsingsprocedure - Verzoek tot 
voortzetting - Vervaltermijn van vijftien dagen - 2. 
Bezoldigingsregeling van de raadsleden - Delegatie 
aan de Vlaamse Regering. # Rechten en vrijheden - 
Jurisdictionele waarborgen - 1. Recht op een eerlijk 
proces - a. Recht op daadwerkelijke rechtshulp - b. 
Recht op toegang tot de rechter - c. Recht op een 
openbare behandeling van de zaak - d. Recht van 
verdediging - e. Contradictoir karakter - f. 
Wapengelijkheid - 2. Onafhankelijke en onpartijdige 
rechter. 

2014-097 

 
 

30-06-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 april 
2012 houdende de organisatie van kinderopvang 
van baby's en peuters 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de 
beroepen onder voorbehoud van de interpretatie 
vermeld in B.35.1. 
 
Rolnummer(s): 5538 • 5539 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de 
federale overheid en van de gemeenschappen - a. 
Bevoegdheden van de gemeenschappen - Bijstand 
aan personen - Gezinsbeleid - Opvang van kinderen 
in de voorschoolse leeftijd - Eisen van kennis van de 
Nederlandse taal in de kinderopvanglocatie - b. 
Federale bevoegdheden - Gebruik van de talen - 2. 
Federale loyauteit. # Publiek recht - Subsidies - 
Aanvullende subsidie - Brusselse 
kinderopvanglocaties die een voorrang bij de 
inschrijving hanteren voor de kinderen van wie één 
ouder het Nederlands voldoende machtig is. # 
Europees recht - 1. Vrij verkeer van werknemers - 2. 
Vrijheid van vestiging. # Rechten en vrijheden - 
Rechten van het kind - Belang van het kind. 

2014-096 

 
 

30-06-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van 
het gerechtelijk arrondissement Brussel (art. 3, 5, 6 
tot 8, 14, 15, 18, 19, 33, 34, 35, 42, 1° en 2°, 56, 1° 
en 2°, 57, 3°, 4°, 5°, 9° en 11°, 63, §§ 2 en 3, 64 en 
66, tweede lid) 
 
Vernietiging (art. 57, 5°) - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde bepaling - Verwerping 
van de beroepen voor het overige onder 
voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.103.6 en 
de in B.125.4 vermelde interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5509 • 5546 • 5576 • 5577 • 5586 • 
5587 

Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - 
Hervorming van het gerechtelijk arrondissement 
Brussel - 1. Procureur des Koning van Brussel en 
die van Halle-Vilvoorde - a. Vorderingsbevoegdheid 
- b. Adviesbevoegdheid - c. Toezichtsbevoegdheid - 
2. Arbeidsauditeur van Brussel en die van Halle-
Vilvoorde - Vorderingsbevoegdheid - 3. 
Arrondissementsrechtbanken - Bevoegdheid - 4. 
Rechtbanken van eerste aanleg en haar voorzitters - 
Bevoegdheid - 5. Detachering van Franstalige 
substituten - 6. Parket en arbeidsauditoraat van 
Halle-Vilvoorde - Standplaats - 7. Diplomavereiste 
en benoemingsprocedure van de procureur des 
Konings en de arbeidsauditeur van Brussel - 8. 
Ambtshalve benoeming van magistraten en 
personeelsleden. - 9. Griffies en parketsecretariaten 
- Benoeming personeelsleden - 10 Toegevoegde 
magistraten - Afwezigheid van weddebijslag - 11. 
Essentiële elementen van de hervorming - Wijziging 
bij bijzondere meerderheidswet. 

2014-095 

 
 

30-06-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 
wetgeving met betrekking tot de opvang van 
asielzoekers 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de 
beroepen onder voorbehoud van de interpretaties 
vermeld in B.18 en B.46. 
 
Rolnummer(s): 5465 • 5467 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - 1. 
Asielzoekers - Recht op materiële hulp - a. Tweede 
asielaanvraag - (i) Afschaffing van het recht op 
materiële hulp - (ii) Ontstentenis van financiële hulp 
van het OCMW - b. Recht op materiële hulp tijdens 
de voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
ingestelde beroepsprocedure en tijdens de voor de 
Raad van State ingestelde cassatieprocedure - 2. 
Recht op maatschappelijke dienstverlening - 
Afschaffing - a. Niet-Belgische burgers van de Unie 
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die de status van werknemer hebben of behouden 
en hun familieleden - b. Burgers van de Unie andere 
dan werknemers en hun familieleden - 
Levensonderhoud - c. Werkzoekende Unieburgers 
en hun familieleden - 3. Dringende medische hulp - 
Onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie 
en hun familieleden gedurende de eerste drie 
maanden van het verblijf. # Rechten en vrijheden - 
1. Economische, sociale en culturele rechten - a. 
Recht om een menswaardig leven te leiden - b. 
Recht op sociale bijstand - Standstillverplichting - 2. 
Rechten van het kind - Belang van het kind. 

2014-094 

 
 

19-06-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel 
- Vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel 
- Vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven 
 
Verwerping van het beroep (Klaarblijkelijke 
onbevoegdheid van het Hof) 
 
Rolnummer(s): 5889 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot 
vernietiging - Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het 
Hof - Vonnis van de rechterlijke macht. 

2014-093 

 
 

19-06-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en 
financiële bepalingen (art. 5, 7 en 39, derde lid) 
 
Vernietiging - Handhaving van de gevolgen 
 
Rolnummer(s): 5668 

Grondwettelijk recht - 1. Financiering van de 
gemeenschappen en de gewesten - Fiscaliteit - 
Gewestelijke belastingen - 2. Federale 
bevoegdheden - Fiscale bevoegdheid - 3. 
Bevoegdheden van de gewesten - Gewestelijke 
belastingen - Onroerende voorheffing - a. 
Heffingsgrondslag - b. Belastbare materie - 
Inkomsten uit in België gelegen onroerende 
goederen - Inkomsten uit concessies voor de 
plaatsing van gsm-masten. 

2014-092 

 
 

12-06-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 6 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de 
opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij 
artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5677 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielzoeker 
die bij de Raad van State een cassatieberoep heeft 
ingesteld tegen een arrest van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen - Recht op materiële 
hulp. 

2014-091 

 
 

12-06-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 19 december 
2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting 
van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 
2013 (art. 13) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5674 • 5676 

Fiscaal recht - Met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen - Waals Gewest - 
Belasting op automatische ontspanningstoestellen - 
Verhoging van het bedrag van de belasting op 
toestellen van categorie A. # Grondwettelijk recht - 
1. Bevoegdheden van de gewesten - Financiering 
van de gemeenschappen en de gewesten - 
Fiscaliteit - Gewestelijke belastingen - Belasting op 
automatische ontspanningstoestellen - 2. Federale 
bevoegdheden - Spelen en weddenschappen. # 
Rechten en vrijheden - 1. Bescherming van de 
eigendom - 2. Gelijkheid in fiscale zaken. 

2014-090 

 
 

12-06-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 13 december 2012 houdende diverse 
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van 
de overheidssector (art. 2, 4°) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5637 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 1. 
Pensioenberekening - Preferentiële tantièmes - a. 
Wettelijke preferentiële tantièmes - b. Reglementaire 
preferentiële tantièmes - Uitsluiting - 2. 
Overheidspersoneel - Statutaire ambtenaren. 

2014-089 

 
 

12-06-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Strafwetboek (art. 324ter, § 1) 
 
Geen schending (onder voorbehoud van de in B.9 
vermelde interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5636 

Strafrecht - Misdrijven tegen de openbare veiligheid 
- 1. Betrokkenheid bij een criminele organisatie - 
Afwezigheid van de bedoeling misdrijven te plegen 
of daaraan deel te nemen - 2. Betrokkenheid bij 
bendevorming - Bedoeling misdrijven te plegen of lid 
te zijn van de bende - 3. Betrokkenheid bij een 
terroristische groep - Bedoeling misdrijven te plegen 
of daaraan deel te nemen. 

2014-088 

 
 

06-06-2014 
 

Prejudiciële 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 
219) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5653 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Vennootschapsbelasting - Berekening van de 
belasting - Afzonderlijke aanslagen - 1. Geheime 
commissielonen - 2. Repressief karakter. # Rechten 
en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op 
toegang tot de rechter - Volle rechtsmacht. 
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vraag 

2014-087 

 
 

06-06-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Vlaams decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (art. 10, § 1, vierde lid) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5647 • 5648 

Bestuursrecht - Openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn - Raad voor 
maatschappelijk welzijn - Verkiezing van de leden - 
Voordrachtsakte van kandidaat-werkende leden - 
Ontvankelijkheidsvoorwaarde - Vermelding van een 
of meer kandidaat-opvolgers voor elk kandidaat-
werkend lid. # Rechten en vrijheden - Politieke 
rechten - Recht om te worden verkozen. 

2014-086 

 
 

06-06-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Art. 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, vervangen 
bij artikel 9 van de wet van 5 juni 1970 tot wijziging 
van sommige bepalingen betreffende de 
pensioenregelingen voor werknemers, arbeiders, 
bedienden, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden en 
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en 
gewijzigd bij artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 
415 van 16 juli 1986 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de werknemerspensioenen 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5572 • 5652 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Uitbetaling - Voorwaarde van verblijf in België - 1. 
Buitenlandse gerechtigden die in het buitenland 
verblijven - 2. Belgische gerechtigden die in het 
buitenland verblijven - 3. Buitenlandse gerechtigden 
die in het buitenland verblijven en die niet aan die 
voorwaarde zijn onderworpen. # Rechten en 
vrijheden - Bescherming van de eigendom. 

2014-085 

 
 

22-05-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde (art. 73sexies, eerste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5840 

Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde 
waarde - Invordering van ontdoken belastingen - 
Hoofdelijke gehoudenheid van de daders en de 
medeplichtigen - a .Burgerrechtelijke maatregel - b. 
Rechterlijke controle met volle rechtsmacht. 

2014-084 

 
 

22-05-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 13 en 14 van afdeling 2bis 
(Regels betreffende de handelshuur in het 
bijzonder) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5692 

Burgerlijk recht - Handelshuur - Recht op 
hernieuwing van de huur - Voorwaarde - Aanvraag 
tot huurhernieuwing. # Rechten en vrijheden - 
Eigendomsrecht. 

2014-083 

 
 

22-05-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers (art. 16 en 17) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5724 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Overlevingspensioenen - Werknemers - Uitsluiting - 
1. Langstlevende wettelijk samenwonende die 
sedert ten minste één jaar door een verklaring van 
wettelijke samenwoning met de overleden 
werknemer was verbonden - 2. Wettelijk 
samenwonende die een kind heeft dat uit de 
samenwoning is geboren. # Rechten en vrijheden - 
Recht op sociale zekerheid. 

2014-082 

 
 

22-05-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wetboek van de Belgische Nationaliteit (art. 19, § 2) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5664 

Grondwettelijk recht - Nationaliteit - Verkrijging van 
de Belgische nationaliteit door naturalisatie - 1. 
Staatlozen - 2. Vreemdelingen die hun nationaliteit 
niet kunnen bewijzen - Uitsluiting. 

2014-081 

 
 

22-05-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 6 augustus 1993 betreffende de 
pensioenen van het benoemd personeel van de 
plaatselijke besturen (art. 10) 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5662 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Financiering - Inhouding op het vakantiegeld - 
Personeel van de Franse Gemeenschapscommissie 
dat belast is met de uitoefening van de decretale 
bevoegdheden. 

2014-080 

 
 

08-05-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 
2013 betreffende het Onderwijs XXIII (art. II.1, 1°, 
II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81) 
 
Gedeeltelijke vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5746 • 5756 

Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Huisonderwijs 
- 1. Verplichting om de leerplichtige bij de 
examencommissie in te schrijven met het oog op het 
verkrijgen van een getuigschrift basisonderwijs 
respectievelijk secundair onderwijs - 2. Verplichting 
om de kinderen in het reguliere onderwijs in te 
schrijven in geval van niet-slagen voor examens - 3. 
Eindtermen - 4. Maximaal twee pogingen om voor 
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het verplichte examen te slagen - 5. Individueel 
huisonderwijs en collectief huisonderwijs - 6. 
Ontstentenis van een overgangsperiode. # Rechten 
en vrijheden - 1. Vrijheid van onderwijs - 2. Recht op 
onderwijs - 3. Gelijkheid inzake onderwijs - 4. Recht 
op eerbiediging van het privéleven - 5. Vrijheid van 
eredienst en van meningsuiting - 6. Vrijheid van 
vereniging - 7. Recht op culturele en 
maatschappelijke ontplooiing. 

2014-079 

 
 

08-05-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van vennootschappen (art. 265, § 2) 
 
Geen schending (onder voorbehoud van de in B.8 
en B.9 vermelde interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5681 

Handelsrecht - Vennootschapsrecht - BVBA - 
Faillissement - Verschuldigde 
socialezekerheidsbijdragen - Persoonlijke en 
hoofdelijke aansprakelijkheid van zaakvoerders, 
gewezen zaakvoerders en alle andere personen die 
bestuursbevoegdheid hebben gehad - 1. 
Voorwaarden - Appreciatiebevoegdheid van de 
rechter - 2. Aansprakelijkheid van de zaakvoerders 
en bestuurders van vennootschappen die vóór het in 
werking treden van de in het geding zijnde bepaling 
werden opgericht. # Rechten en vrijheden - 
Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot 
de rechter - Volle rechtsmacht. 

2014-078 

 
 

08-05-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 13 december 2012 houdende diverse 
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van 
de overheidssector (art. 2, 4°, en 3, 1°, eerste lid) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5667 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Overheidspersoneel - Luchtverkeersleiders - 1. 
Ontstentenis van een gunstiger regeling wat de 
leeftijds- en loopbaanvoorwaarden betreft - 2. 
Berekening van de loopbaanduur. 

2014-077 

 
 

08-05-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Wet van 13 december 2012 houdende diverse 
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van 
de overheidssector (art. 3, 5 en 6) 
 
Verwerping van de beroepen (rekening houdend 
met de interpretaties die in B.16.2 en B.23.2 zijn 
vermeld) 
 
Rolnummer(s): 5655 • 5656 • 5657 • 5658 • 5671 • 
5673 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 
Overheidspersoneel - Personeel van de NMBS - 
Rijdend personeel - Preferentiële vervroegde 
pensioenregeling. 

2014-076 

 
 

08-05-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 144) 
 
Schending (in de gegeven interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5634 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - RIZIV - Dienst voor 
geneeskundige evaluatie en controle - Kamer van 
eerste aanleg - Vaststelling van nietigheid van de 
beslissing van de leidend ambtenaar wegens 
miskenning van een op straffe van verval 
voorgeschreven termijn - Mogelijkheid de zaak aan 
zich trekken en de aan de zorgverlener verweten 
inbreuken ten gronde te beoordelen. # Rechten en 
vrijheden - 1. Rechtsbeginselen - Scheiding der 
machten - 2. Recht op een eerlijk proces. 

2014-075 

 
 

08-05-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken (art. 4, § 1, tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5601 

Gerechtelijk recht - Gebruik der talen in 
gerechtszaken - Taal van de rechtspleging - 
Vordering tot wraking van een arbiter ingesteld voor 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Arbiter 
woonachtig in het Nederlandse taalgebied - 
Verplichting om de vordering in te stellen door een 
dagvaarding in het Nederlands. # Rechten en 
vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op 
toegang tot de rechter. 

2014-074 

 
 

08-05-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Art. 4.8.4 en 4.8.28, § 2, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen bij artikel 5 
van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 
2012 houdende wijziging van diverse bepalingen 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft 
 
Gedeeltelijke vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5591 • 5597 

Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke 
ordening - Raad voor Vergunningsbetwistingen - 
Rechtspleging - Bestuurlijke lus - 1. Mogelijkheid 
voor de Raad zijn standpunt over de uitkomst van 
het geschil kenbaar te maken - 2. Ontstentenis van 
tegensprekelijk debat over de mogelijkheid tot 
toepassing van de bestuurlijke lus - 3. Ontstentenis 
van mogelijkheid om een beroep in te stellen tegen 
de beslissing die met toepassing van de bestuurlijke 
lus is genomen na de kennisgeving of de 
bekendmaking daarvan - 4. Uitdrukkelijke motivering 
voorzien na toepassing van de bestuurlijke lus - 5. 
Kosten ten laste van de verzoekende partijen 
wanneer het beroep als gevolg van de toepassing 
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van de bestuurlijke lus wordt verworpen. # 
Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de Staat, 
de gemeenschappen en de gewesten - 
Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 
# Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen 
- 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter - 2. Rechten van verdediging - 3. Debatten 
op tegenspraak - 4. Recht op toegang tot de rechter. 

2014-073 

 
 

08-05-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Bijzondere wet van 19 juli 2012 tot aanvulling van 
artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen, wat de 
hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5584 • 5593 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de 
gewesten - Ondergeschikte besturen - a. Vereniging 
van gemeenten - b. Uitsluitend gemeentelijke 
belangen - 2. Federale bevoegdheden - 
Samenwerking tussen de gewesten - 
Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Overleg 
tussen de gewesten - a. Facultatief overleg - b. 
Verplicht overleg - c. Gewestelijke 
aangelegenheden - d. Deelname van gemeenten 
die lid zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap - 
Afwezigheid van beslissingsbevoegdheid - 3. 
Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - a. 
Lidmaatschap van rechtswege - b. Vrijwillig 
lidmaatschap. 

2014-072 

 
 

08-05-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Wet van 19 juli 2012 houdende verscheidene 
wijzigingen van het Kieswetboek, van de 
gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet 
van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de 
Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende 
diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor 
de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de 
Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 
maart 1989 betreffende de verkiezing van het 
Europese Parlement (art. 4) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5583 • 5588 

Grondwettelijk recht - Verkiezingen - 1. Splitsing van 
de voormalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - 2. 
Kamer van volksvertegenwoordigers - a. Bijzondere 
modaliteiten voor de kiezers in de zes 
randgemeenten - b. Kieskring Brussel-Hoofdstad - 
Verdeling van de zetels tussen de deelnemende 
partijen of lijsten - Afwezigheid van een systeem van 
poolvorming. 

2014-071 

 
 

24-04-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging - 
Vordering tot 

schorsing 

Art. II.10 van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het 
Onderwijs XXIII, in zoverre het een art. 26bis/2, § 1, 
invoegt in het decreet basisonderwijs van 25 
februari 1997 
 
Verwerping van de vordering tot schorsing en het 
beroep tot vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5829 

Voorafgaande rechtspleging - 1. Vordering tot 
schorsing - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - 
Niet-ontvankelijkheid ratione temporis - 2. Beroep tot 
vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - 
Onvoldoende uiteenzetting van de feiten en 
middelen. # Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - 
Huisonderwijs. 

2014-070 

 
 

24-04-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wetboek van strafvordering (art. 625) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5650 

Strafrechtspleging - Herstel in eer en rechten - 
Aanvangspunt van de proeftijd - 1. Voorwaardelijke 
invrijheidstelling - 2. Invrijheidstelling onder toezicht 
van de strafuitvoeringsrechtbank - 3. Voorlopige 
invrijheidstelling. 

2014-069 

 
 

24-04-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

(tussengeschil) 

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het 
organiek statuut van de Nationale Bank van België 
(art. 36/24) 
 
Samenvoeging van zaken - Het Hof beveelt de 
heropening van de debatten 
 
Rolnummer(s): 5621 

Financieel recht - Staatswaarborg - Vennoten van 
bepaalde coöperatieve vennootschappen. # 
Rechtspleging - Prejudiciële vraag - Tussengeschil - 
1. Heropening van de debatten - 2. Samenvoeging 
van zaken. 

2014-068 

 
 

24-04-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 
134) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5619 • 5627 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Personenbelasting - Belastingvrije som - Toeslagen 
voor kinderen ten laste - 1. Aanrekening - a. 
Gehuwde of wettelijk samenwonende 
belastingplichtigen - Echtgenoot met het hoogste 
belastbaar inkomen - b. Feitelijk samenwonenden - 
2. Gevolg van een internationale overeenkomst ter 
voorkoming van dubbele belasting. # Europees 
recht - Vrij verkeer van werknemers. 
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2014-067 

 
 

24-04-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 
houdende algemene bepalingen betreffende het 
energiebeleid (art. 9.1.3) 
 
Schending - Handhaving van de gevolgen 
 
Rolnummer(s): 5596 

Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de 
gewesten - Vlaams Gewest - Energiebeleid - 1. 
Handel in broeikasgasemissierechten - 
Vliegtuigexploitanten - a. Kosteloze toewijzing van 
emissierechten - Voorwaarden - b. Inlevering van 
emissierechten ter dekking van CO2 emissies - 2. 
Territoriale bevoegdheid - Exclusiviteitsbeginsel - 
Extraterritoriale gevolgen - Ontstentenis van een 
samenwerkingsakkoord met de federale Staat. 

2014-066 

 
 

24-04-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 
342, § 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5589 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en 
invordering - Niet-aangifte of laattijdige aangifte - 
Aanslag van ambtswege - Forfaitaire 
minimumwinsten - Toepassingsgebied - 1. 
Ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen - 
2. Werknemers - 3. Buitenlandse ondernemingen - 
4. Belastingplichtigen die een zelfstandige activiteit 
in hoofdberoep uitoefenen - 5. Belastingplichtigen 
die een zelfstandige activiteit in bijberoep 
uitoefenen. 

2014-065 

 
 

03-04-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, psychotrope stoffen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen 
die kunnen gebruikt worden voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen en 
psychotrope stoffen (art. 4, § 6) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5698 

Strafrecht - Misdrijven - Drugsmisdrijven - 
Bijzondere verbeurdverklaring - Zaken die voor het 
plegen van drugsmisdrijven werden gebruikt - Zaken 
die aan derden toebehoren - 1. Ontstentenis van 
teruggaveregeling - 2. Ontstentenis van oproeping 
van de derde te goeder trouw aan wie de zaken 
toebehoren. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele 
waarborgen - Recht van verdediging. 

2014-064 

 
 

03-04-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 17 maart 2013 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 
2006 betreffende de externe rechtspositie van 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten (art. 9) 
 
Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van 
interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5666 

Strafrechtspleging - Strafuitvoeringsrechtbank - 
Procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling - 
Advies van de gevangenisdirecteur - Ontstentenis 
van advies - Onmogelijkheid voor de veroordeelde 
om het advies in rechte af te dwingen. # Rechten en 
vrijheden - Recht op een eerlijk proces. 

2014-063 

 
 

03-04-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse 
bepalingen (art. 7, § 1) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5665 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Werkloosheidsverzekering, ziekteverzekering, 
sector uitkeringen en moederschapsverzekering - 
Toepassingsgebied - 1. Werknemers - 2. Statutaire 
personeelsleden in overheidsdienst - a.- Personen 
van wie de arbeidsverhouding een einde neemt - b. 
Personen die in disponibiliteit zijn gesteld wegens 
ambtsopheffing - Uitsluiting. 

2014-062 

 
 

03-04-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling 
van buitenlandse werknemers (art. 8, § 1, eerste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5631 • 5632 • 5654 • 5661 

Publiek recht - Vreemdelingenrecht - Arbeid - 
Arbeidskaart / Arbeidsvergunning - 1. Categorieën - 
2. Voorwaarden inzake toekenning, geldigheid, 
verlenging, vernieuwing, weigering en intrekking. # 
Rechten en vrijheden - Economische, sociale en 
culturele rechten - Recht op arbeid - 
Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de uitvoerende 
macht. 

2014-061 

 
 

03-04-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Wet van 20 september 2012 tot instelling van het 
"una via"- principe in de vervolging van 
overtredingen van de fiscale wetgeving en tot 
verhoging van de fiscale penale boetes (art. 2, 3, 4, 
14 en 15) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het 
beroep 
 
Rolnummer(s): 5626 

Fiscaal recht - Fiscale fraude - Keuze van de 
repressieve weg - 1. Onstentenis van een criterium 
om uit te maken welke misdrijven worden vervolgd 
door het openbaar ministerie en welke het voorwerp 
uitmaken van een sanctie opgelegd door de 
belastingadministratie - 2. Overleg tussen het 
openbaar ministerie en de belastingadministratie - 3. 
Mogelijkheid van strafvervolgingen tegen een 
persoon die reeds voor in wezen identieke feiten het 
voorwerp heeft uitgemaakt van een administratieve 
sanctie met een strafrechtelijk karakter die definitief 
is geworden. # Rechten en vrijheden - 
Rechtsbeginselen - Algemene rechtsbeginselen - 
Non bis in idem. 

2014-060 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Hoger 
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03-04-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek (art. 
XI.3) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) - Handhaving 
van de gevolgen 
 
Rolnummer(s): 5624 

onderwijs - Door de onderwijsinstellingen gedragen 
vervoerskosten en fietsvergoedingen - 1. 
Hogescholen - Terugbetaling door de Vlaamse 
Gemeenschap - 2. Universiteiten - Ontstentenis van 
terugbetaling door de Vlaamse Gemeenschap. 

2014-059 

 
 

03-04-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens (art. 9) 
 
Schending (binnen de in B.4.2 en B.4.4 vermelde 
perken) 
 
Rolnummer(s): 5224 

Verwerking van persoonsgegevens - 
Verantwoordelijke voor de verwerking - Vrijstelling 
van informatieverplichtingen - Privédetectives - 
Uitsluiting. 

2014-058 

 
 

03-04-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging 
van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de 
gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke 
wet betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het 
Kieswetboek, de wet tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling 
van de gelijktijdige parlements- en 
provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde ' 
pacificatiewet ') en van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat 
de benoeming van de burgemeesters van de 
randgemeenten betreft (art. 4 en 7) 
 
De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5640 • 5641 • 5642 

Bestuursrecht - Gemeenten - Organen van de 
gemeenten - College van burgemeester en 
schepenen - Benoeming van de burgemeesters in 
de zes randgemeenten - Weigering tot benoeming - 
1. Rechterlijk toezicht - Algemene vergadering van 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State - Gevolgen van de arresten - Vernietiging van 
de weigering - Definitieve benoeming - 2. 
Verantwoording. 

2014-057 

 
 

03-04-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging 
van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de 
gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke 
wet betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het 
Kieswetboek, de wet tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling 
van de gelijktijdige parlements en 
provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde ' 
pacificatiewet ') en van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat 
de benoeming van de burgemeesters van de 
randgemeenten betreft (art. 4) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5585 

Bestuursrecht - Gemeenten - Organen van de 
gemeenten - College van burgemeester en 
schepenen - Benoeming van de burgemeesters in 
de zes randgemeenten - Weigering tot benoeming - 
Rechterlijk toezicht - Algemene vergadering van de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
- Gevolgen van de arresten - Vernietiging van de 
weigering - Definitieve benoeming. 

2014-056 

 
 

27-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 36 van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973, vóór de wijziging 
ervan bij artikel 12 van de wet van 19 januari 2014 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5691 

Publiek recht - Rechtscolleges - Rechtspleging - 
Dwangsom - 1. Door de rechtscolleges van de 
rechterlijke orde uitgesproken dwangsom - a. Volle 
rechtsmacht - b. Dubbele aanleg - 2. Door de Raad 
van State uitgesproken dwangsom - 3. Bevoegdheid 
om zich over subjectieve rechten uit te spreken. 

2014-055 

 
 

27-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 
444) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) - Geen 
schending 
 
Rolnummer(s): 5807 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Belastingverhogingen - Beoordelingsvrijheid van de 
rechtbank van eerste aanleg - 1. Geen mogelijkheid 
van uitstel - 2. Onmogelijkheid van opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling. 

2014-054 

 
 

27-03-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (vóór en na 
de wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010) 
 
Schending - De tweede prejudiciële vraag behoeft 
geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5651 

Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en 
honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - 
Ambtenaar van de burgerlijke stand - Beroep tegen 
de beslissing tot weigering om een huwelijk te 
voltrekken. 
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2014-053 

 
 

27-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 12 van afdeling 2bis 
(Regels betreffende de handelshuur in het 
bijzonder) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5643 

Burgerlijk recht - Handelshuur - Overdracht van het 
gehuurde goed - Opzegging van de handelshuur 
door de verkrijger - 1. Voorwaarde - Familiale 
verwantschap tussen de verkrijger en de natuurlijke 
persoon of de vennoten van de 
personenvennootschap ten voordele van wie of 
waarvan de huur wordt opgezegd - 2. Uitsluiting - 
Opzegging ten voordele van een feitelijke 
vereniging. 

2014-052 

 
 

27-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968 (art. 30, § 3) 
 
Geen schending - Schending (lacune in de 
wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5630 

Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Misdrijven - 
Rijden zonder rijbewijs - 1. Geen rijbewijs wegens 
de onmiddellijke intrekking ervan - Strafrechtelijke 
bestraffing - 2. Geen rijbewijs wegens de verlenging 
van de intrekking ervan - Afwezigheid van 
strafrechtelijke bestraffing. 

2014-051 

 
 

27-03-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens 
door de Federale Overheidsdienst Financiën in het 
kader van zijn opdrachten (art. 8 en 11) 
 
Gedeeltelijke vernietiging (lacune in de wetgeving) - 
Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van 
interpretatie) 
 
Rolnummer(s): 5594 

Fiscaal recht - 1. Fiscaal onderzoek, fiscale controle 
of daarmee verband houdende voorbereidende 
werkzaamheden - Verwerking van 
persoonsgegevens - Uitzondering op het recht op 
informatie, op toegang en op verbetering - a. 
Voorbereidende werkzaamheden - Begrip - b. 
Toepassingsgebied - c. Ernst van de verweten feiten 
- d. Gegevens die losstaan van het doel van het 
onderzoek of van de controle - e. Geen beperking in 
de tijd - Duur van de voorbereidende 
werkzaamheden - 2. Dienst voor Informatieveiligheid 
en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer bij 
de FOD Financiën. 

2014-050 

 
 

20-03-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 
houdende diverse bepalingen inzake energie (art. 
11) 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5794 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de 
gewesten - Energie - Bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen - Stelsel van 
groenestroomcertificaten - 2. Federale 
bevoegdheden - Energiebeleid - Tarieven - 
Maximaal aan de eindgebruiker door te rekenen 
kosten - Daadwerkelijk gemaakte kosten om aan de 
certificatenverplichting te voldoen. 

2014-049 

 
 

20-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 
1968 (art. 62, achtste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5788 

Strafrecht - Politie over het wegverkeer - 
Verkeersmisdrijven - Proces-verbaal - Bewijswaarde 
- 1. Overtreders die als natuurlijke persoon houder 
zijn van een nummerplaat - 2. Overtreders die rijden 
met een voertuig dat op naam van een 
rechtspersoon is ingeschreven. 

2014-048 

 
 

20-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 322 en 332quinquies) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5645 

Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - 
Vordering tot gerechtelijke vaststelling van het 
vaderschap - 1. Meerderjarig kind van wie de 
vaderlijke afstamming niet vaststaat - 2. Recht van 
eenieder op vaststelling van zijn afstamming. # 
Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van 
het privé- en gezinsleven - Beperkingen - 
Belangenafweging. 

2014-047 

 
 

20-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 (art. 
50, 6°) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5638 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Personenbelasting - Beroepsinkomsten - 1. 
Bestuurders of zaakvoerders - 2. Beroepskosten - 
Aftrek - Vennootschapsverliezen -Voorwaarde - De 
bestuurder of zaakvoerder heeft reeds 
bedrijfsinkomsten behaald uit de vennootschap. 

2014-046 

 
 

20-03-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Burgerlijk Wetboek (art. 318, § 2, eerste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5628 

Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - 
Vermoeden van vaderschap - Betwisting door de 
moeder - Vervaltermijn van één jaar - Startpunt - 
Geboorte van het kind. # Rechten en vrijheden - 
Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven 
- Beperkingen - Belangenafweging. 

2014-045 

 

Wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde 
aspecten van het statuut van de personeelsleden 

Geïntegreerde politiedienst - Personeel - Statuut - 
Voorwaarden en modaliteiten van de integratie van 
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20-03-2014 

 
Prejudiciële 

vraag 

van de politiediensten en houdende diverse 
bepalingen met betrekking tot de politiediensten (art. 
48) 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5620 

de politiediensten - Bezoldigingsregeling - 
Bijkomende toelage - Beperking - 1. 
Toepassingsgebied - 2. Terugwerkende kracht. # 
Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht. 

2014-044 

 
 

13-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 1595, eerste lid, 2°) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5801 

Burgerlijk recht - Koopcontract tussen echtgenoten - 
Overdracht die een wettige oorzaak heeft - 
Beperking tot de overdracht van de man aan de 
vrouw. # Rechten en vrijheden - Gelijkheid van 
mannen en vrouwen. 

2014-043 

 
 

13-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Gerechtelijk Wetboek (art. 1022, eerste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5606 

Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en 
honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - 
Uitsluiting - Voorlopig bewindvoerder. 

2014-042 

 
 

06-03-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Beslissing van het OCMW 
 
Verwerping van het beroep (Klaarblijkelijke 
onbevoegdheid van het Hof) 
 
Rolnummer(s): 5800 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot 
vernietiging - Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het 
Hof - Beslissing van het OCMW. 

2014-041 

 
 

06-03-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Art. 15, § 1, derde en vijfde lid, en 17, tweede en 
derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen, zoals zij zijn gewijzigd bij de wetten 
van 6 februari 1976 en 26 juni 1992 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5660 

Sociaal recht - Sociaal statuut van de zelfstandigen - 
Sociale bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de rechtspersoon voor de bijdragen 
verschuldigd door zijn mandataris - 1. Niet-
beperking tot de bijdragen die zijn verbonden aan de 
activiteiten van de mandataris binnen de 
vennootschap - 2. Vrijstelling met betrekking tot de 
staat van behoefte van de onderworpene - 
Gevolgen voor de rechtspersoon. 

2014-040 

 
 

06-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 2277) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5607 

Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Periodiek 
betaalbare schulden - Gedeelte van de 
maandelijkse afbetalingen van een lening op 
afbetaling dat met de interesten overeenstemt - 
Verjaringstermijn. 

2014-039 

 
 

06-03-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 8, § 1, vierde lid, van de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap, zoals dat artikel 
vervangen werd bij artikel 122 van de 
programmawet (I) van 24 december 2002 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5422 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Tegemoetkomingen aan mindervaliden - 
Inkomensvervangende tegemoetkoming en 
integratietegemoetkoming - 1. Aanvraag die is 
ingediend door een persoon die op het ogenblik van 
de indiening van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar 
heeft bereikt - Aanvraag die automatisch of 
ambtshalve wordt beschouwd als een aanvraag 
voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - 
2. Aanvraag die is ingediend door een persoon die 
op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 
de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, maar 
die leeftijd wel bereikt tijdens de procedure voor de 
arbeidsgerechten waarbij over zijn aanvraag wordt 
beslist. 

2014-038 

 
 

27-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 22 december 2009 houdende fiscale 
bepalingen (art. 3) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5752 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en 
invordering - Aanslag - Onregelmatige aanslag - 
Nietigverklaring door de rechter om een andere 
reden dan verjaring - Vestiging van een subsidiaire 
aanslag - Termijn - Wijziging van de wetgeving - 
Overgangsmaatregel - Geen terugwerkende kracht. 

2014-037 

 

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 
2013 betreffende het Onderwijs XXIII (art. II.1, 1°, 

Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Huisonderwijs 
- 1. Voorwaarden - Slagen voor het examen van de 
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27-02-2014 

 
Vorderingen 
tot schorsing 

II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81) 
 
Gedeeltelijke schorsing van de bepalingen - 
Verwerping van de vorderingen tot schorsing voor 
het overige 
 
Rolnummer(s): 5746 • 5756 

examencommissie - Wijziging van de wetgeving - 
Onmiddellijke toepassing - 2. Basisonderwijs - 3. 
Secundair onderwijs. # Rechten en vrijheden - 1. 
Recht op onderwijs - 2. Vrijheid van onderwijs. 

2014-036 

 
 

27-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking (art. 
34) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5646 

Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Intergemeentelijke 
samenwerking - Verbod tot uittreding. # Rechten en 
vrijheden - Vrijheid van vereniging. 

2014-035 

 
 

27-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de 
wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van 
de crisismaatregelen en uitvoering van het 
interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het 
compromis van de Regering met betrekking tot het 
ontwerp van interprofessioneel akkoord (art. 42, § 2) 
 
De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5618 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - 
Arbeidsovereenkomsten - Ontslag in het kader van 
een herstructurering - Keuze van de werknemer 
tussen de inschakelingsvergoeding of de combinatie 
van opzeggingsvergoeding en ontslaguitkering. 

2014-034 

 
 

27-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging 
tussen Staten van veroordeelde personen, de 
overname en de overdracht van het toezicht op 
voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde personen, en de overname en de 
overdracht van de tenuitvoerlegging van 
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen (art. 
22) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5613 

Strafrecht - Straffen - Strafuitvoering - Omzetting 
van een in het buitenland uitgesproken 
vrijheidsbenemende straf of maatregel - Beperking 
tot vrijheidsbenemende straffen en uitsluiting van 
geldboeten. 

2014-033 

 
 

27-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 56ter) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5612 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Geneeskundige verzorging 
- Verstrekkingen verleend in een ziekenhuis - 
Systeem van de referentiebedragen. 

2014-032 

 
 

27-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.16, § 
1, eerste lid, 6°) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5604 

Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Stedenbouw en 
ruimtelijke ordening - Vergunningsbeslissingen - 
Beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen - 
1. Door de Vlaamse Regering aangewezen 
adviserende instanties - Beroepsrecht - 2. College 
van burgemeester en schepenen - a. Als 
adviserende instantie - Afwezigheid van 
beroepsrecht - b. Als vertegenwoordiger van de 
gemeente - Beroepsrecht. 

2014-031 

 
 

27-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 
2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (art. 
4.1.20 tot 4.1.22) 
 
Prejudiciële vraag zonder voorwerp 
 
Rolnummer(s): 5408 

Bestuursrecht - Grond- en pandenbeleid - Sociaal 
woonaanbod - 1. Sociale last - Uitvoering in natura 
door private actoren - 2. Sociale huurwoningen - a. 
Overdracht door private actoren aan sociale 
huisvestingsmaatschappijen - Maximumprijzen - b. 
Overdracht door sociale 
huisvestingsmaatschappijen aan de zittende 
huurder - Afwezigheid van maximumprijzen. 

2014-030 

 
 

20-02-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 2012 
houdende de eerste aanpassing van de 
ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor 
het begrotingsjaar 2012 (art. 3 tot 5) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 5603 

Energie - Groene elektriciteit - Groene certificaten - 
Inhouding ten laste van de producenten van groene 
elektriciteit - 1. Kwalificatie - a. Retributie - b. 
Belasting - 2. Fiscaal wettigheidsbeginsel - 
Essentiële elementen - 3. Belastingplichtigen - a. 
Producenten van elektriciteit die een installatie met 
een nominaal vermogen van meer dan 10 kW 
exploiteren - b. Producenten van elektriciteit die een 
installatie exploiteren met een nominaal vermogen 
dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW - 4. 
Aanslagvoet - 5. Terugwerkende kracht. # 
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Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de 
gewesten - Energie - Nieuwe energiebronnen - 2. 
Federale bevoegdheden - Energiebeleid - Tarieven. 

2014-029 

 
 

13-02-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 
betreffende enkele vergunningen waarvoor er 
dringende redenen van algemeen belang bestaan 
(art. 7 tot 9) 
 
Volledige vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5623 

Bestuursrecht - Waals Gewest - Ruimtelijke 
ordening, stedenbouw en leefmilieu - 
Stedenbouwkundige vergunningen, 
milieuvergunningen en globale vergunningen - 
Dringende redenen van algemeen belang - 
Bekrachtiging door het Parlement. # Rechten en 
vrijheden - Recht op de bescherming van een 
gezond leefmilieu. # Europees Unierecht - 
Leefmilieu - 1. Milieueffectbeoordeling - 2. 
Rechterlijke toetsing. # Internationale verdragen - 
Verdrag van Aarhus. 

2014-028 

 
 

13-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 25 augustus 1885 houdende herziening 
van de wetgeving inzake koopvernietigende 
gebreken (art. 1 en 2, eerste en tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5614 

Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Koop - 
Koopvernietigende gebreken - Vordering van de 
koper - Verkoop van paarden - a. Aanvaardbare 
koopvernietigende gebreken - b. Termijn om de 
vordering in te stellen. 

2014-027 

 
 

13-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 38, § 3, van het decreet van het Waalse Gewest 
van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de 
gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij 
artikel 13 van het decreet van 4 oktober 2007 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5153 

Energie - Groene elektriciteit - Dubbele groene 
certificaten - Installaties voor warmtekrachtkoppeling 
waarbij hout of houtafvalstoffen worden 
gevaloriseerd - Uitsluiting. # Europees Unierecht - 
Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

2014-026 

 
 

06-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 4, § 2, van het koninklijk besluit van 18 
november 1996 houdende invoering van een sociale 
verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval 
van faillissement, en van gelijkgestelde personen, 
met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de 
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
bekrachtigd bij de wet van 13 juni 1997 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5633 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Sociaal statuut 
van de zelfstandigen - Maandelijkse financiële 
uitkering toegekend aan de failliet verklaarde 
zelfstandigen - Voorwaarden - Geen recht op een 
vervangingsinkomen. 

2014-025 

 
 

06-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
zoals dat artikel werd gewijzigd bij art. 2 van de wet 
van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse 
bepalingen betreffende de regeling inzake 
automatische vergoeding van de schade, geleden 
door zwakke weggebruikers en passagiers van 
motorrijtuigen 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5615 

Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen - Automatische vergoeding van de 
slachtoffers van verkeersongevallen - 
Toepassingsgebied - Ongevallen die zich voordoen 
binnen een aan een spoorweg gebonden 
motorrijtuig terwijl het voertuig zich bevindt op een 
plaats volledig afgezonderd van het verkeer. 

2014-024 

 
 

06-02-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Decreet van de Franse Gemeenschap van 12 juli 
2012 houdende wijziging van het decreet van 8 
maart 2007 betreffende de algemene 
inspectiedienst, de dienst voor pedagogische 
raadgeving en begeleiding van het door de Franse 
Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen 
voor pedagogische raadgeving en begeleiding van 
het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde 
onderwijs en betreffende het statuut van de 
personeelsleden van de algemene inspectiedienst 
en van de pedagogische adviseurs (art. 40) 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5598 • 5599 

Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - 
Rechtspositie van het personeel - Bevorderingsambt 
van inspecteur - Benoemingsvoorwaarden - 
Deelnemen aan en slagen voor de selectieproef die 
toegang verleent tot de stage - Overgangsregeling. 
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2014-023 

 
 

06-02-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Art. 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007 
tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, in samenhang gelezen met art. 
42septies van die wet van 15 december 1980 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5532 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - 
Fraude - Mogelijkheid voor de minister of zijn 
gemachtigde om een einde te maken aan het 
verblijfsrecht - Terugwerkende kracht - 1. 
Familieleden van een burger van de Europese Unie 
- 2. Familieleden van een vreemdeling die geen 
burger van de Europese Unie is. # Rechten en 
vrijheden - Rechtsbeginselen - Algemene 
rechtsbeginselen - Niet-retroactiviteit van de wetten. 

2014-022 

 
 

29-01-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Beslissing van de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen - Bericht van de Vice-
eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken 
en Gelijke Kansen - Traagheden of onwettigheden 
begaan door een administratie 
 
Verwerping van het beroep (Klaarblijkelijke 
onbevoegdheid van het Hof) 
 
Rolnummer(s): 5770 

Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot 
vernietiging - Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het 
Hof - Administratieve beslissingen. 

2014-021 

 
 

29-01-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten 
laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van 
de door dit feit veroorzaakte schade 
 
Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid van het beroep) 
 
Rolnummer(s): 5753 

Bestuursrecht - Gemeenten - Overtreding van 
gemeentelijke reglementen en verordeningen - 
Gemeentelijke administratieve sancties 
t.a.v.minderjarigen die de volle leeftijd van veertien 
jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten. # 
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot 
vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid. 

2014-020 

 
 

29-01-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Art. 104/1 en 108, § 2, eerste lid, van de basiswet 
van 12 januari 2005 betreffende het 
gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerden, zoals ingevoegd respectievelijk 
vervangen bij de art. 4 en 5 van de wet van 1 juli 
2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 
2005 betreffende het gevangeniswezen en de 
rechtspositie van de gedetineerden 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het 
beroep 
 
Rolnummer(s): 5713 

Strafrecht - Gevangeniswezen en rechtspositie van 
gedetineerden - 1. Fouillering op het lichaam - 
Stelselmatige fouillering - 2. Schade toegebracht 
aan gevangenisgoederen door de gedetineerde - 
Beslissing van de gevangenisdirecteur inzake de 
buitencontractuele aansprakelijkheid - Beroep bij de 
rechtbank van eerste aanleg. # Rechten en 
vrijheden - 1. Recht op de integriteit van de persoon 
- Verbod van onmenselijke of onterende 
behandelingen of bestraffingen - 2. Jurisdictionele 
waarborgen - a. Onafhankelijke en onpartijdige 
rechter - b. Recht op toegang tot de rechter - c. 
Rechten van de verdediging. 

2014-019 

 
 

29-01-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 
2009 ter bekrachtiging van de vergunning 
afgeleverd voor de aanleg van een weg van het type 
RGG (E420) tussen Frasnes-lez-Couvin en Brûly 
(singelweg Couvin en verkeersverbinding Couvin-
Brûly) overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 
betreffende enkele vergunningen waarvoor er 
dringende redenen van algemeen belang bestaan 
 
Afstand 
 
Rolnummer(s): 5699 

Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
- Waals Gewest - Stedenbouwkundige vergunning - 
Dwingende redenen van algemeen belang - 
Bekrachtiging door het Parlement. # Beroep tot 
vernietiging - Afstand. 

2014-018 

 
 

29-01-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Decreet van het Vlaams Gewest van 23 januari 
1991 inzake de bescherming van het leefmilieu 
tegen de verontreiniging door meststoffen (art. 21, § 
6, 2°, juncto artikel 9, en artikel 40bis) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5635 

Leefmilieu - Vlaams Gewest - Verontreiniging door 
meststoffen - Landbouw- of veeteeltinrichting - 
Dierlijke mestproductie - Superheffing - 
Overgangsmaatregel - Mogelijkheid tot uitstel en 
afstel - 1. Producent van mestoverschotten die zich 
in het spoor van vrijwillige afbouw van de veestapel 
heeft ingepast - Uitsluiting - 2. Producent van 
mestoverschotten die zich in het spoor van de 
mestverwerking heeft ingepast - Verwerkbaarheid 
van de mestoverschotten - 3. Terugwerkende kracht 
- Rechtszekerheid. 

2014-017 

 
 

29-01-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 
2009 gecoördineerde Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (art. 6.1.7 en 6.1.46) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5602 

Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
- Vlaams Gewest - Niet-uitvoering van door een 
rechter uitgesproken herstelmaatregelen - 
Ambtshalve uitvoering - 1. Door de 
stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen - Voorafgaand positief 
advies van de Hoge Raad voor het 
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Handhavingsbeleid - 2. Door de veroordeelde - 
Afwezigheid van voorafgaand positief advies van de 
Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 

2014-016 

 
 

29-01-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 318, § 2, eerste lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5565 

Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - 
Vermoeden van vaderschap - Betwisting door de 
biologische vader van het kind - Vervaltermijn van 
één jaar - Startpunt - Ontdekking van het feit dat hij 
de biologische vader van het kind is. # Rechten en 
vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en 
gezinsleven - Beperkingen - Belangenafweging. 

2014-015 

 
 

29-01-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Decreet van het Vlaams Gewest van 2 juli 1981 
betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen (art. 12 en 37) 
 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie - De eerste prejudiciële vraag behoeft 
geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5551 

Milieurecht - Vlaams Gewest - Afvalstoffen - 
Achterlaten van afvalstoffen - Risico van hinder of 
schade voor de mens of het leefmilieu - Ambtshalve 
verwijdering van de afvalstoffen op kosten van de 
eigenaar van het met afvalstoffen vervuild terrein. 

2014-014 

 
 

29-01-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 
37, derde lid, 285 en 292) 
 
Geen schending (wat de art. 285 en 292 betreft) - 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie (wat art. 37, derde lid betreft) 
 
Rolnummer(s): 5547 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - 
Vennootschapsbelasting - Roerende inkomsten - 
Inkomsten van buitenlandse oorsprong - 
Verrekening van het forfaitaire gedeelte van 
buitenlandse belasting - 1. Niet-overdraagbaar 
karakter - 2. Niet-terugbetaalbaar karakter - 3. 
Annualiteit van de belasting. 

2014-013 

 
 

29-01-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest van 16 december 2011 houdende de 
algemene uitgavenbegroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde bepalingen - 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 5457 • 5462 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de 
gemeenschappen - Culturele aangelegenheden - a. 
Beleid inzake beroepsopleiding - b. Gemeentelijke 
sportopleidingen en gemeentelijke 
sportinfrastructuren - Aanvullende financiering - 2. 
Bevoegdheden van de gewesten - Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest - a. Financiering van de 
gemeenschapscommissies - Financiering van 
beroepsopleidingen - b. Algemene financiering van 
gemeenten. 

2014-012 

 
 

23-01-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (art. 
232 en 240) 
 
Schending (lacune in de wetgeving) 
 
Rolnummer(s): 5610 

Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwverbod als 
gevolg van een beschermingsmaatregel - 
Ontstentenis van regeling inzake schadevergoeding. 
# Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht. 

2014-011 

 
 

23-01-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken (art. 4, § 1, tweede lid) 
 
Schending in de gegeven interpretatie 
 
Rolnummer(s): 5582 

Gerechtelijk recht - Gebruik der talen in 
gerechtszaken - Taal van de rechtspleging - Sociale 
geschillenregeling - Werknemer wiens prestaties zijn 
verbonden aan een exploitatiezetel gelegen op het 
grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad - Werknemer die het slachtoffer van een 
arbeidsongeval is - Vordering tegen de door zijn 
werkgever gekozen wetsverzekeraar. 

2014-010 

 
 

23-01-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde (art. 42, § 3, tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5563 

Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde 
waarde - Vrijstellingen - Goederenleveringen en 
diensten verricht in het kader van diplomatieke en 
consulaire betrekkingen of bestemd voor de 
internationale instellingen - Voorwaarden - 
Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de minister van 
Financiën. 

2014-009 

 
 

23-01-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Vlaams decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van 
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (art. 64) - 
Vlaams decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van 
het Provinciedecreet van 9 december 2005 (art. 59) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de 
beroepen onder voorbehoud van de interpretatie 
vermeld in B.7.5. 
 
Rolnummer(s): 5559 • 5560 • 5568 • 5569 • 5570 

Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de 
gewesten - Ondergeschikte besturen - Gemeenten 
en provincies - Werking van provinciale en 
gemeentelijke instellingen - Vordering waarover de 
gemeente of de provincie beschikt - Stilzitten van 
het bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
een inwoner - Voorwaarden - 2. Federale 
bevoegdheden - Procedure voor de rechtscolleges - 
Inwoner van een gemeente of provincie die namens 
die gemeente of provincie in rechte optreedt - 
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Ontvankelijkheidsvoorwaarden. # Bestuursrecht - 
Gemeenten en provincies - Vordering waarover de 
gemeente of de provincie beschikt - Stilzitten 
bestuur - Inwoner van een gemeente of provincie 
die namens die gemeente of provincie in rechte 
optreedt - Ontvankelijkheidsvoorwaarden. 

2014-008 

 
 

23-01-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 
houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 
mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke 
energieproductie (art. 4, 6 en 8) 
 
Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de 
beroepen onder voorbehoud van de interpretatie 
vermeld in B.68 
 
Rolnummer(s): 5558 • 5561 

Energie - Vlaams Gewest - Milieuvriendelijke 
elektriciteit - Groenestroomcertificaten - Wijziging 
van de toekenningsvoorwaarden - 1. 
Rechtszekerheid - 2. Gewekt vertrouwen - 3. 
Eigendomsrecht. 

2014-007 

 
 

23-01-2014 
 

Beroepen tot 
vernietiging 

Art. 174/1 en 313 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de 
art. 28 en 33 van de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen, en, bijkomstig, art. 25 
tot 38 van dezelfde wet 
 
Gedeeltelijke vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5314 

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Roerende 
inkomsten - Spaardeposito's - Heffing - Verhoging - 
1. Door de ingezeten banken betaalde interesten - 
2. Door de niet-ingezeten banken betaalde 
interesten. # Europees recht - Vrij verrichten van 
diensten. 

2014-006 

 
 

23-01-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

Ordonnantie van de Verenigde Vergadering van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 
24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor 
opvang of huisvesting van bejaarde personen (art. 
11 tot 19) 
 
Geen schending - De tweede prejudiciële vraag 
behoeft geen antwoord 
 
Rolnummer(s): 5121 

Voorzieningen voor bejaarden - Service-residenties, 
centra voor dagopvang en centra voor nachtopvang 
- 1. Programmering - 2. Erkenning. # Europees recht 
- Diensten - Richtlijn - Toepassingsgebied. # 
Rechten en vrijheden - Vrijheid van handel en 
nijverheid - Beperkingen. 

2014-005 

 
 

16-01-2014 
 

Vordering tot 
uitlegging 

Arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012 
 
Uitlegging 
 
Rolnummer(s): 5679 

Leefmilieu - Strijd tegen geluidshinder - 
Overtredingen - Administratieve geldboeten - 
Onmogelijkheid om verzachtende omstandigheden 
in aanmerking te nemen. 

2014-004 

 
 

16-01-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Gerechtelijk Wetboek (art. 1053, tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5566 

Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - 
Rechtsmiddelen - Hoger beroep - Onsplitsbaar 
geschil - Verplichting om alle niet in beroep 
komende of niet in beroep gedagvaarde partijen in 
de zaak te betrekken - Termijn. # Rechten en 
vrijheden - Recht op een eerlijk proces - Recht op 
toegang tot de rechter. 

2014-003 

 
 

16-01-2014 
 

Prejudiciële 
vraag 

Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van 
volgende internationale akten : 1. Verdrag 
betreffende de eenmaking van enige beginselen van 
het octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 
november 1963; 2. Verdrag tot samenwerking 
inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, 
opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; 3. 
Verdrag betreffende de verlening van Europese 
octrooien (Europees Octrooiverdrag), 
Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, 
opgemaakt te München op 5 oktober 1973; 4. 
Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de 
Gemeenschappelijke Markt 
(Gemeenschapsoctrooiverdrag), en 
Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 
15 december 1975 (art. 5, § 2) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 5506 

Intellectueel eigendomsrecht - Europees octrooi - 
Houder van een Europees octrooi verleend in het 
Engels en gepubliceerd vóór 13 december 2007, 
vervolgens in stand gehouden, na die datum, door 
het Europees Octrooibureau na een 
oppositieprocedure - Verplichting om een vertaling 
te bezorgen - Sanctie. # Rechten en vrijheden - 
Eigendomsrecht. 

2014-002 Art. 49, § 2, en art. 79bis tot 79octies van het 
decreet van 31 maart 2004 betreffende de 

Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - 
Universiteiten - Studierichting - Geneeskunde - 
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16-01-2014 
 

Prejudiciële 
vragen 

organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering 
van de integratie in de Europese ruimte van het 
hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering 
van de universiteiten, zoals zij in het academiejaar 
2005-2006 op de studie geneeskunde van 
toepassing waren 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 5505 

Toegang tot het tweede jaar van bachelor in de 
geneeskunde. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op 
onderwijs - 2. Gelijkheid van toegang tot het 
onderwijs. 

2014-001 

 
 

16-01-2014 
 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging [en de 
verwijdering van vreemdelingen] en de wet van 17 
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan 
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van 
de strafuitvoeringsmodaliteiten 
 
Gedeeltelijke vernietiging 
 
Rolnummer(s): 5488 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - 
Asielprocedure / Subsidiaire bescherming - Veilig 
land van herkomst - Beslissing tot niet-
inoverwegingneming die de Commissaris-generaal 
voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft 
genomen - Beroep bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. # Rechten en vrijheden 
- 1. Verbod van onmenselijke of vernederende 
behandelingen - 2. Recht op een daadwerkelijk 
beroep. 
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