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DEEL I: ALGEMENE INLEIDING  

I/ BASISBEGRIPPEN EN CENTRALE THEMA’S VAN HET 

GRONDWETTELIJK RECHT  

In dit hoofdstuk bekijken we het centrale begrip van het grondwettelijk recht, m.n. DE GRONDWET. Ook 

staan we stil bij enkele centrale thema’s van deze rechtsdiscipline.  

DE GRONDWET  

BETEKENIS EN FUNCTIES VAN DE GRONDWET  

Om te kijken wat een grondwet precies is, baseren we ons op twee historische teksten uit het eind van de 

18e eeuw. Ze vormen de aanloop voor de eerste moderne grondwetten en zijn een krachtige en eloquente 

formulering van de voornaamste ideeën en principes die aan het grondwettelijk recht ten grondslag liggen. 

De grondwet vervult twee functies m.n. het organiseren en het beperken van de overheidsmacht.  

(1) De democratische organisatie van de overheidsmacht over haar onderdanen. Dit is een zgn. positieve 

functie, die ervoor zorgt dat een overheid zichzelf vorm geeft of ‘constitueert’. De grondwet creëert een 

regering en legt de verschillende bevoegdheden vast. Daarom is zij ook de primaire rechtsbron van 

het rechtssysteem. Kortom: door het aannemen van een grondwet, constitueert een politieke 

gemeenschap zich tot een RECHTSGEMEENSCHAP.  

(2) Het beperken van de overheidsmacht. Dit is een zgn. negatieve functie, die aan de hand van twee 

technieken wordt uitgeoefend nl. (a) het verdelen van de overheidsmacht & (b) het verankeren van 

fundamentele rechten en vrijheden. Dit alles is geïnspireerd door Locke en Montesquieu (vergelijkende 

studie). 

a. Machtenscheiding: dit kan door middel van twee technieken gebeuren; de meeste 

grondwetten zullen beide combineren.  

De eerste manier is de zgn. horizontale machtenscheiding, i.e. tussen meerdere instellingen van 

eenzelfde overheid. Traditioneel wordt de ‘trias politica’ onderscheiden: wetgevende, 

uitvoerende en rechterlijke functie. Dit kan opnieuw op twee manieren: ofwel volgens de 

these van absolute machtenscheiding, d.w.z. drie volledig onafhankelijke organen; ofwel door het 

streven naar evenwicht in een systeem van ‘checks and balances’ (cf. Madison). Afhankelijk van 

de gekozen methode, komen we terecht in een verschillend juridisch model: het jurisdictioneel 

dualisme (naast elkaar bestaan van verschillende types rechtscolleges) of het jurisdictioneel monisme 

(gewone rechter in beginsel ook bevoegd voor geschillen tussen bestuur en burger, cf. 

Angelsaksische systeem). Een belangrijk voordeel van de machtenspreiding is evenwel dat ze 

arbeidsverdeling en functionele specialisatie mogelijk maakt.  

De tweede methode is de zgn. verticale machtenscheiding, i.e. tussen verschillende territoriaal 

omschreven overheden. Dit leidt tot een gelaagde rechtsorde; we maken immers deel uit van 

verschillende overheidsverbanden. Zo impliceert federalisme de spreiding van bevoegdheden 

tussen verschillende autonome rechtsordes. Bij decentralisatie worden bepaalde taken door de 

centrale overheid toegekend aan ondergeschikte (lokale) besturen. Deze gelaagde rechtsorde 

confronteert ons met een situatie van constitutioneel pluralisme. Echter, het zgn. 

subsidiariteitsbeginsel kan het democratische gehalte van de besluitvorming laten toenemen.  

b. Verankering van rechten en vrijheden: deze functie leek voor de Amerikaanse 

grondwetgever zo evident dat er in de oorspronkelijke tekst van 1787 zelfs geen 

grondrechtencatalogus was opgenomen; deze werd in 1791 via amendementen toegevoegd. 

Grondrechten leggen een inhoudelijke beperking op aan de overheidsmacht.  

c. Overige functies: streven naar natie- of staatsvorming; programmatorische functie.  
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Kortom: we kunnen de grondwet in navolging van de verlichtingsfilosofen zien als een maatschappelijk 

contract. De constitutionele democratie werpt zich op als het tegendeel van anarchie en tirannie.  

GRONDWET IN MATERIËLE EN FORMELE ZIN  

 In materiële zin: het geheel van regels (over organisatie/beperking van het overheidsgezag).  

 In formele zin: de specifieke tekst die we ‘grondwet’ noemen en die met een bijzonder gezag is 

bekleed. Dit is het gevolg van twee eigenschappen nl. (1) slechts op een bijzondere wijze te wijzigen 

& (2) de hiërarchisch hoogste rechtsregel binnen een rechtssysteem.  

o Beide vormen vallen niet samen!  

ENKELE CLASSIFICATIES  

Het constitutionele project kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen; dit heeft te maken met drie 

ruimere classificaties. Vooreerst: grondwet en STAATSVORM – bekendst is de directe democratie. Daarnaast 

is de representatieve (indirecte) democratie nu de meest courante vorm; vertegenwoordigers nemen de politieke 

beslissingen. Dit laat naast het praktische voordeel ook de mogelijkheid tot professionalisering van de 

politiek. Nadelig is dat het bestuur in handen is van een beperkte groep; daarom is er steeds meer een 

pleidooi voor een aanvulling met participatieve en deliberatieve democratie. Er is tevens een belangrijk 

onderscheid tussen de meerderheidsdemocratie en de consensus- of pacificatiedemocratie.  

Een tweede classificatie heeft betrekking op grondwet en REGERINGSVORM. Er is een onderscheid tussen 

parlementaire systemen enerzijds i.e. de regering die samengesteld is uit of minstens politiek verantwoording 

verschuldigd is aan de meerderheid in het parlement. Anderzijds zijn er presidentiele systemen waarin de 

president afzonderlijk wordt verkozen en hij geen deel uitmaakt van het parlement en als dusdanig daaraan 

ook geen verantwoording is verschuldigd. Dit houdt verband met de horizontale machtenscheiding: in een 

parlementair systeem is er institutionele samenhang tussen de uitvoerende en wetgevende macht; parlement 

en regering bevinden zich in een wederzijds afhankelijke relatie. Er is dan ook voorzien in samenwerking 

tussen beide actoren. Het presidentieel systeem daartegenover hanteert een striktere scheiding tussen beide 

machten; ze zijn afzonderlijk verkozen! Toch bestaat ook daar een systeem van ‘checks and balances’. Een 

hybride model kan overigens ook, kijk naar het Franse semipresidentieel regime.  

De derde classificatie heeft te maken met grondwet en STAATSVORM, dat begrip verwijst naar de wijze 

waarop de verhoudingen worden geregeld en de bevoegdheden worden verdeeld tussen de verschillende 

overheden in de gelaagde rechtsorde. Merk op dat het hier slechts gaat om theoretische modellen! Cruciaal in dit 

verband is het begrip soevereiniteit i.e. ‘hoogste macht of gezag’ [suprema potestas]. Een staat is op extern 

gebied soeverein wanneer hij onafhankelijk is van andere staten of bovenstatelijke verbanden. Interne 

soevereiniteit verwijst dan weer naar de hoogste rechtsbevoegdheid binnen een overheidsverband. In het 

grondwettelijk recht spreekt men van de Kompetenz-Kompetenz; het hoogste gezag berust bij de overheid 

of het niveau dat bevoegd is om te beslissen over de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende 

overheden. We maken een onderscheid tussen twee (grote) principes:  

(1) De gecentraliseerde en de gedecentraliseerde eenheidsstaat: de soevereiniteit berust bij het centrale 

niveau. Er kan wel sprake zijn van deconcentratie, maar in dat geval staan de lagere instanties onder 

hiërarchisch toezicht van dat centrale niveau. In de gedecentraliseerde eenheidsstaat kunnen er wel 

ondergeschikte besturen met een eigen rechtspersoon voorkomen, die dan onderworpen zijn aan een 

minder sterke vorm van administratief of bestuurlijk toezicht. Verder onderscheid kan gemaakt worden 

tussen territoriale (bevoegdheid over bepaald grondgebied) en functionele (bevoegdheid omwille van 

expertise in bepaald beleidsdomein) decentralisatie. Twee dingen zijn van belang om in het achterhoofd 

te houden: (1) de begrippen slaan niet louter op de gezagsstructuur, maar worden ook gebruikt als 

organisatiebeginsel & (2) ook in deze staatsstructuur behouden de lokale besturen hun rol van betekenis.  
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(2) Federalisme heeft als uitgangspunt de toekenning van autonome bevoegdheden aan geografisch 

afgebakende deelgebieden van een groter federaal geheel. We onderscheiden drie vormen: (1) federale 

staat met naast het centrale (federale) niveau deelstaten die gezag uitoefenen over een bepaald deel van 

het grondgebied. (2) De confederatie, dat is geen staat, maar een internationaal samenwerkingsverband van 

soevereine staten; het hoogste gezag berust bij de deelnemende staten, niet bij het centrale (confederale) 

besluitvormingsniveau. De juridische grondslag is een verdrag, geen grondwet. Staten beschikken in 

dergelijk verband over het recht van secessie. (3) Een federale unie of federatie van staten is een tussenvorm van 

(1) en (2). De soevereiniteit is hierbij eerder gedeeld tussen de federatie en de lidstaten.  

Een belangrijke vraag voor alle federale structuren is hoe de centrale besluitvorming het best wordt 

georganiseerd. Daarbij heerst een spanning tussen enerzijds het ‘democratische principe’ (gewone 

meerderheid) en anderzijds het ‘federale principe’ (beschermen rechten kleinere deelgebieden). Vaak is 

een compromis het tweekamerstelsel. Verder kan nog onderscheid gemaakt worden tussen centripetale (bv.: 

VS) en centrifugale (bv. België) systemen, wanneer gekeken wordt naar hun ontstaansgeschiedenis. Ook 

tussen symmetrisch en asymmetrisch naargelang de mate van autonomie die aan de deelgebieden wordt 

toegekend. Tot slot is er de tegenstelling duaal vs. coöperatief federalisme m.b.t. de wijze waarop 

bevoegdheden worden verdeeld en uitgeoefend.  

De voordelen van federalisme zijn dat het recht doet aan het subsidiariteitsbeginsel, ook is het bestaan 

van meerdere rechtsordes een risicobeperkende factor en tevens een manier om machtsconcentratie en 

mogelijk machtsmisbruik tegen te gaan. Het is ook een manier om vrede en veiligheid te garanderen 

(EU). Nadelen zijn de hoge kosten en de beperkte efficiëntie, tevens stoppen (grote) problemen vaak 

niet aan de grenzen. Het gevaar bestaat bovendien op een tirannieke meerderheid.  

ENKELE CENTRALE THEMA’S VAN HET GRONDWETTELIJK RECHT  
Er zijn twee belangrijke constitutioneelrechtelijke vraagstukken m.n. de verankering van de grondwet en 

het gebruik van bijzondere meerderheden & de rechterlijke controle op de wetgevende en uitvoerende 

macht. Het eerste probleem heeft betrekking op het bijzondere gezag van de grondwet; het feit dat ze 

moeilijk kan worden gewijzigd. Dit kan op twee manieren worden benaderd: (1) toegeven dat het 

grondwetsidee op gespannen voet staat met het democratiebeginsel of (2) ons begrip ‘democratie’ verfijnen. 

Immers, democratie veronderstelt procedurele afspraken naast een inhoudelijke component; dit 

veronderstelt de bescherming van de persoonlijke vrijheden en de rechten van minderheden in de 

samenleving. De grondwet kan vergeleken worden met het beeld van Odysseus. Het tweede probleem 

stelt de vraag naar de legitimiteit van de rechterlijke controle over het overheidshandelen of de 

grondwettigheidstoetsing van bestuurshandelingen en wetgeving. Is het aan niet-verkozen rechters om de 

wetgever terug te fluiten? Het dilemma komt neer op volgende vraag: wie (verkozen wetgever vs. niet-

verkozen rechter) is best geplaatst om zich te buigen over de grondwettigheid van wetten? Er is een 

onderscheid tussen een centraal en diffuus toetsingsstelsel: in het eerste geval wordt er een speciaal 

grondwettelijk hof opgericht; in het tweede geval kan elke rechter zich uitspreken over de grondwettigheid 

van wetgeving. Het is natuurlijk een andere zaak hoe de rechter deze bevoegdheid dient uit te oefenen…  

II/ BRONNEN VAN HET GRONDWETTELIJK RECHT  

Dit hoofdstuk behandelt de bronnen van het constitutioneel recht dat in Vlaanderen en België van 

toepassing is. De bedoeling is de historische, filosofische en juridische basiskenmerken van de belangrijkste 

constitutioneelrechterlijke bronnen te schetsen. Hoe ze zich tot elkaar verhouden, volgt verder.  

BELGISCHE BESTUURSNIVEAUS  

DE BELGISCHE GRONDWET  

We beginnen met de HISTORISCHE CONTEXT: de Belgische Grondwet is in wezen een kritiek op het 

Nederlandse bestuursmodel van voor de onafhankelijkheid. Er waren verschillende bewaren: (1) betreffende 
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de institutionele kenmerken van het regime, in het bijzonder de positie van de Koning. Willem nam aan dat hij 

bevoegd was voor die taken die de Grondwet niet uitdrukkelijk aan één van de staatsmachten had 

toegewezen, bovendien kon hij zich niet vinden in de idee van parlementaire ministeriële 

verantwoordelijkheid. Ook aanvaardde de koning geen rechterlijke controle op de wettigheid van 

bestuurshandelingen; tevens was het demografisch sterkere Zuiden ondervertegenwoordigd. (2) Met de 

gevoerde godsdienst- en onderwijspolitiek was men ook ontevreden. (3) Het aan banden leggen van politieke rechten 

en vrijheden, meer in het bijzonder de inbreuken op pers- en verenigingsvrijheid. (4) De heikele kwestie van 

de taalpolitiek: Nederlands als enige officiële taal voor de administratie en het gerecht. Uit deze grieven 

vloeide het zgn. monsterverbond voort en na een reeks historische feiten was de Grondwet van 1831 een 

feit. Op 24 september 1830 werd een Voorlopige Regering tot stand gebracht, die op 4 oktober de Belgische 

onafhankelijkheid uitriep. De Grondwetcommissie ging op 6 oktober van start en was tegen 16 oktober 

klaar met haar werkzaamheden. Slechts 10% van de bepalingen in onze Grondwet waren toen origineel. De 

verkiezing van de Volksraad vond plaats op 3 november 1830, slechts 0,75% (!) van de bevolking nam deel 

aan de verkiezing. Op 7 februari 1831 werd de Grondwet bekrachtigd en afgekondigd; op 21 juli legde 

Koning Leopold I de grondwettelijke eed af. Latere historische evoluties die onze grondwet tekenen zijn 

van tweeërlei aard: de uitbreiding van het kiezerskorps (Alg. enkelvoudig stemrecht, 1893, 1921; alsook 

vervanging meerderheidsstelsel door evenredige vertegenwoordiging) & de communautaire geschiedenis.  

De BASISBEGINSELEN van onze grondwet vloeien voort uit bovenstaande grieven. Zo is art. 33 m.b.t. de 

soevereiniteit een scharnierbepaling: het is de Grondwet, welke een systeem van machtenscheiding heeft 

ingesteld, die de grenzen van de bevoegdheden van de staatsmachten bepaalt. Volgens het systeem van 

nationale soevereiniteit berust de hoogste macht niet bij het ‘het volk’, mar bij ‘de natie’, een notie die zou 

verwijzen naar de fictieve blijvende en ondeelbare collectiviteit van burgers uit het heden, verleden en 

toekomst. Directe inspraak via een referendum is op die manier uitgesloten, want het volk is niet soeverein! 

Ook art. 42 geeft dit aan: leden van de kamers vertegenwoordigen de natie, en niet enkel degenen die hen 

hebben verkozen. Echter, de tegenstelling tussen volkssoevereiniteit en nationale soevereiniteit bestond nog 

niet in 1830; dit is dus met een korrel zout te nemen; bovendien vermeldt de Gw het begrip ‘soevereiniteit’ 

niet eens. Verdere basisprincipes handelen over de democratievorm nl. representatieve democratie, cf. art. 61 

heeft iedere kiezer recht op één stem. België werd naderhand omgevormd tot een pacificatiedemocratie. De 

regeringsvorm is een parlementaire monarchie: de Koning zelf zou hierbij echter niet langer de politieke 

verantwoordelijkheid dragen, die ressorteert onder zijn ministers (art. 88, 105). De grondwetgever stelt 

aangaande de horizontale machtenscheiding een onafhankelijke rechterlijke macht in, cf. art. 151; er werd ook 

een systeem met ‘checks and balances’ in het leven geroepen, geen absolute scheiding van de machten (art. 

144, 145, 159, 158). De Grondwet verankerde ook een reeks rechten en vrijheden met een voor die tijd 

progressieve grondrechtencatalogus. Tot slot koos men voor een gedecentraliseerde eenheidsstaat betreffende 

de verticale machtenscheiding en staatsvorm; vanaf de jaren ’70 werd dit omgevormd tot een federale staat. 

De Grondwet besteed natuurlijk ook aandacht aan de te volgen procedures in geval van een WIJZIGING. Er 

is een onderscheid tussen de oorspronkelijke grondwetgever en de afgeleide grondwetgever, laatstgenoemde moet een 

bijzondere procedure doorlopen om wijzigingen door te voeren. Dit is openomen in art. 195 van de 

grondwet en beschrijft een procedure in drie fases. (1) De drie takken van de federale wetgevende macht 

(Koning, Kamer, Senaat) nemen een verklaring aan tot herziening van de Grondwet. Dit is de zgn. 

preconstituante waarin opgenomen wordt welke artikelen gewijzigd kunnen worden. De drie takken doen dit 

afzonderlijk, maar enkel die bepalingen of onderwerpen die in de drie voorkomen, kunnen worden herzien. 

(2) In een tweede beweging wordt het kiezerskorps geraadpleegd, echter vaak leidt dit tot oneigenlijk gebruik 

om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. (3) Tot slot vindt de eigenlijke wijziging plaats met meerderheids- 

en aanwezigheidsvereisten: een voorstel tot herziening van de Grondwet is pas aangenomen wanneer 

minstens twee derde van de leden van elke kamer aanwezig is, en het een tweederdemeerderheid van de 

uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Critici richten hun pijlen op de ontbindingsvoorwaarde die haar doel 
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voorbij schiet, alsook het feit dat de spreiding van een herziening over twee legislaturen het bijzonder 

moeilijk maakt om globale hervormingen van de Grondwet door te voeren. Overigens is het belangrijk om 

op te merken dat de deelstaten (via de senaat) ook een rol spelen; daarom verlopen grote staatshervormingen 

via een ‘confederale logica’, waarbij de vertegenwoordigers van de taalgemeenschappen met elkaar 

onderhandelen. Toch zijn er ook drie voorbeelden waarop men de procedure van art. 195 heeft weten te 

omzeilen, namelijk:  

(1) Het gebruik van bijzondere meerderheidswetten of ook deconstitutionalisering, cf. art. 142.  

(2) De impliciete wijziging. Bv.: art. 30 / art. 129 §1.  

(3) De invoeging van een tijdelijke ‘overgangsbepaling’ nl. art. 195 was zelf voor herziening vatbaar.  

Tot slot staan we stil bij de verschillende INTERPRETATIEMETHODES van de Grondwet. Omwille van een 

zgn. evolutieve interpretatie kan de betekenis van een artikel immers ook wijzigen. De Grondwet bevat immers 

een hele reeks algemene begrippen en open normen. De constitutionele interpretatiemethodes kunnen in 

twee grote groepen worden ingedeeld: zij die de oorspronkelijke bedoeling of betekenis van de tekst centraal 

stellen én zij die een grondwet zien als een levend organisme met een dynamisch karakter. Een keuze tussen 

beide is niet neutraal en er zijn verschillende argumenten voor beide kampen. De facto duiken beide 

methodes in de praktijk op; in de Belgische rechtspraak zal men vaak teruggrijpen naar de parlementaire 

voorbereidingen voor de interpretatie. De comparatieve interpretatiemethode, waarbij men steun gaat zoeken bij 

rechtsontwikkelingen in andere staten of internationaal recht, wordt vaak ‘cherry picking’ en een 

ondemocratisch karakter verweten.  

OVERIGE BELGISCHE CONSTITUTIONEELRECHTERLIJKE BRONNEN  

Na de Grondwet vormen DE WET, HET DECREET EN DE ORDONNANTIE de hoogste rechtsbronnen 

binnen de Belgische rechtsorde. Het zijn akten die uitgaan van de verschillende wetgevende machten van 

de federatie. Bij het wetsbegrip moeten enkele belangrijke onderscheidingen worden aangebracht:  

(1) De wet in materiële zin verwijst naar elke rechtsregel.  

De wet in formele zin verwijst naar een regel of akte die is uitgevaardigd door de wetgevende macht. 

Bepaalde wetten in formele zin bevatten geen rechtsregels.  

Dit onderscheid heeft enkele concrete rechtsgevolgen:  

a. Er kan geen cassatiemiddel worden ontleend aan een schending van de wet die louter een wet in 

formele zin is.  

b. Er geldt enkel verplichte voorafgaande raadpleging van de Afdeling Wetgeving van de Raad van 

State voor voorontwerpen van wetskrachtige normen en ontwerpen van reglementaire besluiten die 

wetten in materiële zin zijn.  

c. Volgens het Hof van Cassatie volstaat een wet in formele zin alleen niet als wettelijke grondslag van 

een reglementair besluit.  

(2) Gewone wetten vs. bijzondere meerderheidswetten: art. 53 / art. 4. Bijzondere meerderheidswetten 

vereisen (1) gewone meerderheid van de stemmen in elke taalgroep (2) op voorwaarde dat de 

meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en (3) een tweederdemeerderheid van het totaal 

van de stemmen in beide taalgroepen. Dit wordt dan ook vnl. gehanteerd voor aangelegenheden die 

verband houden met de staatsstructuur.  

Op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten bestaan er bijzondere decreten en ordonnanties; 

zij vooronderstellen tweederdemeerderheid (op voorwaarde dat de meerderheid van het parlement 

aanwezig is).  

(3) Het wetsbegrip in de Grondwet: in de meeste grondwetsbepalingen verwijst ‘wet’ naar een formele wet. 

Zo handelt art. 14 over de voorbehouden aangelegenheden i.e. bepaalde materies voorbehouden aan 

de wetgevende macht (formele wetgever) en te onttrekken aan de uitvoerende macht.  
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Een tweede vraag handelt over het feit of ‘wet’ verwijst naar een federale wet, dan wel naar wetgevende 

handelingen van de deelstaten. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen grondwetbepalingen 

die dateren van voor/na de staatshervorming, i.e. voor/na het moment waarop de deelgebieden de 

bevoegdheid kregen om wetkrachtige normen aan te nemen. Voor de staatshervorming wordt elke wet 

in formele zin bedoeld; na de staatshervorming heeft de grondwetgever een federale wet voor ogen, dan 

is de regelingsbevoegdheid voorbehouden aan de federale wetgever. Dit is ook terug te vinden in art. 

19 § 1.  

Verder zijn er BESLUITEN EN VERORDENINGEN; een verzamelterm voor de akten die uitgaan van de 

verschillende uitvoerende machten van het land en de territoriaal en functioneel gedecentraliseerde besturen 

en diensten. We onderscheiden drie types: (1) verordeningen / reglementaire besluiten die een rechtsregel 

formuleren en dus wetten in materiële zin zijn. (2) Organieke besluiten die een openbare dienst organiseren. 

(3) Individuele besluiten die een algemene regel toepassen op een concreet geval. Dit kan nog verder worden 

opgesplitst in verschillende subcategorieën:  

(1) Koninklijke besluiten en besluiten van de gemeenschaps- en gewestregering; merk hierbij op dat 

een koninklijk besluit pas geldig is als het medeondertekend is door een minister!  

(2) Ministeriële besluiten: ook staatssecretarissen kunnen besluiten nemen.  

(3) Besluiten en verordeningen van de gedecentraliseerde besturen en diensten.  

Ook ongeschreven gewoonten en gebruiken spelen een belangrijke rol. We spreken dan van een 

GEWOONTERECHTSREGEL, i.e. een vaste gedragslijn die door diegene die eraan onderworpen is, als 

verplichtend wordt ervaren (opinio juris). Aangenomen wordt dat de gewoonte slechts een aanvullend 

karakter heeft en niet kan ingaan tegen de tekst van de Grondwet.  

Een laatste bron van grondwettelijk recht zijn de algemene rechtsbeginselen.  

EUROPESE BESTUURSNIVEAU  
De hoogste rechtsbron binnen de Europese Unie zijn de Unieverdragen. Ten tijde van de 

Schumanverklaring waren er twee basiskenmerken zichtbaar omtrent het Europese eenmakingsproces nl. 

het functionalisme en het supranationalisme. Velen hadden als ultieme doel een federaal Europa voor ogen. De 

Commissie was ‘bovenstatelijk’, omdat ze (1) beslissingen kon nemen die rechtstreeks, zonder omzetting, 

toepasselijk waren in de lidstaten & (2) er voor die beslissingen geen unanimiteit vereist was. Sinds het 

Verdrag van Lissabon is de EU een combinatie van supranationale en intergouvernementele bevoegdheden. 

Er zijn twee belangrijke Unieverdragen: het Verdrag betreffende de Europese Unie regelt de hoofdzaken, terwijl 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de verschillende bevoegdheden, procedures en juridische 

instrumenten uiteenzet. Daarnaast is er ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.  

De Unieverdragen hebben op inhoudelijk gebied heel wat gemeen met een grondwet! De democratievorm 

bijvoorbeeld, voorziet in een rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement (art. 10 VEU). Op gebied 

van horizontale machtenscheiding, is het niet eenvoudig om de drie klassieke staatsmachten te lokaliseren. 

De regeringsvorm kan wel worden omschreven als een ‘semiparlementair stelsel’. Tot slot kan men over de 

staatsvorm uitgebreid discussiëren: het is meer dan een losse internationale organisatie, maar is het eerder een 

confederatie dan wel een federatie van staten?  

Voor de wijziging van de Unieverdragen berust de Kompetenz-Kompetenz bij de lidstaten, gezien 

instemming van elk van hen vereist wordt, cf. art. 48 Unieverdrag. Voor de interpretatie beroept het Europees 

Hof van Justitie zich vaak op de teleologische interpretatiemethode.  
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De Raad van Europa (47 lidstaten) heeft geen normatieve bevoegdheid, maar kan wel multilaterale 

verdragen aannemen, zoals bv. het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (EVRM).  

HET INTERNATIONALE BESTUURSNIVEAU  
De belangrijke publiekrechterlijke rechtsnormen staan opgelijst in art. 38 van het Statuut van het 

International Gerechtshof. In het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (1969) wordt een verdrag 

omschreven. De belangrijkste verdragen die in de schoot van de Verenigde Naties tot stand kwamen zijn:  

 Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO-verdrag).  

 Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR).  

III/ VERHOUDINGEN IN DE GELAAGDE RECHTSORDE  

In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe de verschillende bestuursniveaus en de rechtsnormen die zij 

genereren, zich tot elkaar verhouden. Welke regel gaat voor en wie oordeelt hierover? Om dat te begrijpen, 

moeten we vijf vragen beantwoorden:  

(1) De geldigheid van rechtsnormen: vormen de regels die in de ene rechtsorde worden aangenomen, 

geldig recht in de andere rechtsorde? Er zijn hiervoor twee modellen: het dualistische systeem stelt dat een 

regel van internationaal recht pas de status van geldig recht in de nationale rechtsorde verwerft, nadat 

ze is omgezet door een regel van nationaal recht. In dit verband spreken we van ‘onrechtstreekse 

validatie’ of ‘onrechtstreekse toepasselijkheid’. Het monistische stelsel heeft die tussenstap niet nodig: een 

bindend internationaal verdrag maakt automatisch deel uit van de nationale rechtsorde, zgn. 

‘rechtstreekse validatie of toepasselijkheid’.  

(2) Welke regel krijgt voorrang (primacy) in geval van een conflict tussen twee geldige rechtsregels? In de 

praktijk primeert in heel wat monistische stelsels het internationaal recht op het nationale. In de dualistische 

stelsels spelen veelal de klassieke conflictregels. De vraag naar hiërarchie rijst echter ook binnen één en 

hetzelfde staatsverband of bestuursniveau.  

(3) De inroepbaarheid van een rechtsregel door particulieren voor de rechter (rol van de rechter). 

Doorgaans wordt deze vraag beantwoord door te kijken naar de manier waarop de regel is geformuleerd; 

wanneer dat voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk is, dan is de regel ‘self-sufficient’ en kan hij direct 

door de rechter worden toegepast.  

(4) Wat zijn de gevolgen van de vaststelling van een onverenigbaarheid tussen twee regels? Er zijn twee 

mogelijkheden: buiten toepassing laten ofwel vernietigen.  

(5) De overkoepelende vraag: wie is bevoegd om vorige vragen te beantwoorden? Binnen één en 

dezelfde rechtsorde is dit doorgaans simpel nl. de (federale) grondwet. Echter, deze vraag houdt verband 

met het soevereiniteitsvraagstuk in internationale context.  

VERHOUDING TUSSEN DE RECHTSNORMEN VAN DE INTERNATIONALE, 

EUROPESE EN NATIONALE RECHTSORDES  

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF  

Het internationaal recht staat in beginsel neutraal tegenover de geschetste vraagstukken. Evenwel zijn staten 

verplicht om de door hen gesloten verdragen na te leven cf. pacta sunt servanda, art. 26 verdrag van Wenen inzake 

het verdragenrecht. Het internationale recht heeft cf. Art. 27 § 1 van hetzelfde verdrag voorrang op het nationale 

recht in zaken betreffende de internationale rechtsorde.  
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EUROPESE UNIE-PERSPECTIEF  

De Verdragen en het afgeleide EU-recht kunnen directe werking hebben en voorrang genieten op het nationale 

recht. Wat deze arresten zo bijzonder maakt, is de bevoegdheid die het Hof claimt om hier zelf over te 

oordelen!  

Inzake RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID EN DIRECTE WERKING vormt de zaak Van Gend & Loos 

een belangrijk arrest. Hierin vestigde het Hof van Justitie het principe dat bepaalde bepalingen van EU-recht 

automatisch deel uitmaken van de nationale rechtsorde. De strategie bestond eruit de Europese Verdragen 

te onderscheiden van ‘gewone’ internationale verdragen. Eerstgenoemde zouden meer zijn dan 

overeenkomsten tussen staten, maar de burgers van die staten integendeel rechtstreeks aanbelangen.  

Inzake VOORRANG vormt het arrest Costa t. ENEL een antwoord op de vraag naar de plaats die het EU-

recht zou innemen in de interne normenhiërarchie. Het Hof van Justitie poneert hierin het beginsel van de 

voorrang van het Unierecht op het interne recht van de lidstaten. Volgens het Hof hebben de lidstaten door 

het sluiten van EU-verdragen (1) hun soevereiniteit voor een deel beperkt en overgedragen aan de Europese 

Unie en daardoor een nieuwe, autonome rechtsorde in het leven geroepen. (2) Daarnaast is er ook een 

functioneel en pragmatisch argument nl. het niet laten voorgaan van EU-recht zou discriminaties tussen de 

burgers van de Unie in het leven roepen. Kortom: het voorrangsbeginsel is absoluut en onvoorwaardelijk 

en alle overheidsorganen zijn eraan onderworpen. Het EU-recht gaat bijgevolg ook voor op de nationale 

grondwetten (volgens het Hof). Een volgende vraag is dan of elke rechter elke met het EU-recht strijdige 

norm buiten toepassing moet laten? Uit het Simmenthal-arrest volgt een positief antwoord: elke nationale 

rechter moet de mogelijkheid hebben om strijdig nationaal recht buiten toepassing te laten. De administratie 

is genoodzaakt strijdige nationale wetgeving buiten toepassing te laten. Let wel: het buiten toepassing laten 

betekent niet dat de regel wordt vernietigd; dergelijke regel kan nog steeds toepassing vinden in gevallen waarin 

er geen strijdigheid is met het EU-recht.  

NATIONALE PERSPECTIEVEN  

De wijze van incorporatie en de vraag naar de voorrang en de directe werking van het INTERNATIONAAL 

RECHT behoren tot het domein van het nationaal (constitutioneel) recht. Er bestaan twee types stelsels 

met hun eigen voor- en nadelen. Een dualistisch stelsel beschermt de nationale soevereiniteit en wordt vaak 

verantwoord op basis van een democratieargument. Het monisme daarentegen wordt geprezen als een 

systeem dat een staat het beste toelaat zijn internationaalrechtelijke verplichtingen na te komen.  

Op vlak van het EU-RECHT hebben zowel de politieke instellingen als de rechtscolleges van de lidstaten de 

ondertussen gevestigde rechtspraak van het Hof van Justitie over het voorrangsbeginsel en de directe 

werking van het EU-recht in grote mate geaccepteerd, hoewel die nooit met zoveel woorden in de Verdragen 

werd gecodificeerd. Hierbij gelden wel enkele voorbehouden: (1) in de meeste lidstaten is de grondslag van 

de doorwerking van het EU-recht niet het Unierecht zelf, maar de eigen nationale grondwet. Indien de 

nationale rechtscolleges de geprivilegieerde positie van het Unierecht aanvaarden, is dat doorgaans krachtens 

een specifieke bepaling in de nationale grondwet. (2) Een aantal nationale (grondwettelijke) hoven stellen 

grenzen aan de absolute voorrang van het Unierecht. (3) Sommige nationale rechters behouden zich het recht 

voor om na te gaan of de Europese Unie haar bevoegdheden niet te buiten is gegaan. Illustraties:  

(1) Nationale grondwet als grondslag van de voorrang van het EU-recht, zoals bijvoorbeeld het arrest Café 

Jacques Vabre van het Franse Hof van Cassatie. In België bevat de grondwet art. 34 als clausule die de 

staat de mogelijkheid geeft om lid te worden van internationale organisaties en bepaalde machten aan 

die organisaties over te dragen. In Duitsland vinden we zoiets terug in het Honeywell arrest. Een 

uitzonderlijk voorbeeld van een lidstaat die de voorrang van het EU-recht volledig op het autonome 

karakter van de Europese rechtsorde baseert, is Nederland.  
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(2) Nationale grondwet als beperking op voorrang van het EU-recht. In de arresten Solange I en Solange II van 

het Duitse Grondwettelijk Hof wordt het absolute karakter van het EU-recht in vraag gesteld. In Solange 

I wordt geoordeeld dat het Unierecht geen afbreuk mag doen aan de basisstructuur van de Duitse 

Grondwet en de daarin opgenomen fundamentele rechten. In Solange II stelde het Hof vast dat het 

Europese niveau van grondrechtenbescherming volstond en dat ze het EU-recht niet langer hoefden te 

toetsen, althans zolang het door de EU en het Hof van Justitie gegarandeerde beschermingsniveau blijft 

volstaan.  

(3) Ultra vires controle als beperking op de voorrang van het EU-recht: de kwestie van de Kompetenz-

Kompetenz. Wie heeft de taak vast te stellen dat de instellingen hun bevoegdheid te buiten zijn gegaan 

(i.e. ultra vires hebben gehandeld)? Het arrest Honeywell laat blijken dat het Bundesverfassungsgericht zichzelf 

bevoegd acht om ultra vires controle uit te oefenen op de handelingen van de instellingen van de EU. 

Tegelijkertijd zal het Hof zich daarbij terughoudend opstellen. Volgens art. 19 VEU heeft het Hof van 

Justitie immers de taak de Verdragen toe te passen en uit te leggen; het zal dus in eerste instantie aan 

dat Hof zijn om zich over de grenzen van de toegekende bevoegdheden uit te spreken.  

Kortom: in de praktijk stellen we vast dat er een grote consensus bestaat over de normatieve kracht van 

het EU-recht in de nationale rechtsordes (directe werking + voorrang). Controverse bestaat er over de 

grondslag van deze principes en hiërarchische verhouding tussen Europees recht en de nationale 

grondwetten. In wezen vloeit dat voort uit twee conflicterende soevereiniteitsaanspraken. Volgens het 

model van constitutioneel pluralisme is het echter perfect denkbaar dat op een bepaald grondgebied 

meerdere constitutioneel autonome rechtsordes naast elkaar bestaan.  

BELGISCH PERSPECTIEF  

De Belgische grondwet bewaar in grote mate het stilzwijgen over de verhouding tussen de verschillende 

rechtsordes. Aanknopingspunten zijn te vinden in art. 167 § 2 en § 3, art. 34. België wordt doorgaans gezien 

als behorend tot de monistische landen, dat is te danken aan het arrest Franco-Suisse Le Ski: verdragen zijn 

volgens de uitspraak van Cassatie rechtstreeks toepasselijk. De goedkeuring is geen inhoudelijke omzetting, 

maar een formele democratische controle op het sluiten van verdragen door de uitvoerende macht.  

De Belgische rechtspraak houdt traditioneel rekening met twee criteria of voorwaarden bij het nagaan of 

een bepaling van een verdrag directe werking heeft. Het objectieve criterium dat de verdragsbepaling 

voldoende duidelijk, precies en onvoorwaardelijk is enerzijds. Het subjectieve criterium anderzijds kijkt na of de 

verdragspartijen de bedoeling hadden om een bepaling directe werking te geven. De bestaande tendens 

houdt overigens vooral rekening met het objectieve criterium.  

Over de hiërarchische verhouding tussen het nationaal, EU en internationaal recht (voorrang) bestaat er 

geen eensgezindheid. Het HOF VAN CASSATIE heeft het voordeel van de duidelijkheid: zowel het 

internationaal als het UE-recht hebben voorrang op elke daarmee strijdige nationale norm, met inbegrip 

van de Grondwet (cf. smeerkaasarrest). Het GRONDWETTELIJK HOF en DE RAAD VAN STATE maken een 

onderscheid tussen het internationaal verdragsrecht enerzijds, en het secundair recht van ‘volkenrechtelijke 

instellingen’ (zoals de EU) anderzijds. Beide lijken het erover eens te zijn dat de wetgever niet mag 

instemmen met internationale verdragen die in strijd zijn met de Grondwet. De redenering van het 

Grondwettelijk Hof gaat als volgt: wat de wetgever niet rechtstreeks kan, nl. een wet aannemen die in strijd 

is met de Grondwet, kan hij ook niet onrechtstreeks, door in te stemmen met een verdrag dat in strijd is 

met de Grondwet. Daarnaast volstaat in België een gewone meerderheid om in te stemmen met een verdrag, 

terwijl dat voor grondwetswijziging bijzondere meerderheid vereist. Beide instanties lijken de voorrang van 

het Unierecht wel te aanvaarden. Volgens de Raad is dat een gevolg van art. 34: die overdracht impliceert 

dat die internationale instellingen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden niet door de Grondwet kunnen 

gebonden zijn. Als voornaamste gevolg van deze bepalingen, zijn de gewone rechtscolleges verplicht om 

de nationale norm buiten toepassing te laten in geval van een conflict.  
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We besluiten: volgens het Hof van Cassatie gaan het internationaal en Europees recht voor op elke regel 

van nationaal recht, en vloeit die voorrang voort ui het internationaal en Europees recht zelf. De Raad van 

State en het Grondwettelijk Hof aanvaarden de voorrang van het internationaal recht op de Grondwet niet. 

Dat ligt anders voor het Europees Recht: het Unierecht gaat voor op de Grondwet, maar die voorrang is 

gebaseerd op art. 34 van diezelfde Grondwet.  

VERHOUDINGEN TUSSEN RECHTSNORMEN IN EEN FEDERALE STAAT  
Binnen de nationale rechtsordes is een verdere devolutie van bevoegdheden mogelijk. De vraag rijst hoe 

de federale en de deelstatelijke rechtsnormen zich tot elkaar verhouden. Er zijn twee grote technieken: (1) 

het systeem van exclusieve bevoegdheden en (2) het stelsel van gedeelde of concurrerende bevoegdheden. Om na te gaan 

of er zich een conflict voordoet, wordt toepassing gemaakt van het preëmptiebeginsel. Dit houdt in dat 

bij de uitoefening van gedeelde of concurrerende bevoegdheden, de deelgebieden slechts kunnen optreden 

zolang en voor zover het federale niveau het terrein niet heeft bezet. In België werkt men echter met het 

systeem van exclusieve bevoegdheden.  

DEEL II: DEMOCRATIEVORM  

I/ ALGEMENE PRINCIPES  

Een belangrijke grondwetsfunctie is het organiseren van de democratische machtsuitoefening door de 

overheid. België is een representatieve democratie: vrije, geheime verkiezingen en het recht op zowel 

actief, als passief kiesrecht, zijn minima volgens art. 3 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Elke burger heeft 

recht op één stem, wat voortvloeit uit het gelijkheidsbeginsel.  

Een klassieke constitutioneelrechtelijke twistappel is in hoeverre het representatief systeem ruimte laat voor 

instrumenten van de directe democratie, zoals referenda. Het debat draait in dien verstande vooral rond de 

democratische wenselijkheid van referenda. De Raad van State oppert twee bewaren, gegrond op art. 33: (1) 

niet het volk (de kiezer) is soeverein, wel de natie. (2) De machten moeten worden uitgeoefend op de wijze 

door de Grondwet bepaald. Bovendien waarschuwt de Raad (3) dat referenda de ‘harmonische co-existentie’ 

tussen de gemeenschappen in gevaar kunnen brengen. Deze bewaren gaan zowel op voor 

beslissingsreferenda als voor niet-bindende volksraadplegingen, althans op niveau van de federale overheid 

en de deelstaten. Ook voor constitutionele referenda is er geen ruimte. Anders ligt dat voor gewestelijke en 

lokale volksraadpleging: art. 41 maakt gemeentelijke en provinciale volksraadpleging mogelijk; art. 39bis voorziet 

in de mogelijkheid tot het instellen van een gewestelijke volksraadpleging. Voor laatstgenoemde is wel 

voorafgaandelijke instemming van het Grondwettelijk Hof vereist.  

Over een andere cruciale speler in het representatieve stelsel, politieke partijen, zwijgt de Grondwet. Het 

bestaan en de rol ervan worden wel impliciet voorondersteld in een aantal bepalingen zoals art. 27, 62 lid 2. 

Ook is er heel wat wet- en regelgeving van toepassing op politieke partijen; denk hierbij o.m. aan de 

Partijfinancieringswet van 4 juli 1989. Deze wetgeving is evenwel omstreden, omdat ze de partijvrijheid en 

gelijkheid in het gedrang zou hebben gebracht. Partijen zijn immers financieel afhankelijk van de staat en zo 

verdwijnt elke incentive om aan private leden- en fondsenwerving te doen, waardoor de band tussen de 

partij en de samenleving wordt doorgeknipt. Ook zou het de gevestigde partijen bevoordelen.  

België is een constitutionele monarchie, waarbinnen het statuut van de Koning uitvoerig is geregeld in 

art. 85 t.e.m. 95. Sinds 1991 zijn ook vrouwen toegelaten tot de troon. In drie gevallen voorziet de Grondwet 

in de aanstelling van een regent: (1) troonopvolger minderjarig, (2) geen troongerechtigde nakomelingen 

van Koning Leopold I & (3) wanneer de Koning in de onmogelijkheid verkeerd te regeren. Deze laatste bepaling 

(art. 93) is reeds in verschillende contexten toegepast: fysieke, politieke, en zelfs morele onmogelijkheid! De 
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Grondwet kent de Koning ook een aantal machten toe: op het federale bestuursniveau oefent hij de 

uitvoerende macht uit (art. 37) en maakt hij ook deel uit van de wetgevende macht (art. 36). Echter, volgens 

art. 101 zijn de ministers verantwoordelijk tegenover de Kamer van volksvertegenwoordiging. De Koning 

is onschendbaar en onverantwoordelijk: noch het Parlement, noch de regering kan hem ter verantwoording 

roepen of uit zijn ambt ontzetten. Kortom: The King can do no wrong. De koning heerst, maar hij regeert niet. 

Het is een constitutionele gewoonte dat de samenspraak tussen de Koning en zijn ministers (zgn. colloque 

singulier) vertrouwelijk dient te blijven. Een vaak gestelde vraag is of de monarchie en de democratie wel met 

elkaar verzoenbaar zijn. Voorstanders wijzen op de meerwaarde van het niet-politieke karakter van het 

koningschap; hij kan een rustpunt zijn, een symbool voor de eenheid van het staatsbestel. Tegenstanders 

argumenteren net dat hij met zijn invloed in politiek vaarwater dreigt terecht te komen, bovendien vragen 

steeds meer stemmen zich af of deze instantie wel een neutrale rol kan spelen op momenten dat de eenheid 

door een deel van de bevolking fundamenteel in vraag lijkt te worden gesteld.  

Het Belgische federalisme is centrifugaal: de federale staat is ontstaan door geleidelijke omvorming van de 

unitaire Belgische staat. Anders dan vele andere federale staten, beschikken de deelstaten niet over een eigen 

grondwet. Grondslag voor de constitutieve autonomie is te vinden in art. 118 § 2, 123 § 3. Er zijn hier 

twee voorwaarden mee verbonden: (1) de autonomie geldt enkel voor die aangelegenheden die bij bijzondere 

meerderheidswet zijn aangeduid & (2) de constitutieve autonomie moet worden uitgeoefend door 

bijzondere meerderheidsdecreten.  

II/ SAMENSTELLING, STATUUT EN WERKING VAN HET PARLEMENT  

FEDERALE OVERHEID  
Het Belgische KIESSTELSEL is in de loop van de geschiedenis meermaals ingrijpend gewijzigd. 

Oorspronkelijk kende België een absoluut meerderheidsstelsel, toen bestonden er ook nog geen partijlijsten. 

Vanaf 1847 tot 1894 had België een tweepartijenstelsel en werd gestemd volgens het cijnskiesrecht. Pas in 

1893 volgde het algemeen meervoudig stemrecht (art. 61). Het resultaat was de intrede van de socialisten in het 

Parlement, alsook de invoering van de opkomstplicht. Het stelsel van evenredige vertegenwoordiging werd 

aangenomen bij wet van 1899. In 1919 werd het algemeen enkelvoudig stemrecht een feit, pas in 1948 uitgebreid 

tot vrouwen. In 1981 werd de kiesleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar, en in 1988 werd de verplichting 

afgeschaft om ten minste 6 maanden zijn woonplaats in dezelfde gemeente te hebben gehad.  

Het huidige stelsel bepaalt dat elke kiezer recht heeft op één stem; er zijn ook kiesvoorwaarden mee 

verbonden. In samenhang met art. 8 is de ‘staat van Belg’ vereist om het kiesrecht uit te oefenen. De 

voornaamste bron is het Kieswetboek, wat in alle formaliteiten voorziet zoals o.m. kieskringen enz. Er is een 

formele kiesdrempel van 5% na de zesde staatshervorming. Verschillende voorstellen werden gedaan voor 

het invoeren van een zgn. federale kieskring, zoals dat van de Paviagroep die 15 van de 150 Kamerleden willen 

laten verkiezen in een kieskring die het hele grondgebied omvat. Dit heeft een dubbele doelstelling: enerzijds 

zou dit de federale cohesie verstevigen, anderzijds ook het democratisch tekort helpen verlichten. De kritiek 

luidt echter dat de voorstellen niet ver genoeg gaan en conceptueel mank lopen; ook de voorgestelde 

quotaregeling (9 NL 6 FR) is niet consistent met de uitgangspunten van een federale kieskring.  

De SAMENSTELLING van de KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS die uit 150 leden bestaat (art. 

63 § 1) wordt ook door de Grondwet geregeld. Zij geeft een limitatieve opsomming van de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden (art. 64) nl. Belg zijn, genot van burgerlijke en politieke rechten hebben, 18 jaar, 

woonplaats in België. Het Kieswetboek bevat nog een aantal formele voorwaarden, bv. omtrent geslacht 

(art. 11bis). De gekozen leden worden ingedeeld in taalgroepen (cf. art. 43) op basis van een objectief en een 

subjectief criterium. Het subjectieve criterium is enkel van toepassing op de volksvertegenwoordigers verkozen 

in de kieskring Brussel-Hoofdstad; het is afhankelijk van de taal waarin ze hun eed het eerst afleggen.  
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De SAMENSTELLING van de SENAAT bestond in zijn oorspronkelijke vorm uit edellieden en 

grootgrondbezitters aangezien er een zeer hoge verkiesbaarheidscijns gold. Met de democratisering van het 

kiesrecht kwamen andere voorwaarden in de plaats en deden nieuwe categorieën naast de rechtstreeks 

verkozen senatoren hun intrede, o.m. de gecoöpteerde en gemeenschapssenatoren. In 2014 is de 

samenstelling opnieuw gewijzigd ten einde de senaat om te vormen tot een ‘Senaat van de deelstaten’ (art. 67). 

Er zijn nu twee categorieën die in totaal 60 senatoren opleveren: 50 deelstaatsenatoren (29 Vlaams Parlement 

[of Nl taalgroep BHG], 10 Franse Gemeenschap, 8 Waals Gewest, 2 Franse taalgroep Parlement Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest, 1 Duitstalige Gemeenschap) en 10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandse 

taalgroep, 4 Franse taalgroep). De voorwaarden om tot senator te kunnen worden aangewezen, zijn identiek 

aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden van de Kamer (art. 69); de indeling in taalgroepen wordt geregeld 

overeenkomstig art. 43 § 2.  

Over de WERKING van Kamer en Senaat vinden we ook het een ander in de Grondwet terug: art. 60 voorziet 

erin dat elke kamer zelf een reglement aanneemt waarin zij bepaalt op welke wijze ze haar bevoegdheden 

zal uitoefenen. Art. 48 stelt dat het parlement zelf nagaat of de verkozenen aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en of de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. De vergaderingen 

zijn in beginsel openbaar (art. 47) en hebben een stem- en aanwezigheidsquorum (art. 53).  

Het STATUUT VAN DE PARLEMENTSLEDEN voorziet in een ambtsduur van 5 jaar voor de Kamer (art. 

65), terwijl het mandaat van de deelstaatsenatoren eindigt na de algehele vernieuwing van het parlement dat 

hen heeft aangewezen (art. 70). Het mandaat van parlementslid is onverenigbaar met bepaalde openbare 

ambten: men kan niet tegelijk lid zijn van beide kamers (art. 49) of tegelijk minister/staatssecretaris zijn (art. 

50). Er zijn twee vormen van parlementaire immuniteit; dit is niet opgevat als persoonlijke voorrechten, 

wel als institutionele waarborgen. De eerste vorm is de parlementaire onverantwoordelijkheid (art. 58) die een absolute 

en permanente immuniteit voor de meningsuitingen van parlementsleden waarborgt. Alleen de voorzitter 

kan sanctionerend optreden op basis van het reglement van de betrokken kamer. De afbakening van het 

toepassingsgebied van dit artikel vindt plaats op drie niveaus: (1) ratione temporis: wat tijdens zijn mandaat is 

geuit. (2) ratione personae leden van beide kamers & (3) ratione materiae het materiële toepassingsgebied, zowel 

mondeling als schriftelijk, onder het voorbehoud dat handelingen zijn gesteld met oog op de uitoefening 

van het parlementair mandaat en daar ook verband mee houden. Kortom: er is steeds een functionele band 

met het mandaat vereist. De onverantwoordelijkheid geldt niet voor louter politieke activiteiten; zelfs voor 

het herhalen van een in het parlement ingenomen standpunt of uitgesproken redevoering in de media draagt 

het parlementslid de volle verantwoordelijkheid! De tweede vorm is de parlementaire onschendbaarheid (art. 59), 

deze omvat slechts een relatieve en tijdelijke bescherming; ze geldt enkel tijdens de zitting en voor de duur 

van het mandaat én enkel in strafzaken.  

GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN  
De Grondwet zelf bepaalt enkel dat de gemeenschaps- en gewestparlementen zijn samengesteld uit 

verkozen mandatarissen (art. 116). Voor de overige bepalingen van de KIESSTELSELS zijn de 

gemeenschappen en de gewesten vrij. Het meeste hieromtrent is terug te vinden in de BWHI.  

Wat de SAMENSTELLING van de parlementen betreft, moeten we twee kanttekeningen maken. Ten eerste 

m.b.t. het aantal parlementen: hoewel er drie gemeenschappen en drie gewesten zijn, zijn er slechts vijf 

parlementen (en regeringen). Dit is het gevolg van art. 137: het Vlaams Gewest beschikt niet over een 

afzonderlijk parlement en regering, maar heeft dat overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Ten tweede 

dient te worden beklemtoond dat elk van de parlementen is samengesteld op gewestelijke basis. Overzicht:  

 Het Vlaams Parlement: 124 leden nl. 118 rechtstreeks verkozen in kieskringen Vlaams Gewest, 6 

toegevoegde leden uit BHG; oefent zowel gemeenschaps- als gewestbevoegdheden uit.  

 Het Waals Parlement: 75 rechtstreeks verkozen leden.  
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 Het Parlement van de Franse Gemeenschap: 94 leden nl. de 75 van het Waals Parlement + 19 leden 

gekozen uit en door de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  

 Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: 89 rechtstreeks verkozen leden. Vaste verdeelsleutel voor 

de indeling in taalgroepen, 17 NL / 72 FR; dit betreft een garantie voor Nederlandstaligen in Bxl.  

 Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap: 25 rechtstreeks verkozen.  

Voor zowel de werking van de parlementen, als het statuut van de parlementsleden, valt veel samen met het 

federaal parlement. Art. 117 legt de ambtsduur vast op vijf jaar.  

III/ SAMENSTELLING, STATUUT EN WERKING VAN DE REGERING  

FEDERALE OVERHEID  
De federale uitvoerende macht berust luidens art. 37 bij de Koning; hij is het hoofd van de uitvoerende 

macht en benoemt en ontslaat dus zijn ministers (art. 96). De regering bestaat uit een eerste minister, die 

de Ministerraad of kabinetsraad presideert, ministers en staatssecretarissen. De eerste minister waakt over 

de uitvoering van het regeerakkoord en de coördinatie tussen de ministers. Hij legt ook naar grondwettelijke 

gewoonte de regeerverklaring af. De Koning kan maximaal 15 ministers benoemen, inclusief de eerste minister 

(art. 99, § 1). Elke minister heeft een portefeuille en staat aan het hoofd van een federale administratie. De 

ministerraad is bovendien paritair samengesteld (art. 99, § 2). Wanneer de Koning staatssecretarissen 

benoemt, worden zij toegevoegd aan een minister; de Koning bepaalt hun bevoegdheden. Tot slot kan de 

Koning ook de titel minister van Staat toekennen aan personen die zich in het openbaar leven verdienstelijk 

hebben gemaakt; het betreft een eretitel. Wel vormen zij samen met de eigenlijke ministers de ‘Kroonraad’; 

een adviserend orgaan dat slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt samengeroepen.  

In de Ministerraad worden de belangrijkste beslissingen gemaakt, bij consensus. Een minister die niet 

akkoord gaat heeft de keuze: buigen of barsten. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid heeft 

steeds meer plaats moeten maken voor een systeem van collectieve verantwoordelijkheid. De Ministerraad moet 

overigens worden samengesteld uit personen van verschillend geslacht (art. 11bis).  

Alleen Belgen (art. 97) kunnen minister zijn en zij mogen geen lid van de Koninklijke familie zijn (art. 98). 

Er gelden net als voor parlementsleden tal van onverenigbaarheden en zij kunnen eveneens niet 

verantwoordelijk worden gesteld, analoog aan de parlementaire immuniteit. Art. 103 voorziet in een regeling 

inzake strafrechtelijke verantwoordelijkheid; dit is van toepassing op (1) misdrijven die door ministers 

worden gepleegd in de uitoefening van hun ambt (ook na hun ambtstermijn) & (2) misdrijven die ministers 

buiten de uitoefening van hun ambt hebben gepleegd, maar waarvoor zij worden berecht tijdens hun 

ambtstermijn. Dezelfde regeling is van toepassing op staatssecretarissen.  

GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN  
De leden van de regeringen van de gemeenschappen en gewesten worden niet benoemd door de Koning, 

maar verkozen door hun parlement (art. 122). Elke regering duidt in haar midden een voorzitter aan 

(minister-president); deze aanwijzing wordt bekrachtigd door de Koning, in wiens handen hij de eed aflegt. 

Een overzicht van de verschillende regeringssamenstellingen:  

 De Vlaamse Regering: ten hoogste 11 leden, voorzitter inbegrepen. Ten minste één heeft zijn 

woonplaats in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Over gewestaangelegenheden heeft het 

Brusselse lid slecht zitting met raadgevende stem.  

 De Franse Gemeenschapsregering: ten hoogste 8 leden, voorzitter inbegrepen. Ten minste één 

heeft zijn woonplaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.  

 De Waalse Regering: ten hoogste 9 leden, voorzitter inbegrepen.  
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 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering: 5 leden, waarvan behoudens de voorzitter, 2 behoren tot 

de NL taalgroep, 2 tot de FR taalgroep. Ook kunnen 3 gewestelijke staatssecretarissen worden 

aangeduid, van wie en minste één lid is van de minst talrijke taalgroep. Deze maken echter geen 

deel uit van de regering. Het parlement duidt hier overigens de voorzitter aan (niet de regering).  

 De Regering van de Duitstalige Gemeenschap: ten minste 3, hoogstens 5 leden, voorzitter incluis. 

De deelstaatregeringen zijn volgens de (bijzondere) wetten collegiale organen die beslissen via de 

procedure van de consensus. Om lid te zijn van een gemeenschaps- of gewestregering moet men: Belg zijn, 

het genot hebben van burgerlijke en politieke rechten, 18 jaar zijn en voldoen aan de woonplaatsvereiste. 

Ook hier zijn er weer verscheidene onverenigbaarheden. De principes van onverantwoordelijkheid en de 

strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid gelden op analoge wijze als voor federale ministers.  

IV/ PACIFICATIEMECHANISMEN  

FEDERALE OVERHEID  
De beschermingsmechanismen spelen zowel op wetgevend als uitvoerend vlak. Zo vereisen de bijzondere 

meerderheidswetten een meerderheid in elke taalgroep. Niettemin blijft de gewone meerderheid de regel; vanuit 

Franstalige hoek werd dan ook gepleit voor een bijkomende waarborg op het niveau van de wetgever. Dit 

is de zgn. alarmbelprocedure (art. 54); daarvoor kunnen ten minste drie vierde van de leden van een 

taalgroep in een gemotiveerde motie verklaren dat een ontwerp of voorstel van wet de betrekkingen tussen 

de gemeenschappen ernstig in het gedrang kan brengen. Er is in feite een belangrijkere rol weggelegd voor 

de paritair samengestelde Ministerraad. Deze zal, na te hebben bemiddeld, ofwel een aangepaste tekst 

voorleggen, ofwel de oorspronkelijke tekst verdedigen. De bottom-line is dat er wordt gestreefd naar een 

consensusbeslissing in de regering, waardoor de Vlaamse meerderheid in het parlement wordt 

geneutarliseerd. De laatste waarborg situeert zich op het niveau van de uitvoerende macht nl. de Ministerraad 

telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers (art. 99).  

GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN  
In de BRUSSELSE INSTELLINGEN zijn het vaste aantal zetels voor de taalgroepen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement en de pariteit in de Brusselse Hoofdstedelijke regering belangrijke waarborgen 

voor de Nederlandstaligen. Ook werd er op wetgevend vlak in een alarmbelprocedure voorzien. Voorts zijn 

er twee domeinen waarin het Brussels Hoofdstedelijk Parlement enkel kan beslissen met een meerderheid 

van de stemmen in elke taalgroep: de wijzigingen van het eigen reglement en de ordonnanties in het bevoegdheidsdomein 

van de ondergeschikte besturen. Evenwel wordt er na een wachtperiode overgegaan naar een tweede stemronde 

waarin een derde van de stemmen van elke taalgroep volstaat, als in de eerste stemronde niet de volstrekte 

meerderheid werd bereikt in beide taalgroepen. Op uitvoerend vlak zijn er ook verdere garanties: de 

gewaarborgde bevoegdheidspakketten en het bijzonder systeem voor de verkiezing van ministers en voor 

de constructieve motie van wantrouwen.  

Ook in de GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN bestaat een pacificatiemechanisme, de zgn. filosofische en ideologische 

alarmbelprocedure. Dit heeft alles te maken met de ideologische breuklijn; zie art. 11, 131 die discriminatie 

verbieden. Anders dan de bovengenoemde mechanismes is deze niet van communautaire oorsprong, maar 

uit vrees dat het van oudsher bestaande evenwicht tussen katholieken en vrijzinnigen zou worden verstoord. 

 

 

 



15 
 

DEEL III: DE REGERINGSVORM  

I/ INLEIDING  

In dit deel staat de HORIZONTALE MACHTENSCHEIDING centraal, meer bepaald de verhouding tussen 

parlement en regering. In sommige systemen wordt de macht niet enkel verdeeld tussen de staatsorganen, 

maar ook nog eens verder opgedeeld binnen die organen. In België is dit ook het geval op het federale 

niveau; dit is het zgn. tweekamerstelsel, waarin de wetgevende en de controletaken van het parlement 

worden toebedeeld aan twee verschillende kamers. Sinds de zesde staathervorming (2014) werd de Senaat 

omgevormd tot een volwaardige deelstatenkamer. De Kamer van volksvertegenwoordiging is vandaag de 

belangrijkste speler, terwijl de wetgevende en controlebevoegdheden van de Senaat (als niet-permanent 

orgaan, art. 44 § 2) sterk zijn ingeperkt.  

II/ INSTITUTIONELE SAMENHANG TUSSEN PARLEMENT & REGERING  

INLEIDING & HISTORISCH OVERZICHT  
De essentie van het parlementaire stelsel is dat de regering (de ministers) het vertrouwen geniet van het 

parlement. Binnen de familie van parlementaire stelsels zijn er vele varianten: de wijze waarop de ministers 

worden benoemd en de mate waarin het parlement daar formeel bij betrokken wordt, is een eerste 

verschilpunt. Ook de vraag of het lidmaatschap van de regering verenigbaar is met het parlementair mandaat 

wordt verschillend beantwoord. Verder is er ook variatie naargelang de mate waarin het staatshoofd of de 

regering over de mogelijkheid beschikken om het parlement voortijdig te ontbinden. Tot slot bestaat ook 

verschil aangaande de mate waarin het parlement de macht heeft om de regering tot ontslag te dwingen. 

Wanneer we een HISTORISCH OVERZICHT van het parlementair regime in België opzetten, merken we dat 

de Grondwet van 1831 weinig aanknopingspunten bevatte over de institutionele samenhang tussen 

parlement en regering. Het enige expliciet vermelde controlemiddel was het recht van het parlement om de 

aanwezigheid van ministers te vorderen (art. 100). Om de werking beter te begrijpen, moeten we kijken naar 

de werkelijke politieke machtsverhoudingen, waarbij een cruciale rol is weggelegd voor de politieke 

partijen. Vereenvoudigd gaat het om drie fases: 

(1) Het orleanistische regime (1831 – 1847) waarbij de Koning nog effectieve regeringsmacht uitoefent, 

doordat hij zelf zijn ministers kiest, die tegenover hem verantwoordelijk zijn.  

(2) Een monaal stelsel (of zuiver parlementair stelsel) (1847 – 1993) waarin de regering te allen tijde moet 

kunnen bogen op het steeds herroepbaar vertrouwen van het parlement. Het werd in die tijd (na 1918) 

een grondwettelijke gewoonte dat de eerste minister na zijn benoeming door de Koning naar het 

parlement zou trekken om een regeringsverklaring voor te lezen en het vertrouwen te vragen.  

(3) Het ‘gerationaliseerde’ parlementair stelsel (1993 - …): de regering moet enkel nog ten aanzien van 

de Kamer van volksvertegenwoordiging verantwoording afleggen. Ook werden de situaties waarin het 

parlement de regering tot ontslag kan dwingen limitatief opgesomd in de Grondwet (art. 96). Tevens 

werd het recht van de Koning om het parlement te ontbinden ingeperkt (art. 46). De grondwetgever 

streefde zo een grotere stabiliteit van parlement en regering na, alsmede een versterking van de 

controlefunctie van het parlement (kon zich kritischer uitlaten, zonder regering in gevaar te brengen).  

HUIDIG STELSEL: FEDERALE OVERHEID  
De VORMING VAN DE REGERING gebeurt volgens de Grondwet (art. 96) door de Koning die zijn ministers 

benoemt en ontslaat. In de praktijk wordt de regeringsvorming echter beheerst door een reeks 

grondwettelijke gebruiken. De Koning raadpleegt eerst een aantal politieke en maatschappelijke 

personaliteiten, stelt vervolgens een informateur aan, daarna een formateur enz. Wanneer de formateur in zijn 
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taak slaagt, i.e. het opstellen van het regeerakkoord en de vorming van de regering, leggen de door de 

partijvoorzitters aangeduide ministers en staatssecretarissen hun eed af in handen van de Koning. Vanaf dan 

heeft de regering haar volle bevoegdheid, echter is het de gewoonte dat de nieuw gevormde regering zich 

terughoudend opstelt tot zij het vertrouwen van de Kamer heeft gekregen. Merk op dat er discussie bestaat 

over de rol van de Koning; het uitgangspunt is dat de regeringsvorming formeel onder de ministeriële 

bevoegdheid van de ontslagnemende eerste minister valt.  

De ministers zijn verantwoordelijk tegenover de Kamer van volksvertegenwoordigers (art. 101); om haar 

controletaak uit te oefenen, beschikt de Kamer over een breed arsenaal aan controlemiddelen:  

 Vragenrecht: elk individueel parlementslid heeft het recht om aan ministers mondelinge en schriftelijke 

vragen te stellen. Naar aanleiding van het antwoord op een vraag mag geen motie worden ingediend; 

vragen brengen de politieke verantwoordelijkheid van de regering dus niet in het geding.  

 Interpellatierecht: een interpellatie kan enkel in de Kamer plaatsvinden en strekt ertoe een minister of 

de hele regering aan de tand te voelen over zijn/haar beleid. Na de interpellatie volgt er vaak een debat 

en eventueel een stemming.  

 Recht van onderzoek: dit is een collectief recht dat door de Kamer of door een in de schoot van de 

Kamer opgerichte onderzoekscommissie wordt uitgeoefend (art. 56). Het initiëren van dergelijk 

onderzoek veronderstelt dus een parlementaire meerderheid, meer details in de wet van 3 mei 1880. Merk 

op dat het parlementair onderzoek een andere finaliteit heeft dan een gerechtelijk onderzoek: het doel 

is informatieverwerving. Hoogstens kunnen de bevindingen van een onderzoekscommissie gevolgen 

hebben voor de politieke verantwoordelijkheid van de ministers. De Senaat beschikt niet over het recht 

van onderzoek.  

 Goedkeuring begroting en rekeningen: de jaarlijkse goedkeuring is een belangrijk parlementair 

controlemiddel (art. 174). De begrotingswet (wet in formele zin) bestaat uit twee onderdelen nl. (1) de 

middelenbegroting die een raming van de ontvangsten van de federale overheid bevat & (2) de algemene 

begrotingsuitgaven die voorziet in en machtiging aan de regering verleent voor de uitgaven, per 

programma. De rekening is de staat van de werkelijke ontvangsten en uitgaven.  

De Grondwet voorziet in een aantal principes inzake de begroting en de rekeningen:  

o Het annaliteitsbeginsel (art. 174).  

o Het universaliteitsbeginsel: alle staatsontvangsten en –uitgaven moeten worden opgenomen.  

o Het specialiteitsbeginsel: geen overschrijving van het ene naar het andere begrotingsartikel; Het 

Rekenhof oefent toezicht uit op de naleving van dit principe (cf. art. 180).  

o Het openbaarheidsbeginsel: wetten moeten worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.  

Sinds de grondwetswijziging van 1993 kan de Kamer de regering nog slechts op twee manieren tot 

ONTSLAG dwingen (art. 96). (1) Wanneer de Kamer bij volstrekte meerderheid van haar leden een motie van 

wantrouwen aanneemt die een opvolger voor de eerste minister voor benoeming aan de Koning voordraagt. 

(2) Wanneer de Kamer bij volstrekte meerderheid van haar leden binnen drie dagen nadat het een motie van 

vertrouwen heeft verworpen, een opvolger voor de eerste minister voor benoeming aan de Koning voordraagt. 

Deze moties worden ‘constructief’ genoemd, gezien ze een opvolger voordragen. De Koning is verplicht de 

voorgedragen opvolger tot eerste minister te benoemen. Overigens (3) kan de Kamer het vertrouwen in de 

regering ook opzeggen op een niet-constructieve wijze; de regering is dan niet verplicht om op te stappen, maar 

in de praktijk zijn er weinig andere opties. We spreken over ‘het vrijwillig ontslag van de regering’. Tot slot 

moet ook worden vermeld dat de Kamer het vertrouwen kan opzeggen in een individuele minister; gelet op de 

regeringssolidariteit, zal de regering in dat geval hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel ontslag nemen. 

Hiermee gepaard stoten we op de rechtsfiguur van de ‘lopende zaken’; dat is een regering waarvan de 

bevoegdheden zijn ingeperkt. Dit doet zich voor in twee situaties: (1) wanneer de regering ontslag heeft 

genomen en de Koning dit ontslag heeft aanvaard. (2) Wanneer het parlement ontbonden is, ook al heeft 
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de regering zelf geen ontslag genomen. De beperking van haar bevoegdheden komt er, omdat in beide 

gevallen het parlement zijn controletaken niet langer kan uitvoeren. De leer van de lopende zaken is een 

voorbeeld van een grondwettelijke gewoonte; de contouren zijn ontwikkeld in de rechtspraak van de Raad 

van State. Volgende beslissingen vallen onder ‘lopende zaken’: (1) daden van dagelijks bestuur, (2) dringende 

zaken & (3) daden die een niet-overhaaste afwikkeling zijn van een eerder regelmatig ingezette 

beslissingsprocedure en geen nieuwe belangrijke beleidsbeslissing vragen.  

De Koning tot slot heeft nog slechts in drie gevallen de mogelijkheid (geen verplichting!) om de Kamer van 

volksvertegenwoordiging te ONTBINDEN (art. 46). (1) Wanneer de Kamer bij volstrekte meerderheid van 

haar leden een motie van vertrouwen verwerpt zonder binnen drie dagen een opvolger voor de eerste 

minister voor te stellen. (2) Wanneer de Kamer bij volstrekte meerderheid van haar leden een motie van 

wantrouwen tegen de regering aanneemt en niet tegelijk een opvolger voor de eerste minister voordraagt. 

(3) Bij het vrijwillig ontslag van de regering, nadat de Kamer zelf bij volstrekte meerderheid van haar leden 

heeft ingestemd met haar ontbinding. Anders dan vroeger het geval was, heeft de ontbinding van de Kamer 

niet meer de rechtstreekste ontbinding van de Senaat tot gevolg.  

HUIDIG STELSEL: DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN  
De Koning speelt hier geen rol in de regeringsformatie, gezien het de parlementen van de gemeenschappen 

en de gewesten zijn die hun regeringen verkiezen (cf. supra). De concrete REGERINGSVORMING is in handen 

van de politieke partijen; langs Vlaamse zijde bestaat het gebruik dat de voorzitter van de grootste partij 

de kans krijgt om als eerste het initiatief te nemen. Het Reglement van het Vlaams Parlement voorziet 

overigens in een investituurdebat, waarbij de Minister-President het regeerakkoord toelicht in een 

regeringsverklaring, waarna er een debat en een stemming volgt in de plenaire vergadering.  

Op vlak van PARLEMENTAIRE CONTROLE zijn er heel wat parallellen met het federale niveau te trekken. 

Het principe van de parlementaire verantwoordelijkheid is te vinden in art. 70 BWHI. Ook op het niveau 

van de deelstaten beschikken de parlementen maar over een beperkt aantal mogelijkheden om de regering 

tot ONTSLAG te dwingen. Er zijn evenwel twee verschillen met het federale niveau: (1) moties van 

wantrouwen moeten op deelstatelijk niveau steeds constructief zijn. (2) De deelstatelijke moties van 

wantrouwen kunnen niet enkel gericht zijn tegen de voltallige regering, maar ook tegen één of meerdere 

individuele leden van die regering. Regeringen van de gemeenschappen en gewesten zijn van rechtswege 

ontslagnemend wanneer een motie van vertrouwen die uitgaat van de regering, wordt verworpen door een 

volstrekte meerderheid van de leden van het betrokken parlement.  

Merk ook op dat de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten volwaardige 

legislatuurparlementen zijn. Ze worden m.a.w. om de vijf jaar vernieuwd, zonder dat een tussentijdse 

ontbinding tot de mogelijkheden behoort.  

III/ FUNCTIONELE SAMENWERKING TSS PARLEMENT & REGERING  

ALGEMENE PRINCIPES  
Aan de Belgische Grondwet ligt een systeem van checks and balances ten grondslag. Volgens de visie van de 

grondwetgever van 1831 was de wetgevende macht de belangrijkste staatsmacht. De politieke realiteit 

heeft die sleutelpositie echter aangetast. Het zwaartepunt van het overheidsbeleid is geleidelijk aan verschoven 

naar de regering en de politieke partijen die daarin de dienst uitmaken.  

WETGEVENDE FUNCTIE  
Met betrekking tot de WETGEVENDE PROCEDURE, kan het initiatief zowel uitgaan van het parlement als 

van de regering. We spreken van een voorstel wanneer het initiatief door één of meerdere parlementsleden 

wordt genomen; indien de Koning of de regeringen van de deelstaten het initiatief nemen, dan heet dat een 
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ontwerp. De parlementaire behandeling doorloopt verschillende fases: (1) bespreking in de bevoegde 

parlementaire commissie, (2) bespreking van de door de commissie aangenomen tekst in de plenaire 

vergadering, gevolgd door een stemming per artikel (en amendement) met tot slot een hoofdelijke stemming 

over het geheel. Op het federale niveau is de verdere behandeling van de aangelegenheid waarop het ontwerp 

betrekking heeft nl. voor een monocamerale aangelegenheid is de kous af (art. 74), voor een bicamerale 

procedure (art. 77) moet in de andere Kamer dezelfde procedure nog eens doorlopen worden.  

De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt ze af, cf. art. 109; op het niveau van de gewesten en 

gemeenschappen gebeurt dit door de betrokken regeringen. Door het bekrachtigen verklaart de Koning of de 

regering zich als tak van de wetgevende macht akkoord met de door het parlement aangenomen tekst. De 

afkondiging is een handeling gesteld als hoofd van de uitvoerende macht. Tot slot volgt de bekendmaking in 

het Belgisch Staatsblad.  

De BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN KAMER EN SENAAT inzake wetgevende functie is terug te vinden 

in art. 74, 77, 78. Deze artikelen voorzien in drie verschillende wetgevende procedures: monocamerale, 

optioneel bicamerale en volledig bicamerale procedure. De monocamerale procedure (art. 74) is de nieuwe 

standaardprocedure; de Kamer is hiervoor exclusief bevoegd. Overigens voorziet art. 82 in de oprichting 

van een parlementaire overlegcommissie, die paritair is samengesteld om zich uit te spreken over eventuele 

bevoegdheidsconflicten tussen de beide assemblees.  

UITVOERENDE FUNCTIE  
Het is moeilijk om een algemene definitie te geven van de uitvoerende functie! Daarom gaan we 

verschillende bronnen na, startende bij de VERORDENINGSBEVOEGDHEID GEBASEERD OP DE 

GRONDWET. De Koning wordt rechtstreekse verordenende bevoegdheid toegekend, luidens art. 107, art. 

20 BWHI kent diezelfde bevoegdheid toe aan de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten. De 

Koning en de regeringen hebben ambtshalve dus zowel de bevoegdheid als de verplichting om de wetten 

uit te voeren. Ook is de Koning niet alleen bevoegd om ambtenaren te benoemen, eveneens heeft hij de 

bevoegdheid om het statuut van de ambtenaren te regelen en de organisatie van de overheidsdiensten vast 

te leggen. Het betreft een aan de uitvoerende macht voorbehouden materie. Art. 37 biedt overigens de grondslag 

voor een zelfstandige verordende politiebevoegdheid van de Koning.  

We kunnen ook kijken naar VERORDENINGSBEVOEGDHEID GEBASEERD OP DE WET: art. 105 met als 

deelstatelijke tegenhanger art. 78 BWHI zorgen ervoor dat de residuaire bevoegdheden niet langer bij de 

regering, maar bij het parlement berusten. Er is een belangrijk onderscheid in de formulering van de wetten 

bij deze materie, m.n. het onderscheid tussen “bij” of “door” & “krachtens”. In het geval van bij/door is 

de formele wetgever uitsluitend bevoegd en kan hij zijn bevoegdheid in beginsel niet opdragen aan de 

uitvoerende macht. In geval van krachtens impliceert de wet daarentegen dat de wetgever de mogelijkheid 

heeft om zijn regelingsbevoegdheid op te dragen aan de uitvoerende macht, op voorwaarde echter dat hij 

de basisregels en grondbeginselen zelf regelt. Kunnen de door de Grondwet aan de wetgever voorbehouden 

aangelegenheden dan nooit aan de Koning worden opgedragen? In twee gevallen is zo’n delegatie niettemin 

mogelijk, nuanceert het Hof nl. (1) delegatie aan een uitvoerend orgaan van de ‘niet essentiële’ aspecten van 

de materie. (2) Delegatie van essentiële elementen van een voorbehouden aangelegenheid, als aan drie 

cumulatieve voorwaarden is voldaan: (a) uitzonderlijke omstandigheden (b) machtiging moet uitdrukkelijk 

en ondubbelzinnig zijn (c) door het uitvoerend orgaan genomen maatregelen moeten onderzocht worden 

door de wetgevende macht binnen een relatief korte termijn. Vermeldenswaardig is dat in onderwijszaken 

(art. 24 § 5) en in strafzaken een versterkt legaliteitsbeginsel geldt; m.a.w. de regeling van essentiële elementen 

kan nooit worden gedelegeerd aan het uitvoerend orgaan. Voor economische, sociale en culturele rechten 

(art. 23) geldt dan weer een afgezwakt legaliteitsbeginsel.  
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In art. 105 is ook sprake over de BIJZONDERE WETTEN die de macht van de Koning kunnen uitbreiden. 

Traditioneel worden drie soorten wetten onderscheiden: (1) gewone opdrachtwet wanneer de attributie aan het 

uitvoerend orgaan betrekking heeft op een welomschreven aangelegenheid. (2) Bij een kaderwet legt de 

wetgever zelf de essentiële beginselen van een regeling vast en belast hij het uitvoerend orgaan om bij besluit 

de nadere regels te bepalen die nodig zijn voor de toepassing van die principes. (3) Een bijzondere machtenwet 

kent een zeer ruime bevoegdheid aan de uitvoerende macht toe. Volgens de Raad van State moeten er 

evenwel uitzonderlijke omstandigheden zijn, kunnen de machten slechts voor een beperkte periode worden 

toegekend, moeten die eveneens nauwkeurig omschreven zijn en dient de wetgever de hogere normen na 

te leven. De vraag rijst naar het statuut van de besluiten genomen ter uitvoering van bijzondere 

machtenwetten oftewel zgn. bijzondere machtenbesluiten of genummerde besluiten. Ze hebben geen kracht van wet, 

maar kunnen de bestaande wetten wel opheffen, aanvullen of wijzigen. Voor zowel het Grondwettelijk Hof, 

als de Raad van State blijven de bijzondere machtenbesluiten aan het rechterlijk wettigheidtoezicht van de 

gewone en de administratieve rechter onderworpen.  

Tot slot stellen we ons de vraag of de VERORDENINGSBEVOEGDHEID kan worden GEDELEGEERD aan 

individuele ministers of aan openbare instellingen. In beginsel luidt het antwoord op de vraag negatief, toch 

zijn in het verleden normatieve bevoegdheden aan andere organen toegewezen, zowel door de wetgever, als 

door de regering. Er zijn grofweg twee toepassingen: (1) delegatie door het uitvoerend orgaan aan een 

individuele minister; op deelstatelijk niveau is de delegatiebevoegdheid zelfs nog ruimer. (2) Delegatie aan 

autonome overheidsinstellingen, mede onder invloed van het recht van de Europese Unie. Dit wordt 

gemotiveerd vanuit de vaststelling dat de uitvoering van bepaalde overheidstaken (bv. regulatoren in de 

nutssector) baat heeft bij onafhankelijkheid en expertise. Keerzijde is natuurlijk de verminderde democratische 

legitimiteit. Voor de Raad van State is dergelijke delegatie enkel toelaatbaar als de graad van autonomie die 

aan de overheidsinstellingen toekomt, beperkt blijft.  

Er blijft nog een reeks ANDERE BEVOEGDHEDEN over: zo is de uitvoerende macht bevoegd voor de 

buitenlandse betrekkingen en defensie (art. 167). Ook het recht om door de rechters uitgesproken 

straffen kwijt te schelden of te verminderen (art. 110, 111), het recht om de munt te slaan (art. 112), het 

recht om adeldom te verlenen (art. 113) en het verlenen van de militaire orden (art. 114).  

DEEL IV: DE STAATSVORM  

I/ INLEIDING 

De focus komt hier te liggen op de VERTICALE MACHTENSCHEIDING. De Grondwet is klaar en duidelijk 

over de staatsvorm: België is een federale staat, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten (art. 1). Dé 

federale staat bestaat in feite niet; net zoals andere federaties, streeft België naar een evenwicht tussen de 

eenheid en de zelfstandigheid van de deelnemende overheidsverbanden.  

II/ HISTORISCHE ACHTERGROND EN BASISCONCEPTEN  

HISTORISCH OVERZICHT  
De huidige federale staatsstructuur is het resultaat van het autonomiestreven van de twee grote 

gemeenschappen van het land. Langs Vlaamse zijde was er de roep naar taalkundige en culturele autonomie, 

langs Waalse zijde een vraag naar autonomie op economisch gebied. De taalproblematiek komt voort uit art. 

30 dat bepaalt dat de wetgever het taalgebruik kan regelen voor handelingen van het openbaar en 

gerechtsgezag. Zo werd het Frans als enige officiële taal opgelegd in heel België. Na verloop van tijd werd 

het echter steeds duidelijker dat België geen homogene natie was, maar bestond uit twee gemeenschappen. 

Een aantal belangrijke naoorlogse politieke gebeurtenissen hebben de politieke klasse tot inzicht gebracht 
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dat een federalisering onafwendbaar was. Onder meer de volksraadpleging over de Koningskwestie (1950), de 

mislukte staking tegen de Eenheidswet (1960-1961) en de acties voor de taalkundige splitsing van de Katholieke 

Universiteit Leuven (1968) brachten grote verschillen aan het licht en zorgden ervoor dat de unitaire staat 

‘achterhaald was’. Op 18 februari 1970 werd de staathervorming onder impuls van toenmalig eerste minister 

G. Eyskens opgestart zonder een conceptuele visie over de nieuwe staatsvorm of consensus over het 

uiteindelijk te bereiken resultaat. Het proces voltrok zich stapsgewijs, van compromis naar compromis; een 

overzichtje:  

1. De eerste staatshervorming, 1970: de nationale (federale) instellingen werden hervormd door het 

vastleggen van de consensusdemocratie. Ook werden de eerste stappen gezet in de richting van 

autonome deelgebieden: vier taalgebieden en drie cultuurgemeenschappen werden constitutioneel verankerd, 

net als drie gewesten. De raden van de Nederlandse en Franse cultuurgemeenschappen kregen 

decreetgevende bevoegdheid, met kracht van wet.  

2. De tweede staatshervorming, 1980: het belangrijkste communautaire twistpunt ging over de 

gewestvorming, meer in het bijzonder de inrichting van het Brussels Gewest. Om de vereiste meerderheid 

te vinden, werd die Brusselse problematiek zelfs tijdelijk in de koelkast gestopt. De voornaamste 

verwezenlijkingen waren wel de oprichting van het Vlaamse en Waalse Gewest: hun normen, 

decreten genoemd, kregen kracht van wet. Ook kregen de Nederlandse en Franse Cultuurgemeenschap 

een bevoegdheidsuitbreiding nl. voor persoonsgebonden aangelegenheden en mochten zich voortaan 

kortweg ‘gemeenschappen’ heten. Tot slot werd ook het Arbitragehof opgericht.  

3. De derde staatshervorming, 1988: opnieuw werd er voorzien in een aanzienlijke verruiming van de 

bevoegdheden van de gemeenschappen. Ook werd er een akkoord gevonden over de oprichting van 

het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, haar grondgebied zou bestaan uit de negentien gemeenten van 

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Om symbolische redenen worden de wetgevende objecten 

geen decreten, maar ordonnanties genoemd. Tot slot werd er voorzien in een nieuw 

financieringsmechanisme voor de deelgebieden.  

4. De vierde staatshervorming, 1992-1993: ook wel gekend als het Sint-Michielsakkoord. Dit bracht een 

aantal fundamentele wijzigingen aan in de organisatie en de werking van de instellingen van de 

federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. De raden (later parlementen) van de deelstaten 

werden voortaan rechtstreeks verkozen. Ook werden de bevoegdheden van de gemeenschappen en 

gewesten andermaal uitgebreid, net als het financieringsmodel dat eveneens werd herzien.  

5. De vijfde staatshervorming, 2001: de enige zonder grondwetswijziging! Opnieuw bijkomende 

bevoegdheidsoverdrachten. Ook de werking van de Brusselse instellingen werd gewijzigd.  

6. De zesde staatshervorming, 2012-2014: het zgn. Vlinderakkoord [2011]. De nieuwe verwezenlijkingen 

omvatten o.m. de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, de omvorming van de Senaat tot 

een tweede statenkamer, de overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten en een herziening van 

de financieringswet, met een uitbreiding van de fiscale autonomie van de deelstaten.  

Het RESULTAAT is België als federale staat. Evenwel vertoont het Belgisch federalisme een aantal 

bijzondere kenmerken, die vaak als ‘zwakheden’ worden omschreven. Het is een federale staat die eigenlijk 

nog veel unitaire wortels vertoont. Zo stellen we vast: (1) dat het federalisme centrifugaal is; ons land beweegt 

richting veelheid en zelfstandigheid van de deelstaten. (2) Het Belgisch federalisme heeft een bipolair of 

tweeledig karakter: hoewel er drie gewesten en drie gemeenschappen zijn, is de staatsstructuur voornamelijk 

doordrongen van de tegenstellingen tussen de twee grote taalgemeenschappen, Vlamingen en Franstaligen. 

(3) Zodoende wordt het federale niveau op paritaire wijze beheerd (o.m. beschermingsmechanismes); de idee 

van de ‘wederzijdse toestemming’ (het minderheidsveto) is eerder een confederaal dan een federaal 

handelsmerk. De pacificatiemechanismen liggen aan de basis van twee inherente zwaktes van het Belgisch 

model: inefficiëntie (blokkades) en democratisch tekort (gebrek aan politieke concurrentie, pacificatie staat op 
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gespannen voet met moderne opvattingen over participatieve democratie & het heeft een antimajoritair 

karakter). In het Belgische federale systeem ontbreekt het overigens ook aan federale politieke ruimte.  

BASISCONCEPTEN  

 TAALGEBIEDEN  

België omvat vier taalgebieden, cf. art. 4: het Nederlandse, Franse, Duitse taalgebied en het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad.1 Elke gemeente maakt deel uit van een van deze taalgebieden en de grenzen 

ervan kunnen slechts door een bijzondere meerderheid worden gewijzigd. Een andere belangrijke 

verwezenlijking, voor de staatshervorming, maar wel in het kader van de taalproblematiek, is overigens de 

Gelijkheidswet van 1898, die bepaalde dat alle wetten, besluiten en reglementen voortaan in beide 

landstalen moesten worden aangenomen en bekendgemaakt. Een ander concept dat onlosmakelijk met het 

concept taalgebied is verbonden, is het territorialiteitsbeginsel, wat een dubbele betekenis heeft: (1) in een 

eentalig taalgebied moet de taal van dat taalgebied de voorrang genieten op de andere talen, en in het tweetalig 

gebied Brussel-Hoofdstad moeten het Nederlands en het Frans op voet van gelijkheid worden behandeld. 

(2) Dit beginsel zorgt ook voor de territoriale afbakening van de bevoegdheden van de gemeenschappen en de 

gewesten. Het belang van dit beginsel mag niet worden onderschat! Er zijn grosso modo twee manieren om 

met taalkundige diversiteit binnen een staat om te gaan: (1) opteren voor taalhomogene gebieden, wat 

impliceert dat de burger zich in zijn relatie tot de overheid moet bedienen van de taal van het gebied [België!] 

(2) het zgn. personaliteitsbeginsel waarbij burgers het recht hebben om zich in hun eigen taal tot het bestuur te 

wenden, ook al is dat niet de taal van de meerderheid van dat gebied. Langs Nederlandstalige zijde werd 

voor optie (1) geargumenteerd als noodzakelijke bescherming voor het Nederlands, een taal die vanuit 

taalsociologisch oogpunt niet-dominant is. De Franstaligen daarentegen houden pleidooien voor de 

toepassing van het personaliteitsbeginsel, volgens hen leeft het territorialiteitsbeginsel op gespannen voet 

met de minderheidsrechten. We moeten het beginsel dan ook nuanceren voor de zgn. faciliteitengemeenten. 

Dit betreft 27 gemeenten:  

 6 randgemeenten die behoren tot het NL-taalgebied en grenzen aan het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-

Oppem. (faciliteiten voor FR) 

 10 taalgrensgemeenten: 6 NL – Bever, Herstappe, Mesen, Ronse, Spiere-Helkijn en Voeren; 4 FR 

– Edingen, Komen-Waasten, Moeskroen en Vloesberg.  

 9 gemeenten die behoren tot het Duitse taalgebied. (faciliteiten voor FR)  

 2 gemeenten uit het Malmedyse: Malmédy en Waimes (faciliteiten voor Duitstaligen).  

De berichten en mededelingen die voor het publiek bestemd zijn, moeten steeds in twee talen worden 

opgesteld in faciliteitengemeenten. In het verleden is discussie gerezen over de vraag of de taalfaciliteiten 

voor elke afzonderlijke betrekking met de overheid opnieuw moeten worden aangevraagd, dan wel of een 

eenmalige aanvraag volstaat om de faciliteiten bestendig toe te passen. De Vlaamse regering en de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben de eerste interpretatie gehuldigd. Tot slot bestaat er ook 

controverse of uit art. 4 voorschriften inzake taalgebruik en –kennis kunnen worden afgeleid. Voor de 

Raad van State heeft het artikel die normatieve draagwijdte, voor het Grondwettelijk Hof niet. Uiteindelijk leidde 

de situatie in Voeren, waar de burgemeester José Happart het Nederlands niet machtig was, tot een 

tussenkomst van de wetgever. Een compromis werd uitgetekend in de pacificatiewet van 9 augustus 

                                                      
1 Samenstelling tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad: 19 gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad i.e. Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, 
Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gilles, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Vorst 
en Watermaal-Bosvoorde. | Samenstelling Duitse taalgebied: negen gemeenten uit de provincie Luik m.n. Amel, 
Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt-Vith.  
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1988: het uitgangspunt is dat alle gemeentelijke en OCMW-mandatarissen van de rand- en 

taalgrensgemeenten de taal van het taalgebied waarin die gemeente gelegen is, moeten kennen.  

GEMEENSCHAPPEN  

België omvat drie gemeenschappen: de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap (art. 2); dit zijn 

entiteiten met rechtspersoonlijkheid. Hun grondgebied is niet uitdrukkelijk in de Grondwet omschreven, 

maar uit de artikelen 127 tot 130 volgt dat elke gemeenschap bevoegd is voor het eigen eentalig taalgebied. 

De bevoegdheden van de gemeenschappen zijn in de Grondwet zelf verankerd.  

GEWESTEN  

België is eveneens samengesteld uit drie gewesten: het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest (art. 3); deze hebben eveneens rechtspersoonlijkheid. Er is geen ‘Duitstalig Gewest’: het Waalse 

Gewest oefent de gewestbevoegdheden in het Duitse taalgebied uit. De Grondwet zelf bevat geen 

omschrijving van de bevoegdheden van de gewesten, maar voorziet in een ruime machtiging aan de 

bijzondere wetgever om hun bevoegdheden vast te stellen (art. 39).  

ASYMMETRIEËN IN HET BELGISCHE FEDERALISME  

In een asymmetrische federatie hebben sommige regio’s meer bevoegdheden dan andere: ook in België 

zijn die in de federale structuur geslopen. Deze hebben echter niet zozeer te maken met de graad van 

autonomie van de deelstaten, dan wel met hun institutionele vormgeving. De verklaring ligt in de 

tegengestelde visies van de twee grote bevolkingsgroepen op de basisstructuur van de federatie. De 

Vlamingen verdedigen van oudsher een tweeledig gemeenschapsmodel, terwijl men aan Franstalige zijde traditioneel 

pleit voor een drieledig gewestmodel. De idee van cultuurautonomie verklaart de houding van de Vlamingen, 

terwijl het gewestmodel beter aansluit bij de Waalse vraag naar economische autonomie.  

Om aan de VLAAMSE wensen te voldoen, werd art. 137 ingevoerd, dat stipuleert dat de bijzondere wetgever 

kan bepalen dat de instellingen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap de bevoegdheden van het Vlaamse 

en Waalse Gewest uitoefenen. Hoewel gemeenschap en gewest in Vlaanderen de facto zijn samengesmolten 

tot één deelgebied, kan men juridisch niet van een ‘fusie’ spreken. De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse 

Gewest blijven afzonderlijke rechtsproblemen. Ook moeten beiden een gescheiden begroting voeren, doch 

kan het Vlaams Parlement de haar toegekende middelen vrij bestemmen voor gemeenschaps- dan wel 

gewestaangelegenheden.  

Aan FRANSTALIGE KANT vindt de omgekeerde beweging plaats: de gemeenschap wordt er deels uitgekleed, 

ten bate van de gewesten (cf. art. 138). De bevoegdheden van de Franse Gemeenschap kunnen worden 

uitgeoefend door de instellingen van het Waalse Gewest (wat het Franse taalgebied betreft) enerzijds, en de 

instellingen van de Franse Gemeenschapscommissie (wat het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad betreft) 

anderzijds.  

Het DUITSE TAALGEBIED maakt deel uit van het Waalse Gewest. Art. 139 maakt het mogelijk om de 

bevoegdheden van het Waalse Gewest in het Duitse taalgebied te laten uitoefenen door de instellingen van 

de Duitstalige Gemeenschappen. Hiertoe moeten de parlementen van beiden gelijkluidende decreten 

aannemen, waarvoor een gewone meerderheid volstaat.  

Het BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST tot slot is een speciaal en symbolisch geval, zo weten we 

ondertussen dat het haar gewestbevoegdheden niet uitoefent per decreet, maar via ordonnanties. In feite oefent 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest meer bevoegdheden uit dan de twee andere gewesten, waardoor 

sommigen spreken van een ‘supergewest’ of ‘gewestgemeenschap’. Naast de gewestbevoegdheden, oefenen 

de organen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ook de provinciale bevoegdheden van gewestelijke 

aard uit en de bevoegdheden van de Brusselse agglomeratie. Sinds de zesde staatshervorming komen daar 

een aantal bevoegdheden uit die in beginsel aan de gemeenschappen toekomen. De federale overheid is wel 
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op grond van haar residuaire bevoegdheden in Brussel bevoegd gebleven voor zgn. biculturele instellingen. 

Sinds de zesde staatshervorming is echter beslist om het Brusselse Gewest bevoegd te maken voor de 

biculturele aangelegenheden m.b.t. de schone kunsten, cultureel patrimonium, musea…  

III/ ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE BEVOEGDHEIDSVERDELING  

TOEGEWEZEN, RESIDUAIRE EN IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN  
Belangrijk is om het begrip ‘bevoegdheid’ afdoende te definiëren: dit is een beleidsdomein waarbinnen een 

overheid regelgeving kan aannemen. Om te weten wie waarvoor bevoegd is, moeten we de 

bevoegdheidsverdeldende regels raadplegen. Er zijn een aantal algemene beginselen die aan deze regels ten 

grondslag liggen: de meest voor de hand liggende manier om bevoegdheden te verdelen, is door deze 

uitdrukkelijk toe te wijzen aan de verschillende niveaus in de federatie, zgn. toegewezen bevoegdheden. Echter, 

het is onmogelijk om alles exhaustief te verdelen; ten einde een bevoegdheidsvacuüm te vermijden, dient 

een overheidsniveau te worden aangewezen dat instaat voor de zgn. residuaire bevoegdheden i.e. bevoegdheden 

die niet uitdrukkelijk aan een overheid zijn toegewezen. Tot slot spreken we van impliciete bevoegdheden 

wanneer de federale overheid de bevoegdheid ontleent om op te treden in domeinen die haar niet 

uitdrukkelijk zijn toegewezen, wanneer dat nodig is om een bevoegdheid uit te oefenen die haar wel is 

toebedeeld.  

Wat de TOEGEWEZEN EN RESIDUAIRE BEVOEGDHEDEN betreft, heeft het centrifugale 

federaliseringsproces ertoe geleid dat de gemeenschappen en gewesten over toegewezen bevoegdheden 

beschikken, terwijl de residuaire bevoegdheden bij de federale overheid berusten, althans zolang art. 35 niet 

is uitgevoerd. Er is bijgevolg geen officiële lijst van federale aangelegenheden voorhanden. Evenwel zijn niet 

alle federale bevoegdheden onbenoemd; de federale overheid beschikt over expliciet voorbehouden 

aangelegenheden, meer bepaald: (1) de door de Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden 

aangelegenheden (cf. ‘bij’/’door’ vs. ‘krachtens’) en (2) de uitdrukkelijke uitzonderingen op de aan de 

gemeenschappen en gewesten toegewezen bevoegdheden. Er zijn twee types van uitzonderingen nl. (a) 

specifieke deelaspecten van een bevoegdheidsmaterie, dan spreken we over gedeelde exclusieve bevoegdheden en 

(b) meer algemene bevoegdheidsvoorbehouden. Merk op dat de uitzonderingen op de toegewezen 

gemeenschaps- en gewestbevoegdheden strikt of beperkend geïnterpreteerd worden.  

In de grondwet is ARTIKEL 35 voorzien, dat het zonet beschreven schema omdraait en de residuaire 

bevoegdheden bij de deelgebieden plaatst. Het artikel is evenwel nog niet in werking getreden, daarvoor 

moet eerst aan twee voorwaarden worden voldaan: (1) de bijzondere wetgever dient de wijze te bepalen 

waarop de deelgebieden de residuaire bevoegdheden kunne uitoefenen & (2) een nieuwe grondwetsbepaling 

dient te worden aangenomen die de federale bevoegdheden bepaalt. Het is belangrijk om de reële impact 

van deze beslissing te relativeren; het is vooral om symbolische redenen een belangrijke issue. De uitvoering van 

art. 35 makt van de Belgische federale staat nog geen federale unie of confederatie.  

Constitutionele teksten bevatten vaak ruime bevoegdheidsgronden. In België vormt art. 10 BWHI de 

grondslag voor de IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN van de deelgebieden. De uitoefening van dergelijke 

bevoegdheid houdt in dat een deelgebied een bevoegdheid betreedt die haar niet is toegewezen, en waarvoor 

zij dus in beginsel niet bevoegd is. Om op dit artikel een beroep te kunnen doen, moet er cumulatief aan 

drie voorwaarden zijn voldaan: de maatregel moet (1) noodzakelijk zijn voor de uitoefening van en eigen 

bevoegdheid, (2) zich lenen tot een gedifferentieerde regeling en (3) mag slechts een marginale weerslag hebben op 

de betreden bevoegdheid. In feite is dit een bijzondere formulering van het ‘proportionaliteits- of 

evenredigheidsbeginsel’. In de rechtspraak over het genoemde artikel is er een evolutie van hoge naar lage 

toetsingsintensiteit waarneembaar. In beginsel is deze bevoegdheid voorbehouden aan de federale wetgever, 

want volgens art. 161 (1993) kan geen administratief rechtscollege worden ingesteld dan ‘krachtens een wet’. 

Tot slot moet worden vermeld dat de rechtsleer een nader onderscheid maakt tussen ‘inherent impliciete 
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bevoegdheden’ en ‘aanvullend impliciete bevoegdheden’: voor eerstgenoemde is een beroep op art. 10 

BWHI niet nodig; daarbij gaat het vaak om instrumentele bevoegdheden. Voor de andere categorie is het 

wetsartikel wel noodzakelijk in te roepen, omdat de overheden dan hun eigen bevoegdheden te buiten gaan.  

AARD V/D BEVOEGDHEDEN: EXCLUSIEVE VS. CONCURRERENDE BEVOEGDHEID  
In België is geopteerd voor het systeem van exclusieve bevoegdheden. Concurrerende bevoegdheden ten 

voordele van de federale norm worden immers als storend ervaren. Wat is het punt van het verruimen van 

de autonomie van de deelgebieden door het toekennen van nieuwe bevoegdheden, als de federale overheid 

het terrein al heeft bezet of de bevoegdheid terug naar zich toe kan trekken door het aannemen van 

wetgeving (zgn. preemption)?  

Volgens een terugkerende overweging in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof berust de 

bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in beginsel op een stelsel van 

EXCLUSIEVE BEVOEGDHEDEN, en sluit de toekenning van een bevoegdheid aan de ene overheid, het 

optreden van de andere overheid uit. In de praktijk is de toepassing van deze regel minder eenvoudig. Men 

maakt dan toepassing van de zwaartepuntleer: de overheid bij wiens bevoegdheid de norm het nauwste 

aanleunt, zal bevoegd zijn. We classificeren het als excl. materiële bevoegdheden. Verder bestaat ook het 

eerder genoemde territorialiteitsbeginsel; het uitgangspunt luidt daarbij dat de wetgevings-, regerings- en 

bestuursactiviteit van de verschillende overheden zich moet beperken tot het taalgebied of de taalgebieden 

waarvoor zij bevoegd zijn.  

België zou België niet zijn als we het verhaal niet opnieuw moesten nuanceren: men heeft in de loop van 

de tijd ook verschillende AFWIJKENDE TECHNIEKEN toegepast. De eerste is de gedeelde exclusieve bevoegdheid 

(in feite niet echt een afwijking v/h exclusiviteitsprincipe); het komt vaak voor dat sommige deelaspecten 

van een aangelegenheid aan de ene overheid toekomen, terwijl andere deelaspecten van diezelfde 

aangelegenheid tot de bevoegdheid van een andere overheid behoren. Het gevolg is een versnippering van 

bevoegdheden, wat er op zijn beurt toe leidt dat overheden moeten samenwerken om een gecoördineerd 

beleid tot stand te brengen. Een tweede afwijking zijn parallelle bevoegdheden: bevoegdheden die meerdere 

overheden tegelijkertijd en naast elkaar kunnen uitoefenen, zonder dat er sprake is van een hiërarchie tussen 

de regelgeving die ze daarbij uitvaardigen. Een typisch voorbeeld is ontwikkelingssamenwerking. We duiden 

de techniek waarbij twee overheden bevoegd zijn om eenzelfde materie te regelen, zij het op grond van 

verschillende bevoegdheidsgrondslagen, aan als de parallelle uitoefening van exclusieve bevoegdheden of de 

dubbelaspect-leer (Vanpraet). Dit is niet te verwarren met de parallelle bevoegdheden (op basis van eenzelfde 

bevoegdheidsgrond); dit houdt integendeel in dat verschillende overheden een gelijkaardige regeling kunnen 

treffen op grond van onderscheiden bevoegdheidsgronden. Een voorwaarde voor de toepassing is dat de 

maatregelen cumulatief toepasbaar zijn, zodat er geen nood is aan hiërarchie/conflictenregel. Voorbeelden 

zijn: de zorgverzekering (arresten van het Grondwettelijk Hof), wetenschappelijk onderzoek en de 

implementatie van het discriminatieverbod.  

Tot slot vinden we in de bevoegdheidsverdelende regels één voorbeeld van een integrale of eigenlijke 

CONCURRERENDE BEVOEGDHEID. Het gaat om de algemene of autonome belastingbevoegdheid (art. 

170): de federale wet gaat voor op het fiscale decreet. De federale overheid heeft van deze bevoegdheid 

gebruik gemaakt door wettelijk te bepalen dat de deelgebieden geen belastingen meer kunnen heffen op 

materies die al het voorwerp zijn van een federale belasting.  

VERTICALITEITSBEGINSEL  
Het verticaliteitsbeginsel heeft, net als het exclusiviteitsbeginsel, tot doel de autonomie van de 

verschillende overheidsverbanden te vrijwaren. De overheid die bevoegd is om binnen een bepaald domein 

regelgeving aan te nemen, is meteen ook bevoegd om die regelgeving uit te voeren en toe te passen. Anders 

verwoord: wie bevoegd is voor een bepaalde aangelegenheid, beschikt in beginsel zowel over de volledige 
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wetgevings- als over de uitvoeringsbevoegdheid. Er zijn evenwel ook hierop tal van uitzonderingen gemaakt; 

dergelijke technieken worden aangeduid als kaderbevoegdheden of beperkt of oneigenlijk concurrerende bevoegdheden. 

In dergelijk geval wordt de normeringsbevoegdheid zelf opgesplitst, waarbij de federale overheid het 

algemeen kader vaststelt en de deelgebieden dat kader kunnen aanvullen, zonder het evenwel te mogen 

aantasten.  

ALGEMENE BEPERKINGEN OP DE BEVOEGDHEIDSRECHTELIJKE AUTONOMIE  
De constitutionele adviespraktijk en rechtspraak tonen aan dat het evenredigheidsbeginsel tot een 

algemeen bevoegheidsbeperkend principe is uitgegroeid. Tevens zijn overheden steeds onderworpen aan de 

naleving van het proportionaliteitsbeginsel: elke overheid dient erover te waken dat de uitoefening van haar eigen 

bevoegdheid geen disproportionele impact heeft op de bevoegdheden van een andere overheid.  

Een tweede bevoegheidsbeperkend principe is het beginsel van de Belgische economische en monetaire 

unie (EMU). Zo voorziet art. 6 § 1, VI BWHI dat de gewesten hun economische bevoegdheden moeten 

uitoefenen met inachtneming van de beginselen van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en 

kapitalen en van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook met inachtneming van het algemeen normatief 

kader van de economische unie en monetaire eenheid.  

Verder is er een meer algemeen beginsel dat aan de grondslag ligt van de genoemde principes: het beginsel 

van federale loyauteit of Bundestreue. Dit impliceert dat de verschillende overheden van de federale staat 

zich ten aanzien van elkaar loyaal moeten opstellen (art. 143 § 1). Bij de zesde staatshervorming is het 

Grondwettelijk Hof ook uitdrukkelijk bevoegd gemaakt op aan dit artikel te toetsen.  

IV/ BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN  

Hier wordt een (beperkt) overzicht van de door de Grondwet en de bijzondere wetten aan de deelstaten 

toegewezen bevoegdheden. Het betreft een schematische weergave van de hoofdrubrieken.  

GEMEENSCHAPPEN  
De bevoegdheden van de gemeenschappen zijn opgesomd in art. 127 tot 130. Het betreft:  

(1) Culturele aangelegenheden (art. 4 BWHI).  

(2) Onderwijs (art. 127) met uitsluiting van (a) bepaling van het begin en einde van de leerplicht, (b) 

minimale voorwaarden voor het uitreiken van diploma’s & (c) pensioenregeling.  

(3) Persoonsgebonden aangelegenheden (art. 128 § 1 bevat een gedetailleerde lijst): onderverdeeld in 

vijf hoofdcategorieën (1) gezondheidsbeleid, (2) bijstand aan personen, (3) organisatie, werking en 

opdrachten van de justitiehuizen en van de bevoegde dienst die de uitwerking en de opvolging van het 

elektronisch toezicht verzekert, (4) gezinsbijslagen & (5) filmkeuring. In de parlementaire 

voorbereidingen werd deze categorie omschreven als “aangelegenheden die nauw met het leven van de mens in 

zijn gemeenschap zijn verbonden”. De sociale zekerheid blijft een federale bevoegdheid!  

(4) Taalgebruik: de Vlaamse en Franse Gemeenschap zijn bevoegd voor de regeling van het gebruik van 

de talen voor (1) de bestuurszaken, (2) het onderwijs in de door de overheid opgerichte, gesubsidieerde 

of erkende instellingen & (3) de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel. De Duitse 

Gemeenschap is enkel bevoegd voor de regeling van het taalgebruik in het onderwijs (art. 130 § 1).  

(5) Samenwerking tussen de gemeenschappen en de internationale samenwerking in de 

genoemde aangelegenheden.  

GEWESTEN  
De bevoegdheden van de gewesten zijn niet uitdrukkelijk in de Grondwet zelf weergegeven, wel zijn ze te 

vinden in art. 6 § 1 BWHI. Volgens art. 39 dient de bijzondere wetgever immers deze bevoegdheden nader 
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te omschrijven, met dien verstande dat de door de Grondwet aan de gemeenschappen toegekende 

bevoegdheden uitgesloten zijn.  

INSTRUMENTELE BEVOEGDHEDEN  
Instrumentele bevoegdheden zijn bevoegdheden die een overheid in staat moeten stellen om haar 

hoofdbevoegdheden op een nuttige en efficiënte manier uit te oefenen. Het gaat hierbij soms om inherent 

impliciete bevoegdheden.  

De STRAFRECHTELIJKE BEVOEGDHEDEN van de deelstaten zijn omschreven in art. 11 BWHI. Wat het 

strafprocesrecht betreft, zijn de bevoegdheden van de deelstaten beperkt tot enkele uitdrukkelijk vermelde 

aspecten; ze kunnen binnen de grenzen van hun bevoegdheden (1) hoedanigheid van agent of officier van 

de gerechtelijke politie toekennen, (2) bewijskracht regelen van processen-verbaal & (3) huiszoeking.  

De VERDRAGSBEVOEGDHEID volgt uit art. 167 § 1; in België wordt het beginsel in foro interno, in foro externo 

gehuldigd i.e. de overheid die voor een bepaalde materie internrechtelijk bevoegd is, beschikt tevens over 

de bevoegdheid om over die aangelegenheden internationale verdragen te sluiten. Bijgevolg zijn in praktijk 

drie soorten verdragen te onderscheiden: (1) verdragen die uitsluitend betrekking hebben op 

bevoegdheden van de federale overheid, (2) zij die uitsluitend betrekking hebben op gemeenschaps- of 

gewestbevoegdheden & (3) de zgn. gemengde verdragen, waarvoor de procedure geregeld is in een verplicht 

samenwerkingsakkoord.  

V/ GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEDEN IN BRUSSEL  

Er bestaat geen ‘Brusselse Gemeenschap’; de gemeenschapsbevoegdheden zijn immers verspreid over 

verschillende overheden. Om te beginnen, strekken de bevoegdheden van de VLAAMSE EN FRANSE 

GEMEENSCHAP zich voor een deel uit tot Brussel. De decreten van beide Gemeenschappen gelden ook “ten 

aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten 

of hun organisatie moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap.” 

De cruciale beperking is dat de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap zich in Brussel enkel kunnen 

wenden tot instellingen, niet tot personen. Een tweede instantie die in Brussel speelt is de 

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Deze overheid staat in voor de persoonsgebonden 

aangelegenheden die opgesomd zijn in art. 5 BWHI, en die in Brussel niet kunnen worden uitgeoefend door de 

Vlaamse en Franse Gemeenschap. Zij treedt op als een autonome deelstaat, een soort ‘vierde gemeenschap’. 

Tot slot oefent ook de FEDERALE OVERHEID een aantal gemeenschapsbevoegdheden uit in Brussel. Het 

gaat om het taalgebruik, de biculturele en bi-onderwijsinstellingen en maatregelen inzake cultuur en 

onderwijs die rechtstreeks tot personen gericht zijn. (hervormd na zesde staatshervorming, cf. supra)  

VI/ CÖOPERATIEF FEDERALISME  

Coöperatief federalisme vertrekt vanuit de vaststelling dat een zuivere scheiding van bevoegdheden een 

utopie is, dat materies in de praktijk met elkaar vervlochten zijn en wederzijdse beïnvloeding van het beleid 

onvermijdelijk is. De nadruk komt dan te liggen op onderlinge coöperatie en samenwerkingen, wat bijdraagt tot 

een meer effectief en efficiënt beleid. Er zijn in België hiervoor verschillende methodes voorzien:  

 Overlegprocedures.  

 Vertegenwoordiging in beheers- en beslissingsorganen van andere overheden.  

 Het OVERLEGCOMITÉ: een orgaan samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende regeringen 

van het land (art. 31/1 van de gewone wet van 9 augustus 1980). Dit orgaan kan overeenkomstig art. 31bis 

GWHI interministeriële conferenties oprichten, samengesteld uit de bevoegde vakministers. In 
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iedere geval moet er eentje voor het buitenlands beleid worden opgericht. Dit orgaan kan onder meer 

bindende beslissingen nemen in het raam van de verdragsbevoegdheden van de deelstaten.  

 SAMENWERKINGSAKKOORDEN zijn voor de federatie wat verdragen voor de internationale rechtsorde 

zijn: contractuele afspraken tussen autonome overheden. Er is een onderscheid tussen:  

o Facultatieve: kunnen sluiten (art. 92bis BWHI).  

o Verplichte: moeten sluiten, bv. over het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer dat zich 

uitstrekt over meer dan één gewest. Het veelvuldig gebruik van deze verplichte 

samenwerkingsakkoorden remt evenwel de autonomie van de deelgebieden…  

 GEZAMENLIJKE DECRETEN & ORDONNANTIES: dit zijn wetskrachtige normen die afzonderlijk, zij 

het in onderling overleg, worden aangenomen door de wetgevende macht van meerdere deelstaten, 

maar die eenzelfde inhoud hebben (art. 92bis/1 BWHI). De techniek wordt opgevat als mogelijk 

alternatief voor de samenwerkingsakkoorden, waarbij het o.m. de bedoeling was het zwaartepunt te 

verschuiven van de regeringen naar de wetgevende vergaderingen.  

DEEL 5: GRONDRECHTEN  

I/ ALGEMENE LEERSTUKKEN  

De tweede belangrijke functie van een grondwet bestaat in het inperken van de overheidsmarkt door het 

verankeren van grondrechten. Anders dan horizontale/verticale machtenscheiding, zorgen de 

grondrechten voor een inhoudelijke beperking van de publieke macht: ze verhinderen dat de overheid 

bepaalde handelingen stelt of verplichten die overheid net een bepaalde gedragslijn aan te nemen. De term 

‘grondrechten’ wijst op fundamentele rechtsnormen die de macht van de overheid inhoudelijk aan banden 

leggen en tot doel hebben de menselijke waardigheid te verzekeren.  

FILOSOFISCHE GRONDSLAGEN  
De idee van menselijke waardigheid ligt mee ten grondslag van de mensenrechten, cf. Immanuel Kant. De 

overheid mag de burger nooit als een middel gebruiken, maar dient hem als een doel op zich te behandelen. 

In de natuurfilosofie heerst dan ook de opvatting dat de mens bepaalde ‘natuurlijke’ rechten heeft. De 

marxistische kritiek zal de mensenrechten echter afdoen als een ‘burgerlijke’ ideologie die slechts de 

eigenbelangen van de bezittende klasse dient. Dit noopt ertoe nuances aan te brengen en aandacht te hebben 

voor de belangen van de gemeenschap of de sociaaleconomische werkelijkheid waarbinnen de rechten 

moeten gedijen. Een verzoenend standpunt is dan ook dat de mensenrechten als abstracte begrippen 

weliswaar universeel zijn, maar dat er bij hun concrete invulling voldoende ruimte moet worden voorzien 

voor plaats-, cultuur- en tijdgebonden verschillen.  

HISTORISCHE EVOLUTIE EN VOORNAAMSTE BRONNEN  

NATIONAAL NIVEAU  

De nationale grondwetten en constitutionele rechtspraak blijven tot op vandaag een belangrijke bron voor 

het recht van de mensenrechten. Vele charters en keuren zijn later uitgegroeid tot rechten met een algemene 

draagwijdte, zoals het recht op habeas corpus in de Magna Carta van 1215. De Belgische Grondwet van 1831 

bevatte een vrij omvattende catalogus mensenrechten. Het merendeel hiervan is gegroepeerd in Titel II van 

de Grondwet met als opschrift “De Belgen en hun rechten.” Oorspronkelijk ging het om de klassiek-liberale 

rechten en vrijheden, later – 1994 – werden ook economische, sociale en culturele rechten 

ingeschreven. De Belgische catalogus kenmerkt zich door een bijzonder waarborgingsysteem: de rechten moesten 

in de eerste plaats bescherming bieden tegen het optreden van de uitvoerende macht. Ze boden geen 

bescherming tegen de wetgevende macht. Dit is een weerspiegeling van enerzijds het wantrouwen t.a.v. 

Koning Willem I (uitvoerende macht) en anderzijds de Franse invloed (grote vertrouwen wetgever).  
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INTERNATIONAAL NIVEAU  

De internationale verankering van de mensenrechten kwam er pas in de twintigste eeuw. Zo werd in 1948 

door de AV van de VN de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen, een 

opvattende tekst die zowel de liberale rechten en vrijheden als de sociale en economische rechten opsomt, 

maar die niet juridisch bindend is. Pas in 1966 werd een consensus bereikt over het opstellen van bindende 

verdragen nl. het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO-Verdrag) & het 

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR). Naast deze twee algemene 

verdragen, kwamen er in de schoot van de VN nog tal van meer specifieke verdragen tot stand die zich richten 

tot bepaalde categorieën van personen. Bijvoorbeeld: het Internationaal Verdrag over de Rechten van het 

Kind (1989, VN-Kinderrechtenverdrag).  

EUROPEES NIVEAU  

Europa heeft zelf een bindend mensenrechtencharter opgesteld. Op 4 november 1950 keurde de 

Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) goed. Dit Verdrag heeft twee belangrijke kenmerken: (1) het 

voorziet in een supranationaal toezichtmechanisme & (2) het hanteert anders dan de Grondwet een inhoudelijk 

beperkingssysteem (van toepassing op alle nationale overheden, inclusief de wetgevende macht).  

Op het Unieniveau, werd het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie afgekondigd te Nice, 2000. Dit 

was initieel niet bindend, maar daar kwam verandering in met het Verdrag van Lissabon en de centrale 

bepaling in art. 6 VEU.  

CATEGORIEËN VAN RECHTEN  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën of generaties van mensenrechten; het 

gaat om drie categorieën. (1) De klassiek-liberale grondrechten; deze groep omvat de burgerlijke en politieke 

rechten. Formele vrijheid en gelijkheid resulteerden echter niet in materiële vrijheid en gelijkheid, daarom 

voerde men aan het eind van de 19e eeuw een tweede categorie rechten in nl. (2) de economische, sociale en 

culturele rechten. Sinds het begin van de 20ste eeuw is er nog een derde generatie toegevoegd: (3) de collectieve of 

solidariteitsrechten. Ze vertrekken vanuit de vaststelling dat bepaalde wereldwijde problemen enkel door een 

gezamenlijk optreden van de hele wereldgemeenschap kunnen worden aangepakt. Het gaat om rechten die 

aan de groep toekomen en waaraan alle staten onderworpen zijn. Zo vinden we in de Belgische Grondwet 

het beginsel van de ‘duurzame ontwikkeling’ (art. 7bis, sinds 2007).  

Het belangrijkste verschilpunt tussen deze categorieën rechten betreft hun directe werking of inroepbaarheid. 

Zo zouden de klassiek-liberale grondrechten zich perfect lenen tot rechterlijke toepassing vanwege hun 

duidelijk en onvoorwaardelijk karakter, terwijl dat niet opgaat voor de economische, sociale en culturele 

rechten. Er bestaan twee centrale argumenten tegen diens inroepbaarheid: (1) de rechter zou niet over de 

nodige middelen en expertise beschikken om de algemeen geformuleerde rechten om te zetten in concrete 

afspraken. (2) Verder ontbeert het de rechter aan de democratische legitimiteit om dergelijke knopen door te 

hakken.  

Bij nader inzien zijn de verschillen in feite minder groot dan ze op het eerste gezicht lijken. Enerzijds 

impliceren de zgn. negatieve rechten allerlei positieve prestaties van de overheid. Anderzijds, blijkt uit de 

rechtspraak dat de afdwinging van sociaaleconomische rechten toch op allerlei manieren vorm krijgt. Een 

belangrijke methode is de rechtsfiguur van de standstill-verplichting: dit beginsel, dat samenhangt met de 

idee van een progressieve verwezenlijking, houdt in dat het bestaande beschermingsniveau niet kan worden 

afgebouwd. Een tweede wijze waarop de rechter zich een rol kan toe-eigenen bij het afdwingen van sociale 

en economische rechten, is door de eerstegeneratierechten zo ruim te interpreteren dat bepaalde sociaaleconomische 

garanties binnen hun toepassingsgebied vallen. Kortom: we hechten best geen overdreven belang aan de 

indeling van de mensenrechten in verschillende generaties. In de juridische literatuur wordt steeds meer de 
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stelling verdedigd dat alle rondrechten dezelfde drie verplichtingen inhouden voor de staten: de overheid 

heeft de plicht de rechten zelf te ‘eerbiedigingen’ (to respect), ze te ‘beschermen’ tegen inbreuken van andere 

burgers (to protect) en de nodige maatregelen te treffen voor hun ‘verwezenlijking’ (to fulfil).  

TOEPASSINGSGEBIED VAN GRONDRECHTEN  
De verankering van de grondrechten heeft als doel de staatsmacht te beteugelen; de grondrechten zijn dus 

in de eerste plaats afdwingbaar ten aanzien van de overheid. Ze beheersen de relatie burger-overheid, de zgn. 

VERTICALE VERHOUDINGEN. De vraag rijst of de grondrechten ook een rol te spelen hebben in de 

HORIZONTALE VERHOUDINGEN, i.e. tussen de burgers onderling. En meer omstreden, hoe de 

mensenrechten kunnen doorwerken in de horizontale verhoudingen. De meest voor de hand liggende 

manier is door het optreden van de wetgever. Echter, kan de rechter ook bij afwezigheid van horizontaal 

werkende wetgeving de internationaal en grondwettelijk verankerde mensenrechten direct toepassen op de 

relaties tussen particulieren? Er bestaat hierover tegenstrijdige rechtspraak: traditioneel wordt 

aangenomen dat de hoven en rechtbanken slechts indirect kunnen waken over het naleven van de 

grondrechten in de verhoudingen tussen particulieren. Soms echter, laat de rechter deze omweg achterwege 

en lijkt hij de grondrechten rechtstreeks toe te passen in de horizontale relaties.  

Het toepassingsgebied RATIONE PERSONAE spreekt voor zich: mensenrechten zijn rechten van de mens en 

dus van toepassing op alle mensen; dit geldt niet enkel voor natuurlijke personen, maar ook voor 

rechtspersonen. De vraag rijst of ook groepen collectief rechten kunnen afdwingen; traditioneel luidt het 

antwoord hierop negatief. De rechten en vrijheden in de Belgische Grondwet gelden ook voor niet-Belgen 

(cf. art. 191). Het uitgangspunt dat de mensenrechten gelden ongeacht nationaliteit, moet wel worden 

genuanceerd wat de politieke rechten betreft. Dit is logisch in het licht van ‘soevereiniteit’.  

Tot slot staan we stil bij de RATIONE LOCI of territoriale draagwijdte van de mensenrechten. Het 

sleutelbegrip is ‘rechtsmacht’ of ‘jurisdictie’, cf. art. 1 EVRM waarbij staten zich ertoe verbinden de rechten 

te verzekeren van eenieder die ressorteert onder hun rechtsmacht. Elke staat is dus verantwoordelijk binnen 

het eigen grondgebied; een gevolg van het principe dat elke staat soeverein is binnen het eigen grondgebied.  

INTERPRETATIE VAN GRONDRECHTEN 
Het gaat hier om het bepalen van de inhoudelijke draagwijdte van de grondrechten. De hoofdregel voor 

de interpretatie van verdragen is te vinden in art. 31 van het Verdrag van Wenen; het uitgangspunt is de ‘gewone 

betekenis’ van de conventiebepalingen. Dit volstaat echter niet, gezien de formulering als algemene, open 

normen d.m.v. algemeen taalgebruik. Het Europees Mensenrechtenhof heeft een aantal bijkomende 

interpretatieregels ontwikkeld. Het kiest daarbij duidelijk voor een teleologische benadering, waarbij het 

‘voorwerp en het doel’ van het Verdrag centraal staan. Het Hof geeft bijgevolg ook de voorkeur aan een 

dynamische en evolutieve interpretatie. Een ander belangrijk principe is dat van de autonome interpretatie: heel wat 

begrippen uit het EVRM komen ook terug in de nationale rechtsordes. Het Hof te Straatsburg heeft daarbij 

als uitgangspunt vooropgesteld dat de nationale betekenis van deze begrippen in beginsel los staat van hun 

Europese betekenis. Een laatste interpretatietechniek is de comparatieve methode: het Hof te Straatsburg gaat 

voor een (nieuwe) interpretatie van een verdragsbepaling soms op zoek naar gemeenschappelijke Europese 

standaarden.  

BEPERKING VAN GRONDRECHTEN  

ALGEMENE BEGINSELEN  

Op een enkele uitzondering na, zijn de mensenrechten geen absolute normen; grondrechten zijn doorgaans 

beginselen. Ze dicteren de uitkomst niet, maar wijzen eerder in een bepaalde richting. In de literatuur zijn 

mensenrechten dan ook omschreven als optimalisatievereisten. Een belangrijke vraag is hoe de rechter moet 

nagaan of een inperking, die door overheidsorganen aan rechten wordt gesteld, al dan niet gerechtvaardigd 
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is. Meestal zal het rechterlijk beoordelingsschema uiteen vallen in twee stappen: de rechter zal (1) nagaan 

of er sprake is van een inbreuk op of inmenging in de uitoefening van een recht [interference] en wanneer die 

is vastgesteld, (2) onderzoeken of de inmenging kan worden gerechtvaardigd. Deze rechtvaardigingstoets 

valt opnieuw uiteen in twee onderdelen: (1) de wettigheidstoets en (2) de evenredigheidstoets.  

Het WETTIGHEIDSBEGINSEL vormt het eerste van de twee onderdelen van de rechtvaardigingstoets, die 

voor vrijwel alle rechten relevant is. In zowel de Grondwet als de internationale mensenrechtenverdragen 

bepalen tal van artikelen dat een grondrechtenbeperking ‘bij wet’ moet voorzien zijn. Herinner dat de term 

‘wet’ niet altijd hetzelfde betekent. Het Hof heeft een autonome betekenis aan het wetsbegrip gegeven, 

anders dan in de Belgische Grondwet, verwijst het begrip ‘wet’ niet naar een formele wet. Het Hof stelt in 

plats van formele vereisten, een aantal inhoudelijke of kwalitatieve voorwaarden aan de rechtsregel die als basis 

dient voor een grondrechtenbeperking. Meer bepaald moet de norm voldoende ‘toegankelijk’ en 

‘voorzienbaar’ zijn. Kortom: uit de rechtspraak van het Hof te Straatsburg kunnen volgende vereisten 

worden gedistilleerd: (1) de overheid moet kunnen aantonen dat de inmenging een juridische grondslag heeft 

in het nationale recht; het Hof lijkt hierbij minstens een wet in de materiële zin te vragen, d.w.z. een norm 

met een algemene draagwijdte. (2) Die wet moet voorts toegankelijk [accesible] zijn. (3) Tot slot dient de 

beperkingsgrondslag ook voldoende voorspelbaar [foreseeable] te zijn; dit vooronderstelt dat de norm 

voldoende nauwkeurig is.  

Het tweede centrale onderdeel van de rechtvaardigingstoets is het PROPORTIONALITEITS- OF 

EVENREDIGHEIDSBEGINSEL. In eerste instantie associeert men dit met het strafrecht en de idee dat de straf 

in verhouding of ‘proportie’ tot het misdrijf moet staan; de rol die het beginsel vervult is echter veel ruimer 

dan dat. In essentie gaat het om een beslissingsmethode die de rechter (of een andere actor) toelaat om zich 

uit te spreken over de juiste verhouding tussen twee elementen, waarden of belangen. C.q.: de verhouding 

tusseneen grondrecht enerzijds, en een conflicterend recht of maatschappelijk belang anderzijds. De 

algemene evenredigheidstoets (of evenredigheid in ruime zin) wordt vaak nog verder opgedeeld in verschillende 

deeltoetsen. Dit zijn testen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld en die, hoewel zij soms een tekstuele basis 

hebben, niet als zodanig in de constitutionele teksten of verdragen zijn neergeschreven. De stappen zijn:  

(1) Het bestaan van een legitiem of geoorloofd doel voor de beperking van het grondrecht. Algemeen 

wordt aangenomen dat elk doel dat zijn grondslag in het algemeen belang vindt, geoorloofd is. Ook de 

bescherming van de grondrechten van anderen kan een inmenging verantwoorden; we spreken van een 

botsing van grondrechten.  

(2) De pertinentietoets: de gecontesteerde maatregel of actie moet een ‘geschikt’ of ‘passend’ middel zijn 

om het vooropgestelde doel te bereiken [suitability]. Dit is geen normatieve, maar een feitenkwestie.  

(3) Ook de vereiste van noodzakelijkheid [necessity] houdt verband met de relatie tussen het doel en het 

middel. Het houdt in dat het legitieme doel niet op een andere, voor het betrokken grondrecht minder 

belastende manier mag kunnen worden verwezenlijkt. Uitgangspunt is het streven naar het Pareto-

optimum. Het onderzoek van noodzakelijkheid impliceert eveneens een empirisch oordeel over de 

functionaliteit van het alternatieve middel; dit is opnieuw een feitenkwestie.  

a. Een belangrijk concept uit het Amerikaanse grondwettelijke recht is een bijkomende vereiste 

nl. dat het middel niet onder-of overinclusief mag zijn. Onderinclusief is een maatregel wanneer hij 

niet van toepassing is op alle personen of situaties die een bedreiging vormen voor het 

nagestreefde doel. Een maatregel is overinclusief wanneer hij de rechten van een grotere groep 

mensen beperkt dan vereist is om het doel te bereiken.  

(4) De laatste stap is de zgn. evenredigheid in de strikte zin. De conflicterende belangen zullen tegen 

elkaar moeten afgewogen worden. Voor velen vormt deze stap de kern van de evenredigheidstoets, 

tevens is hij het meest controversiële onderdeel van heel de analyse. De zoektocht naar het juiste evenwicht 

tussen conflicterende belangen is immers geen kwestie van feiten, maar veronderstelt een waardenoordeel.  
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Een belangrijke notie die gepaard gaat met de verschillende stappen van de proportionaliteitstest is de notie 

van TOETSINGSINTENSITEIT. Dit verwijst naar de strengheid waarmee de rechter de evenredigheidstoets 

toepast. Om te beginnen kan de rechter zich strenger of minder streng opstellen bij de beoordeling van het doel. 

Soms zal een geoorloofd doel niet volstaan, maar zal een ‘dwingend’ [compelling] overheidsbelang moeten 

worden aangevoerd. Ook is belangrijk om te weten wie de bewijslast aandraagt: bij een marginale toetsing is 

dit doorgaans het slachtoffer, terwijl de overheid bij een stringente toetsing de proportionaliteit van haar 

handelen zal moeten aantonen. Algemeen wordt aangenomen dat de recht zich in principe terughoudend 

dient op te stellen bij de beoordeling van de proportionaliteit van het beleid dat door de politieke instellingen 

is uitgestippeld. Dit omwille van democratische (legitimiteit) redenen. Vereenvoudigd kunnen we stellen dat 

de rechter zich streng zal opstellen wanneer een voor de constitutionele orde belangrijke waarde in het 

geding is.  

Het is ondertussen duidelijk dat de evenredigheidstoets een contextgevoelige beslissingsmethode is, die de 

rechter toelaat om in elke zaak een afweging te maken. Aan die grote mate van zaakgerichtheid kleven 

nadelen. De uitkomst van de proportionaliteitstoets is moeilijk voorspelbaar en geeft doorgaans weinig 

richting voor toekomende zaken. Men kan op twee manieren aan deze bekommernis tegemoet komen: (1) 

het structureren van de proportionaliteitsbeoordeling, bijvoorbeeld door het op voorhand vastleggen van 

toetsingsgradaties. (2) Voorts kan de uitkomst van de evenredigheidsanalyse een meer specifieke test of regel 

zijn die ook in andere, latere zaken kan worden toegepast. In Amerikaanse literatuur wordt dit laatste 

definitional balancing genoemd.  

Tot slot kan er sprake zijn van een AFWIJKING IN TIJDEN VAN NOOD EN RECHTSMISBRUIK. Cicero schreef 

het al: salus populi suprema lex esto. De Belgische Grondwet stipuleert evenwel uitdrukkelijk in art. 187 dat zij 

noch geheel, noch ten dele kan worden geschorst. Die mooie voornemens konden niet verhinderen dat de 

fundamentele rechten en vrijheden in crisisomstandigheden moesten wijken voor andere belangen. De 

internationale mensenrechtenverdragen bieden een kader dat staten de mogelijkheid geeft om ‘af te wijken’ 

van hun normale verdragsverplichtingen (art. 4 BUPO-Verdrag, art. 15 EVRM). Die derogatiemogelijkheid mag 

niet worden verward met het gewone beperkingssysteem. Het gaat om tijdelijke maatregelen die het hoofd 

moeten bieden aan een uitzonderlijke situatie. Art. 15 EVRM stelt een aantal inhoudelijke en procedurele 

voorwaarden: (1) er moet sprake zijn van een ‘oorlog’ of ‘enig andere algemene noodtoestand die het bestaan 

van het land bedreigt’. (2) De maatregelen moeten ‘strikt vereist’ zijn door de ‘ernst van de situatie’. (3) Zij 

mogen niet in strijd zijn met andere verplichtingen die voortvloeien uit het internationaal recht. (4) De staat 

moet de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa volledig op de hoogte houden van de genomen 

maatregelen en van de beweegredenen daarvoor. (5) Tot slot is het niet toegestaan om af te wijken van art. 

2, het recht op leven. We kunnen ons de vraag stellen of de vrijheid ook geldt voor de vijanden van de 

vrijheid. De zgn. antimisbruikbepaling, art. 17 EVRM, opteert voor de militante benadering. Het doel is, 

aldus het Hof, te voorkomen dat totalitaire groepen het Verdrag zouden misbruiken in hun voordeel. Het 

toepassingsgebied van dit artikel is beperkt: het geldt enkel voor die rechten die ook effectief kunnen worden 

aangewend om de democratie te ondermijnen.  

GRONDWETTELIJK BEPERKINGSSYSTEEM  

Het constitutioneel model kunnen we omschrijven als een vormelijk beperkingsmechanisme. De Grondwet 

maakt een onderscheid tussen toegelaten regelende en repressieve maatregelen, enerzijds, en niet-toegelaten 

preventieve maatregelen, anderzijds. Het gaat m.a.w. om a priori beperkingen die raken aan de vrijheid nog 

voor die is uitgeoefend. Repressieve maatregelen, daarentegen, beogen de a posteriori beoordeling van het 

misbruik van de vrijheid. De afkeer van de grondwetgever voor preventieve maatregelen loopt als een rode 

draad doorheen de besprekingen in de Volksraad. Het grote vertrouwen in de wetgever blijkt voorts uit de 

afwezigheid van inhoudelijke beperkingsgronden in de Grondwet.  
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BEPERKINGSSYSTEEM VAN HET EVRM, HET EU-HANDVEST EN DE INTERNATIONALE 

MENSENRECHTENVERDRAGEN  

De beperkingen hier zijn niet formeel, maar inhoudelijk van aard; toch zijn er belangrijke verschillen tussen 

de verdragen en tussen de individuele rechten onderling. Sommige teksten werken met een horizontale of 

‘transversale’ beperkingsbepaling. Het betreft een afzonderlijk artikel waarin de beperkingsvoorwaarden voor 

alle in het document vermelde rechten zijn opgenomen. Zo kunnen we in het EVRM onderscheid maken 

tussen drie groepen rechten: (1) absolute rechten, kunnen nooit worden beperkt. (2) Rechten die 

onderworpen zijn aan een algemene beperkingsclausule (art. 8 t.e.m. art. 11 EVRM). (3) Rechten waarvoor meer 

specifieke beperkingsclausules gelden of waarvoor beperkingen voortvloeien uit een restrictieve definitie van de 

waarborgen in kwestie.  

GRONDRECHTEN IN DE GELAAGDE RECHTSORDE  
Hoe verhouden de verschillende mensenrechteninstrumenten zich tot elkaar? Het debat draait niet zozeer 

rond het belang van mensenrechten als dusdanig, maar wel over de vraag wiens specifieke mensenrechtenopvattingen 

prevaleren en wie daarbij uiteindelijk het laatste woord heeft.  

INCORPORATIE EN HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DE GRONDRECHTENCATALOGI  

De eerste belangrijke vraag is tegen wie – tegen welke overheden – de verschillende mensenrechteninstrumenten 

kunnen worden ingeroepen. In België moeten de gemeenschappen en de geweten de federale grondrechten 

naleven. Het toepassingsbereik van de EU-grondrechten ten aanzien van de lidstaten is minder eenduidig. 

Uit de rechtsprak van het Hof van Justitie en de tekst van en de Toelichting bij het EU-Handvest blijkt dat 

die rechten slechts gedeeltelijk van toepassing zijn op handelingen van de lidstaten. Hiermee onderscheidt het 

EU-Handvest zich van het EVRM, dat wél op elk overheidshandelen van de Verdragsluitende Staten kan 

worden toegepast (art. 51 lid 1). Uit de rechtspraak blijkt dat de Unierechtelijke grondrechten op de 

lidstaten van toepassing zijn in twee gevallen: (1) wanneer de nationale maatregelen het EU-recht uitvoeren 

of (2) wanneer de nationale maatregelen een belemmering vormen van het vrij verkeer en de lidstaat zich 

daarbij beroept op een rechtvaardigingsgrond. Grondslag voor (2) is te vinden in het arrest Akerberg Fransson. 

Het EVRM is in beginsel van toepassing op elk overheidsoptreden van de Verdragstaten. Een vraag die nog te 

beantwoorden valt is of ook de Europese Unie onderworpen is aan het EVRM. Uit de rechtspraak van het 

Hof te Straatsburg blijkt dat het EU-recht onrechtstreeks aan het EVRM wordt getoetst.  

SAMENLOOP VAN GRONDRECHTEN  

We spreken van een samenloop van grondrechten wanneer eenzelfde grondrecht zowel in de nationale, 

Europese als internationale teksten voorkomt. De draagwijdte zal echter niet altijd identiek zijn: het 

toepassingsgebied, de reikwijdte en het beperkingssysteem kunnen verschillen. De rechter kan op 

verschillende manieren met deze situatie omgaan nl.:  

 De samenlopende bepalingen op een verzoenende manier trachten te interpreteren; analoge rechten 

worden als het ware ‘samengelezen’. Het internationale beschermingsniveau is hierbij slechts een 

minimum: de nationale overheden behouden de vrijheid om in een meer genereuze bescherming te 

voorzien. Merk hierbij op dat een nationale rechter die ervoor kiest om bij de interpretatie van zijn 

grondwet rekening te houden met internationale teksten, nauwer zal aanleunen bij de evolutieve dan bij 

de historische interpretatiemethode. Een gecombineerde werking van de verzoenende lezing en het 

beginsel van de voorrang van de ruimste bescherming zorgt ervoor dat het beschermingsniveau wordt 

gemaximaliseerd.  

 Een ander algemeen beginsel is de subsidiariteit van het internationale en Europese 

beschermingsmechanisme. Het is immers geenszins de doelstelling van de internationale verdragen om 

naar algehele uniformiteit te streven. Het komt bijvoorbeeld in de eerste plaats aan de Verdragsstaten 

zelf toe om de rechten uit het EVRM op het nationale niveau te beschermen. De belangrijkste 
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uitdrukking van het subsidiaire karakter van het Europese beschermingsmechanisme is de ‘marge van 

appreciatie’-doctrine. Dit is een beslissingsmethode die inhoudt dat de Verdragsstaten over een zekere 

beoordelingsruimte beschikken wanneer zij maatregelen treffen die een inmenging vormen in de 

verdragsrechten. Deze werd voor het eerst uitdrukkelijk verwoord in het arrest Handyside en is in feite 

niet meer dan een graadmeter voor de toetsingsintensiteit. Een voordeel van rechterlijk toezicht is dat 

rechters zich onafhankelijk kunnen opstellen ten aanzien van politieke meerderheden en zo de rechten 

van minderheden kunnen beschermen. Het bijkomend nadeel is het gebrek aan democratische legitimiteit 

waarover zij beschikken. Merk tot slot op dat de marge van appreciatie een beslissingsmethode voor 

supranationale rechters is en dus niet zonder meer naar het nationale niveau kan worden 

getransponeerd. De redenen voor het Europese Hof om zich terughoudend op te stellen, gelden immers 

niet noodzakelijk voor de nationale rechter.  

 Indien er conflicten optreden, spreken we over een botsing van grondrechten. Een voorbeeld is de zaak 

von Hannover t. Duitsland m.b.t. vrijheid van meningsuiting vs. privacy. De problematiek die zich op het 

niveau van de EU stelt is wat er moet gebeuren wanneer het handhaven van de nationale grondrechten 

op gespannen voet staat met het EU-recht… Het antwoord van het Hof van Justitie is dat lidstaten zich 

niet op hun grondwet kunnen beroepen om zich te onttrekken aan hun EU-verplichtingen. Herinner 

hier dat de nationale constitutionele hoven de voorrang van het internationaal en het Europees recht 

niet altijd zonder meer aanvaarden!  

BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE GRONDRECHTEN  

Een laatste vraag is wie bevoegd is om de mensenrechten te beschermen en te verwezenlijken (cf. de 

positieve verplichtingen) en wie de bevoegdheid heeft om beperkingen in te stellen en deze te beoordelen. 

Wie zijn de bevoegde wetgevers en rechters? Het Belgische rechtsbestel heeft geopteerd voor een combinatie van 

het centrale en het diffuse toetsingsstelsel. Bovendien zijn in de Belgische rechtsorde zowel de federale als 

de gemeenschappen en de gewesten bevoegd om de rechten te beschermen en te verzekeren doorheen 

actieve tussenkomst. Het betreft immers een zgn. accessoire bevoegdheid.  

II/ OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE GRONDRECHTEN  

De bedoeling van dit hoofdstuk is om de geïntroduceerde principes te illustreren. In wat volgt wordt telkens 

eerst een algemeen kader geschetst (bronnen, grondslagen, toepassingsgebieden, beperkingen) alvorens stil te 

staan bij enkele actuele toepassingsgevallen.  

VRIJHEID VAN MENINGSUITING  

 BRONNEN: dit recht is verankerd in tal van nationale en internationale teksten. De belangrijkste bronnen 

voor ons zijn art. 19, 25, 150 Gw, art. 10 EVRM, art. 10 en 11 EU-Handvest, art. 19 BUPO-Verdrag.  

 GRONDSLAGEN: de grondslagen van de expressievrijheid worden veelal onderverdeeld in twee 

groepen. (1) Instrumentele argumenten nl. vanwege de gunstige gevolgen die zij heeft voor het individu 

en de samenleving. Deze overweging is het gevolg van (a) het democratieargument & (b) de persoonlijke 

ontwikkeling van het individu. Verder zou het volgens J.S. Mill ook bijdragen tot het ontdekken van de 

waarheid en het ontmaskeren van de leugen; (c) het argument van de waarheidsvinding. Een laatste (d) 

instrumenteel argument zijn de contraproductieve effecten die uitgaan van de onderdrukkingen van 

meningen m.a.w. het biedt een uitlaatklep of ‘veiligheidsventiel’ daartegen. (2) De tweede lijn gaat uit 

van het principe dat uitingsvrijheid waardevol is, vooral omdat zij een essentieel en constitutief bestanddeel is 

van een rechtvaardige samenleving. Het staat ervoor garant dat de overheid haar burgers als rationele en 

autonome wezens behandelt.  

 TOEPASSINGSGEBIED: dit grondrecht heeft een ruime draagwijdte. Wat de vorm betreft, is geen enkel 

medium uitgesloten van de beschermingssfeer van art. 10 EVRM; betreffende de inhoud, worden alle 

mogelijke categorieën van opinies en informatie gedekt. Uit de Straatsburgse rechtspraak blijkt dat de 
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vrijheid van meningsuiting ook positieve verplichtingen voor de staat met zich meebrengt. Een 

belangrijk onderdeel van de vrijheid van meningsuiting is de persvrijheid; hieronder valt o.m. de 

rechtspraak over het bronnengeheim van journalisten.  

 BEPERKINGEN: er bestaat consensus over het feit dat de vrije meningsuiting niet absoluut is. We 

onderscheiden twee grote tradities: de Amerikaanse biedt traditioneel een verregaande bescherming, 

terwijl het EVRM meer ruimte laat voor het afwegen van private en publieke belangen en de 

bescherming van het democratisch politiek bestel. Voor verschillende leden van de Volksraad was een 

bijzonder sterke bescherming van belang, dat ligt ten grondslag aan de Belgische Grondwet.  

Art. 10 EVRM bevat een algemene beperkingsclausule; de toetsingsintensiteit zal variëren naargelang de aard 

van de meningsuiting. Het Hof maakt bij zijn beoordeling een onderscheid tussen feitelijke gegevens en 

waardeoordelen.  

De Grondwet gaat verder dan het EVRM en behelst een volledig verbod van preventieve beperkingen 

van de expressievrijheid. Art. 25 vermeldt slechts twee types van preventieve maatregelen uitdrukkelijk 

nl. de censuur en de borgstelling, toch blijkt uit de besprekingen in de Volksraad dat het alle mogelijke 

preventieve maatregelen wenste te weren. Vandaag leiden zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad 

van State uit art. 19 en 25 een algemeen verbod van voorafgaande controle op het gebruik van de 

uitingsvrijheid af. Daarbovenop bevat de Grondwet nog enkele bijkomende waarborgen voor de 

drukpers. De twee voornaamste zijn het stelsel van de cascadeaansprakelijkheid (art. 25 § 2) en de 

bevoegdheid van het hof van assisen voor drukpersmisdrijven (art. 150). Volksrechters zouden zich ten 

aanzien van het gezag veel vrijer durven gedragen en meer ruimte laten voor dissidente stemmen. 

Belangrijk in dit verband is wat men onder de notie ‘drukpers(misdrijf)’ verstaat. Uit de rechtspraak van 

het Hof van Cassatie blijkt: (1) het uiten van een mening die door de wetgever strafbar is gesteld (i.e. een 

opinie) & (2) enkel geschreven meningen vallen onder het regime van art. 150. Sinds 2012 valt daar ook het 

digitaal verspreiden van een mening onder.  

 ENKELE TOEPASSINGSGEVALLEN:  

o Hate speech: in de meeste landen bestaat er wetgeving die het verkondigen van of aanzetten 

tot haat, geweld of discriminatie op grond van bepaalde persoonskenmerken (ras, geslacht) 

strafbaar stelt. De internationale basis is o.m. art. 20 BUPO-Verdrag en art. 4 VN-

Rassendiscriminatieverdrag. Voorstanders duiden op het feit dat de meningsuitingen indruisen 

tegen het recht op erkenning van de gelijke waardigheid van iedere mens en het verbod op 

discriminatie. Tegenstanders vrezen dat dit resulteert in het censureren van legitieme politieke 

opinies, alsook het gevaar dat onderdrukte frustraties ondergrond aan kracht winnen; het 

straffen zou louter een symboolmaatregel zijn die de aandacht afleidt. In Europa bestaat er 

vandaag consensus dat het not done is! De vraag is verschoven naar welke uitingsvormen hieronder 

vallen. Het Grondwettelijk Hof geeft in zijn rechtspraak aan dat de strafbaarstellingen moeten 

worden beperkt tot uitingen die ‘opzettelijk aansporen om iets te doen’; voor het Europees Hof 

is deze strikte voorwaarde niet noodzakelijk.  

o Vrijheid van meningsuiting vs. recht op eerbieding van het privéleven: publicatie van 

gegevens die traditioneel tot de privésfeer behoren, bv. foto’s in de roddelpers in de Caroline 

von Hannover-saga. De Duitse rechters oordeelden dat een publicatieverbod enkel kan voor foto’s 

genomen in besloten plaatsen (1999). Het Europese Hof argumenteerde dat publieke figuren 

aanspraak kunnen maken op privacybescherming, ook als zij in het openbaar verschijnen 

(2004). Doorslaggevend is het onderscheid tussen verslaggeving die er louter op gericht is de 

nieuwsgierigheid naar het privéleven van beroemdheden te bevredigen, en verslaggeving die 

een bijdrage levert aan een debat van algemeen belang.  

VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING  

 BRONNEN: art. 26, 27 Gw; art. 11 EVRM, art. 12 EU-Handvest; art. 21, 22 BUPO-Verdrag.  
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 GRONDSLAGEN: mensen moeten kunnen samenkomen om hun gezamenlijke belangen te beschermen 

en te verkondigen; dit schept tevens de randvoorwaarden voor de vrijheid van meningsuiting. Die 

nauwe band werd door het Hof te Straatsburg meermaals onderstreept.  

 TOEPASSINGSGEBIED: wat de vrijheid van vergadering betreft voorzien art. 26 Gw en art. 11 EVRM in 

het recht op vreedzame vergadering. ‘Vergadering’ verwijst naar private of publieke bijeenkomsten, 

ongeacht motief of inhoud van de boodschap. ‘Vreedzaam’ impliceert dat manifestaties met een 

ordeverstorend karakter niet beschermd zijn. De vrijheid van vereniging heeft een ruim 

toepassingsgebied; algemeen wordt aangenomen dat het begrip ‘vereniging’ een minimale 

organisatorische structuur, een gemeenschappelijk doel en een zekere mate van stabiliteit veronderstelt. 

Deze vrijheid omvat eveneens het negatieve recht om zich niet te verenigen.  

 BEPERKINGEN: m.b.t. de vergadering is art. 11 § 2 EVRM een voorbeeld van een algemene 

beperkingsclausule: zowel preventieve restricties als regelende of repressieve maatregelen zijn 

toegelaten, op voorwaarde dat zij de wettigheids- en evenredigheidstoets doorstaan. Voor het 

grondwettelijk beschermingssysteem dienen we onderscheid te maken tussen drie soorten 

bijeenkomsten: (1) privévergaderingen in besloten plaatsen, beschermd door garanties inzake de 

onschendbaarheid van de woning. (2) Openbare vergaderingen in besloten plaatsen, iedereen kan haar 

bijwonen. (3) Vergaderingen in open lucht, de overheid kan ten aanzien van deze vergaderingen preventieve 

maatregelen treffen. M.b.t. de vereniging geldt eveneens het traditionele beperkingsmodel.  

 ENKELE TOEPASSINGSGEVALLEN: 

o Maatregelen tegen antidemocratische politieke partijen: het Hof heeft in het 

mijlpaalarrest Refah Partisi t. Turkije een aantal principes dienaangaande geformuleerd. Een 

politieke partij kan zich in beginsel enkel beroepen op art. 11 EVRM indien (1) zij zich bedient 

van actiemiddelen die legaal en democratisch zijn en (2) haar partijprogramma en standpunten in 

overeenstemming zijn met democratische beginselen. Het Hof stelt een bijkomende voorwaarde 

voor ‘drastische’ inperkingen van de verenigingsvrijheid nl. enkel toegelaten wanneer de partij 

een voldoende imminent gevaar voor de democratie vormt. De Belgische wetgeving voorziet niet 

in de mogelijkheid van een partijverbod of ontbinding. Wel laat art. 15ter van de wet op de 

partijfinanciering toe om de publieke financiering van een politieke partij in te trekken wanneer 

deze ‘vijandig staat’ tegenover de rechten en vrijheden die worden gewaarborgd door het 

EVRM.  

o Vergaderingsvrijheid en het sluitingsuur voor cafés en discotheken: dit is een illustratie 

aan de hand van de rechtspraak over de gemeentelijke bestuurlijke politie. Verschillende 

gemeenten hebben politiereglementen aangenomen waarin een algemeen sluitingsuur werd 

opgelegd voor drank- en dansgelegenheden. Er bestaat onenigheid tussen de Raad van State 

die oordeelt dat een lineair sluitingsuur disproportioneel is en het Hof van Cassatie dat geen 

graten ziet in een gemeentelijk sluitingsuur en art. 26 Gw.  

VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST  

 BRONNEN: art. 9 EVRM, art. 10 EU-Handvest, art. 18 BUPO-Verdrag. In de Grondwet zijn verschillende 

bepalingen aan de godsdienstvrijheid gewijd nl. art. 19, 20, 21 en 181. Volgens het Hof van Cassatie zijn 

de vrijheid van gedachte en geweten stilzwijgend in de godsdienstvrijheid inbegrepen; deze worden 

immers nergens uitdrukkelijk in onze Grondwet vermeld.  

 GRONDSLAGEN: dit past eveneens in het concept van de menselijke waardigheid. Bovendien houdt het 

ook verband met het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat; deze scheiding is echter verre van 

absoluut.  

 TOEPASSINGSGEBIED: ook dit gebied is ruim en omvat traditioneel (1) recht om een godsdienstige of 

levensbeschouwelijke overtuiging te kiezen en te veranderen (forum internum), (2) recht om zijn 

godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen (forum externum), (3) vrijheid van 
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interne organisatie van een godsdienstige gemeenschap & (4) het negatieve recht om geen godsdienstige of 

levensbeschouwelijke overtuiging te hebben of deze voor zich te houden. Algemeen wordt aangenomen 

dat de termen ‘godsdienst’ en ‘overtuiging’ ruim moeten geïnterpreteerd worden: zo ook relatief nieuwe 

religieuze gemeenschappen (Jehova’s), als filosofische stromingen (pacifisme, veganisme). Om de 

waarborgen van art. 9 EVRM te kunnen genieten, moet het geloof of de overtuiging wel een zekere 

mate van cogency, seriousness, cohesion and importance hebben.  

 BEPERKINGEN: het interne aspect van de vrijheid van gedachte (forum internum), geweten en godsdienst 

is onbegresnd. Het externe aspect (forum externum) daarentegen kan aan beperkingen onderhevig zijn. 

Zo vermeldt art. 21 een bijzondere beperking: het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de religieuze 

huwelijksinzegening voorafgaan.  

 ENKELE TOEPASSINGSGEVALLEN: 

o Religieuze kledij: niet alleen houden de rechtscolleges er soms verschillende visies op na, de 

uitkomst is ook afhankelijk van de aard van het verbod en de context waarin de maatregel wordt 

opgelegd. Het basisarrest van het Europees Hof is Leyla Sahin t. Turkije; daarin wordt 

vastgesteld dat de Verdragsstaten over een ruime marge van appreciatie beschikken. De 

nationale autoriteiten moeten dus in de eerste plaats zelf bepalen waar de grenzen van de 

godsdienstvrijheid liggen, rekening houdend met hun eigen nationale context. In België vindt 

de Raad van State een algemeen verbod op het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke 

tekens voor de leerlingen van het gemeenschapsonderwijs te ver gaan. Het neutraliteitsbeginsel 

is niet zomaar van toepassing op leerlingen, gezien zij niet het onderwijs verstrekken, maar 

gebruikers zijn van het gemeenschapsonderwijs als overheidsdienst. Het Grondwettelijk Hof 

sprak zich nog niet uit over de verenigbaarheid van een regeling inzake het dragen van 

levensbeschouwelijke kentekens met de godsdienstvrijheid. Het heeft wel geoordeeld over een 

wet die zich de facto rechtte tegen de boerka. Naar mening van het Hof was het verbod evenredig 

in het licht van de 3 door de wetgever nagestreefde doeleinden: de bescherming van de 

openbare veiligheid, het bevorderen van de gelijkheid tussen man en vrouw & een zekere 

opvatting van het ‘samenleven’ in de maatschappij.  

o Kruisbeelden in overheidsscholen: het uitgangspunt van het arrest Lautsi t. Italië uit 2011 is 

dat de staten in deze context een ruime marge van appreciatie genieten. Zo was het argument 

van de Italiaanse regering dat kruisbeelden in Italië niet alleen een religieuze connotatie hebben, 

maar ook een historische betekenis die nauw verbonden is met de Italiaanse identiteit. In 

essentie gaat het volgens het Hof bovendien om een ‘passief symbool’.  

RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉLEVEN  

 BRONNEN: art. 22 Gw, art. 8 EVRM, art. 7 en 8 EU-Handvest, art. 17 BUPO-Verdrag. De verdragsteksten 

maken afzonderlijk melding van het recht op eerbiediging van de woning en de correspondentie; in de 

Belgische Grondwet respectievelijk art. 15 en art. 29. Bovenop het constitutionele en verdragsrechtelijke 

kader, vinden we heel wat privacywaarborgen terug in nationale en Europese wetgeving.  

 GRONDSLAGEN: het recht werd opgevat als een recht om met rust gelaten te worden, cf. de Amerikaanse 

rechter Cooley. Ook in het Charter van Luik (1196) stond al het motto: Pauvre homme en sa maison est roi. 

Vandaag wordt het recht ook opgevat als een algemeen vrijheidsrecht, dat de voorwaarden schept 

waarin vrije keuze en zelfrealisatie tot stand kunnen komen zonder overheidsbemoeienis. De grondslag 

is daarvoor opnieuw de notie van persoonlijke autonomie.  

 TOEPASSINGSGEBIED: het is zo goed als onmogelijk om een exhaustieve definitie van het 

toepassingsgebied te geven. De termen ‘woning’ en ‘correspondentie’ worden ruim ingevuld. Er zijn 

ook grenzen aan de werkingssfeer van de notie ‘privéleven’: voor activiteiten die zich in de publieke 

ruimte afspelen, zal het Hof rekening houden met de verwachtingen van de persoon.  
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 BEPERKINGEN: de toetsingsintensiteit is afhankelijk van een veelheid aan factoren, zoals de ernst van 

de inmenging, het gewicht van de ingeroepen rechtvaardigingsronden en de status van de betrokkenen. 

Wat de Grondwet betreft, heeft ieder het recht op eerbiediging van zijn privéleven, “behoudens in de 

gevallen onder de voorwaarden door de wet bepaald.” Deze wet is een wet in de formele zin en is in 

beginsel een federale wet. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat enkel het instellen van algemene 

beperkingen een aan de federale wetgever voorbehouden materie is. De deelstaten behouden de 

mogelijkheid om, binnen hun bevoegdheden, specifieke beperkingen te voorzien. Ook de onschendbaarheid 

van de woning is geen absoluut recht. In beginsel is wel de tussenkomst van een onafhankelijke en 

onpartijdige rechter vereist. Volgens art. 29 tot slot, zou het briefgeheim onschendbaar zijn. De 

rechtspraak neemt evenwel aan dat beperkingen toegelaten zijn, mits aan inhoudelijke 

beperkingsgronden is voldaan.  

 ENKELE TOEPASSINGSGEVALLEN:  

o Afluisteren en opnemen van privécommunicatie- en telecommunicatie: we wijzen op 

enkele krachtlijnen van de Straatsburgse rechtspraak, die dit opvallend genoeg vanuit het 

oogpunt van de legaliteit benadert. De wet moet in voldoende duidelijke bewoordingen 

gesteld zijn (voorspelbaarheid) en moet tevens afdoende waarborgen bevatten tegen alle 

mogelijke vormen van misbruik. Gelet op de gevaren van misbruik, heeft het Europees Hof 

meermaals zijn voorkeur voor de tussenkomst van een rechter uitgesproken, maar het is 

niettemin bereid om, in de nationale veiligheidscontext, ook andere vormen van adequate en 

onafhankelijke controle te aanvaarden.  

o Seksuele relaties: volgens het Europees Hof kunnen enkel bijzonder zwaarwichtige redenen een 

inmenging in het seksuele leven verantwoorden.  

GELIJKHEIDSBEGINSEL EN HET VERBOD VAN DISCRIMINATIE  

 BRONNEN: luidens art. 10 en 11 zijn de Belgen gelijk voor de wet en wordt hen het genot van de rechten 

en vrijheden zonder discriminatie verzekerd; in gevolge art. 191 kunnen ook niet-Belgen zich op het 

gelijkheidsbeginsel beroepen. Internationaal zijn de voornaamste bronnen art. 14 EVRM, art. 26 BUPO-

Verdrag.  

 GRONDSLAGEN: we maken wel eens het onderscheid tussen formele (gelijke behandeling van gelijke of 

vergelijkbare gevallen) en materiële (ook aanpak van feitelijke ongelijkheden) gelijkheid. De 

Grondwetgever had in de eerste plaats de gelijkheid voor de wet voor ogen. Dit heeft betrekking op de 

wetstoepassing door de rechter en het bestuur. Na verloop van tijd werd in de Belgische Grondwet de 

gelijkheid in of door de wet gelezen; het gelijkheidsbeginsel werd toen ook gericht tot de normsteller 

zelf. Zo is het gelijkheidsbeginsel uitgegroeid tot een beginsel van behoorlijke politieke besluitvorming. Vandaag 

wordt het discriminatieverbod opgevat als een mensenrechtelijke beschermingsregel; in die betekenis heeft het 

niet zozeer tot doel onredelijk overheidshandelen te beteugelen, maar wel het bestrijden van de 

onterende, vernederende of schadelijke uitsluiting van mensen uit een aantal belangrijke domeinen van 

het maatschappelijk leven. De bescherming van de persoonlijke autonomie is wederom een van de 

achterliggende redenen.  

 TOEPASSINGSGEBIED: om te beginnen moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

discriminatiebepalingen met een algemene draagwijdte en deze met een complementair of ‘accessoir’ karakter. 

Het grondwettelijk discriminatieverbod is een voorbeeld van de eerste categorie: het geldt voor alle 

gebieden van het maatschappelijk leven en is van toepassing op elk optreden van de overheid. Art. 14 

EVRM heeft een accessoir karakter i.e. het kan enkel worden ingeroepen in samenhang met een ander 

Verdragsrecht.  

Een tweede aspect betreft de horizontale verhoudingen i.e. is het discriminatieverbod ook van 

toepassing in de relaties tussen particulieren? Mede onder impuls van de EU kwamen er horizontaal 

werkende antidiscriminatiewetten; het toepassingsgebied is tegelijkertijd ruimer en beperkter dan dat 
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van de Grondwet en de mensenrechtenverdragen. Het is ruimer doordat het ook rechtstreeks van 

toepassing is op de verhoudingen tussen private personen. Het is beperkter doordat het geen algemene 

draagwijdte heeft, maar slechts van toepassing is in bepaalde sectoren.  

Tot slot gaan we in op het personale toepassingsgebied van het gelijkheidsbeginsel, i.e. de lijst van 

persoonskenmerken op basis waarvan discriminatie verboden is. De Grondwet bevat geen lijst, art. 14 

EVRM werkt met een niet-limitatieve opsomming, terwijl in wetgeving met horizontale werking 

doorgaans gebruik gemaakt wordt van een gesloten lijst.  

Merk overigens op dat de Unierechtelijke discriminatiebepalingen een soms beperkt 

toepassingsgebied beslaan. Dit brengt ons bij het concept van de ‘omgekeerde discriminatie’: de situatie 

waarin een lidstaat eigen onderdanen in een zuiver interne situatie minder gunstig behandelt dan andere 

Unieburgers die zich in een situatie bevinden die wel onder het EU-recht valt. Op dit onderscheid is 

het Unierechtelijk discriminatieverbod niet van toepassing.  

 DISCRIMINATIEVORMEN EN –CONCEPTEN: in het juridische taalgebruik verwijst een discriminatie 

naar een onderscheid of een (on)gelijke behandeling die niet kan worden verantwoord. Het 

gelijkheidsbeginsel verbiedt niet alleen de ongelijke behandeling van gelijke gevallen (formeel 

onderscheid), maar ook de gelijke behandeling van ongelijke gevallen (materieel onderscheid).  

Ook is er een ‘direct’ vs. ‘indirect’ onderscheid; deze concepten houden verband met de link tussen de 

aangevochten behandeling en de discriminatiegronden. Bij direct onderscheid is de regeling rechtstreeks 

gebaseerd op een al dan niet uitdrukkelijk vermelde discriminatiegrond, terwijl bij indirect onderscheid een 

criterium, maatstaf of handelswijze wordt gebruikt die ‘ogenschijnlijk neutraal’ is, maar het effect heeft 

van een onderscheid op basis van datzelfde criterium. Zowel het Hof te Straatsburg als te Luxemburg 

hanteren het concept indirecte discriminatie. Alleen het effect van de maatregel is relevant, niet het 

motief van degene die het onderscheid maakt.  

Een laatste basisconcept is dat van positieve actie, i.e. moedwillig wordt een juridische ongelijkheid 

gecreëerd, met de bedoeling meer feitelijke gelijkheid van achtergestelde groepen te bekomen. Het Hof 

stelt hiertoe vier voorwaarden: (1) er moet sprake zijn van een kennelijke ongelijkheid, (2) het verdwijnen van 

die ongelijkheid moet door de wetgever als een te bevorderen doelstelling worden aangewezen, (3) de 

maatregelen moeten van tijdelijke aard zijn en verdwijnen wanneer het beoogde doel is bereikt & (4) ze 

moeten niet onnodig andermans rechten beperken.  

 VERANTWOORDING: we kunnen een onderscheid maken tussen een gesloten verantwoordingssysteem waarin 

de wetgever zelf aangeeft welke onderscheiden wel en niet toelaatbaar zijn, zoals de federale en 

deelstatelijke antidiscriminatiewetten. Anders is het voor de discriminatieverboden in de Grondwet en 

de mensenrechtenverdragen, die hanteren een open systeem, wat impliceert dat de rechter oordeelt of een 

(on)gelijkheid al dan niet kan worden gerechtvaardigd. Deze rechterlijke toetsing verloopt doorgaans in 

twee fasen:  

o Toetsingsingang: de fase waarin de rechter onderzoekt of een klager op het eerste gezicht 

aanspraak kan maken op een andere behandeling dan degene waarvan hij het voorwerp was. 

De klassieke toetsingsingang is de VERGELIJKBAARHEIDSTOETS; de rechter gaat na of degene 

die zich over een ongelijke behandeling beklaagt, zich in een vergelijkbare situatie bevindt als 

een gunstiger behandelde categorie van personen, dan wel of een eiser die een gelijke 

behandeling aan de kaak stelt, zich in een onvergelijkbare situatie bevindt in relatie tot een 

comparator. De bewijslast rust in de eerste plaats op de klager. Er zijn twee bijzondere 

toepassingsgevallen van de vergelijkbaarheidstoets: (1) de factor tijd; verschillende situaties moeten 

zich op hetzelfde ogenblik manifesteren & (2) de niet-vergelijkbaarheid van normen die uitgaan 

van verschillende normstellers.  

o Proportionaliteitstoets: het gelijkheidsbeginsel is pas geschonden wanneer het gemaakte 

onderscheid inhoudelijk niet kan worden verantwoord. Dit gaat om de proportionaliteitstoets in de 

ruime zin. Het doel is hier de evenredigheid van de (on)gelijke behandeling in het licht van het 

daarmee nagestreefde doel te onderzoeken. Er zijn nog twee bijkomende voorwaarden nl. (1) 
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de objectiviteitstoets & (2) het differentiatiecriterium dat voldoende nauwkeurig moet 

afgemeten zijn.  

 ENKELE TOEPASSINGSGEVALLEN:  

o Huwelijk en geregistreerd partnerschap voor personen van hetzelfde geslacht: het Hof 

oordeelde in Schalk and Kopf t. Oostenrijk dat staten niet verplicht zijn het huwelijk open te stellen 

voor personen van hetzelfde geslacht. Immers, art. 12 EVRM houdt het recht op huwen voor 

aan “mannen en vrouwen”. In een meer recent arrest, Vallianatos t. Griekenland, besliste het Hof 

dat een wettelijke regeling die het geregistreerd partnerschap enkel openstelt voor personen 

van verschillend geslacht, een discriminatie op grond van seksuele geaardheid uitmaakt.  

o Positieve actie: is dit verenigbaar met het discriminatieverbod?  

VRIJHEID VAN TAALGEBRUIK  
Art. 30 bepaalt dat het gebruik van de in België gesproken talen vrij is, althans is dit impliciet gewijzigd door 

art. 129, 130. In de private verhouding geldt in theorie wel de absolute taalvrijheid, maar dat moet alweer 

worden genuanceerd. Uit de adviespraktijk van de Raad van State blijkt dat beperkingen kunnen 

voortvloeien uit een restrictieve definitie van het toepassingsgebied van het recht. Zo strekt de notie ‘regelen 

van het taalgebruik’ zich bijvoorbeeld niet uit tot het opleggen van vereisten inzake taalkennis. In de publieke 

sfeer kan de taalvrijheid wél aan beperkingen worden onderworpen, wanneer aan twee voorwaarden is 

voldaan. (1) Enkel de formele wetgever is hiertoe bevoegd & (2) die is enkel bevoegd om op te treden in de 

uitdrukkelijk in de Grondwet genoemde domeinen (cf. art. 30) nl. “handelingen van het openbaar gezag” en 

“gerechtszaken”.  

 

DEEL 6: RECHTSBESCHERMING TEGEN DE 

WETGEVER  
In dit deel bekijken we een overzicht van de manier waarop de rechtsbescherming tegen de wetgever in 

België georganiseerd is. De basisvraag die je in het achterhoofd moet houden is of de rechter 

rechtsbescherming kan bieden tegen het optreden van de wetgever.  

I/ OVERZICHT MODELLEN  

Een eerste belangrijk onderscheid is tussen het diffuus toetsingsstelsel (elke rechter bevoegd) en het 

centraal toetsingsstelsel (gespecialiseerde instelling). De meeste Europese landen, alsook België hanteren 

het gecentraliseerd toetsingsstelsel. In de literatuur wordt dit verklaard a.d.h.v. drie verklaringen: (1) als 

reactie op totalitaire regimes uit het verleden, (2) er was nood aan een onafhankelijke arbiter om 

bevoegdheden te beslechten in het groeiende aantal Europese federale en quasi-federale staten & (3) de 

impact van het EVRM en de EU. Overigens sluit het ook beter aan bij de constitutionele cultuur van de 

meeste West-Europese landen, die sterk doordrongen zijn van de idee van de scheiding der machten en, daarmee 

samenhangend, de parlementaire soevereiniteit. Het parlement maakt de wet, de rechter past hem toe.  

Verder is er een onderscheid tussen ex ante en ex post grondwettigheidscontrole. Ex ante gebruiken we 

wanneer het onderzoek naar de rechtmatigheid van een wetgevende norm plaatsvindt voordat die norm in 

werking treedt. Ex post is het toezicht dat wordt georganiseerd nadat de wetgevende norm in werking is 

getreden en dus deel is gaan uitmaken van het recht.  
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II/ EX POST TOEZICHT DOOR DE GEWONE HOVEN & RECHTBANKEN  

De Grondwet van 1831 bewaarde het stilzwijgen over de toetsing van de wet aan de Grondwet; art. 159 

voorzag enkel in een diffuus toetsingsmechanisme voor besluiten en verordeningen. Het ontbreken van 

een analoge bepaling voor formele wetten bracht het Hof van Cassatie er in 1849 toe rechtelijke 

grondwettigheidscontrole van wetgeving resoluut van de hand te wijzen, ook de Raad van State sloot zich 

hier nadien bij aan. Dit betekent evenwel niet dat elke vorm van rechtsbescherming door de hoven en 

rechtbanken is uitgesloten. De ‘onschendbaarheid’ van de wet moet om verschillende redenen genuanceerd 

worden: (1) de gewone rechter is sedert het Smeerkaasarrest bevoegd om wetten te toetsen aan internationale 

bepalingen met rechtstreekse werking en, in geval van conflict, de nationale wet buiten toepassing te laten 

(cf. Simmerthal-arrest: nationale rechter bevoegd om nationale regels buiten toepassing te laten wanneer zij 

met het EU-recht in strijd zijn). (2) Het leerstuk van de grondwetsconforme interpretatie, meer bepaald de 

techniek van de verzoenende lezing. (3) Betreffende de ordonnanties: ze zijn onderworpen aan een bijkomende 

controle door de gewone hoven en rechtbanken en de administratieve rechter.  

III/ EX POST TOEZICHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF  

HISTORISCH OVERZICHT 
De transformatie van België in een federale staat heeft geleid tot de invoering van een centraal 

toetsingsstelsel. Dit gebeurde met de oprichting van het Arbitragehof, later omgedoopt tot Grondwettelijk Hof; 

in 1980 in de Grondwet ingeschreven onder art. 142. Omdat wetten en decreten dezelfde rechtskracht 

hadden, moest iemand het laatste woord krijgen. Het beperkte toetsingsbereik van het Arbitragehof werd 

in de loop der jaren in snel tempo uitgebreid, o.m. door de grondwetswijziging van 1988 kreeg het Hof de 

bevoegdheid om te toetsen aan art. 10, 11 en 24. In 2003 besliste de bijzondere wetgever om het Hof 

bevoegd te maken om voortaan rechtstreeks te toetsen aan alle bepalingen van Titel II van de Grondwet, alsook 

de art. 170 en 172, 191. In 2007 werd de naam aan de realiteit aangepast nl. Grondwettelijk Hof. De zesde 

staatshervorming leidde tot een verdere bevoegdheidsuitbreiding nl. o.a. uitspraak doen over de 

grondwettigheid van gewestelijke volksraadplegingen.  

AARD, SAMENSTELLING EN WERKING  
Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege, maar maakt toch geen deel uit van de rechterlijke macht en 

is tevens geen administratieve rechtbank. Dit bijzondere statuut blijkt uit Hoofdstuk V van de Grondwet. 

Het Hof doet uitspraak bij wijze van arresten, die voor iedereen bindend zijn, en de meeste principes die 

gelden voor de gewone hoven en rechtbanken zijn via de Bijzondere Wet van toepassing verklaard op het 

Hof. Het Hof heeft een bijzondere samenstelling: de Koning benoemt de rechters uit een lijst met 

kandidaten, die beurtelings door de Kamer en de Senaat worden voorgedragen. Er is bovendien sprake van 

een dubbele pariteit: 12 rechters, 6 NL, 6 FR + helft omwille van juridische bekwaamheid, andere helft omwille 

van politieke bekwaamheid. Tot slot moet het Hof minstens één derde rechters van elk geslacht tellen.  

Het Grondwettelijk Hof heeft twee voorzitters (NL/FR) die beurtelings het effectieve voorzitterschap 

voor een termijn van een jaar waarnemen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter in functie 

doorslaggevend. In beginsel worden de zaken behandeld in een kamer van zeven rechters. De beraadslaging 

is geheim, wat impliceert dat afwijkende meningen niet toegelaten zijn.  

BEVOEGDHEDEN  
Het centrale toetsingsstelsel is beperkt tot de wetten in formele zin: de wetten, decreten en ordonnanties 

(art. 142). We gaan verder in op de verschillende bevoegdheidscategorieën. Als algemene regel geldt dat bij 

de toetsing aan de bevoegdheidsverdelende regels wordt uitgegaan van de regels zoals die van kracht waren 

op het moment dat de wet werd aangenomen, terwijl de toetsing van de grondrechten gebeurt aan de hand 

van de norm zoals die geldt op het ogenblik van de toetsing.  
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 Bevoegdheidsverdelende regels i.e. regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgelegd voor 

het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. 

Deze notie is niet beperkt tot grondwettelijke bepalingen! Een exhaustieve lijst van deze regels is er 

evenwel niet.  

 Grondwettelijk verankerde rechten en vrijheden i.e. grondrechten.  

 Het Hof is via de art. 10 en 11 aan andere rechten en vrijheden gaan toetsen. Door de 

bevoegdheidsuitbreiding van 2003 is die omweg niet meer nodig. Kortom: op de jurisprudentiële 

bevoegdheidsuitbreiding van het Hof lijkt haast geen rem te staan.  

 Sinds 2014 is het Grondwettelijk Hof bevoegd om wetskrachtige normen te toetsen aan het beginsel 

van de federale loyauteit uit art. 143 § 1.  

RECHTSWEGEN  
Er zijn twee manieren om een zaak bij het Grondwettelijk Hof aanhangig te maken. In de beide gevallen 

voert het Hof een abstracte normencontrole door; haar toetsing is m.a.w. een voorbeeld van objectieve 

geschillenbeslechting. De manieren zijn als volgt:  

 Beroep tot vernietiging: de verzoeker vraagt het Hof om uitspraak te doen over de rechtmatigheid 

van een wet, los van een concreet geschil over de toepassing van de wet.  

o Wie? Institutionele verzoekers i.e. verschillende regeringen van het land alsmede de voorzitters van 

de wetgevende vergaderingen, die op verzoek van twee derde van hun leden een beroep kunnen 

instellen; zij moeten geen belang aantonen. Of niet-institutionele verzoekers i.e. iedere natuurlijke 

of rechtspersoon die doet blijken van belangen. Het moet hierbij om een persoonlijk belang 

gaan; een actio popularis, waarbij de verzoeker opkomt voor het algemeen belang, is niet 

toegestaan.  

o Wanneer? Zes maanden na de bekendmaking van de bestreden norm in het Belgisch Staatsblad.  

o Rechtsgevolgen? Wanneer het Hof een bepaling vernietigt, verdwijnt die uit de rechtsorde.  

 Prejudiciële vraag: deze wordt gesteld in het raam van een concreet geschil. Het is een procedure waarbij 

een rechtscollege, alvorens een zaak te beslechten, een vraag stelt aan een ander rechtscollege, waarvoor 

dat laatste uitsluitend bevoegd is.  

o Wie? Elk rechtscollege.  

o Wanneer? Geen enkele beperking in tijd.  

o Rechtsgevolgen? In beginsel enkel voor de voorliggende zaak. De vaststelling van een 

schending leidt tot het buiten toepassing laten van de norm in het voorliggende geschil.  

GRONDWETSCONFORME INTERPRETATIES  
In de praktijk beschikt het Hof over een brede waaier aan besluitvormingstechnieken; de notie 

grondwetsconforme interpretatie kunnen we vereenvoudigen tot drie types:  

(1) De verzoenende lezing i.e. de rechter leest een regel die onduidelijk is of voor twee of meerdere 

interpretaties vatbaar, in overeenstemming met de Grondwet. Ze veronderstelt dus dat de rechtsregel 

ruimte voor interpretatie laat.  

(2) De inperkende lezing: hierbij verandert de oorspronkelijke betekenis van de norm door het reduceren 

van de normatieve draagwijdte van de regel. De rechter hanteert deze methode in de gevallen waarin 

een regel overinclusief is.  

(3) De verruimende lezing: hierbij verandert de oorspronkelijke betekenis van de norm door het uitbreiden 

van de normatieve draagwijdte van de regel tot situaties die initieel niet door de regel werden bestreken. 

Dit remedieert dan weer een regel die onderinclusief is. Let op de actieve rol voor de rechter! Er wordt 

soms een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke (leemte besloten in de aan het Hof voorgelegde 

wettekst) en extrinsieke (ontbreken van een regeling) lacune. Het Grondwettelijk Hof heeft het gebruik 
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van de verruimende lezing aan een voorwaarde onderworpen nl. de rechter kan de leemte enkel 

opvullen als zij kan worden vastgesteld in voldoende nauwkeurige en volledige bewoordingen. Het Hof van 

Cassatie heeft zich daarbij aangesloten.  

Tot slot bied de Bijzondere Wet het Grondwettelijk Hof de mogelijkheid om DE GEVOLGEN van een 

vernietigde bepaling definitief of voorlopig, voor een periode die het zelf vaststelt, te HANDHAVEN.  

IV/ EX ANTE TOEZICHT DOOR DE RAAD VAN STATE  
De Raad van State is niet alleen het hoogste administratieve rechtscollege, maar speelt ook een belangrijke 

rol bij de preventieve controle van de rechtmatigheid van wetgevende akten. De Afdeling Wetgeving van 

de Raad van State adviseert immers de verschillende wetgevers over ontworpen wetgeving. Deze adviezen 

zijn niet bindend. Voor een voorontwerp van een wet, decreet of ordonnantie bestaat er een adviesverplichting, 

althans indien het gaat om een wet in de materiële zin. De Raad van State brengt geen advies uit over een 

voorstel of ontwerp van herzieningsverklaring of herziening van de Grondwet. Wel over voorontwerpen 

die internationale verdragen of samenwerkingsakkoorden goedkeuren.  

V/ PROCEDURELE SAMENLOOP  
Er is sprake van samenloop van grondrechten wanneer eenzelfde grondrecht op analoge wijze wordt 

beschermd in verschillende bepalingen die samen worden toegepast. Dit brengt procedurele problemen met zich 

mee, als gevolg van het samengaan van twee verschillende toetsingsstelsels in de Belgische rechtsorde: 

enerzijds de centrale toetsing door het Grondwettelijk Hof aan de rechten in de Grondwet, anderzijds de diffuse 

toetsing door de gewone en administratieve rechter aan de rechten in de internationale en Europese 

mensenrechteninstrumenten (in gevolge Smeerkaas-en Simmenthal-arrest). Volgens het Hof van Cassatie 

primeert het internationaal recht op de Grondwet, echter dat dreigde een uitholling van de 

toetsingsbevoegdheid van het Grondwettelijk Hof met zich mee te brengen.  

De bijzondere wetgever heeft in 2009 een systeem bedacht dat de beide toetsingsstelsels, in de mate van het 

mogelijke, tracht te verzoenen, cf. art. 26 § 4 van de Bijzondere Wet. Dit bouwt een volgorde van toetsing in: 

in geval van samenloop dient de rechter de zaak eerst aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen. Hij 

behoudt evenwel de mogelijkheid om nadien zelf de wet nog te toetsen aan de verdragen en, in geval van 

schending, buiten toepassing te laten. Diezelfde Bijzondere Wet voorziet in enkele uitzonderingen op de 

principiële verwijzingsplicht: de rechter moet geen vraag stellen wanneer hij oordeelt dat (1) de bepaling uit 

titel II “klaarblijkelijk niet geschonden is”, (2) uit een arrest van een internationaal college blijkt dat de 

bepaling uit het Europees of internationaal recht “klaarblijkelijk geschonden is” of (3) uit een arrest van het 

Grondwettelijk Hof blijkt dat de bepaling uit titel II “klaarblijkelijk geschonden is”.  

Op basis van het arrest Melki en Abdeli gaf het Hof van Justitie zijn fiat aan een Franse regeling die grote 

gelijkenissen vertoont met de Bijzondere Wet in ons systeem. Het Hof stelde in duidelijke bewoordingen 

dat het EU-recht zich niet verzet tegen een nationale regeling die een procedure voor toetsing van de 

grondwettigheid van nationale wetten invoert, en deze procedure laat voorafgaan aan de toetsing van het 

EU-recht. Hieraan werden een aantal voorwaarden gekoppeld, meer bepaald moeten nationale rechters vrij 

blijven: (1) op elk ogenblik van de procedure dat zij passend achten het Hof van Justitie alle prejudiciële 

vragen voor te leggen die zij noodzakelijk achten, (2) alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de 

voorlopige rechterlijke bescherming van de door de rechtsorde van de Unie verleende rechten te verzekeren 

& (3) na de grondwettigheidscontrole de betrokken nationale wettelijke bepalingen buiten toepassing te 

laten indien zij die in strijd achten met het recht van de Unie. Tot slot, (4) moet wanneer de bestreden wet 

louter een dwingende bepaling van een EU-richtlijn omzet, aan de grondwettigheidstoetsing steeds een 

prejudiciële vraag over de Europeesrechtelijke geldigheid van de richtlijn aan het Hof van Justitie 

voorafgaan. Er lijken dus twee scenario’s denkbaar: ofwel stelt de gewone rechter gelijktijdig met of na de 
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procedure van het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie, ofwel laat hij dit over 

aan het Grondwettelijk Hof.  
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