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kunnen dus fouten in zitten.* 

Publiekrecht (januari 2022) 

 

 Vraag 1 

Vraag: In arrest nr 62/2016 van 28 april 2016 maakt het Grondwettelijk Hof de volgende 

overweging: “Krachtens [artikel 34 GW] kan de uitoefening van bepaalde machten door een 

verdrag of een wet aan volkenrechtelijke instellingen worden opgedragen. Weliswaar 

kunnen die instellingen vervolgens autonoom beslissen over de wijze waarop zij de 

opgedragen bevoegdheden uitoefenen, maar artikel 34 van de Grondwet kan niet worden 

geacht een veralgemeende vrijbrief te verlenen, noch aan de wetgever, wanneer hij zijn 

instemming verleent met het verdrag, noch aan de betrokken instellingen, wanneer zij de 

hun toegewezen bevoegdheden uitoefenen. In geen geval staat artikel 34 van de grondwet 

toe dat (...) afbreuk wordt gedaan aan de nationale identiteit die besloten ligt in de politieke 

en constitutionele basisstructuren of aan de kernwaarden van de bescherming die de 

Grondwet aan de rechtsonderhorigen verleent.” 

Vergelijk deze overweging met het standpunt over de verhouding tussen het EU-recht en de 

nationale grondwet van (1) het Hof van Justitie, (2) het Hof van Cassatie en de Raad van 

State en (3) de relevante buitenlandse rechtscolleges. 

Antwoord: 

 

 

 Vraag 2 

Vraag: Leg het concept ‘indirecte discriminatie’ uit. Geef enkele voorbeelden. 

Antwoord: 

 

 

 Vraag 3 

Vraag: Los de volgende casus op. De bedoeling is dat u aantoont dat u de problematiek 

mensenrechtelijk kan kaderen en, indien toepasselijk, het rechterlijk beoordelingsschema 

kan toepassen. Het is daarbij toegelaten om zelf de feiten aan te vullen en eigen 

inhoudelijke argumenten aan te voeren die nodig zijn voor de juridische beoordeling. 

“Het federale parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die voorziet in een verplichting 

voor alle personen van 45 jaar of ouder om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Er 

wordt voorzien in een uitzondering voor personen voor wie de vaccinatie een 

gezondheidsrisico inhoudt. De niet-naleving van de verplichting wordt gestraft met een 

geldboete van 100 euro per maand. Bij weigering zal het bedrag maandelijks worden geïnd, 

tot de betrokkene zich heeft laten vaccineren. De regering heeft aangegeven dat de geïnde 

bedragen zullen worden aangewend voor de financiering van de gezondheidszorg. Volgens 

de Liga voor Mensenrechten schendt deze wet de mensenrechten. Hoe zou u dit als rechter 

beoordelen? 

Antwoord: 

 


