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PERSBERICHT 
 

NIEUWE NEDERLANDSTALIGE VOORZITTER 
VAN HET GRONDWETTELIJK HOF 

 

 
 
 
Op 1 februari 2016 treedt de heer Etienne De Groot in functie als Nederlandstalig voorzitter 
van het Grondwettelijk Hof van België. 

Voorzitter De Groot werd geboren te Antwerpen op 17 februari 1948.  

In 1973 werd hij doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Universiteit Gent. Hij 
behaalde zijn licentie in de rechten aan de VUB in 1980 en promoveerde in 2013, eveneens 
aan de VUB, tot doctor in de medische wetenschappen. 

Hij bouwde als huisarts een praktijk uit te Boom (1973-1999) en was er onderluitenant van 
de brandweer (1977-1983). Van 1987 tot 2013 was hij professor aan de faculteiten 
Lichamelijke opvoeding en kinesitherapie en Geneeskunde en farmacie van de VUB.  

Zijn politieke loopbaan startte hij als lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (1981-
1995 en 1999), waar hij van 1984 tot 1991 de Commissie voor Volksgezondheid en 
Leefmilieu voorzat. In de periode 1995-1999 zetelde hij als Vlaams volksvertegenwoordiger. 
In het Vlaams Parlement was hij ondervoorzitter van de Commissie voor Welzijn, 
Gezondheid en Gezin (1995-1999) en ondervoorzitter van de Commissie ad hoc Bijzondere 
Jeugdzorg (1998-1999). Op het lokale vlak werd hij in 1983 verkozen tot schepen van de 
gemeente Boom, om er in 1986 benoemd te worden tot burgemeester, ambt dat hij 
uitoefende tot 1995. 

Hij is lid van het Raadgevend Comité voor de Bio-Ethiek in de hoedanigheid van 
Nederlandstalig magistraat (vanaf 2000) en lid van de Federale controle- en 
evaluatiecommissie voor de euthanasie in de hoedanigheid van arts (vanaf 2007).  

Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 17 december 1999, 
werd hij op 25 november 2015 verkozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Hof voor een 
periode die aanvangt op 1 februari 2016 om te eindigen op 16 februari 2018. Hij zal plechtig 
worden geïnstalleerd op woensdag 1 maart 2016. 


