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Aanbevelingen aan de partijen 

in een procedure voor het Grondwettelijk Hof 
 
 
 
Dit document bevat aanbevelingen ter attentie van de partijen in een prejudiciële procedure of 
in een vernietigingsprocedure voor het Hof. Gelet op het groeiend aantal zaken die het Hof 
dient te behandelen, strekken deze aanbevelingen ertoe een efficiëntere behandeling van de 
zaken te bevorderen, in het belang van een goede rechtsbedeling. 
 
Zij komen niet in de plaats van de Grondwet, noch van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof (hierna : de bijzondere wet van 6 januari 1989). 
 
 
I. Aanbevelingen met betrekking tot de vormgeving van de procedurestukken 

 
 1.1.  Algemene aanbevelingen 

 
 In het algemeen verzoekt het Hof de partijen om duidelijke, gestructureerde en beknopte 

procedurestukken in te dienen. 
 
 Daartoe worden de partijen verzocht om :  
 
 ○ enkel parlementaire voorbereiding, rechtspraak, adviezen van de afdeling wetgeving 

van de Raad van State en rechtsleer te citeren die relevant zijn voor de opbouw van hun 
argumentatie. Lange, overbodige theoretische uiteenzettingen moeten worden 
vermeden; 

 
 ○ de feitelijke en wettelijke context (met eventueel vermelding van de ontwikkelingen in 

de wetgeving) op te nemen in het verzoekschrift tot vernietiging of de memorie, naar 
gelang van het geval; 

 
 ○ in de memorie van antwoord of de memorie van wederantwoord niet te herhalen wat 

reeds is uiteengezet in het vorige procedurestuk. De memorie van antwoord en de 
memorie van wederantwoord zijn immers geen synthesememories. 

 
 
 1.2.  Specifieke aanbevelingen voor de vernietigingsprocedure 
 
 Het Hof vraagt de verzoekende partij en, in voorkomend geval, de tussenkomende partij 
om : 
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 ○ alle relevante informatie te verstrekken over hun belang om in rechte te treden; 
 
 ○ de bestreden bepalingen, dat wil zeggen de normen waarvan de grondwettigheid of de 

overeenstemming met de bevoegdheidverdelende regels wordt betwist, en de pertinente 
referentienormen nauwkeurig te identificeren, waarbij moet worden vermeden dat 
normen worden aangevoerd die kennelijk niet van toepassing zijn of waarvan het Hof 
de inachtneming niet kan toetsen; 

 
 ○ de middelen nauwkeurig te structureren en overlap tussen middelen (en onderdelen van 

middelen) te vermijden. Men dient in een middel uiteen te zetten in welk opzicht de 
bestreden norm een bepaalde referentienorm zou schenden; 

 
 ○ geen excepties van niet-ontvankelijkheid noch middelen aan te voeren die klaarblijkelijk 

niet gegrond zijn; 
 
 ○ rekening te houden met het uitzonderlijke karakter van de procedure die wordt ingeleid 

met een vordering tot schorsing. Het instellen van een vordering tot schorsing van een 
wetskrachtige bepaling moet uitzonderlijk blijven en wordt voorbehouden voor de 
gevallen waarin een onmiddellijke toepassing van de bestreden wetskrachtige bepaling 
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou veroorzaken, hetgeen de partij moet 
aantonen. 

 
 
 1.3. Specifieke aanbevelingen voor de procedure die wordt ingeleid met een prejudiciële 

vraag 

 
 Het Hof verzoekt de partijen om : 
 
 ○ te verduidelijken of de prejudiciële vraag is gesteld op initiatief van de rechter of van de 

partijen. 
 
 
II. Andere aanbevelingen 

 
 Het Hof verzoekt de partijen om : 
 
 ○ uitsluitend te verzoeken om een terechtzitting in geval van nieuwe ontwikkelingen die 

zij nog niet in hun procedurestukken konden opnemen of wanneer zij van mening zijn 
dat een mondelinge toelichting een echte meerwaarde zou hebben. De beginselmatige 
afschaffing van de pleidooien beoogt immers het tijdverlies en de nutteloze kosten te 
vermijden die ontstaan wanneer men louter komt herhalen wat reeds in de 
procedurestukken staat; 

 
 ○ het Hof in kennis te stellen van de eventuele wijzigingen die in de loop van de procedure 

aan de in het geding zijnde of bestreden bepaling zijn aangebracht; 
 
 ○ het Hof in kennis te stellen van de eventuele gebeurtenissen die de situatie van de 

partijen wijzigen en die een weerslag kunnen hebben op hun belang, het nut en/of de 
pertinentie van het antwoord van het Hof (bijv. het overlijden van een partij, het 
verkrijgen van een verblijfstitel, enz.); 
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○ in het verzoekschrift tot vernietiging of in de memorie, in voorkomend geval, het
verzoek tot anonimisering dat door de partij of de belanghebbende derde is
geformuleerd op grond van artikel 30quater van de bijzondere wet van 6 januari 1989,
te motiveren (zie het anonimiseringsbeleid van het Hof: https://www.const-
court.be/nl/common/anonimisering.pdf);

○ in voorkomend geval, in een memorie de redenen toe te lichten waarom de partij van
mening is dat het Hof de gevolgen van de vernietigde of ongrondwettig verklaarde
bepaling al dan niet zou moeten handhaven overeenkomstig de artikelen 8, derde lid, en
28, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989.

https://www.const-court.be/nl/common/anonimisering.pdf
https://www.const-court.be/public/common/nl/anonimisering.pdf

