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Dames en Heren,  

Mesdames et Messieurs, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ik heb nu de eer en het genoegen op mijn beurt, en met de nodige vertraging ten gevolge van 

de bekende en door mijn collega reeds vermelde omstandigheden, over te gaan tot de 

installatie van Rechter Danny PIETERS, in opvolging van emeritus Voorzitter André ALEN die 

ingevolge het bereiken van de leeftijdgrens op 25 september 2020 toegetreden is tot het 

emeritaat.  

Hij is benoemd tot Rechter in het Grondwettelijk Hof op grond van artikel 34, § 1, 1°, d), van 

de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof, zijnde een hoogleraar in de rechten aan een 

Belgische universiteit met tenminste vijf jaar dienst. 

Rechter PIETERS is net geen 6 maanden jonger dan ikzelf, hij is namelijk geboren te Ukkel op 

13 oktober 1956. Zijn moeder, Odette Van Der Meersch, hier aanwezig, zal dit kunnen 

bevestigen. Hij studeerde af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1979. Vervolgens 

zette hij de eerste stappen in een lange academische carrière. Hij was bursaal aan de 

universiteiten van Keulen en Straatsburg, wetenschappelijk medewerker van het Fonds voor 

Collectief Fundamenteel Onderzoek en aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek verbonden aan de KU Leuven in de periode 1980-1985, onderbroken door de 

militaire dienstplicht in 1982-1983.  

Op 15 februari 1985 promoveerde hij aan de KU Leuven tot doctor in de rechten op een 

proefschrift “Sociale grondrechten op prestaties in de grondwetten van de lidstaten van de 

Europese Gemeenschap”, waaraan de vierjaarlijkse Europese Emile Bernheim Prijs werd 

toegekend. Het vergelijkend grondwettelijk recht was van in het begin van zijn academische 

carrière aldus prominent aanwezig. 

Hij was vervolgens van 1986 tot 1992 buitengewoon hoogleraar Nederlands, Vergelijkend en 

Europees Socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Tilburg, en van 1988 tot 2000 directeur 

van het ERASMUS- en TEMPUS-programma ‘Sociale zekerheid in Europa’. Sinds 1988 is hij 

verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Van 1992 tot 1999 was hij 

ook gewoon hoogleraar in het socialezekerheidsrecht aan de Katholieke Universiteit te Brussel 

(KUB). Sinds 1993 is hij hoofd van de onderzoekseenheid Sociale Zekerheid en Europa aan de 



KU Leuven. De onderzoekseenheid is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten voor 

Belgische, buitenlandse en Europese administraties.  

Van 1994 tot 2013 was hij Secretary General van het European Institute of Social Security, een 

internationale wetenschappelijke organisatie op het vlak van de sociale zekerheid. Van 1996 

tot 1999 was hij lid van de Toezichtraad van het Max-Planck-Institut für Ausländisches und 

Internationales Sozialrecht te München. Sinds 1998 is hij programmadirecteur van het 

Masterprogramma European Social Security aan de KU Leuven. Hij werd ook bekroond met de 

titel van ‘Mejor juslaboralista internacional del año 2000’ door de Asturiaanse vereniging van 

experts in sociaal recht. Ik weet niet of er een verband is met de Universidad Laboral de Gijón. 

Maar als je daar in de buurt bent, moet je toch even gaan kijken naar het merkwaardige 

gebouw waarin die instelling nu gehuisvest is.  

Hij is erelid van de Senaat van de Universiteit van Ljubljana. 

Zijn academische bibliografie vermeldt meer dan 30 artikelen, een 80 tal boeken en een 50-

tal hoofdstukken in boeken als auteur of co-auteur, waarvan, dat is belangrijk in academische 

middens, ongeveer de helft peer-reviewed. De publicaties situeren zich hoofdzakelijk op het 

domein van het sociaal zekerheidsrecht, maar ook ruimer het sociaal recht en de 

rechtsvergelijking. Ze zijn geschreven in het Nederlands, het Engels, het Frans, het Spaans, het 

Italiaans, het Duits, het Russisch en een taal die ik nog niet heb kunnen thuis brengen. Wellicht 

zal hij voor de Russische bijdrage wel beroep hebben gedaan op een vertaler. Zijn CV vermeldt 

immers dat hij het Nederlands, het Frans, het Engels, het Duits en het Italiaans machtig is, dat 

hij kennis heeft van het Deens en noties van Spaans, Portugees, Catalaans en Zweeds heeft, 

maar het Russisch wordt niet vermeld. 

Hij heeft een voorliefde voor vreemde landen en culturen en die interesse is zeer breed, maar 

er zijn toch een paar favorieten. Ten eerste is er Italië, waar hij een vakantiehuisje in de bergen 

heeft dat, zo werd mij verteld, bij goed weer en heldere lucht zicht heeft op het San Marco 

plein in Venetië. Dit gaat gepaard met een brede interesse in de Italiaanse keuken en Italiaanse 

wijnen. Ook Denemarken en vooral Kopenhagen hebben zijn hart veroverd, en ook voor de 

drie Baltische Staten heeft hij een grote interesse. Hij heeft ook een bijzondere voorliefde voor 

kleine Staten. Die interesse heeft hij de laatste jaren als prof rechtsvergelijking ook omgezet 

in een specifiek onderzoeksproject, namelijk de vergelijking tussen kleine Staten onderling. 

Het eerste boek van dat project, over de sociale zekerheidsstelsels in kleine Staten, is een paar 

maanden geleden gepubliceerd. Het tweede boek, over de grondwettelijke hoven in kleine 

Staten, is momenteel in voorbereiding, en er staat intussen al een nieuw project op stapel 

over roerend erfgoed in kleine Staten.  

Hij is lid van de Academia Europaea, voorzitter van het Instituut voor Sociaal Recht en het 

Instituut voor Rechtsvergelijking en corresponderend lid van de Duitse Gesellschaft für 

Rechtsvergleichung. 

Hij nam aan de KULeuven ook diverse bestuursfuncties op. Zo was hij coördinator 

Studentenbeleid in het Bestuur van de KU Leuven en Vicerector voor Humane Wetenschappen 

en voor Internationaal Beleid. Voorts was hij lid van de Raad van Bestuur van de Venice 



International University en is hij secretaris-generaal van de Central Europe Leuven Strategic 

Alliance. 

Naast academicus was Danny Pieters ook politicus. Van 1999 tot 2003 was hij lid van de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers verkozen op een lijst van de Volksunie en was hij mede-stichter 

van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Hij was ook plaatsvervangend lid van de Conventie voor de 

Toekomst van Europa 

Van 2010 tot 2013 was hij Senator, Voorzitter en vervolgens Eerste Ondervoorzitter van de 

Senaat. Van 2013 tot 2018 was hij ook gemeenteraadslid in Leuven. 

Van 2016 tot 2021 was hij Nederlandstalig voorzitter van de Federale Deontologische 

Commissie, een wellicht wat minder bekend orgaan. Het is een vast orgaan van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers dat ermee belast is over deontologische vraagstukken 

vertrouwelijke adviezen uit te brengen op verzoek van een openbaar mandataris, en 

algemene adviezen en aanbevelingen uit te brengen op eigen initiatief of op verzoek van de 

Kamer, van de Senaat of van de Regering. Voorts kan zij vertrouwelijke adviezen uitbrengen 

op verzoek van een minister of een staatssecretaris. De Commissie is ook belast met de 

redactie van een ontwerp van Deontologische Code die van toepassing is op de federale 

openbare mandatarissen, andere dan Volksvertegenwoordigers en Senatoren. 

Hij was lid van het Toezichtcomité van de Belgische Kruispuntbank voor de sociale zekerheid, 

voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB), en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap 

voor Uitbetaling Groeipakket. 

Zoals vermeld is collega Pieters al een tijd onder ons. Hij legde immers op 18 januari 2021 de 

eed als rechter af in handen van de Koning en is dus reeds meer dan 14 maanden werkzaam 

als grondwettelijk rechter. Ik meen te kunnen zeggen dat hij zich zeer snel heeft ingewerkt in 

zijn nieuwe functie, nu hij meteen als verslaggever of co-verslaggever belast werd met vrij 

ingewikkelde zaken. Gebleken is dat het hem niet aan werkkracht, inzicht en analyse, en 

overredingskracht ontbreekt. Zijn grote kennis van het sociaal zekerheidsrecht en het sociaal 

recht in het algemeen is ook reeds goed van pas gekomen. Afgelopen periode had bijna 10 % 

van onze zaken betrekking op deze materies. We kijken uit naar een verdere vruchtbare 

samenwerking. 

Het is tijd om te besluiten. 

Dames en heren, beste genodigden, met groot genoegen verklaar ik de heer Danny PIETERS 

geïnstalleerd als rechter in het Grondwettelijk Hof. 

Ik breng hem graag de hartelijke gelukwensen van het Hof over en betrek daar graag zijn 

echtgenoot Patrik JASPERS bij. Ik verzoek Sylva SCHOUTTEET hem dan ook een boeket 

bloemen te overhandigen als blijk van erkentelijkheid. 

Ik dank u voor uw aandacht. Merci pour votre attention. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


