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Het Grondwettelijk Hof communiceert nu ook via Twitter 

 

  
Dinsdag 15 oktober 2019 activeert het Grondwettelijk Hof het Twitteraccount “Constitutional 
Court of Belgium” “@ConstCourtBE”. Door gebruik te maken van Twitter, wil het Hof alle 
nuttige informatie zo breed en efficiënt mogelijk ter beschikking stellen. Het Hof hoopt dat dit 
het nog eenvoudiger zal maken voor alle geïnteresseerden – magistraten, advocaten, 
journalisten, onderzoekers en burgers – om op de hoogte te blijven van de rechtspraak en 
de werking van het Hof.  
 

 
Het Hof zal tweets in het Nederlands en het Frans verspreiden over bepaalde arresten die 
het Hof zelf selecteert. In elke tweet worden het nummer van het arrest, de essentie van de 
uitspraak en de link naar het arrest in de betrokken taal op de website opgenomen. Tweets 
over arresten die tevens het voorwerp uitmaken van persberichten, worden vergezeld van de 
korte samenvatting van het arrest. 
 
Verder zal het Grondwettelijk Hof ook nuttige informatie over zijn werking delen.  
 
De tweets worden steeds afzonderlijk verstuurd in het Nederlands en het Frans en, in 
bijzondere gevallen, in het Duits of het Engels. 
 
Zelf zal het Grondwettelijk Hof de Twitteraccounts van buitenlandse en internationale hoge 
rechtscolleges en van Belgische federale en deelstatelijke overheden volgen.  
 
Het spreekt voor zich dat het Hof zijn eigen arresten niet via Twitter zal becommentariëren, 
noch zal deelnemen aan om het even welke discussie hierover op dit platform. Het 
Twitteraccount beoogt slechts zo veel mogelijk bestaande informatie over het Hof ter 
beschikking te stellen. 
 
François Daoût         André Alen  
voorzitter          voorzitter 
 

 
Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege dat waakt over de inachtneming van de 
Grondwet door de verschillende wetgevers in België. Het Hof kan wetten, decreten en 
ordonnanties vernietigen, ongrondwettig verklaren en schorsen wegens schending van een 
fundamenteel grondrecht of een bevoegdheidverdelende regel. 
 
Contactpersonen voor de pers 
Sarah Lambrecht | sarah.lambrecht@grondwettelijk-hof.be | 02/500.12.83 
Frank Meersschaut | frank.meersschaut@grondwettelijk-hof.be | 0475/325.218  
 

Volg ons via Twitter @ConstCourtBE 
 

 

https://twitter.com/ConstCourtBE
mailto:sarah.lambrecht@grondwettelijk-hof.be
mailto:frank.meersschaut@grondwettelijk-hof.be
https://twitter.com/ConstCourtBE

