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Het Grondwettelijk Hof is het rechtscollege dat waakt over de inachtneming van de 

Grondwet en van de wetten tot hervorming der instellingen door de Belgische 

federale wetgever en door de wetgevers van de deelentiteiten. 

 

Het wijst ongeveer 180 arresten per jaar. Krachtens artikel 109 van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof dienen de arresten te worden 

uitgesproken binnen de twaalf maanden na de aanhangigmaking van een zaak bij het 

Hof. 

 

Thans is het Hof nog slechts in ongeveer 16 % van de zaken in staat om te voldoen 

aan die verplichting. De gemiddelde termijn bedraagt vijftien maanden.  

 

Het Hof is zich evenwel ervan bewust dat de achterstand en de verlenging van de 

uitspraaktermijnen noch voor de rechtzoekenden, noch voor de verschillende 

wetgevers van het land aanvaardbaar zijn. In het prejudiciële contentieux verlengt de 

antwoordtermijn van het Hof evenzeer de procedure ten gronde voor de justitiële of 

administratieve rechter, en maakt het de achterstand voor de verwijzende 

rechtscolleges dus groter ten nadele van de rechtzoekende. In het 

vernietigingscontentieux plaatst de termijn voor uitspraak de wetgevers die de auteur 

van de bestreden norm zijn, alsook de uitvoerende machten, de besturen en de 

burgers in een situatie van rechtsonzekerheid die, indien zij aanhoudt, ontoelaatbaar 

wordt.  

 

In de begroting 2020 die aan het Parlement is voorgelegd, wordt rekening gehouden 

met de extra middelen die nodig zijn om het Hof in staat te stellen een vermindering 

van de achterstand te bewerkstelligen. Deze bijkomende middelen zouden moeten 

volstaan om geen bijkomende achterstand op te lopen indien de instroom van nieuwe 

zaken gelijk blijft. Indien die instroom stijgt, zullen bijkomende middelen nodig zijn. 
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1.  Het Grondwettelijk Hof 

 

Het Grondwettelijk Hof is het rechtscollege dat waakt over de inachtneming van de Grondwet 

en van de wetten tot hervorming der instellingen door de Belgische federale wetgever en door 

de wetgevers van de deelentiteiten. Sedert 1985 maakt het deel uit van het Belgische 

institutionele landschap en sedert de oprichting ervan heeft het steeds een essentiële rol in het 

federale België op zich genomen. De bevoegdheden en de organisatie ervan worden bepaald 

bij artikel 142 van de Grondwet en bij de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof (hierna : de bijzondere wet). 

 

Bij het Hof kunnen beroepen tot vernietiging worden ingesteld van wetten, decreten en 

ordonnanties wegens schending van de bepalingen van Titel II van de Grondwet (artikelen 8 

tot en met 32 over de rechten en vrijheden), van de artikelen 170 en 172 (wettigheid en 

gelijkheid inzake belastingen) en 191 (bescherming van vreemdelingen) ervan, van de 

bevoegdheidverdelende regels in de Grondwet en de wetten tot hervorming der instellingen en 

van artikel 143, § 1, van de Grondwet (het beginsel van de federale loyauteit). 

 

Bij het Hof kunnen eveneens door elk Belgisch rechtscollege prejudiciële vragen aanhangig 

worden gemaakt met betrekking tot de bestaanbaarheid van wets-, decreets- of 

ordonnantiebepalingen met dezelfde referentienormen.  

 

Sedert de zesde staatshervorming kunnen bij het Hof bovendien beroepen worden ingesteld 

tegen de beslissingen van de Controlecommissie inzake de controle van de 

verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en dient 

het uitspraak te doen over iedere gewestelijke volksraadpleging, voorafgaandelijk aan de 

organisatie ervan. 

 

Al zijn arresten worden uitgesproken in het Frans en in het Nederlands, ongeacht de taal van 

de partijen en de oorsprong van de wetskrachtige norm. De arresten die op beroepen tot 

vernietiging worden gewezen en de schorsingsarresten worden bovendien uitgesproken in het 

Duits. Hetzelfde geldt voor de arresten die worden gewezen op een prejudiciële vraag die in 

het Duits is gesteld. De arresten die op de andere prejudiciële vragen worden gewezen, 

worden na de uitspraak ervan vertaald naar het Duits. 



3 
 

 

Het Hof is samengesteld uit 2 voorzitters en 10 rechters, volgens een dubbele pariteit (op het 

vlak van taal en beroep). Het wordt bijgestaan door 2 griffiers en door maximum 24 

referendarissen, zij het dat er thans slechts 16 referendarissen actief zijn. Tot de 

personeelsleden behoren onder meer een vertaaldienst (13 vertalers en revisoren), een 

informaticadienst (4 informatici), twee documentatiediensten (4 juristen en 

6 documentalisten) en de 5 griffiemedewerkers. 

 

 2.  Het ontstaan en het behoud van een achterstand met betrekking tot de uitspraak 

van de arresten 

 

 2.1.  Huidige situatie 

 

Het Grondwettelijk Hof wijst ongeveer 180 arresten per jaar. Met toepassing van artikel 109 

van de bijzondere wet dienen de arresten te worden uitgesproken binnen de twaalf maanden 

na de aanhangigmaking van een zaak bij het Hof.  

 

Thans is het Hof nog slechts in ongeveer 16 % van de zaken in staat om te voldoen aan die 

verplichting. De gemiddelde termijn bedraagt vijftien maanden.  

 

Hiervoor zijn twee oorzaken. Enerzijds, is het Hof een relatief kleine instelling, waarop de 

lineaire besparingen van 2% per jaar gedurende de legislatuur 2014-2019 een zeer grote 

impact hebben gehad. Enkele gepensioneerden konden als gevolg van die besparingen niet 

worden vervangen, hoewel zij een belangrijke positie bekleedden in het goede verloop van de 

zaken. Ook heeft het Hof moeten besparen op hulpmiddelen zoals de juridische documentatie, 

hetgeen de efficiënte behandeling van de zaken niet ten goede komt. Anderzijds, zijn in 

dezelfde periode de omvang en de complexiteit van de nieuwe dossiers significant 

toegenomen. Terwijl in 2015 nog slechts 129 dossiers binnenkwamen, liep dit in 2018 al op 

tot 210 nieuwe dossiers. Bovendien beïnvloeden de toenemende complexiteit van de 

wetgeving en de stijgende invloed van het Europees Unierecht de snelheid waarmee de 

dossiers kunnen worden behandeld. 

 

Het Hof weigert om snelheid vóór kwaliteit te laten gaan. Zijn kwaliteitseisen zijn bijgevolg 

niet veranderd met betrekking tot de volledigheid van de documentaire opzoekingen, de 
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nauwkeurigheid en de relevantie van de argumentatie waarop de gegeven oplossing berust, de 

juistheid van de gebruikte termen, de grammaticale correctheid en de strikte overeenstemming 

tussen de drie taalversies van de arresten. Het Hof is ervan overtuigd dat het enkel door een 

uitstekend kwaliteitsniveau te behouden, zijn medewerking kan verlenen aan de handhaving 

van de Rechtsstaat in België.  

 

 2.2.  Doelstellingen 

 

Het Hof is zich evenwel ervan bewust dat de achterstand en de verlenging van de 

uitspraaktermijnen noch voor de rechtzoekenden, noch voor de verschillende wetgevers van 

het land aanvaardbaar zijn. In het prejudiciële contentieux verlengt de antwoordtermijn van 

het Hof evenzeer de procedure ten gronde voor de justitiële of administratieve rechter, en 

maakt het de achterstand voor de verwijzende rechtscolleges dus groter ten nadele van de 

rechtzoekende. In het vernietigingscontentieux plaatst de termijn voor uitspraak de wetgevers 

die de auteur van de bestreden norm zijn, alsook de uitvoerende machten, de besturen en de 

burgers in een situatie van rechtsonzekerheid die, indien zij aanhoudt, ontoelaatbaar wordt.  

 

Het Hof heeft een reflectieoefening gemaakt om de oorzaken van het ontstaan en van de 

persistentie van zijn achterstand te identificeren en om remedies voor die situatie uit te 

werken. In mei 2019 heeft het een rondetafelconferentie georganiseerd met de voorzitters, 

rechters, referendarissen, griffiers en diensthoofden. Al die actoren hadden vooraf voorstellen 

geformuleerd die zouden kunnen bijdragen tot het wegwerken van de achterstand. De 

beslissingen die ingevolge dat proces door het Hof zijn genomen, worden vanaf het 

gerechtelijk jaar 2019-2020 ten uitvoer gelegd.  

 

Het Hof dient evenwel vast te stellen dat, als gevolg van het stijgende aantal binnenkomende 

dossiers en van de toenemende complexiteit van de problematieken die aan het Hof worden 

voorgelegd, het de achterstand niet zal kunnen wegwerken en dus niet tot een termijn van 

uitspraak binnen de twaalf maanden zal kunnen komen zonder een stijging van het aantal 

referendarissen en een versterking van een aantal diensten. Indien het aantal binnenkomende 

dossiers nog verder zou stijgen, zullen zelfs deze bijkomende middelen niet volstaan. 
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 3.  De problematiek van de vertaling naar het Duits 

 

Het Hof is bijzonder gehecht aan de gelijkheid tussen de verschillende gemeenschappen van 

het land en het komt de verplichting die bij artikel 65 van de bijzondere wet aan het Hof 

wordt opgelegd om alle arresten die het wijst naar het Duits te vertalen, nauwkeurig na. 

 

Het kan evenwel enkel vaststellen dat die verplichting nadelige gevolgen heeft. Het gaat voor 

alle arresten om een aanzienlijke budgettaire kost, aangezien de vertaling naar het Duits dient 

te worden uitbesteed aan een gespecialiseerd juridisch vertaalbureau. Het gaat daarnaast, voor 

de beroepen tot vernietiging, de schorsingsarresten en de prejudiciële vragen die in het Duits 

worden gesteld, ook om een aanzienlijke verlenging van de termijn voor uitspraak. 

 

Het Hof vraagt zich daarom af of het opportuun is om artikel 65 van de bijzondere wet te 

wijzigen teneinde die verplichting minder zwaar te maken. Bij gebrek daaraan ziet het Hof 

zich gedwongen om een alsmaar toenemend budget aan de post « vertaling naar het Duits » 

toe te wijzen. 

 

 4.  De ontwikkeling van de informaticatools en de elektronische procesvoering  

 

In de eerste jaren van zijn bestaan speelde het Hof een voortrekkersrol inzake informatica. 

Met name zijn website werd in België en in het buitenland als voorbeeld aangehaald. 

Sindsdien is het op dit vlak evenwel voorbijgestoken, zodat een zware investering terzake 

vereist is.  

 

Daarenboven voorziet de bijzondere wet van 4 april 2014 in een elektronische procesvoering 

voor het indienen van de zaken en voor de uitwisseling van memories door de partijen voor 

het Hof (artikelen 78bis, 81, 82 van het bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof). Die 

bepalingen zijn nog niet in werking getreden en het Hof beschikt nog niet over de 

noodzakelijke tools om de elektronische procesvoering in werking te stellen. 

 

De modernisering van zijn informaticatools, de herziening van zijn website en de 

inwerkingstelling van een elektronische procesvoering zouden het Hof in staat stellen om het 
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werk van zijn medewerkers te vergemakkelijken, de dienstverlening aan de buitenwereld te 

verbeteren en nieuwe middelen vrij te maken die prioritair zouden worden aangewend om zijn 

achterstand te verminderen. 

 

 

 5.  Noodzakelijke middelen en budgettaire kostprijs  

 

In de begroting 2020 die aan het Parlement is voorgelegd, wordt rekening gehouden met de 

extra middelen die nodig zijn om het Hof in staat te stellen zijn achterstand te verminderen. 

 

Het gaat om : 

 

- twee bijkomende referendarissen. Het Hof geniet thans de bijstand van zestien 

referendarissen. De referendarissen bereiden de ontwerparresten voor, vergezeld van 

de nodige documentatie en vaak van nota’s waarin de context van de problematiek 

wordt geschetst en verschillende mogelijke oplossingen worden verkend. Twee 

referendarissen staan de voorzitters bij, die in alle zaken zitting nemen, de 

beraadslagingen leiden en amendementen indienen, zodat veertien referendarissen zich 

wijden aan het opstellen van ontwerparresten voor de tien rechters die om beurten 

verslaggever zijn. Die verhouding is te gering, zodat het voornamelijk op dit niveau is 

dat de achterstand zich situeert. De bijzondere wet voorziet er overigens in dat het Hof 

wordt bijgestaan door ten hoogste vierentwintig referendarissen;  

- twee juristen om de voorzitters te ondersteunen in hun administratieve en 

representatieve taken, zodat alle referendarissen zich kunnen toeleggen op hun 

fundamentele rol die erin bestaat de ontwerparresten voor te bereiden; 

- twee vertalers, teneinde de toenemende achterstand in de vertaling van de 

ontwerparresten te helpen wegwerken; 

- een halftijdse jurist bij de bibliotheek, teneinde de documentaire ondersteuning voor 

de referendarissen te verbeteren; 

- een bijkomende informaticus, teneinde de interne gegevensbanken en de website aan 

te passen aan de hedendaagse standaarden; 

- een administratieve ondersteuning voor de informaticadienst; 

- een administratief deskundige om de griffie te versterken; 

- een onthaalmedewerker. 



7 
 

 

 

 

Samenvattende tabel kostprijs 

 

2 referendarissen (wedde adjunct-referendaris) 170.000 EUR 
5,5 VTE niveau A (2,5 VTE attaché-jurist, 2 VTE attaché-vertaler en 1 VTE 
attaché-informaticus) 

539.000 EUR 

1 VTE niveau B (adjunct-deskundige griffie) 64.000 EUR 
2 VTE niveau C (adjunct-secretaris ICT en onthaal) 116.000 EUR 
Totaal 889.000 EUR 
 
 

 6.  Slotopmerking  

 

Zoals hierboven reeds meermaals is benadrukt, zijn de onder punt 5 vermelde bijkomende 

middelen een absoluut minimum, en zullen zij niet volstaan om een eventuele verdere stijging 

van de instroom van nieuwe zaken op te vangen. Het Hof neemt zich dan ook voor om, bij 

wijziging van de huidige parameters, zich tot de bevoegde instanties te wenden om, in functie 

van die wijzigingen, om bijkomende middelen te verzoeken teneinde aan haar grondwettelijke 

en wettelijke rechtsprekende taak te kunnen voldoen. 

 

29 november 2019 


