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PERSBERICHT OVER HET MEMORANDUM  
GERICHT AAN DE INFORMATEUR 

 
Bijkomende middelen zijn essentieel om de kwaliteit en de snelheid van de 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof te waarborgen 
 

 
Het Grondwettelijk Hof 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. 
De arresten van het Hof - ongeveer 180 per jaar - dienen binnen de termijn van een jaar te 
worden uitgesproken. Het Hof slaagt daar slechts in voor 16% van de zaken. De gemiddelde 
doorlooptermijn bedraagt nu vijftien maanden.  
Een dergelijke achterstand is niet aanvaardbaar. Rechters die grondwettigheidsvragen 
voorleggen aan het Hof dienen te lang op een antwoord te wachten, ten nadele van de 
betrokken personen in de procedure ten gronde. Hun zaak wordt immers opgeschort totdat 
het Grondwettelijk Hof uitspraak doet over de grondwettigheidskwestie. Voor procedures tot 
vernietiging van een wetgevende norm kan een lange doorlooptermijn leiden tot bijzonder veel 
rechtsonzekerheid voor de burger, de verschillende wetgevers en de uitvoerende macht. 
De achterstand heeft twee oorzaken. Ten eerste hebben de lineaire besparingen van 2% per 
jaar tijdens de legislatuur 2014-2019 (10% globaal) een zeer grote impact gehad op een kleine 
instelling als het Hof. Ten tweede zijn tijdens diezelfde periode veel meer dossiers 
binnengekomen. Terwijl in 2015 slechts 129 dossiers binnenkwamen, liep dit in 2018 op tot 
210 nieuwe dossiers. De toenemende complexiteit van het recht en de stijgende invloed van 
het Europees Unierecht bemoeilijken de taak van het Hof om snel recht te spreken. 
Het Hof weigert in te boeten op kwaliteit. In mei 2019 heeft het Hof dan ook een 
rondetafelconferentie gehouden met de voorzitters, de rechters, de referendarissen, de 
griffiers en de diensthoofden om de oorzaken van de achterstand te identificeren en remedies 
uit te werken. De efficiëntieverhogende maatregelen worden reeds geïmplementeerd vanaf 
het gerechtelijk jaar 2019-2020. 
Toch volstaat dit niet om de achterstand weg te werken. Minstens twee bijkomende 
referendarissen, die als magistraten het Hof bijstaan, en een versterking van een aantal 
diensten zijn noodzakelijk om te verzekeren dat het Hof zijn opdracht naar behoren kan 
vervullen. Voorts zijn investeringen nodig om het informaticasysteem te moderniseren ten 
behoeve van de interne efficiëntie en de dienstverlening aan de burger. In de begroting 2020 
die aan het Parlement is voorgelegd, wordt rekening gehouden met de extra middelen die 
hiervoor nodig zijn. 
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Het memorandum gericht aan de informateur is te vinden op de webstek van het 
Grondwettelijk Hof, www.grondwettelijk-hof.be (https://www.const-
court.be/public/pbcp/n/pbcp-2019-002n.pdf). 
 
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. 
 
Deze persnota, opgesteld door de griffie en de referendarissen die met de persrelaties zijn 
belast, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet 
de specifieke nuanceringen van het memorandum.  
 
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  
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