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Met zeer grote droefheid meldt het Grondwettelijk Hof u het overlijden van 

 
de Heer Louis DE GRÈVE 

Emeritus Voorzitter van het Grondwettelijk Hof 
overleden te Halle op 12 mei 2021 

 
 

Louis DE GRÈVE werd geboren te Halle op 17 oktober 1929. Na zijn doctoraat in de rechten te hebben 
behaald aan de VUB vervulde hij zijn legerdienst als reserveofficier. In augustus 1956 begon hij als 
bestuurssecretaris een ambtelijke loopbaan waarin hij in 1971 opklom tot inspecteur-generaal van het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 
 
In zijn woonplaats Halle startte hij in 1958 zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid, wat hij zou 
blijven tot zijn benoeming in het Arbitragehof. In 1965 werd hij er burgemeester, een ambt dat hij tot 
1971 uitoefende. Van 1976 tot 1982 was hij er vervolgens schepen. In 1971 werd hij verkozen tot 
provincieraadslid van Brabant, wat hij bleef tot 1974.  
 
In dat jaar werd hij rechtstreeks verkozen tot senator, waarna hij in 1977 de overstap maakte naar de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, waar hij zetelde tot eind september 1984. Ingevolge het 
dubbelmandaat was hij tevens lid van de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap 
(1974-1980) en van de Vlaamse Raad, waar hij van december 1981 tot september 1984 de PVV-fractie 
voorzat. 
 
Louis DE GRÈVE werd benoemd tot rechter in het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof) bij 
koninklijk besluit van 10 september 1984. Hij werd door zijn collega’s verkozen tot voorzitter met 
ingang van 14 september 1993 en bleef dat ambt vervullen tot zijn emeritaat op 17 oktober 1999. Het 
Grondwettelijk Hof verliest door het overlijden van emeritus voorzitter DE GRÈVE de laatste van de 
“stichtende leden” van het Arbitragehof.   
 
Hij bleef ook na zijn opruststelling in nauw contact met het Hof en ging in op elke uitnodiging voor 
formele en informele bijeenkomsten. Gedurende gans zijn carrière bleef hij voeling houden met de 
bevolking van zijn stad Halle. Hij was er meer dan 80 jaar actief bij de Koninklijke Harmonie Sinte-
Cecilia, als muzikant en als bestuurslid. 
 
Het Hof biedt zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn oprechte deelneming aan. 


