
Grondwettelijk Hof 

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

de heer Roger HENNEUSE 
emeritus voorzitter van het Grondwettelijk Hof 

overleden te Péruwelz op 14 juni 2021 

Roger Henneuse werd geboren te Bury (Péruwelz), in Henegouwen, op 19 juni 1943. Als regent 
(wetenschappen en aardrijkskunde) en geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs 
(1963) was hij jarenlang actief in het onderwijs. Gedurende bijna twintig jaar, tot in 1980, was hij 
leraar in het Athénée van Péruwelz. Vervolgens werd hij directeur van het Lycée, tot in 1987. 

Naast zijn onderwijsactiviteiten begaf Roger Henneuse zich in de politiek, en dat eerst op lokaal 
niveau. In 1977 werd hij verkozen als gemeenteraadslid van Péruwelz. Twaalf jaar later verovert 
hij er de burgemeesterssjerp : hij wordt burgemeester van Péruwelz van 1989 tot 1994. 

Roger Henneuse was eveneens provincieraadslid van Henegouwen van 1981 tot 1985, en 
senator van 1988 tot 1995. Hij had dus ook zitting in de Franse Gemeenschapsraad en in het 
Waalse Parlement. Als senator nam hij deel aan de stemming over de wetten betreffende de 
derde (1988-1989) en de vierde Staatshervorming (1992-1993). 

Roger Henneuse werd benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof (toen nog het 
Arbitragehof) bij een koninklijk besluit van 6 januari 1995. Hij bewees als geen ander dat men 
niet noodzakelijk rechten moet hebben gestudeerd om een goed grondwettelijk rechter te zijn. 
Zijn kwaliteiten werden erkend en gewaardeerd door zijn collega’s, die hem verkozen tot 
(Franstalig) voorzitter, vanaf 5 december 2010. Roger Henneuse nam dat ambt waar tot aan zijn 
emeritaat, op 19 juni 2013. 

Roger Henneuse was misschien niet zo spraakzaam van aard, maar hij luisterde wel veel. Zijn 
woorden wogen dan ook zwaarder door. Binnen het Hof toonde hij veel respect voor ieders 
werk en spande hij zich erg in voor een harmonieuze en goede samenwerking.  



Roger Henneuse was een man met overtuigingen. Hij heeft zich enorm ingezet voor onder meer 
de bescherming van de natuurparken in Wallonië. Zo was hij voorzitter van de Association des 
Parcs naturels wallons, die op zijn initiatief was opgericht. 

Het Hof biedt zijn familie en zijn naasten zijn oprechte deelneming aan. 


