
Grondwettelijk Hof 

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

de heer Yves de WASSEIGE 
Ererechter van het Grondwettelijk Hof

overleden te Marcinelle op 2 augustus 2021 

Yves de Wasseige werd geboren te Auvelais op 13 mei 1926 en trad in dienst als vrijwilliger bij 
de Ierse Brigades van het Belgische leger, tijdens de Bevrijding (1944-1945). Na de oorlog 
studeerde hij aan de Université catholique de Louvain, waar hij de diploma’s van burgerlijk 
ingenieur mijnbouwkunde (1950) en licentiaat in de economische wetenschappen (1951) 
behaalde. 

Na ongeveer twintig jaar te hebben gewerkt als ingenieur in de staalindustrie van Charleroi 
(1951-1975), valoriseerde Yves de Wasseige zijn expertise en zijn ervaring op politiek vlak, meer 
bepaald als kabinetschef van de minister van Economische Zaken (1975-1976) en als ingenieur-
algemeen afgevaardigde bij het Commissariaat voor Kernenergie (1977-1978). Hij had 
vervolgens zitting als senator, gedurende twaalf jaar (1979-1991), en was ook korte tijd lid van 
de Waalse Gewestraad (1980-1981). Zijn parcours getuigt van een grote inzet voor zijn 
medeburgers en met name voor Wallonië, waarvoor hij een prominente rol heeft gespeeld, in 
het bijzonder voor de industrie. 

Naast zijn politieke functies was Yves de Wasseige professor aan de Faculté ouverte de 
politique économique et sociale (FOPES) van de UCL (1974-1991). Hij was ook voorzitter van het 
Comité subrégional de l’emploi van Charleroi, van 1989 tot 1997. 

Yves de Wasseige werd benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof (toen nog het 
Arbitragehof) bij een koninklijk besluit van 26 juli 1992. Hij had er zitting tot in 1994.  

Het Hof zal zich hem blijvend herinneren als een hartelijke en sociale man, als een ruimdenkend 
rechter wiens vakbekwaamheid als ingenieur en economist bijzonder nuttig bleek wanneer het 
kennis diende te nemen van beroepen betreffende complexe technische materies. 

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


