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Pierre Nihoul treedt aan als Franstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof 

Op 15 september 2021 treedt Pierre Nihoul, die werd benoemd 
tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 
18 april 2010, aan als Franstalige voorzitter van het Hof. Hij volgt 
François Daoût op, die dat ambt uitoefende gedurende drie jaar 
en die toetreedt tot het emeritaat. 

Pierre Nihoul is geboren te Brussel op 31 december 1961. In 
1984 studeerde hij af als licentiaat in de rechten aan de 
Université catholique de Louvain en was van 1986 tot 1991 
advocaat bij de balie te Brussel. Het engagement van Pierre 
Nihoul voor het openbaar belang bracht hem al gauw ertoe zich 

daarvoor op diverse manieren in te zetten. Hij was van 1988 tot 1991 parlementair medewerker 
bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. In 1991 werd Pierre Nihoul auditeur bij de Raad van 
State, na als eerste laureaat te zijn geslaagd voor het vergelijkend wervingsexamen. Hij werd 
vervolgens gedetacheerd gedurende vier jaar, van 1995 tot 1999, als adjunct-kabinetschef en 
daarna als kabinetschef van de Viceminister-President van het Waalse Gewest, belast met 
Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer. In 2002 werd Pierre Nihoul benoemd tot 
staatsraad. Hij oefende dat ambt uit tot zijn aanstelling als rechter bij het Grondwettelijk Hof in 
2010. 

Vanaf het behalen van zijn licentie in de rechten begon Pierre Nihoul, naast een reeds rijkelijk 
gevulde loopbaan, aan een academische en wetenschappelijke carrière. Hij was assistent 
publiekrecht vanaf 1984, werd vervolgens plaatsvervanger in 1995, daarna lector in 1999 en ten 
slotte, in 2011, docent aan de faculteit Rechten van de Université catholique de Louvain. Hij is 
thans co-titularis van het college “Publiekrecht van de economie”. Zijn naam is verbonden aan 
tal van wetenschappelijke publicaties, waaronder een referentiewerk op het gebied van 
economisch publiekrecht. Hij heeft eveneens bijgedragen tot talrijke kronieken van de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van de Raad van State. Pierre Nihoul is overigens lid 
van de Groupe européen de droit public sinds 1991. 

Het Grondwettelijk Hof is het 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. 

Dit persbericht, opgesteld door de cel « media » van het Hof, bindt het Grondwettelijk Hof niet.   
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Volg het Hof via Twitter @ConstCourtBE 

https://twitter.com/ConstCourtBE

