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Opvulling van lacunes in de wetgeving:
evolutie van het Grondwettelijk Hof in België
van negatieve tot positieve wetgever
J. Goossens en Y. Haeck*

1. 	Inleiding
Deze bijdrage beoogt in eerste instantie beknopt na te gaan in hoeverre
arresten van het Grondwettelijk Hof in België bindende kracht hebben na
prejudiciële procedures en in het vernietigingscontentieux. Vervolgens
worden de algemene vuistregels toegepast op door het Grondwettelijk Hof
vastgestelde lacunes in de wetgeving. Aan de hand van enkele arresten
wordt aangetoond dat de rechtspraak van het Hof ter zake is geëvolueerd.
Recentelijk werd de rechtspraak verlaten die zich beperkte tot de loutere
vaststelling van een lacune en waarbij het Hof de concrete opvulling van
de leemte aan de wetgever overliet. Het Grondwettelijk Hof blijkt in toe
nemende mate de positie van positieve wetgever in te nemen door zelf la
cunes in de regelgeving op te vullen en zich hierover zelfs op detaillisti
sche wijze uit te spreken. De wenselijkheid van deze evolutie wordt kri
tisch onder de loep genomen, waarbij de rechtszekerheid en de unieke
positie van het Grondwettelijk Hof binnen het kader van de scheiding der
machten als leidraad fungeren om de koerswijziging van het Hof kort te
evalueren. In elk geval staat deze evolutie in schril contrast tot de afwezig
heid van een Grondwettelijk Hof in Nederland, terwijl ook het toetsings
verbod in art. 120 van de Nederlandse Grondwet (voorlopig) gehandhaafd
blijft.
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onderzoeker publiekrecht aan de
Universiteit Gent. Yves Haeck is
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1 Bijzondere Wet 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, BS 7
januari 1989, 315 (hierna verkort:
Bijzondere Wet Grondwettelijk
Hof).

2. Bindende kracht van arresten van het Grondwettelijk
Hof
2.1. Vernietigingsarrest
Art. 9, § 1 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof1 bepaalt dat vernietigingsar
resten van het Grondwettelijk Hof een absoluut gezag van gewijsde hebben
vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Dit gezag van
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gewijsde geldt erga omnes, zodat een vernietigingsarrest bindend is voor
de betrokken procespartijen evenals voor alle rechtscolleges, burgers en
overheden die belast zijn met de uitvoering en toepassing van de bestre
den norm.2
De gevolgen van een vernietigingsarrest hebben terugwerkende kracht,
waardoor in principe alle gevolgen van de wetskrachtige norm uit de
rechtsorde verdwijnen. Hoewel de vernietigde norm wordt geacht nooit te
hebben bestaan, is een retroactieve verdwijning van de norm uit de
rechtsorde evenwel een fictie.3 De vernietigde norm heeft in het verleden
immers eventueel al rechtsgevolgen gehad voor rechtssubjecten.
Om die reden kan het Grondwettelijk Hof op grond van art. 8, lid 2
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bij wijze van algemene beschikking
de gevolgen van vernietigde bepalingen definitief of voorlopig handhaven
ten behoeve van de rechtszekerheid. 4 Gedurende de termijn dat deze ge
volgen voorlopig worden gehandhaafd, kan de wetgever een nieuwe rege
ling uitwerken.5
2.2. Prejudicieel arrest
Een prejudicieel arrest heeft – in tegenstelling tot een vernietigingsarrest
– slechts een beperkt of relatief gezag van gewijsde. Een dergelijk prejudici
eel arrest geldt bijgevolg niet erga omnes.6 Op grond van art. 28 Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof geldt alleen dat het rechtscollege dat de prejudici
ële vraag heeft gesteld evenals elk ander rechtscollege dat in dezelfde zaak
uitspraak doet, zich voor de oplossing van het geschil moet voegen naar
het desbetreffende arrest van het Grondwettelijk Hof.7 In de praktijk bete
kent dit dat de voormelde rechters de wet buiten toepassing moeten laten
indien het Hof een schending heeft vastgesteld. De term ‘dezelfde zaak’
moet daarbij beperkend worden geïnterpreteerd. Een ander rechtscollege
dan de verwijzende rechter moet zich enkel schikken naar het prejudicië
le arrest van het Grondwettelijk Hof wanneer het gaat om dezelfde zaak
tussen dezelfde personen en met hetzelfde voorwerp.8 Het gezag van ge
wijsde strekt zich in principe niet uit tot administratieve overheden en
burgers, zodat zij in beginsel de ongrondwettig verklaarde norm nog
steeds moeten toepassen. Enkel bij een manifeste ongrondwettigheid
moeten overheden de toepassing van de norm weigeren.9
Een prejudicieel arrest haalt een ongrondwettig bevonden norm dus niet
retroactief uit de rechtsorde.10 Het Grondwettelijk Hof stelt alleen in
rechte vast of een bepaalde norm al dan niet grondwettelijk is, maar de
desbetreffende ongrondwettelijke norm blijft wel degelijk in de interne
rechtsorde bestaan.11
Het Grondwettelijk Hof heeft echter duidelijk aangegeven dat het gezag
van gewijsde van een prejudicieel arrest zich verder uitstrekt en het
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2 Lust & Popelier 2002, p. 1211.
3 Popelier 2008, p. 370.
4 Verstraelen 2012, p. 333.
5 GwH 9 februari 2005, nr.
29/2005. Zie voor de evolutie
van ‘Arbitragehof’ tot
‘Grondwettelijk Hof’: infra 4.
6 Arbitragehof 16 oktober 1991,
nr. 26/91; Popelier 2010, p. 393.
7 GwH 1 maart 2005, nr.
47/2005.
8 Velaers 1990, p. 404.
9 Cass. 21 december 2007, JT
2008, 554, noot D. Renders.
10 Arbitragehof 16 oktober 1991,
nr. 26/91.
11 Rigaux en Renauld 2008, p.
256.
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12 Arbitragehof 4 juli 1991, nr.
18/91; Grondwettelijk Hof 7 juli
2011, nr. 125/11.
13 GwH 31 juli 2008, nr. 117/08;
GwH 29 oktober 2009, nr.
171/09; Popelier 2008, p. 380.
14 Art. 26 § 2 lid 2 2° Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof. Een
rechter moet het Grondwettelijk
Hof niet verzoeken uitspraak te
doen over een opgeworpen
grondwettigheidvraag wanneer
het Hof reeds uitspraak heeft
gedaan op een prejudiciële vraag
of een vernietigingsberoep met
een identiek onderwerp.
15 Art. 4 § 2 Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof.
16 In de Verenigde Staten haalt
een ongrondwettigheidsverkla
ring door het Supreme Court een
norm enkel de facto uit de rechts
orde. De iure blijft de norm ‘law
on the books’. Dergelijke situatie
wordt ons inziens best
vermeden.
17 Mahieu & Pijcke 2010, p. 156.
18 Zie bv. Arbitragehof 11 febru
ari 2004, nr. 28/04. Zie voor een
aantal andere gevallen: Alen &
Muylle 2011, nr. 473, voetnoot
1110.
19 Behrendt 2008, p. 144;
Verstraelen 2012, p. 336-337.
20 Rogers 2001.
21 Arbitragehof 19 april 2006,
nr. 52/06; Verstraelen 2012, p.
336.
22 Art. 136 Italiaanse Grondwet.
23 Art. 82, § 1 juncto art. 13 11°
en art. 78 Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
24 In dezelfde zin: Simonart
1988, p. 252-253 en Behrendt
2008, p. 146; Contra: Van
Compernolle 1995, p. 203.
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geschil overstijgt dat hangende is in de zaak waarin de prejudiciële vraag
werd gesteld.12 Het betreft hier een ‘versterkt relatief gezag van gewijsde’.13
Dit versterkt relatief gezag van gewijsde wordt bewerkstelligd: (a) via een
uitzondering op de principiële verwijzingsplicht van de rechter14 en (b) via
een nieuwe vernietigingstermijn van zes maanden na een prejudicieel
arrest dat een norm ongrondwettig heeft verklaard.15 Een vernietiging
erga omnes valt omwille van de rechtszekerheid te verkiezen boven een
prejudicieel arrest dat een ongrondwettig bevonden norm niet uit de in
terne rechtsorde haalt.16
Volgens Mahieu en Pijcke bestaat er in België reeds een duidelijke ten
dens om op grond van de uitzondering op de principiële verwijzingsver
plichting in art. 26, § 2, lid 2, 2° Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof een
door het Hof in een prejudiciële procedure reeds ongrondwettig bevonden
norm buiten toepassing te laten.17 Daarnaast wordt in de praktijk weinig18
gebruik gemaakt van de nieuwe vernietigingstermijn die art. 4, § 2
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof biedt.19 Het komt noodzakelijkerwijze
dan ook meestal aan de wetgever toe om met een wetgevend initiatief een
in een prejudicieel arrest vastgestelde ongrondwettigheid te verhelpen.
Dit kan worden beschouwd als een dialoog tussen het Grondwettelijk Hof
en de wetgever, waarbij een prejudicieel arrest fungeert als een knipper
licht voor de wetgever.20
Geregeld hanteert het Grondwettelijk Hof de techniek van de dubbele
lezing van een bestreden norm. Hierbij geeft het Hof aan dat een norm
ongrondwettig is in een door de verwijzende rechter aangevoerde inter
pretatie, maar deelt het tevens mee dat de norm ook grondwetsconform
kan worden geïnterpreteerd zodat de norm in een latere vernietigingspro
cedure op basis van een andere interpretatie niet hoeft te worden
vernietigd.21
In Italië kan het Corte costituzionale een norm die in een prejudiciële
procedure ongrondwettig werd bevonden onmiddellijk erga omnes buiten
toepassing laten, waarna de wetgever wordt geacht actie te ondernemen
conform de uitspraak van het Grondwettelijk Hof.22 Het Bundesverfas
sungsgericht in Duitsland kan een norm vernietigen wanneer deze on
grondwettig wordt bevonden in een prejudiciële procedure.23 Het is ons
inziens aan te raden dat het Belgische Parlement in de nabije toekomst
deze buitenlandse pistes van naderbij zou bekijken met het oog op een
mogelijke uitbreiding van de bindende kracht van een prejudicieel arrest
in België.24
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3. Lacunes in de wetgeving
3.1. Begripsbepaling en bevoegdheid Grondwettelijk Hof
Een lacune of leemte in de wetgeving wordt als ongrondwettig beschouwd
door het Grondwettelijk Hof indien de afwezigheid van een wettelijke re
geling het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel in de
artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet schendt.25 De wetgever heeft
in dergelijk geval nagelaten te handelen door voor een bepaalde situatie
niet in een bepaalde wettelijke regeling te voorzien of een wettelijke rege
ling niet van toepassing te verklaren, terwijl de regeling wel van toepas
sing is op een andere situatie. Indien deze wettelijke regeling niet van toe
passing is op vergelijkbare situaties, is er sprake van een lacune in de wet
geving.26 Er kunnen twee soorten lacunes worden onderscheiden: (1)
‘extrinsieke’ lacunes, waarbij de leemte niet voortspruit uit de getoetste
norm zelf maar uit de afwezigheid van een vergelijkbare norm; (2) ‘intrin
sieke’ lacunes, waarbij de leemte wel degelijk in de getoetste norm beslo
ten ligt.27
Volgens art. 142 van de Grondwet doet het Grondwettelijk Hof uitspraak
over de schending van de Grondwet door een wet, decreet of ordonnantie.
Hoewel uit een strikte lezing van deze bepaling zou kunnen worden afge
leid dat het Grondwettelijk Hof enkel bevoegd is voor de vaststelling van
een schending van een concrete norm, acht het Hof zich wel degelijk
tevens bevoegd om ongrondwettige lacunes vast te stellen. Opdat het
Grondwettelijk Hof zich bevoegd verklaart, moet de verwijzende rechter
of de verzoeker wel steeds een ongrondwettigheid in een bestaande norm
aanvoeren.30 Bij een ongrondwettige lacune wordt immers geoordeeld dat
een bepaalde wet het gelijkheidsbeginsel schendt omwille van zijn
toepassingsgebied.31
3.2. Koerswijziging Grondwettelijk Hof: van negatieve wetgever tot
positieve kaderwetgever en… precisiewetgever
Het Grondwettelijk Hof kan zowel onrechtstreeks als rechtstreeks wetge
vend optreden bij het vaststellen van lacunes. Een ‘rechtstreeks’ wetge
vend optreden vindt plaats wanneer het Hof een lacune zelf opvult32, ter
wijl een ‘onrechtstreeks’ wetgevend ingrijpen plaatsgrijpt door in een
arrest een duidelijke richtlijn gericht aan de wetgever op te nemen33 en/of
door in het arrest een richtlijn op te nemen aan de rechter(s) om – in af
wachting van wetgevend optreden – een norm voortaan toe te passen met
inachtneming van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel.34
Verder kunnen lacunes in de wetgeving zowel via prejudiciële vraagstel
lingen als via vernietigingsberoepen worden vastgesteld. Het Grondwet
telijk Hof heeft in zijn rechtspraak met betrekking tot lacunes in de

25 Zie o.m. Arbitragehof 15 mei
1996 nr. 31/96; Arbitragehof 10
november 1999, nr. 116/99;
Arbitragehof 6 november 2001,
nr. 140/01; Arbitragehof 26 juni
2002, nr. 112/02; Arbitragehof
14 mei 2003, nr. 66/03;
Arbitragehof 19 mei 2004, nr.
89/2004; GwH 11 januari 2012,
nr. 1/2012; GwH 12 juli 2012, nr.
93/2012.
26 Vandormael 2011, p. 33.
27 Melchior & Courtoy 2008.
Zie 3.3.
30 Lust & Popelier 2002, p.
1216-1217.
31 Simonart 1997.
32 GwH 1 juli 2010, nr. 79/2010.
33 Arbitragehof 15 mei 1996, nr.
31/96.
34 GwH 16 juli 2009, nr.
123/2009.
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35 Behrendt 2006; Popelier
2006.
36 Vandormael 2011.
37 Brewer-Carias 2011; zie voor
een uitgebreide stand van zaken
betreffende de aanpak van
Europese grondwettelijke hoven
ten aanzien van lacunes in de
wetgeving: http://www.confeu
constco.org/reports/rep-xiv/.
38 Arbitragehof 15 mei 1996, nr.
31/96; Simonart 1997, p.5.
39 Gecoördineerde wetten van
12 januari 1973 op de Raad van
State, BS 21 maart 1973, 3.461
(hierna verkort: RvS-wet).
40 Behrendt 2006; Popelier
2006.
41 GwH 1 juli 2010, nr. 79/2010.

wetgeving geleidelijk een koerswijziging doorgevoerd. Het Hof is daarbij
geëvolueerd van een negatieve wetgever tot een positieve kaderwetgever35 en
in enkele recente arresten zelfs tot een positieve precisiewetgever.36 Deze
evolutie kan worden geplaatst in een globale trend waarbij grondwettelijke
hoven zich in toenemende mate profileren als positieve wetgevers.37
Vooraleer het Grondwettelijk Hof sinds 1988 kon toetsen aan het gelijk
heids- en non-discriminatiebeginsel en enkel kon vernietigen wegens
strijdigheid met de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de
Staat, de gemeenschappen en gewesten, was het Hof duidelijk enkel een
negatieve wetgever. Hier kwam echter geleidelijk verandering in.
Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 15 mei 1996 voor het eerst
een ongrondwettige lacune vastgesteld.38 In casu vielen bestuurshandelin
gen van administratieve overheden onder het toepassingsgebied van art.
14 RvS-wet,39 zodat deze konden worden vernietigd door de Raad van
State. Een vergelijkbare categorie, namelijk bestuurshandelingen van wet
gevende vergaderingen, vielen daar niet onder, omdat de wetgever hier
niet had in voorzien. De aangevoerde onafhankelijkheid van de wetgeven
de vergaderingen verantwoordde volgens het Grondwettelijk Hof evenwel
niet dat ambtenaren van een wetgevende kamer geen vernietigingsberoep
bij de Raad van State konden instellen tegen een administratieve rechts
handeling van die kamer. Het Hof besloot dan ook dat dit het gelijkheids
beginsel schond, waarbij de eerste ongrondwettige lacune in de wetge
ving werd vastgesteld. Het Grondwettelijk Hof liet in casu de opvulling
van de lacune over aan de wetgever en opteerde er dus voor om niet recht
streeks te interveniëren in het wetgevend proces.
Als het Grondwettelijk Hof de wetgever aanspoort om op een bepaalde
wijze tegemoet te komen aan een lacune, treedt het als het ware op als
een ‘positieve kaderwetgever’. 40 Het Hof stippelt dan de weg uit die de
wetgever zou moeten bewandelen om een ongrondwettigheid in de
rechtsorde te remediëren.
Op 1 juli 2010 stelde het Grondwettelijk Hof wederom een lacune vast in
art. 14, § 1 RvS-wet. 41 Het Hof verwees in dit arrest evenwel niet louter
naar een noodzaak tot tussenkomst van de wetgever, maar is zelf gedetail
leerd tegemoetgekomen aan de leemte door de verwijzende rechter een
duidelijke rechtsbasis te verschaffen om de ongrondwettige lacune op te
vullen. De probleemstelling luidde als volgt. Een kandidaat voor de
Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat kan probleemloos
in de hoedanigheid van notaris een vernietigingsberoep instellen bij de
Raad van State tegen de aanwijzingen van de leden van deze commissie,
aangezien hij benoemd wordt door een administratieve overheid in de zin
van art. 14 RvS-wet, namelijk de Nationale Kamer van Notarissen. Een
kandidaat voor dezelfde functie in de hoedanigheid van hoogleraar wordt
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evenwel rechtstreeks aangeduid door de wetgevende kamers en kan daar
door geen beroep instellen bij de Raad van State tegen de aanwijzing van
een ander lid van de benoemingscommissie. De wetgever baseerde zijn
verantwoording voor de afwezigheid van een beroep bij de Raad van State
op de onafhankelijkheid van de wetgevende kamers. Deze twee vergelijk
bare categorieën van kandidaten vervullen evenwel dezelfde functie in de
benoemingscommissie en het Grondwettelijk Hof besloot dat dit verschil
in behandeling niet evenredig is met het beginsel van de onafhankelijk
heid van de wetgevende kamers. Het heeft dan ook geoordeeld dat er
sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling en bijgevolg
een ongrondwettige lacune. Het Hof heeft deze leemte onmiddellijk zelf
opgevuld en heeft aan de verwijzende rechter duidelijk de opdracht gege
ven art. 14 Wet op de Raad van State toe te passen alsof een hoogleraar als
kandidaat voor een Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat
een vernietigingsberoep kan instellen bij de Raad van State tegen een
benoemingsbeslissing.
Hoewel in deze zaak – vergelijkbaar met het eerste lacune-arrest van 15
mei 1996 – opnieuw de grondwettigheid van art. 14 Wet op de Raad van
State ter discussie werd gesteld en hoewel ook hier de onafhankelijkheid
van de wetgevende kamers als verantwoording voor de vastgestelde onge
lijke behandeling niet evenredig werd bevonden, heeft het Hof ten opzich
te van het eerste lacune-arrest nu duidelijk een meer proactieve rol opge
nomen door zelf reeds de lacune op te vullen en niet te wachten op een
optreden van de wetgever. Indien het Grondwettelijk Hof de ongrondwet
tige lacune niet zelf had opgevuld, zou de verwijzende rechter zich
hebben moeten houden aan de wetgeving zoals die op dat ogenblik
bestond.
Het Grondwettelijk Hof durft dus duidelijk zijn positie van negatieve wet
gever te verlaten en treedt nu zonder schroom op als ‘positieve kaderwet
gever’ (zie bovenstaand arrest van 15 mei 1996) en zelfs als ‘precisiewet
gever’ (zie bovenstaande arrest van 1 juli 2010).
3.3. Bindende kracht van een vastgestelde ongrondwettige lacune
voor de rechter en de mogelijkheid om de lacune op te vullen
In 1996 stelde het Grondwettelijk Hof in een prejudicieel arrest duidelijk
vast dat een met het gelijkheidsbeginsel strijdig bevonden situatie slechts
kon worden verholpen door een tussenkomst van de wetgever. 42 De vast
stelling van een lacune door het Grondwettelijk Hof leverde tot voor kort
dan ook geen directe rechtsbasis op voor de verwijzingsrechter om een
lacune op te vullen.
Het Hof van Cassatie volgde dezelfde traditionele redenering als het
Grondwettelijk Hof, waarbij het oordeelde dat het niet kon verhelpen aan

42 Arbitragehof 15 mei 1996, nr.
31/96.
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2006, 171.
44 GwH 16 december 2010, nr.
148/10; 27 januari 2011, nr.
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45 GwH 31 juli 2008, nr.
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25/2009; 25 februari 2010, nr.
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38/2011.
46 Pol.Mechelen 8 oktober 2011,
T.Pol 2012, 199.
47 GwH 26 november 2009, nr.
190/2009, NjW 2010, 64, noot
V. Verdeyen.
48 Cass. 12 augustus 2008,
P.08.1065.N.
49 Cass. 14 oktober 2008, JT
2008, 755, noot B. Dejemeppe;
Cass. 17 januari 2009, RW
2008-09, 1184, noot P. Popelier.

een door het Grondwettelijk Hof vastgestelde lacune door een wetsbepa
ling van toepassing te verklaren op personen voor wie die wetsbepaling
niet van toepassing was. 43 Enkel een wetgevend optreden kon bijgevolg de
strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel remediëren. Daardoor bleef de
rechtszoekende in de kou staan zolang de wetgever niet optrad.
Sinds 2008 heeft het Grondwettelijk Hof het geweer evenwel van schou
der veranderd en verdedigt het een visie die meer tegemoetkomt aan de
noden van de rechters en vooral van de rechtszoekende. Het Hof stelde in
een prejudicieel arrest betreffende een vraag of enkele bepalingen in het
Wetboek van Strafvordering het grondwettelijk gelijkheids- en non-discri
minatiebeginsel schenden wegens de afwezigheid van de mogelijkheid in
die bepalingen van een direct cassatieberoep bij een onderzoek van het
vertrouwelijk dossier, dat de verwijzingsrechter de wet kan opvullen en
dus een einde kan maken aan de door het Hof vastgestelde ongrondwet
tigheid, mits aan twee vereisten is voldaan: (a) de lacune bevindt zich in de
aan het Grondwettelijk Hof voorgelegde tekst (intrinsieke lacune); kortom,
wanneer de lacune zich bevindt buiten de voorgelegde wettekst (extrinsie
ke lacune), kan alleen de wetgever de leemte opvullen 44 en is een opvul
ling door de verwijzingsrechter niet mogelijk; (b) het Grondwettelijk Hof
heeft de vastgestelde ongrondwettigheid voldoende precies en volledig verwoord
zodat de in het geding zijnde bepalingen kunnen worden toegepast met
inachtneming van het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebe
ginsel. 45 Op 8 oktober 2011 heeft de politierechtbank te Mechelen bijvoor
beeld na de vaststelling van een ongrondwettige lacune door het Grond
wettelijk Hof in een prejudiciële procedure een ongrondwettigheid beëin
digd door de lacune in de wetgeving op te vullen. 46 Het Grondwettelijk
Hof had namelijk aangegeven dat de politierechter de in voldoende precie
ze en volledige bewoordingen vastgestelde ongrondwettige lacune moest
opvullen met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 47
Het Hof van Cassatie volgt sinds 2008 – na een aanvankelijke aarzeling 48
– het standpunt van het Grondwettelijk Hof. Wanneer het Grondwettelijk
Hof bepaalt dat er sprake is van een lacune, als gevolg waarvan het gelijk
heids- en non-discriminatiebeginsel wordt geschonden, moet de gewone
rechter waar mogelijk deze leemte opvullen. Het Hof van Cassatie merkte
daarbij evenwel op dat de mogelijkheid voor de rechter om een lacune op
te vullen, afhangt van de aard van de leemte. Indien de leemte van dien
aard is dat zij noodzakelijkerwijze vereist dat een volledig andere (proces)
regeling wordt ingevoerd, kan de rechter zich niet in de plaats van de wet
gever stellen, aangezien dit in strijd zou zijn met het algemeen rechtsbe
ginsel van de scheiding der machten 49. De mogelijkheid tot het opvullen
van lacunes door de verwijzende rechter is dus niet onbeperkt. Wanneer
immers vereist is dat een nieuwe regeling wordt ingevoerd die een nieuwe
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maatschappelijke afweging van belangen door de wetgever of een sub
stantiële aanpassing van een of meerdere wettelijke bepalingen nood
zaakt, kan de rechter zich niet in de plaats van de wetgever stellen.50
Naderhand heeft het Hof van Cassatie er ook, bijkomend, op gewezen dat
de opvulling van een lacune niet mag leiden tot een schending van een
andere bepaling van verdragsrechtelijke, grondwettelijke of wettelijke
aard.51 Indien evenwel aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde
kan worden gesteld door een wetsbepaling binnen de bestaande wettelijke
regeling aan te vullen zodat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet (noch met een andere bepaling), kan en moet de rech
ter dit dus doen.
Het Grondwettelijk Hof heeft in 2009 ten slotte duidelijk vastgelegd dat
de voormelde grondwettelijke rechtspraak niet kan worden toegepast bij
strafrechtelijke bepalingen, omdat dit niet te verzoenen zou zijn met het
strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Wanneer de lacune betrekking heeft op
een kwestie die volgens de Grondwet in essentie door de formele wetgever
dient geregeld te worden, kan de verwijzingsrechter zelf geen rechtsher
stel verlenen.52

4. Een jong Grondwettelijk Hof op zoek naar zijn identiteit
Door lacunes zelf rechtstreeks op te vullen, treedt het Grondwettelijk Hof
de facto op het terrein van de wetgever die in principe als enige bevoegd is
om wetgevend op te treden. Men zou tegen deze handelswijze kunnen in
brengen dat het principe van de scheiding der machten hierdoor op de
helling komt te staan. Het Grondwettelijk Hof heeft weliswaar als taak
erop toe te zien dat de wetgever de Grondwet respecteert bij het uitvaardi
gen van regelgeving. Dit Hof is echter niet rechtsreeks democratisch ver
kozen en er zouden dan ook legitimiteitsvragen kunnen worden opgewor
pen wanneer het Hof opteert om op te treden als positieve (precisie)wet
gever in plaats van het initiatief tot remediëring aan de wetgever over te
laten.
Volgens de traditionele, rechtspositivistische leer, zoals onder meer be
schreven door Kelsen53, zouden grondwettelijke hoven zich principieel
moeten beperken tot hun taak als negatieve wetgever. Volgens deze ziens
wijze zou het Hof dan ook best enkel aangeven waar een ongrondwettige
leemte in de wet zich bevindt, al dan niet met aanwijzingen voor de wet
gever hoe de leemte zou kunnen worden opgevuld op een wijze die de on
grondwettigheid verhelpt. Zo wordt de stempel van gouvernement des juges
alsmede de counter-majoritarian difficulty54 vermeden en is het vervolgens

50 Cass. 3 november 2008,
S.07.0013.N.
51 Cass. 2 september 2009, JT
2009, 709.
52 GwH 2 april 2009, nr.
64/2009; GwH 22 april 2010,
nr. 35/2010.
53 Kelsen 1934 (vertaald in
2005).
54 Bickel 1962. Bickel heeft
deze term als eerste gebruikt om
de bevoegdheid van rechters tot
grondwettigheidscontrole aan de
kaak te stellen, omdat deze be
voegdheid niet-verkozen rechters
toelaat om wetgevend optreden
van verkozen volksvertegenwoor
digers en bijgevolg de wil van de
meerderheid terzijde te schui
ven. Hij argumenteert dat dit
ingaat tegen het principe van de
mocratische legitimiteit.
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55 Tate & Vallinder 1995.

aan de wetgever om zijn wetgevende taak met respect voor de grondwette
lijke principes te vervullen door de lacune op te vullen.
Anderzijds kan een strikte interpretatie die het Grondwettelijk Hof bij
zijn taak tot het vrijwaren van fundamentele rechten en vrijheden onbe
voegd maakt tot het opvullen van lacunes, een efficiënte rechtsbescher
ming op de helling zetten. Een loutere oproep door het Grondwettelijk
Hof tot wetgevend optreden draagt immers het risico met zich mee dat
een traag optreden of een gebrek aan optreden van de wetgever leidt tot
een leemte in de rechtsbescherming van de burger. Indien het Hof daar
entegen een lacune terecht ongrondwettig bevindt en zelf overgaat tot op
vulling van de leemte, vrijwaart het Hof onmiddellijk het gelijkheidsbe
ginsel en waarborgt het Hof de hiërarchie der rechtsnormen.
Grondwettigheidscontrole van wetgeving vindt zijn oorsprong in de
Verenigde Staten sinds het befaamde arrest Marbury v. Madison van het
U.S. Supreme Court in 1803. Het heeft echter lang geduurd vooraleer
grondwettigheidscontrole ( judicial review) nagenoeg wereldwijd werd
erkend.55 Op het Europese continent was het wachten tot 1920 vooraleer
het eerste grondwettelijk hof het daglicht zag, namelijk het Oostenrijkse
Grondwettelijk Hof, dat voor zijn bestaan schatplichtig is aan Hans
Kelsen.
De onschendbaarheid van de wet was ook in België lange tijd het heersen
de principe. Het toenmalige Arbitragehof werd pas plechtig geïnstalleerd
in 1984 en velde zijn eerste arrest in 1985. De initiële opdracht van dit
Hof bleef aanvankelijk evenwel beperkt tot het toezicht op de naleving van
de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de gemeen
schappen en de gewesten. Sinds de staatshervorming van 1988 werd het
Hof tevens bevoegd om wetten te toetsen aan de artikelen 10, 11 en 24 van
de Grondwet, respectievelijk het gelijkheidsbeginsel, het verbod tot discri
minatie en de rechten en vrijheden inzake onderwijs. Sinds de bijzondere
wet van 9 maart 2003 strekt de bevoegdheid van het Hof zich tevens uit
tot de fundamentele rechten en vrijheden in titel II van de Grondwet,
alsook tot de artikelen 170, 172 (legaliteits- en gelijkheidsbeginsel inzake
belastingen) en 191 (gelijkheidsbeginsel voor vreemdelingen) van de
Grondwet (en art. 143, § 1 vanaf 1 juli 2014). Deze evolutie van het
Arbitragehof tot een volwaardig grondwettelijk hof culmineerde in 2007
tot de naamswijziging in ‘Grondwettelijk Hof’.
Het Belgische Grondwettelijk Hof is dus nog jong en zoekt met vallen en
opstaan zijn plaats binnen het kader van de scheiding der machten en de
gewijzigde opvattingen hieromtrent. In toenemende mate wordt op het
Europees continent afstand gedaan van de gedachte van absolute soeverei
niteit van de wetgever en het daarvan afgeleide verbod voor de rechter tot
grondwettigheidscontrole. Omwille van de traditionele opvatting van de
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scheiding der machten, de soevereiniteit van de wetgever en de verwer
ping van het Amerikaanse concept van checks and balances, hebben de
meeste gewone rechters in Europa – in tegenstelling tot de Verenigde
Staten – in principe nog steeds geen bevoegdheid om wetgeving ongrond
wettig te verklaren.
Op het Europees continent werd veelal geopteerd om de grondwettig
heidscontrole exclusief toe te kennen aan een gecentraliseerde instantie,
een grondwettelijk hof, dat zijn eigen, unieke plaats inneemt binnen het
kader van de scheiding der machten. Alex Stone Sweet heeft dit treffend
verwoord: ‘They [constitutional courts] occupy their own ‘constitutional’
space, which is neither clearly ‘judicial’ nor ‘political’.’56 Nederland blijkt
evenwel vrij eenzaam tegen de stroom in te zwemmen door geen
Grondwettelijk Hof op te richten, terwijl (voorlopig) tevens het toetsings
verbod in art. 120 van de Nederlandse Grondwet wordt gehandhaafd.
Bij het opvullen van leemtes in de wetgeving tast het Grondwettelijk Hof
in België de grenzen af van zijn taak als (positieve) wetgever. In dit kader
kan het nuttig zijn om de verhouding tussen grondwettelijke hoven en de
wetgever te bekijken als een trusteeship, waarbij de (grond)wetgever de
grondwettigheidscontrole toevertrouwt aan een grondwettelijk hof (trus
tee), dat vervolgens onafhankelijkheid geniet bij het uitoefenen van zijn
taak.57 Dit concept beschrijft de relatie tussen de rechter en de wetgever
beter dan de traditionele principal-agent theorie, waarbij de rechter binnen
de traditionele scheiding der machten ‘slaafs’ toeziet op de naleving van
de wetten. De controle van de Belgische (grond)wetgever op het
Grondwettelijk Hof is immers beperkt, aangezien een tweederdemeerder
heid is vereist om het Grondwettelijk Hof terug te fluiten via grondwets
herziening.58 Dit geeft het Hof een hoge mate van onafhankelijkheid ten
aanzien van de wetgever.
Zelfs indien het Grondwettelijk Hof een lacune als ongrondwettig be
stempelt en deze leemte zelf opvult in plaats van dit aan de wetgever toe
te vertrouwen, vindt er ons inziens omwille van de rechtszekerheid best
nog steeds een optreden van de wetgever plaats. Lacunes worden voorna
melijk vastgesteld in prejudiciële procedures, waarbij arresten slechts een
beperkt gezag van gewijsde hebben. Omwille van de rechtszekerheid en
het daarmee samenhangende principe van de voorspelbaarheid van het
recht dient de wetgever ongrondwettig bevonden regelgeving te remedië
ren. De praktijk wijst dan ook uit dat in de meeste gevallen nog een ingrij
pen van de wetgever volgt.59 Er zijn evenwel voorbeelden waarbij de
Belgische wetgever in de onmogelijkheid verkeerde om tijdig een ant
woord te bieden op een arrest van het Grondwettelijk Hof, zoals bijvoor
beeld het beruchte arrest van 26 mei 2003 met betrekking tot de kies
kring Brussel-Halle-Vilvoorde.60
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uitgebreid: Stone Sweet 2000.
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2002, p. 88-90.
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Grondwet.
59 Scholsem 2006, p. 224.
60 Arbitragehof 26 mei 2003,
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Het omwille van de rechtszekerheid vereiste ingrijpen van de wetgever na
de vaststelling van een ongrondwettige lacune leidt ertoe dat de arresten
van het Grondwettelijk Hof systematisch en nauwgezet moeten worden
opgevolgd door de wetgevende kamers. Dit blijkt in de praktijk echter niet
van een leien dakje te lopen.61 Nochtans is het belangrijk in een rechts
staat dat arresten van het Grondwettelijk Hof zo snel mogelijk een degelij
ke opvolging krijgen in de wetgevende kamers. De lege ferenda zouden on
grondwettig bevonden regelgevingen prioritair moeten worden behandeld
in het Parlement via een versnelde behandeling. Een nieuwe commissie
zou kunnen worden opgericht in de Kamer van volksvertegenwoordigers
die de arresten van het Grondwettelijk Hof op de voet volgt en passende
wetgevingsinitiatieven neemt om door het Hof vastgestelde schendingen
van de grondwet te remediëren.
Het is tevens nuttig dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest de wetgever
een bepaalde tijdsperiode geeft om een vastgestelde ongrondwettigheid te
remediëren.62 Het Hof moet evenwel ook een gepaste sanctie kunnen op
leggen bij het uitblijven van een wetgevend optreden binnen de voorziene
termijn. Bij manifeste onwil van de wetgever om tijdig een ongrondwet
tigheid te remediëren en bijvoorbeeld een ongrondwettelijke lacune in de
wetgeving op te vullen, zou het dan ook verantwoord kunnen zijn dat het
Grondwettelijk Hof zich in de plaats stelt van de wetgever.
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