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TOELICHTING 

 

Momenteel is een herziening van de Grondwet, zoals voorzien in artikel 195 van de 

Grondwet, uiterst omslachtig en tijdrovend, in die mate dat zij een drastische rem vormt op de 

aanpassing van ons grondwetgevend kader aan de snel evoluerende politieke en 

maatschappelijke realiteit in dit land.  

 

Een herziening van de Grondwet kan op dit ogenblik immers pas nadat de volgende stappen 

zijn ondernomen. 

 

Eerst moet de preconstituante optreden. Kamer, Senaat en de Koning moeten met andere 

woorden elk te kennen geven welke artikelen of delen van artikelen van de Grondwet zij voor 

herziening vatbaar verklaard wensen te zien. Slechts deze artikelen die door de drie takken 

van de federale wetgevende macht gelijkelijk vatbaar voor herziening worden verklaard, en 

als dusdanig daarvoor expliciet worden aangewezen, komen hiervoor effectief in aanmerking. 

In Kamer en Senaat gebeurt dat bij stemming met een gewone meerderheid. 

 

Vervolgens worden in een tweede fase de eensluidende verklaringen van de preconstituante in 

het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, wat echter de automatische ontbinding van de 

wetgevende kamers tot gevolg heeft. Binnen de 40 dagen moeten er verkiezingen 

plaatsgrijpen en binnen de 2 maanden na de verkiezingen dienen de nieuw verkozen kamers 

bijeengeroepen te worden. Een wijziging van de Grondwet kan dus per definitie pas 

plaatsgrijpen nadat er verkiezingen hebben plaatsgegrepen en de Kamers werden vernieuwd, 

wat een zeer ingrijpende voorwaarde is. 

 

Pas in een derde fase kan dan uiteindelijk de Grondwet worden gewijzigd door de 

constituante, die wordt gevormd door de nieuw verkozen Kamer van 

volksvertegenwoordigers en Senaat en door de Koning. In Kamer en Senaat moet dit 

gebeuren met een twee derde meerderheid van de stemmen en in aanwezigheid van  twee 

derden van de leden van de assemblees. De mogelijkheden die zij hebben om de Grondwet te 

wijzigen zijn evenwel aan heel wat beperkingen onderworpen, onder meer de volgende: 

 De herziening is enkel mogelijk tot de artikels of delen van artikels die door de 

preconstituante in herziening werden gesteld; artikels die door de preconstituante niet 

voor herziening vatbaar werden verklaard kunnen ook niet herzien worden in de loop 

van een zittingsperiode. 

 De herziening is tijdsgebonden in die zin dat zij enkel kan plaatsgrijpen tijdens de 

lopende legislatuur van de constituante. 

 

Door deze loodzware procedure is het de regel dat er vaak vele jaren moet worden gewacht 

vooraleer Grondwetsartikelen gewijzigd kunnen worden, ook wanneer er een brede 

democratische consensus bestaat dat bepaalde artikelen zouden moeten worden gewijzigd. 



 

Dat er dringend nood is aan een wijziging van deze loodzware procedure tot herziening van 

de Grondwet wordt tegenwoordig door de meeste partijen dan ook erkend. Om deze reden 

werd artikel 195 door de preconstituante tijdens de vorige legislatuur voor herziening vatbaar 

verklaard, zodat de huidige federale wetgevende macht dit artikel kan wijzigen. 

 

Naast de bezwaren omtrent de logheid van deze procedure, kan er ook tegen worden 

ingebracht dat zij niet helemaal democratisch is in die zin dat een herziening van de Grondwet 

momenteel slechts kan plaatsgrijpen indien de federale wetgevende macht, met name de 

Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, gelijkelijk te kennen geven dat 

er redenen zijn tot herziening van de Grondwet. In een parlementaire democratische 

samenleving komt het in principe enkel het parlement toe, als vertegenwoordiger van de 

burgers die dit in vrije verkiezingen hebben verkozen, om zich uit te spreken over wijzingen 

aan hét basisdocument inzake staatsorganisatie en rechten en plichten van de burgers.   

 

Tenslotte wordt de huidige vereiste twee derde meerderheid voor een grondwetsherziening 

teruggebracht tot een meerderheid van zestig procent van de stemmen die het voorstel heeft 

verkregen.  

 

Huidige voorstel heeft tot doel om enerzijds de loodzware herzieningsprocedure drastisch te 

vereenvoudigen zodat een herziening te allen tijde kan gebeuren en deze anderzijds ook 

democratischer te maken door de Koning, als niet verkozen orgaan, hiervan uit te sluiten. Om 

redenen van vereenvoudiging wordt de Senaat hiervan eveneens ontlast.  
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VOORSTEL 

 

Enig artikel 

 

Artikel 195 van de Grondwet wordt als volgt gewijzigd: 

 

A) het eerste lid wordt vervangen door de volgende zin: "De Kamer van 

volksvertegenwoordigers kan elke bepaling van deze Grondwet herzien."; 

 

B) het tweede tot en met het vierde lid worden opgeheven; 

 

C) het vijfde lid, dat het tweede lid wordt, wordt vervangen door de volgende zin: "De Kamer 

van volksvertegenwoordigers kan niet beraadslagen wanneer niet ten minste twee derden van 

haar leden aanwezig is; een wijziging van de Grondwet is alleen aangenomen indien zij 

tenminste drie vijfden van de stemmen heeft verkregen." 
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