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I - DE STRIJD TEGEN ARMOEDE IS EEN MENSENRECHTENKWESTIE 

1. Armoede definiëren is geen eenvoudige taak.3 Volgens VRANKEN is armoede niet louter 

een tekort aan financiële middelen maar “een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt 

over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, in die mate dat men geen 

leven kan leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Hierdoor ontstaat een kloof met 

de rest van de samenleving. Deze kloof, die in de samenleving wordt ge(re)produceerd, kan 

men niet op eigen kracht overbruggen.”4 Onmiddellijk valt op dat in deze definitie niet zozeer 

de materiële welstand centraal staat, maar de menselijke waardigheid. M. NUSSBAUM heeft via 

haar capabilities theorie uitgelegd waarom de fundamentele rechten in die context cruciaal zijn. 

Volgens haar verwijst het concept menselijke waardigheid naar de mogelijkheid voor het 

individu om zich volwaardig te kunnen ontplooien en te kunnen participeren in de samenleving. 

Een menswaardig leven omvat meer dan respect voor de basisbehoeften om te overleven. Het 

concept menselijke waardigheid vereist respect voor iemands werkelijke mogelijkheden of 

substantiële vrijheden om het leven te leiden dat hij of zij met rede waardevol acht.5 Deze 

                                                 
1 Deze bijdrage bouwt verder op een eerdere bijdrage van deze auteur over dit onderwerp in het liber amicorum 

JAN VELAERS “De grondrechten van artikel 23 Grondwet volwaardig getoetst: vier stellingen in het licht van de 

adviespraktijk van de Raad van State”, 449-461 (te verschijnen in 2022).  
2 De auteur schrijft in eigen naam.  
3 Voor een overzicht van de verschillende historische benaderingen en de juridische gevolgen daarvan zie J. 

FIERENS, “Les définitions de la pauvreté comme sources de droit”, Tijdschrift Grondrechten en armoede, 2021/2, 

1-37. 
4 P. RAEYMAECKERS, J.COENE en B. HUBEAU, “Inleiding. Over armoede en beleid” in B. RAEYMAECKERS e.a. (ed.), 

Armoede en sociale uitsluiting – Jaarboek 2018, Leuven, Acco, 2018, 24. Zie ook 

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/onderzoek-usab/jaarboek-armoede/jaarboek-2018. Het is een 

historisch gegroeide definitie op basis van het allereerste Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (J. VRANKEN, 

en D. GELDOF, Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 1991, Leuven, Acco, 1992). 
5 M. NUSSBAUM, « Capabilities and Human Rights », 66 Fordham L. Rev. 1997, (273), 286. Zie ook M. 

NUSSBAUM, Frontiers of Justice, Cambridge, Harvard University Press, 2007, 70: “what people actually are able 

to do and to be, in a way informed by an intuitive idea of a life that is worthy of the dignity of the human being I 

identify a list of central human capabilities, arguing that all of them are implicit in the idea of a life worthy of 

human dignity.” 

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/onderzoek-usab/jaarboek-armoede/jaarboek-2018
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mogelijkheden (capabilities) moeten in de fundamentele rechten worden gepreciseerd om de 

menselijke waardigheid te garanderen van elk individu.6  

2. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) legde reeds vroeg vast 

dat respect voor de menselijke waardigheid niet enkel de bescherming van de burgerlijke en 

politieke mensenrechten vereist maar ook de bescherming van economische, sociale en 

culturele mensenrechten.7 Een volwaardige nationale of internationale juridische erkenning van 

economische, sociale en culturele rechten volgde niet onmiddellijk. Pas in de jaren tachtig en 

negentig van de vorige eeuw ratificeerde België het Internationaal Verdrag inzake Economische 

Sociale en Culturele Rechten (IVESCR)8 en het Europees Sociaal Handvest (ESH).9 Ook in die 

periode, met name op 31 januari 1994, werden de sociale, economische en culturele 

mensenrechten verankerd in de Belgische Grondwet door middel van artikel 24bis (dat bij de 

coördinatie van de Grondwet op 17 februari 1994 artikel 23 van de Grondwet geworden is).10  

Artikel 23 van de Grondwet luidt als volgt: 

“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, 

rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en 

culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 

Die rechten omvatten inzonderheid : 

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 

algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van 

een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke 

arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, 

overleg en collectief onderhandelen; 

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 

geneeskundige en juridische bijstand; 

3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.” 

3. De nadruk op het recht om een menswaardig leven te leiden en de daarmee gepaard 

gaande niet exhaustieve opsomming van de sociale grondrechten in de Grondwet betekende een 

grote stap voorwaarts in de juridische strijd tegen armoede. De rechtsleer merkt evenwel terecht 

                                                 
6 M. NUSSBAUM, « Capabilities and Human Rights », 66 Fordham L. Rev. 1997, (273), 286 : “[Capabilities] can 

be convincingly argued to be of a central importance in any human life, whatever else the person pursues or 

chooses. They are held to have value in themselves, in making a life fully human. […] They support our powers 

of practical reason and choice, and have a special importance in making any choice of a way of life possible. » 
7 Zie Artikel 1 UVRM – Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd 

met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Het UVRM 

garandeert zowel burgerlijke en politieke rechten als economische, sociale en culturele rechten. 
8 België ondertekende het IVESCR op 10 december 1968, en ratificeerde het op 21 april 1983. België heeft het 

optioneel protocol dat voorziet in het individueel klachtrecht bij dat verdrag geratificeerd op 20 mei 2014. 
9 Het Europees Sociaal Handvest werd door België geratificeerd op 16 oktober 1990. Het herziene Europese 

Sociaal Handvest werd geratificeerd op 2 maart 2004. Het Protocol met betrekking tot het collectieve klachtrecht 

werd geratificeerd op 23 juni 2003. 
10 B.S. 12 februari 1994. 
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op dat het nog steeds wachten is op een volwaardige behandeling van deze sociale grondrechten 

in de rechtspraak.11 Nog steeds wordt vaak benadrukt dat sociale en economische grondrechten 

een ander soort rechten zijn dan burgerlijke en politieke rechten. Sociale en economische 

mensenrechten zouden geen juridisch afdwingbare rechten, geen subjectieve rechten bevatten, 

maar slechts rechten die gerealiseerd moeten worden via beleidsmaatregelen. Ze zouden geen 

onmiddellijke verplichting inhouden voor de Staat, maar enkel een verplichting tot geleidelijke 

verwezenlijking van de geformuleerde doelstelling. Terwijl burgerlijke en politieke rechten in 

essentie beschouwd worden als rechtstreeks afdwingbare afweerrechten, i.e. de staat dient zich 

te onthouden van enige inmenging, argumenteert men dat sociale en economische rechten een 

prestatieplicht voor de staat inhouden. Sociale grondrechten worden voorgesteld als 

programmarechten, ze zouden onvoldoende helder en precies zijn geformuleerd om er als 

burger rechtstreekse aanspraken tegen de overheid uit te kunnen putten.12 Deze rechten zouden 

bovendien vaak belangrijke financiële implicaties hebben waardoor het de wetgever toekomt 

om te beslissen in welke mate de staat ze kan toekennen. Het individu kan zich slechts op een 

sociaal grondrecht beroepen voor zover deze in de wetgeving nader is uitgewerkt. Ook in de 

Belgische context vindt men deze traditionele benadering. Zo wordt in de parlementaire 

voorbereiding van artikel 23 van de Grondwet herhaaldelijk verklaard dat artikel 23 van de 

Grondwet geen directe werking heeft.13 Het beweerdelijke gebrek aan directe werking van 

artikel 23 is nog steeds vaak een onoverkoombare hinderpaal in de rechtspraak van de Belgische 

hoven en rechtbanken.14 

4. Deze bijdrage vertrekt vanuit de visie dat het juridische onderscheid tussen burgerlijke 

en politieke rechten enerzijds, en economische, sociale en culturele rechten anderzijds, 

voorbijgestreefd is.15 Dit is geen revolutionaire gedachte. Sinds de Verklaring van Wenen 

(1993) is de eenheid, onderlinge samenhang en ondeelbaarheid van mensenrechten 

herhaaldelijk politiek onderschreven. De rechtsleer wijst er al lang op dat beide categorieën 

zowel negatieve als positieve verplichtingen met zich meebrengen. VANDENHOLE merkt terecht 

op dat het verschil tussen burgerlijke en politieke rechten en economische, sociale en culturele 

rechten niet wezenlijk is, maar slechts een verschil in gradatie. Relatief gezien zullen positieve 

verplichtingen, financiële inspanningen, beleidsruimte en geleidelijke realisatie sterker op de 

voorgrond staan bij economische, sociale en culturele rechten dan bij burgerlijke en culturele 

rechten.16 Dit mag evenwel geen verantwoording zijn om niet volwaardig aan de economische, 

sociale en culturele rechten te toetsen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de vraag of de 

Belgische rechtspraktijk wel afdoende toetst aan artikel 23 van de Grondwet.  

                                                 
11 W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, Mechelen, Kluwer, 2021, 1. 
12 G. MAES, ‘Twintig jaar sociale grondrechten in de grondwet’, in W. RAUWS en M. STROOBANT (ed.), Sociale en 

economische grondrechten, Antwerpen/Louvain-la-Neuve, Intersentia/Anthemis, 148. 
13 Ibidem. 
14 W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, Mechelen, Kluwer, 2021, 1. 
15 W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, Mechelen, Kluwer, 2021, 7-9. Dezelfde 

visie heb ik reeds eerder verwoord in F. VANNESTE, “Rechtswaarborgen in een herijkte welvaartsstaat. Over de 

cruciale rol van (sociale) grondrechten in België”, in: Preadviezen van de Vereniging voor het Vergelijkend Recht 

tussen België en Nederland 2012, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 11-60. 
16 W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, Mechelen, Kluwer, 2021, 8. 
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5. Deze bijdrage analyseert in eerste instantie de adviespraktijk van de afdeling wetgeving 

van de Raad van State.17 Deze keuze kan verrassen, maar heeft wel degelijk een gegronde reden. 

De Raad van State, afdeling wetgeving, buigt zich over bijna alle wetten en reglementaire 

besluiten van het land. Dit biedt twee voordelen. Ten eerste is de juridische toets van de Raad 

van State, afdeling wetgeving, een objectieve toets waarbij de discussie over de rechtstreekse 

werking eigenlijk irrelevant is. De Raad van State, afdeling wetgeving, gaat na of de wetten en 

reglementaire besluiten in overeenstemming zijn met de hogere normen, los van de vraag of er 

al dan niet subjectieve rechten zijn toegekend door die hogere normen. Hierdoor komt de 

discussie over het al dan niet ontbreken van rechtstreekse werking van economische, sociale en 

culturele rechten niet meer centraal te staan en kan meer aandacht besteed worden aan de 

betekenis en draagwijdte van deze fundamentele rechten. Een tweede belangrijk voordeel is dat 

de adviespraktijk in vergelijking met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, het Hof van 

Cassatie en andere hoven en rechtbanken niet afhankelijk is van wat partijen aanbrengen. Het 

is wel gekend dat de toegang tot justitie voor mensen in armoede niet altijd evident is, waardoor 

een analyse van louter de rechtspraak een vertekend beeld zou kunnen geven van de 

mogelijkheden en beperkingen van artikel 23 van de Grondwet. De Raad van State, afdeling 

wetgeving, biedt een ruimer overzicht van de situaties waarin artikel 23 toepasselijk is. Het 

beeld van de adviespraktijk zal waar nuttig, maar zonder exhaustief te zijn, gecontrasteerd en 

bijgesteld worden met verwijzingen naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, het Hof 

van Cassatie en andere hoven en rechtbanken. Daarbij zal vooral in het laatste deel aangestipt 

worden dat artikel 23 ook voor de gewone hoven en rechtbanken meer kan betekenen dan wat 

tot op vandaag meestal wordt aangenomen. 

6. In eerste instantie zal nagegaan worden hoe de Belgische adviespraktijk en rechtspraak 

momenteel toetst aan artikel 23 van de Grondwet. Daarbij kan men vaststellen dat zelden 

verwezen wordt naar de menselijke waardigheid als uitgangspunt van de juridische toets (titel 

2). Meestal beperken de hoven en rechtbanken zich tot een toets aan het legaliteitsbeginsel (titel 

3) en/of het standstillbeginsel (titel 4), waarbij respect voor de menselijke waardigheid geen 

deel uitmaakt van de juridische analyse. In tweede instantie wil deze bijdrage aantonen dat het 

anders kan en dat een verwijzing naar kernverplichtingen van de overheid en een meer 

traditionele proportionaliteitstoets (titel 5) het mogelijk moeten maken om rekening te houden 

met de vraag of de menselijke waardigheid in het gedrang komt. Om dit theoretische denkkader 

te illustreren zal met een voorbeeld aangetoond worden hoe een volwaardigere toets aan artikel 

23 een verschil kan maken in de juridische strijd tegen armoede. 

II - “MENSELIJKE WAARDIGHEID” DIENT CENTRAAL TE STAAN BIJ EEN 

TOETSING AAN ARTIKEL 23 GW (MAAR HET GEBEURT NIET) 

7. Artikel 23 Gw stelt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden. In het licht 

hiervan zou men kunnen verwachten dat respect voor een menswaardig leven centraal staat bij 

een toetsing aan de grondrechten vermeld in dit artikel. Dit is geenszins het geval. De Raad van 

                                                 
17 In de voetnoten wordt enkel naar het nummer van het advies en het opschrift van het (voor)ontwerp of voorstel 

verwezen. Dat volstaat om het advies terug te vinden op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.be). 
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State, afdeling wetgeving, lijkt er, op enkele uitzonderingen na18, meestal voor terug te deinzen 

om naar de menselijke waardigheid als maatstaf te verwijzen. In het advies van de Algemene 

Vergadering bij de pandemiewet, dat nochtans verwijst naar het belang van sociaal, 

economische en culturele rechten19, wordt bijvoorbeeld geen enkele keer verwezen naar het 

concept “menselijke waardigheid”.20 Dat concept speelt hoogstens een bijrol wanneer men in 

het kader van de standstilltoets nagaat of de aanzienlijke achteruitgang wel verantwoord kan 

worden in het algemeen belang (zie titel 4). Bij de interpretatie en toepassing van artikel 23 Gw 

zijn de grenzen die zowel de afdeling wetgeving als het Grondwettelijk Hof21 trekken voor het 

optreden van de wetgever of de uitvoerende macht in eerste instantie, en meestal exclusief, het 

legaliteitsbeginsel en het zogenoemde standstillbeginsel. Het legaliteitsbeginsel is vooral een 

democratische garantie die voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet: bepaalde essentiële 

zaken moeten omwille van hun maatschappelijke belang door de formele wetgever, en niet door 

de regering, worden vastgelegd (zie titel 3). Het standstillbeginsel is meer inhoudelijk van aard 

en vloeit voort uit zowel de Grondwet als de internationale verdragen. De wetgever kan het 

bereikte sociale beschermingsniveau in principe niet terugschroeven. Er wordt gecontroleerd of 

de regelgever wel voldoende redenen van algemeen belang kan aanvoeren die de aanzienlijke 

achteruitgang kunnen rechtvaardigen. Toch komt ook dit laatste criterium vaak neer op een 

procedurele toets en is die volledig afhankelijk van een eerder optreden van de wetgever (zie 

titel 4). Het is opvallend dat in beide gevallen geen of bijzonder weinig aandacht wordt besteed 

aan de vraag of de regelgeving de menselijke waardigheid afdoende beschermt, terwijl artikel 

23 Gw dat als uitgangspunt poneert voor de daarin vervatte grondrechten.  

8. De recente rechtspraak van het EHRM22 en het Hof van Justitie23 toont aan dat het 

concept menselijke waardigheid ook als juridische toetssteen gebruikt kan worden.24 

                                                 
18 Zie bv. Adv. RvS 65934/1 van 9 mei 2019 over een ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale 

adviescommissie omtrent de minimale levering va elektriciteit, gas en water, wat betreft de aanvraagprocedure om 

de debietsbeperking op de watertoevoer in te stellen of weg te nemen, […].” (hierna Adv. RvS 65934/1 van 9 mei 

2019): “Het zal zaak zijn om de toepassing van het aldus ingevoerde minimale debiet [van waterlevering] 

voldoende strikt op te volgen vanuit het oogpunt van wat voor een menswaardig leven is vereist en om, van zodra 

daartoe de noodzaak blijkt, de vereiste regelgevende aanpassingen door te voeren. In ieder geval lijkt het de Raad 

van State, afdeling Wetgeving, niet evident te zijn dat een menswaardig leven onder alle omstandigheden zal zijn 

gewaarborgd met een minimaal debiet van 50 liter per uur zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met bv. 

het aantal gezinsleden.” 
19 Adv. RvS 68.936/AV van 7 april 2021 over een voorontwerp van wet ‘betreffende de maatregelen van 

bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie’: “Zoals de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State in haar arrest nr. 248.819 van 30 oktober 2020 heeft opgemerkt, legt [artikel 23 Gw] “de overheid een 

verplichting tot handelen op en verleent [ze] zelfs aan burgers het recht om van de overheid een onmiddellijk 

optreden te vereisen wanneer het grondrecht op gezondheid van eenieder wordt bedreigd door de kracht van een 

imminente en zeer moeilijk te beheersen gezondheidscrisis die het bestaande gezondheidssysteem dreigt te doen 

instorten” . […] De bescherming van de gezondheid in een epidemische noodsituatie is voor de overheid dus een 

positieve verplichting, en niet zomaar een legitiem doel dat ze mag nastreven.” 
20 Adv. RvS 68936/AV van 7 april 2021 over een voorontwerp van wet ‘betreffende de maatregelen van 

bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie’. 
21 Voor een overzicht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ter zake zie G. ROSOUX, W.VANDENHOLE, 

F. VANNESTE, “The justiciability of economic, social and cultural rights, Belgian Report” , Belgisch rapport voor 

de Internationale Academie voor rechtsvergelijking (AIDC/IACL), 2022, te verschijnen. 
22 Zie bv. EHRM (gr.k.) 28 september 2015, Bouyid/België. 
23 Zie bv. HvJ (gr.k.) 12 november 2019, nr. C-233-18, ECLI:EU:C:2019:956, Haqbin/België. 
24 Voor meer uitleg zie F. VANNESTE, “Living a Life in Human Dignity: A Concrete, Not an Abstract Legal 

Question”, in K. LEMMENS e.a. (ed.). Human Rights with a Human Touch, Intersentia 2019, 735-753. 
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Toegegeven, dit is niet altijd evident gelet op het polysemantisch karakter van het begrip.25 Dit 

betekent evenwel niet dat het onmogelijk is. Het EHRM bewijst dit in Lacatus t. Zwitserland. 

In deze zaak oordeelde het Straatsburgse Hof dat het bedelverbod dat gepaard ging met strenge 

sancties een schending vormt van de menselijke waardigheid doordat het de betrokkene deze 

mogelijkheid om te overleven ontzegt.26 De essentie van de rechten van artikel 8 EVRM is 

daardoor geschonden. 

9. Gelet op de structuur van artikel 23 Gw, waarin het beschermen van de menselijke 

waardigheid centraal staat, is het hoog tijd dat de adviespraktijk en de Belgische rechtspraak 

concreet invulling durven te geven aan het concept menselijke waardigheid (of om de 

terminologie van de Grondwet te gebruiken “menswaardig leven”). Zeker voor kwetsbare 

groepen, in het bijzonder wanneer ze hun rechten niet kunnen realiseren om redenen die buiten 

hun wil liggen, kan het cruciaal blijken dat ze kunnen terugvallen op het recht op een 

menswaardig leven.27 Dit kan op een objectieve manier zonder dat de Belgische rechters op de 

stoel van de wetgever of het bestuur gaan zitten door na te gaan wat de kernverplichtingen zijn 

die vervat zitten in de grondrechten (zie titel 4). De magistratuur moet de uitdaging durven 

aangaan om het begrip “menswaardig leven” nader te omschrijven aan de hand van de 

fundamentele rechten die in de Grondwet zijn opgenomen en rekening houdend met de 

evoluerende internationale rechtspraak ter zake. 

III - DE WETGEVER MOET DE ESSENTIE REGELEN IN STRIJD TEGEN 

ARMOEDE 

10. Vooraleer in te gaan op de vraag hoe de Belgische rechters meer invulling zouden 

kunnen geven aan de menselijke waardigheid, dient vastgesteld dat zelfs aan juridisch-

technische begrippen zonder inhoudelijke verplichtingen, zoals het legaliteitsbeginsel een 

andere invulling wordt gegeven wanneer het economische, sociale of culturele grondrechten 

betreft. Voor deze verschillende behandeling valt eigenlijk geen redelijke verantwoording te 

bedenken. De wijze waarop artikel 23 van de Grondwet is geformuleerd, vertoont immers zoals 

opgemerkt in de rechtsleer grote gelijkenissen met andere Grondwetsbepalingen waarin een 

zogenoemd (aan de formele wetgever) voorbehouden aangelegenheid wordt omschreven 

(fiscaliteit, onderwijs, strafrecht…), of anders gezegd, bepalingen waarin een ‘versterkt’ 

legaliteitsbeginsel zit vervat.28 Hoewel de Raad van State in een advies van 2005 nog heeft 

                                                 
25 Ibidem. 
26 EHRM 19 januari 2021, Lacatus t. Zwitserland, §115 : « [l]a Cour estime que la sanction infligée à la requérante 

ne constituait une mesure proportionnée ni au but de la lutte contre la criminalité organisée, ni à celui visant la 

protection des droits des passants, résidents et propriétaires des commerces. Dans le cas d’espèce, la Cour estime 

que la mesure par laquelle la requérante, qui est une personne extrêmement vulnérable, a été punie pour ses actes 

dans une situation où elle n’avait très vraisemblablement pas d’autres moyens de subsistance et, dès lors, pas 

d’autres choix que la mendicité pour survivre, a atteint sa dignité humaine et l’essence même des droits protégés 

par l’article 8. Dès lors, l’État défendeur a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait en l’espèce.” 
27 Hiermee verwijs ik naar de “obligation to provide”. Zie bv. CECSR, General Comment n°14 (2000), The Right 

to the highest attainable standard of health (Art. 12 ICESCR), 37: “State parties are also obliged to fulfil (provide) 

a specific right contained in the Covenant when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, 

to realise that right themselves by the means at their disposal.”  
28 B. STEEN, ‘Artikel 23 van de Grondwet en de rechtspraak van de Raad van State’, in W. RAUWS en M 

STROOBANT (ed.), Sociale en economische grondrechten, Antwerpen/Louvain-la-Neuve, Intersentia/Anthemis. 

132. 
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geoordeeld dat de aangelegenheden in artikel 23 van de Grondwet, in casu het recht op sociale 

zekerheid, niet aan de wetgever waren voorbehouden,29 erkende het al in 2001 dat ‘de wetgever 

de Koning hoe dan ook geen onbeperkte bevoegdheden kan verlenen op het stuk van de 

economische en sociale rechten, aangezien de wetgever zelf krachtens de Grondwet de taak 

heeft die rechten te waarborgen’ en besloot hij dat ‘[d]e wet (…) dus op zijn minst de 

basisprincipes [moet] bepalen of bepaalde grenzen [moet] vaststellen waarbinnen de Koning in 

deze aangelegenheid mag optreden’.30 Talloze wetgevende initiatieven onder meer inzake 

sociale zekerheid,31 sociaal statuut der zelfstandigen,32 sociale huisvesting,33 zorgverzekering,34 

arbeidsbemiddeling35, sociale bijstand36, juridische bijstand37 en culturele aangelegenheden38, 

werden intussen getoetst aan het legaliteitsbeginsel van artikel 23 en vaak werd een schending 

vastgesteld door de afdeling wetgeving.39 Dat er een legaliteitsbeginsel vervat zit in artikel 23 

wordt aldus niet meer betwist. 

11. Over de toepassing van het legaliteitsbeginsel heerst evenwel nog steeds enige 

onzekerheid. B. STEEN argumenteerde in 2010 dat uit artikel 23 Gw een versterkt 

legaliteitsbeginsel voortvloeit, dat in concreto soepel moet worden toegepast, terwijl M. 

BOSSUYT in datzelfde jaar eerder de mening was toegedaan dat er sprake is van een ‘afgezwakt’ 

legaliteitsbeginsel.40 Sommige adviezen van de Raad van State tussen 2010 en 2020 lijken aan 

te geven dat de Raad eerder opteert voor de visie van B. STEEN en aldus kiest voor minstens 

een theoretische gelijkstelling met het legaliteitsbeginsel voor andere grondrechten die als 

voorbehouden aangelegenheid gekwalificeerd zijn in de Grondwet. De Algemene vergadering 

van de Raad van State heeft alvast benadrukt dat ook in de context van artikel 23 Gw niet aan 

het legaliteitsbeginsel voldaan zou mogen zijn als louter ‘het onderwerp door de bevoegde 

wetgever is aangegeven’, zoals het Grondwettelijk Hof in bepaalde gevallen gesteld heeft.41 

Het komt de wet-of decreetgever toe om zelf een aantal regels op te nemen die de draagwijdte, 

                                                 
29 Adv. RvS 38291/1 van 5 april 2005 over een voorontwerp van wet ‘tot invoering van een structureel 

aanpassingsmechanisme aan de welvaart van plafonds en inkomstendrempels alsook van sociale uitkeringen’. 
30 Adv. RvS 31834/4 van 19 juni 2001, over een voorontwerp van wet ‘betreffende Belgacom’.  
31 Adv. RvS 39420 van 22 en 23 november 2005 over een voorontwerp van wet ‘betreffende het Generatiepact’. 
32 Adv. RvS 41413 over een ontwerp van koninklijk besluit ‘tot invoering van een adoptieverlof en een adoptie-

uitkering ten gunste van de zelfstandige’. 
33 Zie Adv. RvS 39536/VR/3 van 24 januari 2006 over een voorontwerp van decreet ‘houdende wijziging van het 

decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode’. 
34 Adv. RvS 44583/3 van 11 juni 2008 over een voorontwerp van decreet ‘tot wijziging van het decreet van 30 

maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering’. 
35 Adv. RvS 46577/1 van 19 mei 2009 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ‘houdende de 

organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding’. 
36 Adv. RvS 50623/AV/3 van 24 januari 2012 over een decreet ‘houdende de Vlaamse sociale bescherming’. 
37 Adv. RvS 58761/3 een voorontwerp van wet ‘tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de 

juridische bijstand’. 
38 Adv. RvS 63963/4/VR van 16 oktober 2018 over een voorontwerp van ordonnantie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ‘betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest’. 
39 Zie bv. Adv. RvS 47567/1/2/3/4 van 5 en 6 januari 2010 over een voorontwerp van wet ‘houdende diverse 

bepalingen’ (over de inhaalpremie voor langdurig zieken)’. Zie ook Adv. RvS 46591/1 van 7 mei 2009 over een 

voorontwerp van wet ‘houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis’; Adv. RvS 

50623/AV/3 van 24 januari 2012 over een decreet ‘houdende de Vlaamse sociale bescherming’. 
40 B. STEEN, o.c.,132; M. BOSSUYT, ‘Artikel 23 van de Grondwet in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof’, 

in W. RAUWS en M. STROOBANT (ed.), Sociale en economische grondrechten, Antwerpen/Louvain-la-Neuve, 

Intersentia/Anthemis, 134. 
41 Zie bv. Adv. RvS 50623/AV/3, geciteerd in de volgende voetnoot; Grondwettelijk Hof, nr. 135/2010, 9 december 

2010, B.15; Grondwettelijk Hof, nr. 151/2010, 22 december 2010, B.4. 
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de toekenningsvoorwaarden en het toepassingsgebied van het sociaal grondrecht nader 

bepalen.42 De Raad erkent wel dat het laatste woord daarover het Grondwettelijk Hof toekomt.43  

12. Ook in de meest recente adviespraktijk leest men dat de Raad van State geen reden ziet 

om het legaliteitsbeginsel met betrekking tot grondrechten die in de grondwet als voorbehouden 

aangelegenheid worden beschouwd, verschillend te behandelen. In het advies bij de 

pandemiewet lijkt de Algemene Vergadering van de Raad van State deze visie met zoveel 

woorden te bevestigen doordat het verwijst naar “het” formeel legaliteitsbeginsel met 

betrekking tot de aan de wetgever voorbehouden aangelegenheden en meer bepaald ook met 

betrekking tot een aantal grondrechten.44 De Algemene Vergadering onderstreept daarbij dat in 

voorbehouden aangelegenheden het aan de wetgever zelf toekomt om de “essentiële elementen” 

van beperkingen die aan de grondrechten worden aangebracht, te bepalen. Een louter algemene 

machtiging volstaat niet. Het is alvast niet onredelijk om te eisen dat het parlement de essentiële 

keuzes moet maken in aangelegenheden die cruciaal zijn voor de menselijke waardigheid van 

eenieder (of het nu burgerlijke en politieke rechten of sociale, economische en culturele rechten 

betreft). In het licht hiervan kan men aanvoeren dat het Grondwettelijk Hof de lat te laag legt 

voor de rechten vervat in artikel 23 Gw als het voor een delegatie enkel vereist dat “het 

onderwerp door de bevoegde wetgever is aangegeven” en een minder strikte toets lijkt voor te 

staan dan voor andere voorbehouden aangelegenheden. Het komt de wetgever toe om de 

essentie in de strijd tegen de armoede te regelen. 

                                                 
42 Adv. RvS 50623/AV/3 van 17 en 24 januari 2012, over een voorontwerp van decreet ‘houdende de Vlaamse 

sociale bescherming’; Adv. RvS 51467/1 van 21 juni 2012 over een ontwerp van koninklijk besluit ‘tot wijziging 

van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de 

versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 

december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 

92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering’. 
43 De Raad beseft dit en besluit advies 51467 (geciteerd in de vorige voetnoot) met de volgende bewoordingen: 

‘Hoewel de lering van advies 50.623/AV/3 ook kan worden betrokken op genoemd artikel 7, § 1, derde lid, i, van 

de besluitwet van 28 december 1944, en wellicht nog op andere onderdelen van dat lid, zal het uiteindelijk aan het 

Grondwettelijk Hof toekomen om uitsluitsel te geven over de overeenstemming van genoemde wetsbepaling met 

artikel 23, tweede lid, van de Grondwet.’ Voor een advies waar de Raad van State de mildere toets lijkt over te 

nemen, en aanneemt dat het volstaat dat ‘de wetgever het onderwerp van de aldus gedelegeerde maatregel heeft 

aangegeven’ zie Adv. RvS 48963/2 van 15 december 2010 over een ontwerp van koninklijk besluit ‘ter uitvoering 

van artikel 91, §3, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van 

de gedetineerden’. 
44 Adv. RvS 68936/AV van 7 april 2021 over een voorontwerp van wet ‘betreffende de maatregelen van 

bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie’, randnummer 71. In het randnummer daarvoor stelt de 

AV ook nog het volgende: “De algemene vergadering van de afdeling Wetgeving van de Raad van State is van 

oordeel dat voor het beperken van de meest fundamentele rechten en vrijheden nagenoeg in alle gevallen een 

legaliteitsbeginsel geldt en dat dus steeds een specifiek optreden van de wetgever nodig is. Dit geldt meer in het 

bijzonder ook voor de rechten en vrijheden die in het voorliggend voorontwerp van wet aan de orde zijn.” (nadruk 

toegevoegd) Hoewel in paragraaf 68 (en in artikel 5 van het voorontwerp) niet expliciet verwezen wordt naar 

artikel 23 van de Grondwet kan niet ontkend worden dat de rechten van artikel 23, zoals het recht op bescherming 

van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand ook aan de orde zijn. Zoals eerder gesteld is 

het niet langer betwist dat artikel 23 Gw een legaliteitsbeginsel bevat.  
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IV - HET STANDSTILLBEGINSEL VOLSTAAT NIET OM VOLWAARDIG AAN 

ARTIKEL 23 GW TE TOETSEN  

13. De afdeling wetgeving heeft er reeds in 1996 op gewezen dat uit artikel 23 Gw ook een 

standstill-effect voortvloeit.45 Hiermee heeft de Raad van State, afdeling wetgeving, relatief 

snel na de aanname van dit artikel aangegeven dat aan artikel 23 Gw ook een inhoudelijke toets 

moest worden verbonden als de wetgever eerder al stappen gezet heeft om het recht dat daarin 

vervat zit te waarborgen. In essentie betekende dit volgens de afdeling wetgeving dat een 

aanzienlijke verlaging van het beschermingsniveau van de in artikel 23 Gw vernoemde rechten 

concreet en redelijk moet worden gemotiveerd en ingegeven moest zijn door een dwingende 

reden van algemeen belang.46 In 2006 sluit de Raad van State, afdeling wetgeving, zich in 

Verenigde Kamers aan bij de formulering van het Grondwettelijk Hof: artikel 23 Gw staat eraan 

in de weg dat het bestaande (sociale) beschermingsniveau aanzienlijk zou worden verlaagd 

zonder dat daarvoor redenen met betrekking tot het algemeen belang bestaan en de wetgever 

mag zelf oordelen hoe hij het recht op de meest adequate wijze waarborgt.47 Initieel hadden de 

meeste adviezen waarin getoetst werd aan het standstill-beginsel betrekking op het recht op de 

bescherming van een gezond leefmilieu.48 Sinds enkele jaren wordt het beginsel evenwel steeds 

meer toegepast met betrekking tot andere sociale rechten, zoals het recht op billijke 

arbeidsvoorwaarden,49 het recht op bescherming van de gezondheid50, het recht op een 

behoorlijke huisvesting51, het recht op maatschappelijke bijstand52, het recht op juridische 

bijstand53, culturele aangelegenheden54 en de het recht op gezinsbijslagen.55 De Raad van State 

neemt bovendien al lang aan dat de verplichting tot standstill van toepassing is op alle 

economische, sociale en culturele rechten in artikel 23 Gw.56 Wel is het opvallend dat de Raad 

van State meestal, zoals bij grote pensioenhervormingen,57 geen schending vaststelt van de 

                                                 
45 Adv. RvS 25046/9 van 22 april 1996 over amendementen bij een ontwerp van decreet ‘relatif aux déchets’. 
46 B. STEEN, ‘o.c. 123 en de aldaar geciteerde adviezen. 
47 Adv. RvS 39563/VR/3, van 24 januari 2006 over een voorontwerp van decreet ‘houdende wijziging van het 

decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode’ (in casu was er sowieso geen schending van de 

standstill want er was geen aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau).  
48 B.STEEN, o.c., 121. 
49 Adv. RvS 34373/1 van 12 december 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit ‘houdende sommige 

maatregelen inzake organisatie van de arbeidstijd in de ondernemingen voor radio- en televisie-uitzendingen’. Zie 

ook Adv. RvS 63326/2 van 28 mei 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit ‘tot bepaling van het 

administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele bescherming.’ 
50 Adv. RvS 64060/1/V van 24 augustus 2018 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ‘tot wijziging 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van 

ziekenhuizen en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedureregels voor de 

subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen’. 
51 Zie bv. Adv. RvS 39575 van 10 januari 2006 over een voorontwerp van decreet ‘portant modification du Code 

wallon du logement’. 
52 Adv. RvS 49951/4 van 11 juli 2011 over een wetsvoorstel ‘tot wijziging van de wetgeving met het oog op het 

bezweren van de asielcrisis’. 
53 Adv. RvS 58761/3 een voorontwerp van wet ‘tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de 

juridische bijstand’. 
54 Adv. RvS 63963/4/VR van 16 oktober 2018 over een voorontwerp van ordonnantie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ‘betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest’. 
55 Zie bv. Adv. RvS 62338/2 van 13 december 2017 over ‘un avant-projet de décret de la Région wallonne ‘relatif 

à la gestion et au paiement des prestations familiales’. 
56 Zie Adv. RvS 46040/2 van 22 april 2009 over een wetsvoorstel ‘tot invoering van de zonsondergangsclausule’.  
57 Hoewel het beginsel zelfs niet vermeld wordt in het advies bij de programmawet, kan men uit dit stilzwijgen 

meer dan waarschijnlijk afleiden dat dit gewoon betekent dat de Raad van State, afdeling wetgeving, van oordeel 
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verplichting tot standstill of minstens heel omzichtig te werk gaat bij de toetsing aan deze 

verplichting.58 Zo leest men vaak dat ‘gelet op de complexiteit van de (…) ontworpen 

maatregelen (…) het uitermate moeilijk is om de ontworpen maatregel te beoordelen in het licht 

van artikel 23 van de Grondwet en het eruit voortvloeiende standstill-beginsel’.59 Eveneens 

wordt vaak geopperd dat de afdeling wetgeving niet kan nagaan of het standstill-beginsel 

gerespecteerd is omdat de ontworpen regeling op essentiële punten onduidelijk is en vol lacunes 

zit.60 Soms worden de ontwerpers uitgenodigd om nog eens zelf na te gaan of er geen sprake is 

van een aanzienlijke verlaging van bescherming en of er een rechtvaardiging is voor de 

achteruitgang die is ingegeven door het algemeen belang.61 Ook wanneer de Raad van State 

vaststelt dat er sprake is van een aanzienlijke achteruitgang en de geboden motivering niet 

volstaat, laat hij de deur open voor een betere motivering door de wetgever.62 De standstill 

wordt dan in essentie een procedurele verplichting voor de wetgever om de aanzienlijke 

achteruitgang goed te motiveren.63 Wanneer de Raad van State, afdeling wetgeving, de 

                                                 
was dat het beginsel in casu niet geschonden was. Adv. RvS 50742/1/2 van 20 december 2011 over de 

amendementen nrs. 2 tot 50 en amendementen nrs. 1 en volgende bij het wetsontwerp ‘houdende diverse 

bepalingen’.  
58 Uitzonderingen zijn bv. Adv. RvS 34373/1 van 12 december 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit 

‘houdende sommige maatregelen inzake organisatie van de arbeidstijd in de ondernemingen voor radio- en 

televisie-uitzendingen’ en Adv. RvS 49951/4 over een wetsvoorstel ‘tot wijziging van de wetgeving met het oog 

op het bezweren van de asielcrisis’. 
59 Adv. RvS 49253/4 van 2 maart 2011 over een voorontwerp van wet ‘houdende aanpassing van de wet van 1 

februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en 

tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord.’ 

Zie ook Adv. RvS 62.338, van 13 december 2017 over ‘un avant-projet de décret de la Région wallonne ‘relatif à 

la gestion et au paiement des prestations familiales’. 
60 Adv. RvS 39575 van 10 januari 2006 over een voorontwerp van decreet ‘portant modification du Code wallon 

du logement’. Zie ook Adv. RvS 49951/4 van 11 juli 2011 over een wetsvoorstel ‘tot wijziging van de wetgeving 

met het oog op het bezweren van de asielcrisis’, punt 4.4.  
61 Adv. RvS 49253/4 van 2 maart 2011 over een ontwerp van besluit van het Collège de la Commission 

communautaire française ‘modifiant l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 

2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement et d’accueil à mener envers 

les personnes âgées’, in verband met de beperking van het vereiste minimum aantal vierkante meters voor de 

gemeenschappelijke ruimtes in de ouderenzorg. 
62 Adv. RvS 59786 van 16 augustus 2016 over een voorontwerp van wet ‘tot wijziging van de wet van 22 maart 

2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen’: “Naar het oordeel van de Raad van State, afdeling 

Wetgeving, dient een regeling die tot gevolg heeft dat een aantal ouderen, in vergelijking met de huidige situatie, 

geen recht zal hebben op een IGO tot wanneer aan de verblijfsvoorwaarde van 10 jaar is voldaan, als een maatregel 

te worden beschouwd die een aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau tot gevolg heeft. Vraag is 

dan of daarvoor een reden van algemeen belang voorhanden is. In de memorie van toelichting wordt de ontworpen 

regeling summier verantwoord door te stellen dat “het opzet van voorliggend wetsontwerp is om aan de bestaande 

toekenningsvoorwaarden een bijkomende toekenningsvoorwaarde van werkelijk verblijf in België toe te voegen 

teneinde de band die de gerechtigden met België en haar stelsel van sociale bijstand dienen te hebben, te 

versterken”. Een dergelijke redengeving volstaat evenwel op zich niet om de aanzienlijke achteruitgang die de 

ontworpen maatregel tot gevolg heeft, te kunnen verantwoorden. De stellers van het ontwerp zullen ook moeten 

aantonen dat de beoogde versterking van de band van de gerechtigden met België en haar stelsel van sociale 

bijstand verband houdt met een reden van algemeen belang in de zin van de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof en, in ondergeschikte orde, dat een werkelijk verblijf van tien jaar in België, ongeacht in welke fase van het 

leven, een pertinent criterium is om die (blijvende) band aan te tonen. Die ruimere verantwoording dient bovendien 

te worden opgenomen in de memorie van toelichting.” 
63 Zie bv. D. DUMONT, “Le principe du standstill comme instrument de rationalisation du processus législatif en 

matière sociale”, J.T. 2019, 602: “standstill est un instrument juridique de rationalisation du processus législatif 

en matière sociale” et “contribue à installer chez les auteurs du processus décisionnel une plus grande ‘culture de 

justification’”. Zie bv. Adv. RvS 62258/1 van 8 december 2017 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid; Adv. RvS 66.660/1/3 van 25 oktober 

2019 over een voorontwerp van programmadecreet (inzake de afschaffing van het woonbonus-belastingvoordeel). 
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standstill op die manier invult, valt dit grotendeels te verklaren door de taak die deze afdeling 

uitoefent en de beperkte middelen waarover die beschikt: binnen een korte termijn en zonder 

noodzakelijk voldoende zicht te hebben op alle concrete gevolgen van de maatregel uitspraak 

doen over een door de wetgever of uitvoerende macht voorgelegde norm. Op zich is die 

benadering in bepaalde gevallen verdedigbaar. Dit betekent evenwel niet dat de quasi 

exclusieve focus op de standstill volstaat. De standstilltoets is immers om diverse redenen een 

onvoldragen toets.64 

14. Ten eerste, moet de Raad van State controleren of de wet of het besluit de economische 

sociale en culturele rechten waarborgt zoals de Grondwet en de internationale verdragen dat 

vereisen (los van de vraag of die bepalingen subjectieve rechten toekennen). De theorie van de 

analoge interpretatie vereist dat men artikel 23 Gw in het licht van de analoge internationale 

bepalingen interpreteert. Die bepalingen en de daaruit voortvloeiende rechtspraak zijn zeer 

duidelijk: economische, sociale en culturele grondrechten vereisen meer dan louter een 

bescherming tegen de standstill.65 De typologie is veel rijker. Staten moeten niet alleen 

geleidelijk aan de beoogde rechten realiseren, en daarbij concrete en doelgerichte stappen 

ondernemen, maar er is net als bij andere fundamentele rechten sprake van onmiddellijke 

verplichtingen en een verplichting om te eerbiedigen, beschermen en vervullen (obligation to 

respect, protect and fulfil).66 De verplichting tot eerbiedigen houdt in dat een overheid zich 

moet onthouden van schendingen. Dit is wat men gemeenzaam de negatieve verplichtingen 

noemt. De verplichting tot beschermen vereist van een overheid dat ze derden onder haar 

rechtsmacht verhindert een recht te schenden. De verplichting tot vervullen kan opgedeeld 

worden in de subverplichtingen te faciliteren, promoten en verschaffen.67 Faciliteren houdt in 

dat de overheid positieve maatregelen moet nemen om individuen en gemeenschappen in staat 

te stellen om economische, culturele en sociale rechten te genieten. De subverplichting tot 

promoten vereist dat de staat bewustmakingsacties op het getouw zet. De laatste subverplichting 

tot verschaffen is in de context van de strijd tegen armoede bijzonder relevant: wanneer een 

individu of groep van individuen, om redenen die aan hun controle ontsnappen (en enkel in dat 

geval!), zelf niet in staat zijn met de hen ter beschikking staande middelen om een bepaald recht 

te genieten, moet de overheid dat recht verschaffen.68 De Raad van State, afdeling wetgeving, 

en de Belgische hoven en rechtbanken moeten dringend meer rekening houden met deze 

essentiële typologie. Als zij het niet doen, zal het Comité voor economische, sociale en culturele 

rechten dat toezicht houdt op de naleving van het IVESCR hen wijzen op de verplichting om 

dat te doen. Met de aanname van dat internationaalrechtelijk individueel klachtenmechanisme 

in 2014 heeft de Belgische staat immers expliciet de rechterlijke toetsbaarheid van de 

                                                 
64 Voor een kritiek op de huidige parameters van de toets en het ontstaan ervan zie P. LEFRANC, “Une obligation 

de standstill s’applique-t-elle au droit d’accès à la justice”, nr. 12-25 in dit nummer van het tijdschrift.  
65 Voor een overzicht recht per recht zie W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2021, 325p. 
66 Zie bv. CECSR, General Comment n°14 (2000), The Right to the highest attainable standard of health (Art. 12 

ICESCR), 30-37.  
67 In de rechtsleer is het laatste decennium nogal wat aandacht gegaan naar de meetbaarheid van die verplichting 

tot vervullen. Zie bv. S. SKOGLY, “The Requirement of Using the ‘Maximum of Available Resources’ for Human 

Rights Realisation: A Question of Quality as Well as Quantity?”, Human Rights Law Review 2012, 393-420. Voor 

verdere verwijzingen zie W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, Mechelen, Kluwer, 

2021, 9. 
68 Zie bv. CESCR, General Comment n°12 (1999), The right to adequate food (art. 11 CESCR), § 15. 
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economische, sociale en culturele rechten en de daarbij eerder door het Comité ontwikkelde 

typologie aanvaard. 

15. Ten tweede, lijken de voorstanders van de standstill vaak een beroep te doen op de 

standstill omdat zij denken dat dit de prerogatieven van de wetgever systematisch beter 

respecteert dan een klassieke toets die vaak neerkomt op een afweging van belangen of een 

proportionaliteitstoets. De standstill wordt dan beschouwd als een afgezwakte versie van de 

positieve verplichtingen bij klassieke grondrechten.69 De prerogatieven van de wetgever 

worden echter vaak beter beschermd door een volwaardige toets. De evenredigheidstoets in het 

kader van de standstill heeft immers betrekking op de vraag of de verminderde bescherming 

gerechtvaardigd is, terwijl men bij een volledige toets nagaat of de actie of het ontbreken van 

actie van de overheid gerechtvaardigd kan worden in het licht van de vereiste sociale 

bescherming. In het laatste geval volstaat het dat de vereiste bescherming voorhanden is, terwijl 

in het eerste geval elke aanzienlijke vermindering van de bescherming, ook al ligt die ruim 

boven de vereiste minimumbescherming, verantwoord zal moeten worden door de wetgever. 

Men zou dus kunnen argumenteren dat in sommige gevallen de verplichting tot standstill, een 

beperktere manoeuvreerruimte inhoudt voor de wetgever. Sommige auteurs merken dan ook 

terecht op dat ‘de proportionaliteitstoets (…) meer mogelijkheden inhoudt voor de overheid om 

terug te keren op een bepaald beschermingsniveau, dan doorgaans werd aangenomen op grond 

van de klassieke theorie van het standstillbeginsel.’70 Angst voor te actieve rechters is dus op 

zich geen reden om de klassieke proportionaliteitstoets bij positieve verplichtingen te 

verwerpen en vast te houden aan het standstill-beginsel.  

16. Ten derde, is de standstilltoets een zeer artificiële toets. W. PAS verwoordt de kritiek 

treffend wanneer hij schrijft dat “het fundamentele probleem van de toepassing van de 

standstillverplichting blijft liggen in het vergelijken van wetgeving met wetgeving, in plaats 

van het vergelijken van de wetgeving met het te bereiken doel.”71 Zoals diezelfde auteur terecht 

aangeeft, is de moeilijkheid niet dat “het in artikel 23 Gw vastgelegde doel een open, evolutief, 

en gelet op de maatschappelijke omstandigheden in te vullen dus allesbehalve bevroren begrip 

is. De moeilijkheid is dat in de toepassing van de standstillverplichting dit doel niet meer 

betrokken wordt.”72 Het is dus nodig om het in artikel 23 Gw geformuleerde doel, i.e. een 

menswaardig leven garanderen, weer te betrekken (zie ook titel 2). De stelling dat het de 

wetgever toekomt om te bepalen hoe hij de fundamentele rechten van artikel 23 Gw op de meest 

adequate wijze waarborgt, dient dus genuanceerd. Vaak zal het de wetgever zijn om dit te 

bepalen, maar er is een minimumgrens, de kernverplichtingen die noodzakelijk zijn om een 

menswaardig leven te kunnen leiden.  

17. Samenvattend kan besloten worden dat de standstilltoets weliswaar een meerwaarde kan 

bieden, onder meer wanneer de rechten vervat in artikel 23 Gw ondanks de internationale 

rechtspraak op bepaalde punten nog steeds onvoldoende precies zijn om duidelijke 

                                                 
69 Zie bv. RvS 17 november 2008, nr. 187.009, Coomans e.a.  
70 B. STEEN, o.c., 130. 
71 W. PAS, “Kan standstill op hol slaan? Een reflectie over de herijking van de standstillwerking van artikel 23 

GW.” in Liber amicorum Marnix Van Damme, 2021, die Keure, Brugge, 81-97. Zie ook I. HACHEZ, “Le principe 

du standstill: actualité et perspectives », RCJB 2012, 12-13.  
72 Ibidem. 
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kernverplichtingen uit af te leiden of om een aanzienlijke budgettaire beperking te beoordelen.73 

Deze toets volstaat echter niet om een afdoende en effectieve bescherming van sociale, 

economische en culturele grondrechten te waarborgen. In vele gevallen is een klassieke 

proportionaliteitstoets zoals bij burgerlijke en politieke rechten noodzakelijk. Daarvoor dient 

uiteraard wel vastgesteld te kunnen worden dat het recht voldoende nauwkeurig, precies en 

volledig is. 

V - DE KERNVERPLICHTINGEN VAN ARTIKEL 23 GW ZIJN VAAK 

VOLDOENDE PRECIES EN VOLLEDIG OM RECHTSTREEKS AAN TE TOETSEN 

18. Economische, sociale en culturele grondrechten zijn net als andere grondrechten open 

normen. Dit maakt het voor rechters soms moeilijk om aan deze normen te toetsen aangezien 

de draagwijdte van de bescherming niet altijd even duidelijk omschreven is. Er kan echter 

aangetoond worden dat de rechten vervat in artikel 23 Gw in bepaalde gevallen wel degelijk 

een voldoende duidelijke en precieze verplichting bevatten, zelfs al zou men willen blijven 

verdedigen dat er geen subjectieve rechten uit voortvloeien74. In dat geval spreken we vaak van 

“kernverplichtingen”. Dit zijn de verplichtingen die een noodzakelijke voorwaarde zijn om een 

menswaardig leven te kunnen leiden. In eerste instantie wordt hierna onderzocht hoe deze 

“kernverplichtingen” herkend kunnen worden en een meerwaarde kunnen betekenen in het 

objectief contentieux (adviespraktijk van de Raad van State en rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof). Daarna wordt ook ingegaan op de vraag of deze “kernverplichtingen” 

eveneens een rechtstreekse toets van sociale, economische en culturele mensenrechten voor de 

gewone hoven en rechtbanken mogelijk maken. 

19. Om vast te stellen wat de bescherming van de economische, sociale en culturele 

grondrechten inhoudt, en wat eigenlijk de kernverplichtingen zijn van artikel 23 van de 

Grondwet, kan de Raad van State, afdeling wetgeving, rekening houdend met de theorie van de 

analoge interpretatie75, een beroep doen op de groeiende (quasi) rechtspraak van internationale 

                                                 
73 Zo gaat Raad van State, afdeling wetgeving, na of een recurrente besparing van 70 miljoen in de 

ziekenhuisfinanciering verantwoord is in het licht van artikel 23 van de Grondwet. Adv. RvS 64060/1/V van 24 

augustus 2018 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ‘tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen en het besluit 

van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur 

van ziekenhuizen’. 
74 In de parlementaire voorbereiding van artikel 23 van de Grondwet is herhaaldelijk verklaard dat artikel 23 van 

de Grondwet geen directe werking heeft (zie oa G. MAES, ‘Twintig jaar sociale grondrechten in de grondwet’, in: 

W. RAUWS EN M. STROOBANT (ed.), Sociale en economische grondrechten, Antwerpen/Louvain-la-Neuve, 

Intersentia/Anthemis, 148). De meeste auteurs erkennen ook dat de grondwetgever geen subjectieve rechten wou 

toekennen. Bij een objectieve toets, zoals in het geval van een adviesaanvraag voor de Raad van State, zal de 

magistraat zich echter enkel de vraag moeten stellen of de voorgelegde norm in overeenstemming is met de hogere 

normen. Het is daarbij irrelevant of de hogere norm subjectieve rechten toekent. Wat telt is dat de norm voldoende 

duidelijk en nauwkeurig is om toegepast te kunnen worden. Voor een verdere bespreking van de discussie over de 

rechtstreekse werking voor de gewone hoven en rechtbanken zie infra nr. 22. 
75 Bij de interpretatie van artikel 23 van de Grondwet moet ook rekening gehouden worden met de analoge 

internationale normen die bindend zijn voor België, het is daarbij irrelevant of de hogere norm subjectieve rechten 

toekent. A. ALEN en W. VERRIJDT, “The influence of the Belgian Constitutional Court on the case-law of the 

European Court of Human Rights and the European Court of Justice”, in The Role of Constitutional Courts in the 

Globalised World of the 21st Century, Proceedings of the 2018 Conference of the Constitutional Court of the 

Republic of Latvia-Riga, Riga, Constitutional Court of the Republic of Latvia, 2019, 75-116 (78). 



Rechtsleer 

2022/4 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 182 

organen76. Zo identificeert het Comité bij het IVESCR de harde kern van ieder recht. Eerst 

gebeurde dit op een abstracte wijze, maar vanaf de algemene commentaar nr. 13 overloopt het 

Comité op een pragmatische wijze de verplichtingen met het oog op het garanderen van het 

beoogde minimumniveau.77 Er kan ook verwezen worden naar de aanbevelingen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie, het werk van de European Union Agency for Fundamental 

Rights (FRA) en de quasi-rechtspraak van het Europees Comité voor sociale rechten (ECSR).78 

Het ECSR verwijst bijvoorbeeld naar “het wezen van een recht” (“essence of the right”) als 

ondergrens voor beperkingen op een recht.79 Beperkingen op een sociaal grondrecht moeten 

restrictief geïnterpreteerd worden, zodat het wezen van een recht geëerbiedigd blijft.80 

VANDERLINDEN stelt zelfs dat ‘het principe van de harde kern probleemloos zal kunnen worden 

toegepast voor de Belgische hoven en rechtbanken.’81 Dit zal in eerste instantie een 

bescherming tegen overheidshandelen inhouden (waarbij bestaande rechten dreigen te worden 

aangetast), maar er kan a priori niet uitgesloten worden dat sociale grondrechten ook bepaalde 

minimumverplichtingen om iets te doen opleggen aan de Staat. In principe is het aan de 

wetgever om de sociale en economische rechten te waarborgen, maar daarbij moet een bepaalde 

minimumbescherming gerespecteerd zijn.  

Ook recente rechtsleer, zoals het boek van VANDENHOLE in de APR-reeks, waarin de stelling 

verdedigd en uitgewerkt wordt dat “de internationaalrechtelijke interpretatie en toepassing van 

die rechten hun inhoud “voldoende nauwkeurig en volledig heeft gemaakt”, kunnen helpen om 

de draagwijdte van elk economisch, sociaal en cultureel recht beter te begrijpen.82 De lijst van 

de kernverplichtingen is, net als de capabilities lijst van M. NUSSBAUM, een lijst die constant 

aan bijwerking onderhevig is. Ook de invulling ervan kan soms variëren naargelang de 

maatschappelijke context. Dit mag echter geen excuus zijn om te beweren dat de 

kernverplichtingen niet bestaan. Aan de hand van de bestaande wetgeving, rechtspraak en 

rechtsleer, maar ook op basis van inzichten uit andere sociaal-economische wetenschappen, is 

het de taak van de rechter om te achterhalen wat beschouwd wordt als een kernverplichting en 

of die geschonden is. Sociale en economische grondrechten garanderen een 

minimumbescherming nodig om een menswaardig leven te kunnen leiden. De wetgever kan in 

principe niet onder die minimumbescherming duiken. Dit betekent evenwel niet dat deze 

rechten absoluut zijn. De rechter zal zich de vraag moeten stellen of (het ontbreken van) een 

maatregel evenredig is in het licht van het doel dat de overheid wenst te bereiken. Daarbij zal 

hij ook rekening dienen te houden met de middelen waarover de overheid beschikt en de 

plichten van het individu.83 Dezelfde afweging of evenredigheidstoets is aan de orde bij het 

onderzoek of burgerlijke of politieke rechten geschonden zijn.  

                                                 
76 A. CHAPMAN en S. RUSSEL (eds.), Core obligations : Building a Framework for Economic, Social and Cultural 

Rights, Antwerpen, Intersentia, 2002, 21-52. 
77 H. VANDERLINDEN, ‘Effectiviteit van de sociale grondrechten in het Belgische recht, mythe of realiteit?’, RW 

2008-2009, 1207. 
78 Voor een overzicht van de quasi-rechtspraak van het ECSR zie ECSR, Digest of the case Law of the European 

Committe of Social Rights, 2018. Decisions and Conclusions (coe.int) 
79 W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, Wolters Kluwer, 2021, 17. 
80 ECSR 8 september 2004, nr. 14/2003 FIDH/Frankrijk, § 29. 
81 H. VANDERLINDEN, ‘Effectiviteit van de sociale grondrechten in het Belgische recht, mythe of realiteit?’, RW 

2008-2009, 1208. 
82 W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, Wolters Kluwer, 2021, 2. 
83 Artikel 23 Gw verwijst expliciet naar de “overeenkomstige plichten”. 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/case-law
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20. In een aantal gevallen hebben de Raad van State, afdeling wetgeving, en het 

Grondwettelijk Hof84 rechtstreeks85 getoetst aan economisch, sociale en culturele rechten 

zonder een beroep te doen op de standstill.86 Het concept kernverplichtingen is echter nog niet 

echt doorgedrongen in de adviespraktijk van de Raad van State. In navolging van de 

internationale organen is het nochtans de taak van de Raad van State, afdeling wetgeving, om 

in bepaalde gevallen de wetgever eraan te herinneren dat hij minimale verplichtingen heeft om 

een menswaardig leven te beschermen. Zo zou de Raad van State in navolging van andere 

nationale87 en internationale organen88 de taak op zich moeten durven nemen om de essentie 

van elke economisch, sociaal en cultureel grondrecht te benoemen in het licht van de 

doelstelling om de menselijke waardigheid te beschermen. In bepaalde gevallen zal het niet 

mogelijk zijn om een duidelijk en precieze verplichting af te leiden uit de open norm. Dan kan 

de Raad van State, naast het legaliteitsbeginsel en het standstillbeginsel, verwijzen naar de 

appreciatiemarge van de wetgever om invulling te geven aan de sociale, economische en 

culturele rechten. Bij economische, sociale en culturele grondrechten zal gelet op het meer 

politieke en complexe karakter van de te maken keuzes de appreciatiemarge voor de wetgever 

in principe groot zijn. Bij kernverplichtingen zal dat echter niet het geval zijn. In die gevallen 

kan er duidelijk uit de rechtspraak en rechtsleer een concrete minimale verplichting afgeleid 

worden. Daarbij zou het interessant zijn mocht de Raad van State in navolging van de 

Nederlandse Raad van State ook meer durven een beroep te doen op de bevindingen van de 

economische, sociale en culturele wetenschappen. De aan de universiteiten zo geroemde 

interdisciplinariteit zou ook zijn ingang mogen vinden bij de afdeling wetgeving. 

21. Om deze theoretische benadering te illustreren kan een voorbeeld met betrekking tot het 

leefloon aantonen dat economische, sociale en culturele grondrechten ook voldoende precies 

en volledig kunnen zijn om volwaardig aan te toetsen. Het voorbeeld is doelbewust gekozen 

om aan te geven dat een dergelijke toetsing aan economische, sociale, en culturele grondrechten 

ook vaak het verschil kan maken bij de bescherming van de meest kwetsbare groepen. Dit zijn 

                                                 
84 Voor een overzicht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in dat verband zie F. VANNESTE, 

“Rechtswaarborgen in een herijkte welvaartsstaat. Over de cruciale rol van (sociale) grondrechten in België”, in: 

Preadviezen van de Vereniging voor het Vergelijkend Recht tussen België en Nederland 2012, Den Haag: Boom 

Juridische Uitgevers, 34-45. 
85 De rechtsleer en de rechtspraak neemt steeds vaker aan dat het volstaat dat een internationale norm voldoende 

duidelijk en volledig is om rechtstreeks effect te hebben, zelfs indien dit zou ingaan tegen de wil van de partijen 

die het verdrag hebben gesloten. Voor een overzicht zie W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele 

rechten in APR, Mechelen, Kluwer, 2021, 20-25. Zie ook H. VANDERLINDEN, ‘Effectiviteit van de sociale 

grondrechten in het Belgische recht, mythe of realiteit,’ R.W. 2008-09, 1205. Zie infra voor de discussie over de 

rechtstreekse werking bij de gewone hoven en rechtbanken. 
86 Zie bv. Adv. RvS 61570/4 van 14 juni 2017 over een voorontwerp van wet ‘tot het garanderen van de continuïteit 

van de dienstverlening inzake het personenvervoer per spoor in geval van staking’ waar de Raad van State 

rechtstreeks toetst aan het recht op collectieve actie zoals gewaarborgd door artikel 23, derde lid, 1°, Gw; Adv. 

RvS 66776/1 over een wetsvoorstel van 30 december 2019 over een wetsvoorstel “tot wijziging van de wet van 

19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden 

en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-

personeelsafgevaardigden, tot invoering van een betere bescherming van syndicalisten” waarin de Raad van State 

toetst aan recht op arbeid en collectieve onderhandelingen via een proportionaliteitstoets (zonder verwijzing naar 

de standstill); Adv. RvS 58321/1-2-3-4 van 28 oktober 2015 over de programmawet (I) (over het opleggen van 

een verblijfsmeldingsplicht voor leefloongerechtigden); Adv. RvS 65934/1 van 9 mei 2019 (met betrekking tot 

minimum debiet van waterlevering). 
87 GwH 13 oktober 2016, nr. 129/2016, B.21. 
88 Zie bv. HvJ (gr.k.) 12 november 2019, nr. C-233-18, ECLI:EU:C:2019:956, Haqbin/België. 
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meestal groepen die zelf niet (kunnen) opkomen voor hun rechten omdat ze daar bijvoorbeeld 

de middelen niet voor hebben. 

22. In België wordt vaak geargumenteerd dat het leefloon te laag is. Nochtans werd dat 

leefloon herhaaldelijk opgetrokken via diverse koninklijk besluiten. Aangezien het 

standstillbeginsel ook door de Raad van State, afdeling wetgeving, nog steeds als de 

belangrijkste toetssteen wordt beschouwd, formuleert de Raad van State, afdeling wetgeving, 

hierover geen enkele opmerking in het licht van artikel 23 Gw.89 Er is immers sprake van een 

vooruitgang en niet van een aanzienlijke achteruitgang. Hierdoor spreekt de Raad van State 

zich niet uit over de vraag of het leefloon te laag is. Een andere benadering is mogelijk en 

wenselijk als we de menselijke waardigheid echt willen garanderen. Het recht op sociale 

zekerheid vervat in artikel 23 Gw vereist dat mensen beschermd worden tegen een 

mensonwaardig leven in België. De vastgestelde bedragen voor de personen die in aanmerking 

komen voor een leefloon dienen dus een menswaardig leven mogelijk te maken in de Belgische 

context. Dit behoort tot de kern zelf van die bepaling.  

De bedragen zouden dus niet onder de armoedegrens, de grens die aangeeft hoeveel nodig is 

om een menswaardig leven in België te kunnen leiden, mogen liggen.90 Dit is een 

noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om de armoede te ontstijgen (zie supra, de 

definitie van armoede). Er zijn voldoende elementen om die grens op Europees en Belgisch 

niveau te achterhalen. Het ECSR-Comité controleert in het licht van artikel 13 HESH de 

effectiviteit van de bijstand in België door na te gaan of 50% van het median equivalised income 

(nationaal mediaan beschikbaar equivalent inkomen) is bereikt.91 In België leggen de federale92 

en Vlaamse93 overheden de lat zelfs hoger en definiëren de armoedegrens als 60% van de 

                                                 
89 Zie bv. Adv. RvS 68389/1 van 18 december 2020 over een ontwerp van koninklijk besluit ‘tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon’. 
90 Hoewel het leefloon in theorie aangevuld kan worden met het recht op maatschappelijke dienstverlening (vervat 

in de OCMW-wet) om een menswaardig bestaan te kunnen leiden (zie D. HEYLEN, I. VERREYT, Sociaal recht in 

essentie (ed. 6), Antwerpen, Intersentia, 2018, 436-437) en ook andere steunmaatregelen mogelijk zijn, is het 

logisch om de armoedegrens als ondergrens te hanteren voor het leefloon. Het leefloon is immers volgens de 

memorie van toelichting bij de leefloonwet net bedoeld om de persoon een menswaardig leven te laten leiden (zie 

Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1603/001, 7). De bijkomende steunmaatregelen werken drempelverhogend, en 

vormen, zeker wanneer ze niet automatisch worden toegekend, geen voldoende garantie dat de betrokkene 

daadwerkelijk over voldoende bestaansmiddelen kan beschikken. 
91 Zie ECSR 9 september 2014, nr. 88/2012, Finnish Society of Social Rights/Finland, § 63-64. In de vork van 40 

tot 50% kunnen andere uitkeringen meegenomen worden, onder de 40% niet. Deze grens wordt ook in de 

landenrapporten t.a.v. België gehanteerd zie onder meer ECSR, 28 februari 2005, XVII-I/def/BEL/13/1/EN, 

Conclusions XVVII-1- België – artikel 13, § 1); ECSR 8 december 2017, 2017def/BEL/12/EN, Conclusions 2017 

– Art. 13 (waar de voorziene basisbedragen in combinatie met de bijkomende regionale bedragen volgens het 

ECSR voldoende zijn om boven de armoedegrens berekend aan 50% uit te komen). Vgl met ECSR 8 december 

2017, 2017def/BEL/30/EN, Conclusions 2017 – België,- artikel 30, waarbij het ECSR in de context van artikel 30 

HESH de grens van 60% hanteert. 
92 Deze grens lijkt federaal niet vastgelegd in federale wetgeving maar wordt wel op allerhande overheidswebsites 

erkend. Zie https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-

sociale-uitsluiting#figures.  
93 Zie bv. artikel 50 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 

2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut 

wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor 

palliatieve verzorging dat verwijst naar “de armoedegrens, zoals vastgesteld door Eurostat, en bekendgemaakt 

door de minister”. In Adv. RvS 64.359/3 van 19 november 2018 bij dat ontwerpbesluit verduidelijkt de 

gemachtigde dit als volgt: “De statistieken zijn beschikbaar op de volgende website: 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting#figures
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median equivalised household income, berekend op basis van de Eurostat at risk of poverty 

threshold value. Hierbij verwijzen ze zelf naar de maatstaven gehanteerd in het Europees 

vergelijkend onderzoek om de armoedegrens te berekenen.94 Ook de rechtsleer wijst erop dat 

indien de toegekende voordelen zo laag zijn dat het inkomen van de rechthebbende lager is dan 

de armoedegrens het (H)ESH geschonden is.95 De Raad van State zou perfect kunnen nagaan 

of deze (Europese) minimumgrenzen bereikt zijn. Volgens Statbel is op basis van SILC 2020 

(inkomen 2019) de mediaan 25.672 euro.96 Zestig procent hiervan komt voor een alleenstaande 

neer op 15.403 euro per jaar en 1284 euro op maandbasis97. De Raad van State, afdeling 

wetgeving, zou op basis van deze objectieve gegevens en de bestaande consensus op Belgisch 

en Europees vlak kunnen concluderen dat noch de vereiste 50% minimumdrempel van artikel 

13 HESH noch de door de Belgische rechtsleer gehanteerde drempel van 60% bereikt wordt 

door de bedragen vastgelegd in het koninklijk besluit van 20 december 2020 tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon.98 

Het basisbedrag wordt vanaf 2021 immers overeenkomstig dat besluit slechts opgetrokken tot 

8.273,45 euro voor een alleenstaande99, wat na indexatie netto neerkomt op 11.816,14 euro in 

totaal per jaar.100 Dit is veel lager dan 15.403 euro (60%) of 12.833 euro (50%) per jaar. Voor 

2021 betekent het voorgaande dat een alleenstaande zelfs niet over de minimaal nodig middelen 

beschikt om een menswaardig leven in België te kunnen leiden. Gelet op het feit dat het door 

het besluit voorziene bedrag voor 2021 manifest lager ligt dan de minimale drempels voorzien 

in de quasi-rechtspraak van het ECSR en de door de Belgische overheden gehanteerde 

minimumdrempel voor armoede, vormt dit voor 2021 een schending van zowel artikel 13 

HESH als van artikel 23 Gw, tenzij de overheid kan aantonen dat het leefloon voor elke 

alleenstaande automatisch voldoende aangevuld wordt met andere steunmaatregelen101. Gelet 

op het manifest karakter van de tekortkoming volstaat het niet om aan te geven dat men de 

bedragen in de daaropvolgende jaren geleidelijk aan richting armoedegrens optrekt.  

Bij deze benadering dient ook benadrukt te worden dat steeds rekening zal gehouden moeten 

worden met de plichten van het individu, waarnaar artikel 23 Gw ook verwijst. De Raad van 

State erkent ook het belang van deze verplichtingen, onder meer in adviezen over de 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor het leefloon.102 De voormelde kernverplichting 

                                                 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview. De meest recente Belgische 

armoedegrens is vermeld op pagina 5 van het bijgevoegde nieuwsbericht van Eurostat.” 
94 J. COENE, “Armoede en sociale uitsluiting ontcijferd”, in J. COENE, P. RAEYMAECKERS, B. HUBEAU, S. 

MARCHAL, R. REMMEN EN A. VAN HAARLEM (ed), Armoede en sociale uitsluiting – Jaarboek 2019, Leuven, Acco, 

2019, 362. Zie ook https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/onderzoek-usab/jaarboek-armoede/jaarboek-

2019. 
95 L. GOOSSENS, “Het gronderecht op sociale zekerheid en sociale bijstand: dammen tegen de afbouw van de 

sociale welvaarsstaat?”, RW 2014-15, 803-824. 
96 Zie https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/faq. Zie ook 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset+ilc_di03&lang=en, beiden laatst geconsulteerd op 11 

november 2021. 
97 Als men 50% als grens hanteert betekent dit 12.833 euro op jaarbasis. 
98 De bedragen worden voor de jaren 2022, 2023 en 2024 stelselmatig verder verhoogd met ongeveer 2,6875 %. 
99 Op 1 januari 2024 is dat respectievelijk 5.972,38 euro, 8.958,58 euro en 12.107,05 euro. Zie artikel 4 van het 

desbetreffende koninklijk besluit. 
100 Zie https://www.mi-is.be/nl/actueel/stijging-van-het-leefloon-van-1-januari-2021, laatst geconsulteerd op 11 

november 2021. 
101 Het automatische karakter is belangrijk omdat mensen in armoede vaak zo veel drempels moeten overwinnen 

dat ze hun rechten niet claimen. Hierbij kan verwezen worden naar het belang van de hierboven vermelde definitie 

van armoede waarin gewezen wordt op de diverse obstakels die mensen in armoede ondervinden om hun rechten 

te realiseren en een menswaardig leven te leiden. 
102 Adv. RvS 58321/1-2-3-4 van 28 oktober 2015 over de programmawet (I) (over het opleggen van een 

verblijfsmeldingsplicht voor leefloongerechtigden): “De grondwetgever heeft het de wetgever die hij belast met 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/onderzoek-usab/jaarboek-armoede/jaarboek-2019
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/onderzoek-usab/jaarboek-armoede/jaarboek-2019
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/faq
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset+ilc_di03&lang=en
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kan dus afhankelijk gemaakt worden van bepaalde voorwaarden, zoals het feit dat de 

betrokkenen de armoedegrens niet kunnen ontstijgen om redenen die buiten hun wil liggen. 

Gelet op de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor het leefloon is hieraan 

voldaan.103 Het is belangrijk om dit te onderstrepen, omdat het aangeeft dat sociale, 

economische en culturele rechten het individu niet ontslaan van zijn verantwoordelijkheid. 

Deze rechten zijn er om kwetsbare personen en groepen, die om redenen buiten hun wil om 

geen menswaardig leven kunnen leiden, te helpen om dat toch te realiseren. 

23. De vraag rijst, ten slotte, of ook rechtstreeks getoetst kan worden door de gewone hoven 

en rechtbanken aan de kernverplichtingen vervat in artikel 23 van de Grondwet. Het Hof van 

Cassatie heeft reeds aanvaard dat er een soort subjectief recht op standstill bestaat op basis van 

artikel 23 van de Grondwet.104 Kan men dan nog een stap verder gaan, zoals overigens een 

aantal lagere rechtbanken al gedaan hebben105, en stellen dat er een subjectief recht is op het 

respecteren van economische, sociale en culturele rechten? Er wordt – naar analogie met het 

internationaal recht – vaak aangevoerd dat het niet de bedoeling was om subjectieve rechten 

toe te kennen (subjectief criterium). Er wordt eveneens beweerd dat artikel 23 van de Grondwet 

op zich onvoldoende precies, nauwkeurig en volledig is. Dat artikel bepaalt immers expliciet 

dat de voorwaarden voor de uitoefening door de wetgever moeten worden uitgewerkt (objectief 

criterium). Deze traditionele benadering werd duidelijk verwoord en aangehangen in arresten 

van het Hof van Cassatie en van de Raad van State.106 De visie dat economische, sociale en 

culturele grondrechten geen rechtstreekse werking kunnen hebben omdat men geen subjectieve 

rechten heeft willen toekennen wordt echter bekritiseerd door een groot deel van de 

                                                 
het waarborgen van de economische, sociale en culturele rechten eveneens mogelijk gemaakt rekening te houden 

met de “overeenkomstige plichten”. Aan de burgers die de in artikel 23 van de Grondwet vermelde rechten 

genieten, kunnen dus verplichtingen worden opgelegd om toegang te verkrijgen tot die rechten. Het woord 

“daartoe” in artikel 23, tweede lid, geeft niettemin aan dat die verplichtingen moeten zijn verbonden met de 

algemene doelstelling die in ingeschreven in het eerste lid van artikel 23, namelijk eenieder in staat te stellen een 

menswaardig leven te leiden. De verplichtingen die worden opgelegd moeten de personen aan wie zij worden 

opgelegd, in staat stellen bij te dragen tot de effectieve verwezenlijking van die doelstelling voor henzelf, en 

moeten evenredig zijn met de aldus bepaalde doelstelling.” In casu oordeelde de Raad van State dat “Een algemene 

meldingsplicht die, in tegenstelling tot de huidige regeling in artikel 38, eerste lid, van het koninklijk besluit van 

11 juli 2002, inhoudt dat elk verblijf in het buitenland, van welke duur ook, gemeld moet worden en waarbij elk 

verblijf verantwoord moet worden, kan niet redelijkerwijze als een noodzakelijke noch als een proportionele 

controlemaatregel worden beschouwd. Hij houdt een onevenredige belemmering in van de persoonlijke vrijheid 

van de betrokken persoon.” 
103 Zie artikel 3 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI-wet). De 

betrokkene moet niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak kunnen op maken, noch 

in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven. Bovendien moet de 

betrokkene werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. 
104 Zie bv. Cass. 8 februari 2018, C.15.0537.N ; Cass. 5 maart 2018, S.16.0033.F ; Cass. 14 September 2020, 

S.18.0012.F. 
105 Zie bv. Kort. Ged. Rb. Brussel, 19 juni 2002, JT 2002, 50; Echos du logement, 2004, 27 : ‘que la doctrine et la 

jurisprudence reconnaissent que le droit au logement décent constitue un droit subjectif, particulièrement à l’égard 

des institutions chargées de l’aide sociale.’ Voor een overzicht van rechtspraak zie H. FUNCK, ‘L’article 23 de la 

Constitution à travers la jurisprudence des cours et tribunaux (1994-2008): un droit en arrière-fond ou l’ultime 

recours du juge?’, in W. RAUWS en M. STROOBANT (ed.), Sociale en economische grondrechten, 

Antwerpen/Louvain-la-Neuve, Intersentia/Anthemis, 69-111. 
106 Cass. 21 april 1983 (Thonon/Belgische Staat), R.W. 1983-84, 2315-2317; Cass. 20 december 1990(Belgische 

staat/Najimi), Arr. Cass. 1990-91, 445 i.v.m. artikel 13.2 IVESCR; Cass. 26 mei 2008, (D.T.H.D.P Verrekenkas 

voor kinderbijslag v.z.w.), Arr. Cass. 2008, 1319 i.v.m. artikelen 2.1, 9 en 10.3 IVESCR; RvS, afdeling 

bestuursrechtspraak, arrest van 14 januari 1999, nr. 78153, TBP 2000, 163.  
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rechtsleer.107 Er lijkt een consensus te groeien dat er vooral belang dient te worden gehecht aan 

de objectieve voorwaarde.108 Zo heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, dit als 

enig criterium gehanteerd om de rechtstreekse werking van artikel 4, 4° ESH te beoordelen en 

aanvaarden.109 Ook een andere evolutie dient in dat verband vermeld. Zo erkent de rechtspraak 

dat de staat op basis van artikel 1382 BW internrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden 

wegens nalatigheid voor het niet respecteren van een internationale norm, zelfs als die norm 

geen subjectieve rechten toekent.110 Deze evoluties zorgen ervoor dat ook voor de gewone 

hoven en rechtbanken de vraag of de economisch, sociale en culturele rechten voldoende 

duidelijk en volledig zijn aan belang wint. En daarbij kan het concept “kernverplichtingen” 

duidelijkheid bieden. 

De hiervoor in het kader van de objectieve toets besproken leefloon kan ook hier als illustratie 

dienen. Voor de gewone hoven en rechtbanken is de vraag niet langer of de abstracte norm, i.e. 

de wet of het reglementair besluit, verenigbaar is met artikel 23 van de grondwet, maar eerder 

of de concrete omstandigheden van een persoon verenigbaar zijn met die bepaling. Er dient in 

concreto nagegaan te worden of iemand wel menswaardig kan leven. Daarbij kan de 

internationale definitie van de armoedegrens als kernverplichting beschouwd worden. Het komt 

de rechter dan toe om rechtstreeks aan die verplichting te toetsen. Het feit dat de bedragen van 

het leefloon niet opgetrokken zijn tot boven de armoedegrens, betekent evenwel niet ipso facto 

dat die betrokkene geen menswaardig leven kan leiden. De rechter zal in concreto moeten 

nagaan of er geen andere omstandigheden zijn, of geen andere steunmaatregelen zijn die ervoor 

zorgen dat er alsnog sprake kan zijn van een menswaardig bestaan. De vaststelling dat het 

leefloon onder de armoedegrens ligt, volstaat wel om te vereisen dát er naast het leefloon 

bijkomende steun wordt geboden als de betrokkene zich zelf omwille van omstandigheden 

buiten zijn wil, niet zelf kan behelpen. Met deze bijkomende steun dient de betrokkene dan 

minstens de armoedegrens, gedefinieerd als 60% van de median equivalised household income, 

berekend op basis van de Eurostat at risk of poverty threshold value, te kunnen overstijgen. De 

kernverplichting vereist immers dat de betrokkene uiteindelijk boven de armoedegrens moet 

kunnen uitkomen. De Belgische wetgeving voorziet overigens expliciet in deze mogelijkheid 

aangezien de rechter bovenop het leefloon ook andere steun kan toekennen via de OCMW-wet 

en het recht op maatschappelijke dienstverlening.111 De kernverplichtingen vormen als het ware 

een leidraad voor de Belgische rechter om concreet invulling te geven aan de verplichtingen 

van de Belgische Staat om de menselijke waardigheid te garanderen.  

                                                 
107 Voor een overzicht zie W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, Mechelen, 

Kluwer, 2021, 20-25. 
108 H. VANDERLINDEN, ‘Effectiviteit van de sociale grondrechten in het Belgische recht, mythe of 

realiteit,’ R.W. 2008-09, 1205; W. VANDENHOLE, Economische, sociale en culturele rechten in APR, Mechelen, 

Kluwer, 2021, 22.  
109 RvS 28 april 2008, nr. 182.454. 
110 Zo stelt de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat de cassatierechtspraak “n’exclut donc pas l’hypothèse 

selon laquelle la violation d’une norme internationale sans effet direct peut porter atteinte à la norme générale de 

prudence. » Rb Brussel, 17 juni 2021, nr. 2015/4585/A, p. 58. Een sociaal, economisch of cultureel grondrecht kan 

ook de duidelijke verplichting inhouden voor de staat om geleidelijk aan een bepaalde doelstelling te realiseren. 

Een status quo kan dus ook de internationale aansprakelijkheid van de staat op termijn in het gedrang brengen.  
111 Zie D. HEYLEN, I. VERREYT, Sociaal recht in essentie (ed. 6), Antwerpen, Intersentia, 2018, 436-437. 



Rechtsleer 

2022/4 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 188 

VI - CONCLUSIE 

24. De cruciale vraag bij de toetsing aan grondrechten zou in essentie steeds dezelfde 

moeten zijn: zijn de fundamentele rechten van het individu, gelet op de eigen plichten en de 

middelen waarover de Staat beschikt, voldoende gewaarborgd opdat hij of zij een menswaardig 

leven kan leiden. De wetgever moet de grondrechten waarborgen, en als hij daarbij faalt, moet 

de rechter hem daarop kunnen wijzen. Dit is geen machtsgreep van de rechter. De rechter dient 

net als bij politieke en burgerlijke rechten na te gaan of er voldoende consensus is over de 

concrete inhoud van de open norm en hij of zij dient rekening te houden met de 

appreciatiemarge van de wetgever. Bovendien zal bij sociale en economische grondrechten 

gelet op het meer politieke en complexe karakter van de te maken keuzes de appreciatiemarge 

voor de wetgever in principe groter zijn dan bij burgerlijke en politieke grondrechten. Dit 

betekent echter niet dat het theoretisch toetsingskader anders is. Wel integendeel, deze bijdrage 

komt erop neer dat de menselijke waardigheid slechts volledig beschermd kan worden door een 

gelijke juridische behandeling van burgerlijke en politieke grondrechten enerzijds, en 

economische, sociale en culturele grondrechten anderzijds. Het is tijd om de menselijke 

waardigheid bij de toetsing aan economische, sociale en culturele grondrechten centraal te 

stellen.  
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