
 

 

Eedaflegging van Zijne Majesteit Koning Filip 

Ontvangstrede door de voorzitter van de Kamer, de heer André Flahaut 

Federaal Parlement 

Brussel, 21 juli 2013 

 

 

Sire, 

 

Mij komt de eer toe U namens alle vertegenwoordigers van de Natie, in Verenigde 

Kamers vergaderd, en dit op grond van artikel 91 van onze Grondwet hier te mogen 

ontvangen, in het hart van de democratie, voor deze bijzondere gebeurtenis in de 

geschiedenis van het volk, en deze unieke gebeurtenis in het leven van een koning: de 

aflegging van de grondwettelijke eed. 

 

We zijn net als U niet vergeten dat Uw vader, Zijne Majesteit Koning Albert II, op een 

ogenblik van diepe rouw plechtig de eenheid van de Belgen en het Vorstenhuis heeft 

bevestigd. 

 

Vandaag, twintig jaar later, zijn we bijzonder gelukkig dat op deze 21 juli 2013 de 

opvolger aantreedt van een koning wiens toewijding onwrikbaar was, die het 

buitengewone vermogen had om compromissen te vinden in naam van het algemeen 

belang, en wiens koningschap werd gedefinieerd door zijn voortdurende luisterbereidheid 

ten aanzien van eenieder, door zijn oprechtheid en zijn natuurlijke geneigdheid de 

mensen nabij te zijn; een koning die in alle sereniteit en in volle vrijheid heeft gekozen 

de troon van België aan U door te geven. 

 

We weten dat de geschiedenis van de landen en van de mensen die die geschiedenis 

schrijven, nimmer stilstaat. We weten dat U ernaar zult streven er ten volle deel aan te 

hebben, dat U het erfdeel van Uw voorgangers zeer hoogacht, en dat U Uw eer verbindt 

aan de inachtneming van onze democratie, haar instellingen en haar regels. 

We weten dat ons vertrouwen in Uw gehechtheid aan de waarden van rechtvaardigheid 

en solidariteit gegrond is. We weten dat het de waarden zijn van Uw familie en dat het 

Uw streven is ze tijdens Uw hele koningschap hoog te houden. 

 

Sire, 

 

Sinds zijn ontstaan is ons land steeds een democratie geweest; haar beloop werd dan 

wel onderbroken door twee wereldoorlogen, het principe kwam nooit in gevaar. 



 

 

Dit vermogen om te evolueren en te groeien is in de loop der jaren zonder grote 

schokken overeind gebleven. Bij economische problemen, maatschappelijke 

vraagstukken of institutionele hervormingen, steeds hebben de Koning, de politiek 

verantwoordelijken en de burgers, in overleg, de weg naar consensus en evenwicht 

gevonden. 

 

Ondanks of dankzij onze culturele, levensbeschouwelijke en politieke diversiteit hebben 

we altijd het pad van het gezond verstand bewandeld, en hebben we altijd blijk gegeven 

van een gedegen, pragmatische en realistische ingesteldheid. Nu en dan hebben we ons 

wel aan enig surrealisme gewaagd, maar vormen 's lands bijzonderheden en durf niet, 

net als bij iemands persoonlijkheid, de grondslag voor groei en ontwikkeling?  

 

De taak van een koning bestaat er niet alleen in een erfenis in stand te houden – hoe 

voornaam en eerbiedwaardig die ook is – ze is ook ingebed in de moderniteit van het 

heden en in de beloften van de toekomst. 

 

België is vandaag met succes een federale Staat geworden en de ontwikkeling van 

Europa, waarin België een voortrekkersrol speelde, gaat voort. 

Doorheen institutionele hervormingen en maatschappelijke omwentelingen, met emotie 

en passie, met oog voor het verleden en met inventiviteit, soms zeker en dan weer 

zoekend, groeit ons land verder, koppig en fier, enthousiast en optimistisch, hier, in 

Europa en in de wereld. 

 

Sire, we willen U nu reeds danken dat U die toekomst beter en vanzelfsprekend zal 

helpen maken. 

 

Die vroegtijdige dankbetuiging wil ik ook richten tot Koningin Mathilde en de voltallige 

koninklijke familie. 

Hun gevoel, hun grote persoonlijke inzet, hun diepe verknochtheid aan ons land en hun 

aandacht voor elke burger zijn de grootste troeven van Uw koningschap, voor de edele 

taak die U vandaag, op 21 juli 2013, ten deel valt. 

 

Namens alle vertegenwoordigers van de Natie wil ik mijn blijdschap uitdrukken, U 

feliciteren, en U een lang en gelukkig koningschap toewensen. 

 

Ik moge Zijne Majesteit de Koning uitnodigen de grondwettelijke eed af te leggen. 


