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EED 

 
Decreet van 20 juli 1831 betreffende de eedaflegging bij de aanvang der  

grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie
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Artikel 1 

 
De leden van de Kamer der volksvertegenwoordigers en van de Senaat zijn verplicht, alvorens hun 

ambt te aanvaarden, in de verenigde kamer de volgende eed af te leggen: 
 
“Je jure d’observer la Constitution”.
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Art. 2 

 
Al de ambtenaren van het gerecht en van het bestuur, de officieren van de burgerwacht en van het 

leger en, in ’t algemeen, al de ingezetenen belast met enig openbaar ambt of enige openbare dienst zijn 
verplicht, alvorens hun betrekking te aanvaarden, de eed af te leggen in de volgende bewoordingen: 
 

“Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge.”
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Art. 3 

 
De eed, bij artikel 2 voorzien, wordt afgelegd voor de overheid, door de bestaande wetten daartoe 

aangewezen, en op de tot nu toe in acht genomen wijzen. 
 

Artt. 4 en 5 
(overgangsbepalingen) 

 

                                                 
1 Bull. Off. 1831, nr. LXXVI.  Officieuze coördinatie in het Duits: Belgisch Staatsblad van 26 juli 2012. 
2 De koninklijke besluiten van 18 september 1894 (Belgisch Staatsblad van 22 september 1894) en van 17 juli 1926 (Belgisch 

Staatsblad van 21 augustus 1926) stellen de Nederlandse en de Duitse tekst van de eedformulieren vast. Nr. 21 luidt, wat betreft 
de leden van de Kamer en van de Senaat, als volgt: “Ik zweer de Grondwet na te leven.”; “Ich schwöre die Staatsverfassung zu 
beobachten.”. In de praktijk wordt de volgende Duitse eedformule gebruikt: “Ich schwöre die Verfassung zu befolgen.” (zie 
Integraal Verslag Kamer 28 juni 2007). 

3 De eedformule die vervat is in artikel 2 van het decreet van 1831 werd bij artikel 54 van de wet van 23 september 1985 (Belgisch 
Staatsblad van 5 november 1985) als volgt vastgesteld: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 
Grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk.” en “Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den 
Gesetzen des belgischen Volkes.”. 


