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IMMUNITEITEN
1
 

 
Grondwet, artikelen 58 en 59 

 
 

Art. 58 
 
Geen lid van een van beide Kamers kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar 

aanleiding van een mening of een stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht. 
 
 

Art. 59 
 
Behalve bij ontdekking op heterdaad kan geen lid van een van beide Kamers, tijdens de zitting en in 

strafzaken, worden verwezen naar of rechtstreeks gedagvaard voor een hof of een rechtbank, of worden 
aangehouden dan met verlof van de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt. 

 
Behalve bij ontdekking op heterdaad kunnen de dwangmaatregelen waarvoor het optreden van een 

rechter is vereist, ten opzichte van een lid van een van beide Kamers, tijdens de zitting en in strafzaken, 
alleen worden bevolen door de eerste voorzitter van het hof van beroep op verzoek van de bevoegde 
rechter. Deze beslissing wordt aan de voorzitter van de betrokken Kamer meegedeeld. 

 
Huiszoeking of inbeslagneming krachtens het voorgaande lid kan alleen geschieden in aanwezigheid 

van de voorzitter van de betrokken Kamer of van een door hem aangewezen lid. 
 
De vervolging in strafzaken van een lid van een van beide Kamers kan, tijdens de zitting, enkel worden 

ingesteld door de ambtenaren van het openbaar ministerie en de bevoegde ambtenaren. 
 
In elke stand van het onderzoek kan het betrokken lid van een van beide Kamers, tijdens de zitting en 

in strafzaken, aan de Kamer waarvan hij deel uitmaakt de schorsing van de vervolging vragen. Deze 
Kamer dient hiertoe met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen te beslissen. 

 
De hechtenis van een lid van een van beide Kamers of zijn vervolging voor een hof of een rechtbank 

wordt tijdens de zitting geschorst indien de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt, het vordert. 
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 Zie ook de brochures betreffende de parlementaire onverantwoordelijkheid en de parlementaire onschendbaarheid 

(www.dekamer.be → Publicaties → Brochures werking van de Kamer). 

http://www.dekamer.be/

