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bij de uitoefening van zijn dienstbetrekking, onverminderd 

de eventuele belastbaarheid van deze gelden op een andere 

grondslag.

AR nrs. F.15.0078.N-F.16.0003.N

F.V., L.D. en D.R. t/ Belgische Staat, minister van Finan-

ciën en D. AG t/ Belgische Staat, minister van Financiën

Volledige weergave: zie www.rw.be 

NOOT – Zie de conclusie van advocaat-generaal D. 

Th ijs voor dit arrest in Arr.Cass. 2016, op de datum van 

het arrest.

Hof van Cassatie

3e Kamer – 11 april 2016 

Voorzitter-rapporteur: mevr. Deconinck

Rapporteur: de h. Mestdagh

Openbaar ministerie: de h. Vanderlinden

Advocaten: mrs. Vanlerberghe en De Baets

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – In geld 

waardeerbare vordering – Werkloosheidsverzekering – 

Beslissing van de RVA tot uitsluiting van het recht op 

werkloosheidsuitkeringen en tot terugvordering van 

bepaalde onrechtmatig ontvangen uitkeringen

Behalve wanneer het geding tergend en roekeloos is, 

worden de gerechtskosten, met inbegrip van de rechts-

plegingsvergoeding, ten laste gelegd van de socialezeker-

heidsinstelling belast met de toepassing van de sociale-

zekerheidswetgeving. De vordering van een werkloze die 

strekt tot de vernietiging van de beslissing van de Rijks-

dienst voor Arbeidsvoorziening waarbij hij wordt uit-

gesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen en 

waarbij het bedrag van de als onrechtmatig ontvangen 

uitkeringen die worden teruggevorderd in de bestreden 

administratieve beslissing is vastgesteld, betreft een in 

geld waardeerbare vordering.

AR nr. S.14.0052.N

E.T. t/ RVA

Volledige weergave: zie www.rw.be 

Hof van Cassatie

2e Kamer – 1 maart 2016 

Voorzitter: de h. Maff ei

Rapporteur: de h. Van Volsem

Openbaar ministerie: de h. De Swaef

Advocaten: mrs. Traest en Geinger

Rechten van de mens – Redelijke termijn – Vaststelling 

van de overschrijding van de redelijke termijn ter 

gelegenheid van de regeling van de rechtspleging – 

Rechtsherstel

Uit art. 6 en 13 EVRM volgt niet dat een ter gelegenheid 

van de regeling van de rechtspleging vastgestelde over-

schrijding van de redelijke termijn, die niet heeft  geleid 

tot een onherstelbare miskenning van het recht van verde-

diging van de inverdenkinggestelde of het teloorgaan van 

bewijsmateriaal, moet worden beteugeld met een verval 

van de strafvordering of een buitenvervolgingstelling. Het 

rechtsherstel waarop de inverdenkinggestelde ingevolge 

deze verdragsbepalingen is gerechtigd, kan bestaan in een 

voor de burgerlijke rechtbank te vorderen schadevergoe-

ding of de vaststelling door het onderzoeksgerecht van die 

overschrijding, waarmee de vonnisrechter in het licht van 

de gehele rechtspleging rekening moet houden en waaruit 

hij de bij de wet bepaalde gevolgen moet afl eiden.

AR nr. P.15.1272.N

J.A.H. t/ A.M.

Volledige weergave: zie www.rw.be 

NOOT – Zie ook reeds: Cass. 14 april 2015, RW 2016-17, 

24, noot; Cass. 7 januari 2015, RW 2016-17, 25, noot.

Hof van Cassatie

2e Kamer – 24 maart 2015

Voorzitter: de h. Maff ei

Rapporteur: de h. Van Volsem

Openbaar ministerie: de h. Decreus

Advocaat: mr. Mitevoy

1. Politie – a) Gebruik van niet strikt noodzakelijk 

geweld door politieambtenaren tegen persoon die 

van zijn vrijheid is beroofd – Verbod van foltering en 

onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffi  ng 

– Verplichting van Staat om offi  cieel onderzoek te 

voeren – Inspanningsverbintenis – b)  Persoon die 

slachtoff er is van geweld terwijl hij werd gearresteerd 

of tijdens zijn detentie – Feitelijk vermoeden ten laste 

van overheden – Door Staat te leveren tegenbewijs 

– c) Discriminerend motief ten grondslag aan 

politiegeweld – Onderzoeksverplichting van Staat 

– Inspanningsverbintenis – 2.  Onderzoeksgerecht – 

Regeling van de rechtspleging – Algemeen – Nagaan of 

onderzoek volledig werd gevoerd en of het voldoende 

bezwaren heeft  opgeleverd – Uit art.  3 en 14 EVRM 

voortvloeiende procedurele verplichting

1. Het gebruik van niet strikt noodzakelijk geweld door 

politieambtenaren tegen een persoon die van zijn vrijheid 

is beroofd of die met politieambtenaren wordt geconfron-
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teerd, tast de menselijke waardigheid aan en houdt in de 

regel een schending in van art. 3 EVRM dat, zoals uitge-

legd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

de Staat verplicht om, indien een persoon op geloofwaar-

dige wijze aanvoert dat hij door politieambtenaren werd 

behandeld op een wijze die een schending uitmaakt van 

art.  3 EVRM, een offi  cieel onderzoek te voeren dat eff ec-

tief moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot de 

identifi catie en de bestraffi  ng van de verantwoordelijken.

Uit art. 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens, volgt dat indien een persoon 

het slachtoff er werd van geweld terwijl hij werd gearresteerd 

of tijdens zijn detentie, er een sterk feitelijk vermoeden be-

staat dat de overheden daarvoor verantwoordelijk zijn en 

dat het de Staat toekomt om daarvoor een overtuigende ver-

klaring te geven. Indien hij daarin niet slaagt, staat een ver-

dragsrechtelijke schending door de Staat vast. Uit deze be-

paling volgt evenwel niet dat de nationale rechter die moet 

oordelen over de aanwezigheid van voldoende bezwaren we-

gens het gebruik van niet-gerechtvaardigd geweld verdachte 

politieambtenaren, ertoe gehouden is de verklaringen van 

slachtoff ers als geloofwaardig aan te nemen en de verkla-

ringen van de verdachten als niet geloofwaardig te verwer-

pen. Dit zou een schending uitmaken van het door art. 6.2 

EVRM gewaarborgde vermoeden van onschuld, waarop ook 

politieambtenaren verdacht van niet-gerechtvaardigd ge-

weld zich kunnen beroepen.

De aan art.  3 EVRM door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens ontleende procedurele verplichting 

voor de Staat om een offi  cieel onderzoek te voeren dat ef-

fectief moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot 

de identifi catie en de bestraffi  ng van de verantwoordelij-

ken, is een inspannings- en geen resultaatsverplichting. 

Slechts die onderzoekshandelingen moeten worden gesteld 

die redelijkerwijze tot de identifi catie en de bestraffi  ng van 

de verantwoordelijken kunnen leiden.

Uit art. 3 en 14 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat indien aan po-

litiegeweld een discriminerend motief in de zin van art. 14 

EVRM ten grondslag zou kunnen liggen, op de Staten de 

verplichting rust om alle maatregelen te nemen die rede-

lijkerwijze mogelijk zijn om dit te onderzoeken. Deze aan 

art. 3 en 14 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens ontleende procedurele verplichting voor de 

Staat is een inspannings- en geen resultaatsverplichting. De 

overheden moeten de maatregelen nemen die, gelet op de 

concrete omstandigheden, redelijkerwijze kunnen bijdragen 

tot het verzamelen en bewaren van de bewijselementen, het 

geheel van concrete elementen onderzoeken om de waar-

heid te achterhalen en op een onafh ankelijke, objectieve en 

grondig gemotiveerde wijze beslissen, zonder die feiten te 

veronachtzamen die erop kunnen wijzen dat het geweld is 

ingegeven door een discriminerend motief.

Uit art. 3 en 14 EVRM, zoals uitgelegd door het Euro-

pees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat indien een 

persoon het slachtoff er werd van geweld terwijl hij werd 

gearresteerd of tijdens zijn detentie en hij beweert dat aan 

dat geweld een discriminerend motief in de zin van art. 14 

EVRM ten grondslag ligt, er een sterk feitelijk vermoeden 

bestaat dat de overheden daarvoor verantwoordelijk zijn 

en dat het de Staat toekomt om daarvoor een overtuigende 

verklaring te geven. Indien hij daarin niet slaagt, staat een 

verdragsrechtelijke schending door de Staat vast.

Het staat aan de onderzoeksgerechten om binnen de 

grenzen van hun bevoegdheid bij de regeling van de rechts-

pleging na te gaan of het onderzoek volledig werd gevoerd 

dan wel of het eventueel niet moet worden aangevuld, en 

om vervolgens te oordelen of het gerechtelijk onderzoek 

voldoende bezwaren heeft  opgeleverd om personen tegen 

wie de strafvordering werd ingesteld, te verwijzen naar het 

vonnisgerecht. Aldus wordt voldaan aan de uit art.  3 en 

14 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens afgeleide procedurele verplichting.

AR nr. P.14.1298.N

K.B. e.a. t/ M.V. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-

stelling, van 26 juni 2014, gewezen op verwijzing ingevol-

ge het arrest van het Hof van 14 januari 2014.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van art.  3 en 6 

EVRM, art. 417bis, 417ter, 417quater en 417quinquies Sw. 

en art. 37 Wet Politieambt: het arrest oordeelt dat het te-

genover de eiser aangewende politiegeweld in overeen-

stemming is met art.  37 Wet Politieambt, zonder even-

wel vast te stellen dat aan de vier voorwaarden daartoe 

is voldaan; de eiser heeft  steeds de noodzakelijkheid van 

zijn arrestatie betwist en het arrest spreekt zich daarover 

niet uit; het arrest geeft  niet aan dat het geweldgebruik 

tijdens de arrestatie noodzakelijk was; de eiser had noch-

tans verklaard dat de arrestatie plots, zonder enige reden, 

zonder enige verwittiging en gewelddadig was, welke ver-

klaring werd bevestigd door getuigen; het arrest geeft  niet 

aan hoe het wettelijk gebruik van het geweld kon leiden 

tot verwondingen van de eiser over het hele lichaam, van 

hoofd tot benen en met een arbeidsongeschiktheid van 

25 dagen tot gevolg; de verwijzing naar de verklaring van 

de verweerder 2 biedt daarvoor geen verantwoording; 

het arrest heeft  dan ook geen analyse gemaakt van de 

verenigbaarheid van de objectieve verwondingen van de 
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eiser en verklaringen van de verweerders, de medearres-

tanten en de andere getuigen, onder wie andere politie-

ambtenaren; er bestaan wel degelijk ernstige aanwijzin-

gen van schuld dat de verweerders zich schuldig hebben 

gemaakt aan een onmenselijke en vernederende behan-

deling in de zin van art. 417bis Sw. en dus in de zin van 

art. 3 EVRM.

2. Art.  3 EVRM bepaalt: «Niemand mag worden on-

derworpen aan foltering noch aan onmenselijke of verne-

derende behandeling of straff en».

3. Het gebruik van niet strikt noodzakelijk geweld door 

politieambtenaren tegen een persoon die van zijn vrijheid 

is beroofd of die met politieambtenaren wordt geconfron-

teerd, tast de menselijke waardigheid aan en houdt in de 

regel een schending in van art. 3 EVRM, zoals uitgelegd 

door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

4. Diezelfde verdragsbepaling, zoals uitgelegd door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verplicht de 

Staat om, indien een persoon op geloofwaardige wijze 

aanvoert dat hij door politieambtenaren werd behandeld 

op een wijze die een schending van die verdragsbepaling 

uitmaakt, een offi  cieel onderzoek te voeren dat eff ectief 

moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot de 

identifi catie en de bestraffi  ng van de verantwoordelijken.

5. Het staat aan de onderzoeksgerechten om binnen 

de grenzen van hun bevoegdheid bij de regeling van de 

rechtspleging na te gaan of het onderzoek volledig werd 

gevoerd dan wel of het eventueel niet moet worden aan-

gevuld, en om vervolgens te oordelen of het gerechtelijk 

onderzoek voldoende bezwaren heeft  opgeleverd om per-

sonen tegen wie de strafvordering werd ingesteld, te ver-

wijzen naar het vonnisgerecht. Aldus wordt voldaan aan 

de uit art. 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens afgeleide procedureverplichting.

6. Het arrest oordeelt dat:

–  uit de gedetailleerde verklaringen van de politie-in-

specteurs die ter plaatse aanwezig waren, blijkt dat N.R. 

niet wilde worden opgepakt, dat hij zich heeft  verzet en 

om hulp riep;

– daarop de eiser, zijn broer en de broer van N.R. zijn tus-

sengekomen;

–  de politiemensen hebben geprobeerd hen in bedwang 

te houden;

– uit de omstandige verklaring van de verweerder 2 zeer 

duidelijk blijkt in welke omstandigheden hij geweld heeft  

moeten gebruiken, onder andere met zijn wapenstok;

– nadat de eiser eindelijk kon worden geboeid, hij in het 

dienstvoertuig werd geplaatst;

–  de betrokken politie-inspecteurs allen verklaren dat 

zij moeilijkheden hebben ondervonden bij de interceptie 

van N.R. en dat de drie andere jongeren tussengekomen 

zijn om hem te helpen;

– de onafh ankelijke getuige M.L. verklaarde dat de men-

sen duidelijk niet wilden gearresteerd worden en gesticu-

leerden.

Met die redenen spreekt het arrest zich wel degelijk uit 

over de noodzakelijkheid van eisers arrestatie en het vol-

daan zijn aan de wettelijke voorwaarden van het gebruik 

van geweld bij die arrestatie.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

7. Het arrest oordeelt ook dat:

– de verweerder 2, die door de eiser wordt aangeduid als 

diegene die hem slagen heeft  toegebracht, dit niet ontkent 

maar in zijn omstandige verklaring zeer duidelijk uitlegt 

in welke omstandigheden hij geweld heeft  moeten ge-

bruiken, onder andere met zijn wapenstok;

– nadat de eiser eindelijk kon worden geboeid, hij in het 

dienstvoertuig werd geplaatst, hij zich van zijn handboei-

en kon ontdoen en probeerde te vluchten;

–  de verweerder 2 hem heeft  tegengehouden door hem 

achteruit te duwen, maar de eiser onmiddellijk reageerde 

door de verweerder 2 een vuistslag te geven richting aan-

gezicht;

– de verweerder 2 teneinde een tweede vuistslag te ont-

wijken zijn wapenstok heeft  gebruikt richting de linker-

schouder van de eiser, maar deze zich naar voor heeft  ge-

bukt waardoor hij de slag van de wapenstok op zijn hoofd 

heeft  geïncasseerd;

–  de verweerder 2 heeft  verklaard dat, eens dat de eiser 

terug in het dienstvoertuig was geplaatst, deze zich heeft  

blijven verzetten, voetstampen gaf en grote achterwaartse 

zwaaibewegingen maakte met de beide armen;

– de verweerder 2 de eiser dan op zijn buik en aangezicht 

op de voorste zitbank heeft  doen gaan liggen en hem met 

metalen handboeien heeft  geboeid;

– de eiser niet ontkent dat hij uit de combi heeft  willen 

vluchten;

– de verweerder 5 in zijn verklaring heeft  bevestigd dat de 

eiser een vuistslag gaf aan de verweerder 2;

– uit de foto’s en de doktersattesten blijkt dat de verwon-

dingen die de eiser heeft  opgelopen uit blauwe plekken 

bestonden, zwellingen en een opening van de hoofdhuid;

– de beschrijving van de verwondingen die de eiser over 

het hele lichaam heeft  opgelopen, zoals die uit de medi-

sche attesten van 29 augustus 2009 en 31 augustus 2009 

blijken, overeenstemmen met de letsels die hij kon oplo-

pen naar aanleiding van de feiten die zijn gebeurd bij zijn 

arrestatie zoals ze worden beschreven in de verklaring 

van de verweerder 2.

Met die redenen geeft  het arrest aan hoe het wettelijk 

gebruik van geweld aanleiding kon geven tot de door de 

eiser opgelopen verwondingen, zoals ze blijken uit de fo-

to’s en de medische attesten.

In zoverre mist het onderdeel evenzeer feitelijke grond-

slag.

8. Uit het geheel van de redenen die het arrest bevat 

met betrekking tot de fase van eisers arrestatie, blijkt dat 

de appelrechters wel degelijk een analyse maken van de 

verenigbaarheid van de verwondingen van de eiser en de 

tijdens het onderzoek afgelegde verklaringen.

In zoverre mist het onderdeel eveneens feitelijke grond-

slag.

9. Voor het overige verplicht het onderdeel tot een on-

derzoek van feiten, waartoe het Hof niet bevoegd is of 
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komt het op tegen de onaantastbare beoordeling van de 

feiten door de appelrechters.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van art.  3 en 

6 EVRM, art.  417bis, 417ter, 417quater en 417quinquies 

Sw. en art.  37 Wet Politieambt: het arrest baseert het 

oordeel met betrekking tot de afwezigheid van slagen of 

verwondingen of van een vernederende of onmenselijke 

behandeling tijdens de overbrenging naar het commissa-

riaat en op het commissariaat enkel op de verklaringen 

van de verweerders en laat de eenduidige verklaringen 

van de eiser, van de medearrestanten en van de andere 

getuigen, onder wie neutrale politieambtenaren, buiten 

beschouwing op grond van niet-relevante redenen; een 

beslissing tot buitenvervolgingstelling die voornamelijk 

is gebaseerd op de verklaringen van de betrokken poli-

tieambtenaren houdt een schending in van de procedu-

rele verplichting vervat in art.  3 EVRM, zoals uitgelegd 

door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; 

voor verwondingen overkomen aan personen die zich in 

hechtenis bevinden, geldt een sterk feitelijk vermoeden; 

het arrest had de verschillende verklaringen nauwkeurig 

met elkaar moeten vergelijken; het houdt geen rekening 

met het voormelde sterk feitelijke vermoeden dat niet al-

leen geldt met betrekking tot de tijdens de detentie opge-

lopen verwondingen, maar ook voor wat betreft  de even-

redigheid tussen het politiegeweld en het gedrag van het 

slachtoff er.

11. Uit art. 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat indien een 

persoon het slachtoff er werd van geweld terwijl hij werd 

gearresteerd of tijdens zijn detentie, er een sterk feitelijk 

vermoeden bestaat dat de overheden daarvoor verant-

woordelijk zijn en dat het de Staat toekomt om daarvoor 

een overtuigende verklaring te geven. Indien hij daarin 

niet slaagt, staat een verdragsrechtelijke overtreding van 

de Staat vast.

12. Uit deze bepaling volgt evenwel niet dat de natio-

nale rechter die moet oordelen over de aanwezigheid van 

voldoende bezwaren ten laste van wegens het gebruik van 

niet-gerechtvaardigd geweld verdachte politieambtena-

ren, ertoe gehouden is de verklaringen van slachtoff ers 

als geloofwaardig aan te nemen en de verklaringen van 

de verdachten als niet geloofwaardig te verwerpen. Dit 

zou een schending uitmaken van het door art. 6.2 EVRM 

gewaarborgde vermoeden van onschuld, waarop ook po-

litieambtenaren verdacht van niet-gerechtvaardigd ge-

weld zich kunnen beroepen.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechts-

opvatting, faalt het naar recht.

13. Met de redenen die het arrest bevat, geven de appel-

rechters aan waarom zij de verklaringen van de verweer-

ders, de eiser, de medearrestanten en andere getuigen, 

onder wie neutrale politieambtenaren, al dan niet geloof-

waardig achten. Uit de vermelde redenen blijkt eveneens 

dat zij de verschillende verklaringen nauwkeurig hebben 

onderzocht en tegen elkaar afgewogen, niet enkel wat de 

oorzaak van de door de eiser tijdens de detentie opgelo-

pen verwondingen betreft , maar ook wat de proportiona-

liteit van het aangewende geweld betreft .

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

14. Voor het overige verplicht het onderdeel tot een 

onderzoek van feiten, waartoe het Hof niet bevoegd is of 

komt het op tegen de onaantastbare beoordeling van de 

feiten door de appelrechters.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.

Derde onderdeel

15. Het onderdeel voert schending aan van art. 3 en 6 

EVRM, art. 417bis, 417ter, 417quater en 417quinquies Sw. 

en art. 37 Wet Politieambt: het arrest beperkt zich wat de 

fase van het vervoer naar en het verblijf in het ziekenhuis 

betreft  tot de vaststelling dat er geen element is dat erop 

wijst dat de verweerders de eiser naar het ziekenhuis heb-

ben gebracht; de omstandigheid dat uit het strafonder-

zoek niet is gebleken welke politieagent de eiser naar het 

ziekenhuis heeft  gebracht, toont aan dat het onderzoek 

wat deze fase betreft  niet afdoende werd gevoerd; een 

strafonderzoek dat niet kan leiden tot de bestraffi  ng van 

de betrokken politieagenten is niet effi  ciënt en houdt een 

schending in van de in art. 3 EVRM vervatte procedurele 

verplichting.

16. De aan art. 3 EVRM door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens ontleende procedurele verplichting 

voor de Staat om een offi  cieel onderzoek te voeren dat ef-

fectief moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden 

tot de identifi catie en de bestraffi  ng van de verantwoor-

delijken, is een inspannings- en geen resultaatsverplich-

ting. Slechts die onderzoekshandelingen moeten worden 

gesteld die redelijkerwijze tot de identifi catie en de be-

straffi  ng van de verantwoordelijken kunnen leiden.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechts-

opvatting, faalt het naar recht.

17. Het arrest oordeelt dat het onderzoek volledig is, 

daar alle onderzoekshandelingen dienstig voor de straf-

rechtelijke waarheidsvinding werden verricht. Daarmee 

geeft  het arrest te kennen dat redelijkerwijze geen onder-

zoekshandelingen meer konden worden bevolen die kon-

den leiden tot de identifi catie van inspecteurs die de eiser 

naar het ziekenhuis hebben gebracht.

In zoverre het onderdeel, dat niet beweert dat de eiser 

zelf het onderzoeksgerecht heeft  gevraagd aanvullend 

onderzoek te bevelen, aanvoert dat het gerechtelijk on-

derzoek niet eff ectief was zoals vereist door art. 3 EVRM, 

kan het niet worden aangenomen.

Tweede middel

18. Het middel voert schending aan van art.  3 en 14 

EVRM: het arrest kan niet volstaan met de bewering dat 
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uit de verklaringen van inspecteur N. en van de verweer-

der 9 niet kan worden afgeleid dat de gebruikte scheld-

woorden van racistische aard waren; beiden bevestigen 

dat er zowel aan de kant van de politie als aan de kant 

van de gearresteerden scheldwoorden zijn gevallen en dat 

de situatie onrustig was; aldus negeert het arrest  eisers 

verhaal zonder een overtuigende uitleg te geven en zon-

der nauwkeurig onderzoek; uit art. 3 en 14 EVRM, zoals 

uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens, volgt dat het racistische of discriminatoire op-

zet van verdachten van politiegeweld nauwkeurig moet 

worden onderzocht; de eiser en andere arrestanten heb-

ben vanaf het begin het racistische opzet van het geweld 

aangevoerd en het gebruik van scheldwoorden werd door 

inspecteur N. bevestigd; er bestaat dan ook een feitelijk 

vermoeden dat geldt indien de politieagenten geen over-

tuigende uitleg hebben voor de feiten.

19. Art. 14 EVRM bepaalt: «Het genot van de rechten 

en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, is verze-

kerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals 

geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere 

overtuiging, nationale of maatschappelijke afk omst, het 

behoren tot een nationale minderheid, vermogen, ge-

boorte of andere status».

20. Uit art. 3 en 14 EVRM, zoals uitgelegd door het Eu-

ropees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat in-

dien aan politiegeweld een discriminerend motief in de 

zin van art. 14 EVRM ten grondslag zou kunnen liggen, 

op de Staten de verplichting rust om alle maatregelen te 

nemen die redelijkerwijze mogelijk zijn om dit te onder-

zoeken. Deze aan art. 3 en 14 EVRM door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens ontleende procedurele 

verplichting voor de Staat is een inspannings- en geen 

resultaatsverplichting. De overheden moeten de maatre-

gelen nemen die, gelet op de concrete omstandigheden, 

redelijkerwijze kunnen bijdragen tot het verzamelen en 

bewaren van de bewijselementen, het geheel van concrete 

elementen onderzoeken om de waarheid te achterhalen 

en op een onafh ankelijke, objectieve en grondig gemoti-

veerde wijze beslissen, zonder die feiten te veronachtza-

men die erop kunnen wijzen dat het geweld is ingegeven 

door een discriminerend motief.

21. Uit art.  3 en 14 EVRM, zoals uitgelegd door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat 

indien een persoon het slachtoff er werd van geweld ter-

wijl hij werd gearresteerd of tijdens zijn detentie en hij 

beweert dat aan dat geweld een discriminerend motief in 

de zin van art. 14 EVRM ten grondslag ligt, er een sterk 

feitelijk vermoeden bestaat dat de overheden daarvoor 

verantwoordelijk zijn en dat het de Staat toekomt om 

daarvoor een overtuigende verklaring te geven. Indien 

hij daarin niet slaagt, staat een verdragsrechtelijke schen-

ding van de Staat vast.

22. Het staat aan de onderzoeksgerechten om binnen 

de grenzen van hun bevoegdheid bij de regeling van de 

rechtspleging na te gaan of het onderzoek volledig werd 

gevoerd dan wel of het eventueel niet moet worden aan-

gevuld, en om vervolgens te oordelen of het gerechtelijk 

onderzoek voldoende bezwaren heeft  opgeleverd om per-

sonen tegen wie de strafvordering werd ingesteld, te ver-

wijzen naar het vonnisgerecht. Aldus wordt voldaan aan 

de uit art. 3 en 14 EVRM door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens afgeleide procedurele verplichting.

23. Uit de voormelde bepalingen van het EVRM volgt 

evenwel niet dat de nationale rechter die moet oordelen 

over de aanwezigheid van voldoende bezwaren ten laste 

van politieambtenaren, verdacht van door een discri-

minerend motief ingegeven gebruik van geweld, ertoe 

gehouden is de verklaringen van slachtoff ers als geloof-

waardig aan te nemen en de verklaringen van de ver-

dachten als niet geloofwaardig te verwerpen. Dit zou 

een schending uitmaken van het door art.  6.2 EVRM 

gewaarborgde vermoeden van onschuld, waarop ook po-

litieambtenaren verdacht van geweld ingegeven door een 

discriminerend motief zich kunnen beroepen.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechts-

opvatting, faalt het naar recht.

24. Met de redenen die het arrest bevat, geven de ap-

pelrechters aan waarom zij van oordeel zijn dat er onvol-

doende bezwaren zijn om aan te nemen dat de door de 

politieambtenaren gebruikte scheldwoorden racistisch 

van aard waren. Uit die redenen blijkt eveneens dat zij 

daarbij de verschillende dossiergegevens nauwkeurig 

hebben onderzocht en tegen elkaar afgewogen.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

25. Voor het overige verplicht het onderdeel tot een 

onderzoek van feiten, waartoe het Hof niet bevoegd is of 

komt het op tegen de onaantastbare beoordeling van de 

feiten door de appelrechters.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.

...

Vierde middel

Eerste onderdeel

29. Het onderdeel voert miskenning aan van de moti-

veringsverplichting vervat in art. 6.1 EVRM en art. 14.1 

IVBPR en het algemene rechtsbeginsel van het recht van 

verdediging: het arrest is niet afdoende gemotiveerd; 

het is voor de eiser na lezing van het arrest onmogelijk 

te begrijpen wat de voornaamste redenen zijn die de bui-

tenvervolgingstelling van de verweerders kunnen recht-

vaardigen; het arrest geeft  geen enkel antwoord op de ba-

sisvragen van de eiser met betrekking tot het oordeel van 

het arrest in relatie tot zijn verwondingen en de gevolgen 

daarvan, de beoordeling van de geloofwaardigheid van 

de diverse verklaringen en het niet-volgen van de vorde-

ring van de procureur-generaal.

30. Het door art.  6.1 EVRM en art.  14.1 IVBPR ge-

waarborgde recht op een eerlijke behandeling van de 

zaak vereist dat de beslissing die ter gelegenheid van 

de regeling van de rechtspleging een einde maakt aan 

de strafvordering, de voornaamste redenen vermeldt 
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tot staving van die beslissing en dit ongeacht of er een 

conclusie is ingediend. Het is niet vereist dat de rechter 

een gedetailleerd antwoord verstrekt over elk mogelijk 

twistpunt. Het volstaat dat de rechter de redenen ver-

meldt die de burgerlijke partij in staat stellen de beslis-

sing te begrijpen.

31. De omstandigheid dat een burgerlijke partij het niet 

eens is met de beslissing van het onderzoeksgerecht tot 

buitenvervolgingstelling, houdt geen miskenning in van 

de uit art. 6.1 EVRM en art. 14.1 IVBPR afgeleide motive-

ringsverplichting.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.

32. Het arrest vermeldt wel degelijk de voornaamste 

redenen tot staving van de beslissing tot buitenvervol-

gingstelling. De vermelde redenen bieden een antwoord 

op eisers basisvragen en laten hem toe de beslissing te be-

grijpen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

...

NOOT – De positieve plichten van Staten op grond van 

art.  3 EVRM versus het vermoeden van onschuld van 

art. 6, tweede lid EVRM: bevestiging van een evenwicht (?)

1. In het hier besproken arrest moest het Hof van Cas-

satie zich buigen over de problematiek van (vermeend) 

politiegeweld bij arrestaties of ten aanzien van gedeti-

neerde personen, meer in het bijzonder in het licht van 

de mensenrechtelijke verplichtingen die op Staten rusten 

op grond van art.  3 en 6 EVRM. Het uitgangspunt van 

de hele problematiek vormt het vaste – en niet ter discus-

sie staande – gegeven dat politieoverheden hun toevlucht 

mogen nemen tot het gebruik van geweld in welbepaal-

de omstandigheden, waarbij dit niet in strijd is met het 

verbod op foltering, onmenselijke en vernederende be-

handelingen zoals dit vervat ligt in art.  3 EVRM. Het 

EHRM poneert hierover in algemene bewoordingen dat 

het gebruik van geweld redelijk, gerechtvaardigd en wet-

telijk kan zijn wanneer dit noodzakelijk en niet excessief 

– lees proportioneel – is (zie o.m. EHRM 12 april 2007, 

nr.  48130/99, Ivan Vasilev t/ Bulgarije, randnrs.  60-65; 

EHRM 24 juli 2007, nr. 36672/97, Kurnaz e.a. t/ Turkije, 

randnr. 52). Deze stelling wordt bevestigd in en door an-

dere internationale instrumenten en rechtscolleges (zie 

o.m. de Code of Conduct for Law Enforcement Offi  cials 

aangenomen door de VN-Algemene Vergadering in reso-

lutie 34/169 van 17  december 1979 (te vinden op http://

www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrep Com/

Background%20documents/CodeofConductfor lawEn-

fOffi  cials-E.pdf); IAHRM 4  juli 2007, Zambrano Vélez 

e.a. t/ Ecuador, randnrs.  83-85). Dit betekent ook dat 

zelfs geweld dat leidt tot intens lijden en ernstige pijn ge-

legitimeerd kan zijn door de omstandigheden, zolang dit 

noodzakelijk en niet-disproportioneel is (zie o.m. M. No-

wak, «What Practices Constitute Torture?: US and UN 

Standards», Hum.Rts.Q. 2006, 833 en 840).

Een pertinent voorbeeld in casu is het gebruik van ge-

weld bij het verrichten van arrestaties, wat perfect gele-

gitimeerd kan zijn in het licht van de omstandigheden 

(zie bv. EHRM 12 april 2007, nr. 48130/99, Ivan Vasilev 

t/ Bulgarije, randnr.  63). Dit uitgangspunt wordt naar 

Belgisch recht bevestigd in art. 37 van de wet van 5 au-

gustus 1992 op het politieambt (BS 22 december 1992), 

dat algemeen bepaalt dat elke politieambtenaar, bij het 

vervullen van zijn opdrachten, «rekening houdend met 

de risico’s die zulks meebrengt, geweld [kan] gebruiken 

om een wettig doel na te streven dat niet op een andere 

wijze kan worden bereikt. Elk gebruik van geweld moet 

redelijk zijn en in verhouding tot het nagestreefde doel 

(...)», waarna specifi eke gevallen worden opgesomd 

waarin het boeien van een persoon (art. 37bis) en zelfs 

het gebruik van vuurwapens (art.  38) mogelijk wordt 

geacht (zie hierover ook: R. Verstraeten, Handboek 

Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, nrs. 738-742). 

De keerzijde van de medaille is uiteraard dat geweld dat 

niet voldoet aan deze criteria – in het bijzonder omdat 

het niet noodzakelijk dan wel disproportioneel was – 

niet legitiem is en potentieel een schending van art.  3 

EVRM of zelfs een strafb aar feit uitmaakt, zoals slagen 

en verwondingen (art.  398 e.v. Sw.), doodslag (art.  393 

e.v. Sw) of nog foltering, onmenselijke of onterende be-

handeling (art. 417bisquinquies Sw.).

2. Terwijl bijgevolg het principiële uitgangspunt als zo-

danig niet betwist wordt, zit het probleem uiteraard in de 

praktische toepassing van de regel. Wanneer de overhe-

den immers teruggrijpen naar geweld en dit als gerecht-

vaardigd beschouwen, zullen personen tegen wie dit ge-

weld werd gebruikt dit eerder als verboden mishandeling 

aanmerken. Dit gaat bovendien verder dan de louter ma-

terieelrechtelijke vraag of het gebruikte geweld legitiem 

was dan wel verboden wegens excessief of gratuit. Het 

probleem rijst of, door wie en hoe dit onderzocht moet 

worden en of er eventueel de gepaste gevolgen aan gege-

ven moeten worden.

Een louter negatieve plicht voor Staten en hun over-

heden om niet terug te vallen op geweld dat verboden is 

overeenkomstig o.m. art.  3 EVRM, is in theorie welis-

waar mooi, maar zal praktisch gezien weinig impact heb-

ben als blijkt dat verboden handelingen, wanneer ze toch 

voorkomen, zonder enig gevolg blijven. Het is net deze 

bekommernis die aan de basis ligt van lang gevestigde 

rechtspraak van het EHRM dat Staten niet enkel de plicht 

hebben om zich te onthouden van geweld zoals dat ver-

boden wordt door art. 3 EVRM: «(...) the general prohibi-

tion of torture and inhuman or degrading treatment or 

punishment by agents of the State in particular would be 

ineff ective in practice if no procedure existed for the in-

vestigation of allegations of ill-treatment of persons held 

by them. (...) Th us, having regard to the general duty on 

the State under Article 1 of the Convention to «secure to 

everyone within [its] jurisdiction the rights and freedoms 

defi ned in [the] Convention», the provisions of Article 3 

require by implication that there should be some form of 
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eff ective offi  cial investigation where an individual makes a 

credible assertion that he has suff ered treatment infring-

ing Article 3 at the hands of, inter alia, the police or other 

similar authorities. 117. Th e essential purpose of such an 

investigation is to secure the eff ective implementation of 

the domestic laws prohibiting torture and inhuman or 

degrading treatment or punishment in cases involving 

State agents or bodies, and to ensure their accountabil-

ity for ill-treatment occurring under their responsibility» 

(zie o.m. EHRM 28 september 2015, nr. 23380/09, Bouyid 

t/ België, randnrs.  115-117 (eigen cursivering); zie ook: 

B. Vermeulen, «Freedom from Torture and Other Inhu-

man and Degrading Treatment or Punishment» in P. van 

Dijk, F. van Hoof, A. Van Rijn en L. Zwaak (eds.), Th eory 

and Practice of the ECHR, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

410-411; Y. Haeck en V. Staelens, «Artikel 3. Verbod van 

foltering en onmenselijke of vernederende behandelin-

gen of straff en» in J. Vande Lanotte en Y. Haeck (eds.) 

Handboek EVRM, Deel  2, Volume  I, Antwerpen, Inter-

sentia, 2004, 123-229). In het hier becommentarieerde ar-

rest bevestigt het Hof van Cassatie deze basisrechtspraak 

van het EHRM en past het deze toe op de onderliggende 

feiten van de zaak. Dit laatste gaat evenwel niet onopge-

merkt voorbij, meer precies omdat het Hof van Cassatie 

hierbij ook de evenwichtsoefening maakt met een ander 

fundamenteel mensenrecht, namelijk het vermoeden van 

onschuld zoals dat vervat ligt in o.m. art.  6, tweede lid 

EVRM.

3. De eiser in deze zaak had zich burgerlijke partij ge-

steld tegen verschillende politieambtenaren voor ver-

meende feiten van geweld, die hij aanmerkte als o.m. 

onmenselijke en onterende behandeling (art.  417bis-

quinquies Sw.), die ze gepleegd zouden hebben ten tijde 

van zijn arrestatie. Er werd een gerechtelijk onderzoek 

naar deze feiten gevoerd, maar fi naal besloot de Brusselse 

Kamer van Inbeschuldigingstelling om de in verdenking 

gestelde ambtenaren buiten vervolging te stellen wegens 

gebrek aan bezwaren dat het gebruikte geweld strafb aar 

zou zijn geweest. De eiser stelde hiertegen een voorzie-

ning in cassatie in, waarbij hij in essentie argumenteerde 

dat deze gang van zaken in strijd was met de positieve 

plicht van o.a. art. 3 EVRM (juncto art. 14 EVRM, daar 

hij eveneens poneerde dat het geweld racistisch gemoti-

veerd was).

In zijn arrest herneemt het Hof van Cassatie meteen 

de leer die het EHRM in zijn rechtspraak had uitgewerkt 

door te beslissen dat het gebruik van niet strikt noodza-

kelijk geweld door politieambtenaren tegen een persoon 

die van zijn vrijheid is beroofd of die met politieambte-

naren wordt geconfronteerd, de menselijke waardigheid 

aantast en in de regel een schending van art. 3 EVRM in-

houdt (rechtsoverweging 3; cf. o.m. EHRM 28 september 

2015, nr. 23380/09, Bouyid t/ België, randnr. 88). Het Hof 

van Cassatie vervolgt met de vaststelling dat, eveneens 

overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM, art.  3 

EVRM Staten verplicht om, indien een persoon op ge-

loofwaardige wijze aanvoert dat hij door politieambtena-

ren op een wijze werd behandeld die een schending van 

de verdragsbepaling uitmaakt, een offi  cieel onderzoek te 

voeren (rechtsoverweging  4; cf. o.m. EHRM 28  septem-

ber 2015, nr. 23380/09, Bouyid t/ België, randnr. 116). Het 

Hof van Cassatie beslist vervolgens dat dit inhoudt, naar 

de Belgische context verwoord, dat het aan de onder-

zoeksgerechten toekomt om binnen de grenzen van hun 

bevoegdheid bij de regeling van de rechtspleging na te 

gaan of het onderzoek volledig werd gevoerd dan wel of 

het eventueel niet moet worden aangevuld, en om vervol-

gens te oordelen of het gerechtelijk onderzoek voldoende 

bezwaren heeft  opgeleverd om personen tegen wie de 

strafvordering werd ingesteld, te verwijzen naar het von-

nisgerecht. «Aldus», dixit het Hof van Cassatie, «wordt 

voldaan aan de uit art. 3 EVRM door het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens afgeleide procedurever-

plichting» (rechtsoverweging 5).

4. In deze laatste zin lijkt het Hof evenwel net iets 

te kort door de bocht te gaan. Een betere formulering 

ware misschien geweest dat «principieel» wordt vol-

daan aan de procedureverplichting van art.  3 EVRM. 

In casu stelt het Hof immers vast dat de kamer van in-

beschuldigingstelling in haar arrest een aantal elemen-

ten gedetailleerd heeft overwogen om daarop te con-

cluderen dat het geweld noodzakelijk was en voldeed 

aan de wettelijke voorwaarden, in het bijzonder dat het 

niet disproportioneel was (rechtsoverwegingen  6-8). 

Het probleem is echter net dat de eiser in cassatie had 

aangevoerd dat met de argumenten en elementen die 

hij had aangedragen, geen enkele rekening werd ge-

houden en dat de kamer van inbeschuldigingstelling 

zich enkel op de verklaringen van de verweerders/po-

litieambtenaren had gebaseerd (rechtsoverweging  10). 

In respons hierop erkent het Hof van Cassatie welis-

waar, opnieuw verwijzend naar basisrechtspraak van 

het EHRM, dat indien een persoon het slachtoffer 

werd van geweld terwijl hij werd gearresteerd of tijdens 

zijn detentie, er overeenkomstig art. 3 EVRM een sterk 

feitelijk vermoeden bestaat dat de overheden daar-

voor verantwoordelijk zijn, dat het de Staat toekomt 

om daarvoor een overtuigende verklaring te geven en 

dat indien hij daarin niet slaagt, een verdragsrech-

telijke schending van de Staat vaststaat (rechtsover-

weging  11). Niettemin poneert het Hof daarop in de 

kernbepaling van dit arrest, «volgt [uit deze bepaling] 

evenwel niet dat de nationale rechter die moet oordelen 

over de aanwezigheid van voldoende bezwaren van we-

gens het gebruik van niet-gerechtvaardigd geweld ver-

dachte politieambtenaren, ertoe gehouden is de verkla-

ringen van slachtoffers als geloofwaardig aan te nemen 

en de verklaringen van de verdachten als niet geloof-

waardig te verwerpen. Dit zou een schending uitmaken 

van het door art.  6.2 EVRM gewaarborgde vermoeden 

van onschuld, dat ook politieambtenaren verdacht van 

niet-gerechtvaardigd geweld genieten» (rechtsoverwe-

ging  12 (eigen cursivering)). Het Hof bevestigt verder 

identiek dezelfde stelling voor de procedurele plicht 
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om te onderzoeken wanneer het gebruikte geweld een 

discriminerend motief gehad zou hebben en derhalve 

strijdig zou zijn met art.  3 juncto 14 EVRM (rechts-

overwegingen 21-23).

Eenieder geniet het vermoeden van onschuld zoals dit 

vervat ligt in art. 6, tweede lid EVRM, uiteraard dus ook 

politieambtenaren die verdacht worden van een strafb aar 

feit. Ten gevolge van dit beginsel ligt het bewijsrisico bij 

de vervolgende partij; en als er twijfel bestaat, moet die 

steeds in het voordeel van de verdachte persoon spelen 

(het principe in dubio pro reo, zie hierover: C. Van den 

Wyngaert, B. De Smet en S. Vandromme, Strafrecht, 

strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlij-

nen, Antwerpen, Maklu, 2014, 1286). Op zich is dit dus 

een volledig correcte uitspraak: mocht men in geval van 

twijfel steeds in het voordeel van het slachtoff er of het 

openbaar ministerie oordelen, dan zouden beide begin-

selen geschonden worden. Desondanks is dit een cor-

recte uitspraak waarbij één heel belangrijke kantteke-

ning gemaakt moet worden. Het Hof van Cassatie lijkt 

de plicht van de onderzoeksgerechten om na te gaan of 

er voldoende bezwaren bestaan van strafb are feiten tegen 

een verdachte persoon en waarvoor de genoemde princi-

pes onverkort gelden, te vereenzelvigen met de procedu-

rele plicht van art. 3 EVRM om een beweerde schending 

van deze bepaling te onderzoeken. Er moet evenwel een 

onderscheid worden gemaakt tussen een plicht tot straf-

rechtelijk onderzoek en de positieve plicht zoals die ver-

vat ligt in art. 3 EVRM. Het ene overlapt niet noodzake-

lijk met het andere, en in het bijzonder houdt het naleven 

van de laatste plicht niet noodzakelijk het instellen van 

een strafvervolging – en mogelijk het schenden of af-

schaff en van het vermoeden van onschuld – in. Belang-

rijk om op dit punt te beklemtonen, is het gegeven dat de 

positieve plicht van art.  3 EVRM bestaat, onafh ankelijk 

van de kwestie of er daadwerkelijk een materieelrechte-

lijke schending is geweest van art.  3 EVRM. M.a.w., als 

een Staat geen onderzoek voert op de wijze waarop hij het 

behoort te doen, kan art.  3 EVRM op procedureel vlak 

geschonden zijn, ook al blijkt uiteindelijk dat deze be-

paling op materieelrechtelijk vlak niet geschonden was, 

en dat er dus geen sprake was van een verboden folte-

ring, onmenselijke of vernederende behandeling (zie bv. 

EHRM 27 november 2008, nr. 24331/03, Spinov t/ Oekra-

ine, randnrs. 48-58).

Gelijklopend kan art.  3 EVRM op procedureel vlak 

nageleefd zijn, ook al was er wel degelijk sprake van een 

schending van deze bepaling op materieel vlak (cf. a con-

trario EHRM 20  juli 2014, nr. 47840/99, Balogh t/ Hon-

garije, randnr. 51). In het bijzonder kan het zelfs zijn dat 

men de procedurele verplichting heeft  nageleefd, ook al 

heeft  men nooit achterhaald wie de materiële schending 

heeft  begaan dan wel wie hier voor verantwoordelijk ge-

houden moet worden. Ook al komt het bv. in een geval 

van foltering nooit tot een strafrechtelijke vervolging, 

toch kan een Staat zijn procedurele verplichtingen van 

art. 3 EVRM volledig zijn nagekomen. Zoals het EHRM 

immers stelselmatig herhaalt – en ook het Hof van Cassa-

tie in dit arrest aangeeft  – houdt de procedurele verplich-

ting van art.  3 EVRM (alleen of gelezen in samenhang 

met art. 14 EVRM) een inspannings- en geen resultaats-

verbintenis in, in de zin dat het onderzoek moet kunnen 

leiden tot de identifi catie en bestraffi  ng van de verant-

woordelijken, zonder dat dit laatste noodzakelijkerwijs 

ook gebeurt (rechtsoverwegingen 16 en 20; cf. o.a. EHRM 

28 september 2015, nr. 23380/09, Bouyid t/ België, rand-

nr. 120; EHRM 2 oktober 2012, nr. 40094/05, Virabayan 

t/ Armenië, randnr. 162). Dit betekent in casu dat de fo-

cus niet zozeer moet liggen op de kwestie of per defi nitie 

een strafrechtelijke vervolging moe(s)t worden ingesteld, 

maar wel op de kwestie of het strafrechtelijk onderzoek 

voldeed. En wat dit laatste betreft , heeft  het EHRM heel 

duidelijk verschillende kwalitatieve criteria ontwikkeld 

in zijn rechtspraak.

5. In het hier geannoteerde arrest geeft  het Hof van 

Cassatie zelf aan, in navolging van de rechtspraak van 

het EHRM, dat het offi  ciële onderzoek eff ectief moet 

zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot de identi-

fi catie en bestraffi  ng van de verantwoordelijken (rechts-

overwegingen 4 en 16). Volgens het EHRM betekent dit 

laatste echter ook dat het onderzoek onafh ankelijk van 

diegenen die er het voorwerp van uitmaken gevoerd 

moet worden, zowel op hiërarchisch, institutioneel als 

op praktisch vlak. Het onderzoek moet ook ruim ge-

noeg opgevat worden; m.a.w., ook alle randomstandig-

heden moeten in acht genomen kunnen worden. Zo’n 

onderzoek moet ook met een zekere voortvarendheid 

gevoerd worden en binnen een redelijke termijn afge-

rond worden, en het slachtoff er moet de mogelijkheid 

hebben om eff ectief aan dit onderzoek deel te nemen om 

zo een zekere vorm van «public scrutiny» te garanderen. 

Boven alles echter moet het onderzoek grondig gevoerd 

worden, waarbij een serieuze poging wordt onderno-

men om de waarheid aan het licht te brengen. Dit bete-

kent ook dat de overheden alle redelijke stappen moe-

ten nemen om bewijs te verzamelen, inclusief o.m. het 

verhoren van getuigen en het voeren van forensisch on-

derzoek (zie o.m. EHRM 2 oktober 2012, nr. 40094/05, 

Virabayan t/ Armenië, randnrs. 162-162; EHRM 13 de-

cember 2012, nr.  39630/09, El-Masri t/ de voormalige 

Joegoslavische republiek van Macedonië, randnrs. 183-

185; EHRM 28 september 2015, nr. 23380/09, Bouyid t/ 

België, randnrs. 118-123). Wanneer het onderzoek leidt 

tot een vervolging, blijft  de procedurele plicht van art. 3 

EVRM eisen stellen: weliswaar is er geen verplichting 

om noodzakelijkerwijs tot een veroordeling te komen, 

maar nationale rechters mogen onder geen beding aan-

vaarden dat ernstige aanvallen op de fysieke en morele 

integriteit zonder meer vrijuit kunnen gaan (zie o.m. 

EHRM 20 oktober 2015, nr. 36617/07, Afet Süreyya Eren 

t/ Turkije, randnr. 39).

Net in het licht van deze criteria schuilt mogelijk het 

pijnpunt in dit arrest. Buiten een enkele verklaring van 

een neutrale getuige dat o.m. de eiser niet wilde gear-
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resteerd worden en dat deze laatste niet heeft  ontkend 

te willen vluchten, geeft  ook het Hof van Cassatie aan 

dat voor de rest – en in het bijzonder voor het gebruikte 

geweld – het arrest van de kamer van inbeschuldiging-

stelling hoofdzakelijk, om niet te zeggen nagenoeg inte-

graal, gebaseerd is op de verklaringen van de verweer-

ders zelf (rechtsoverwegingen  6 en 7). Niettemin blijkt 

het EHRM al veelvuldig zeer kritisch te zijn geweest over 

onderzoeken die hoofdzakelijk of enkel gebaseerd zijn 

op «politieverklaringen» (zie o.m. EHRM 29  april 2014, 

nr.  32277/07, Dekic e.a. t/ Servië, randnrs.  35-36), zeer 

zeker als het gaat om verklaringen van de geweldple-

gers zelf (EHRM 2  oktober 2012, nr.  40094/05, Viraba-

yan t/ Armenië, randnr. 164; EHRM 28 september 2015, 

nr. 23380/09, Bouyid t/ België, randnr. 129) of als het gaat 

om onderzoeken van politieambtenaren naar politieamb-

tenaren (EHRM 28 september 2015, nr. 23380/09, Bouyid 

t/ België, randnr.  129). Op zich is dit niet noodzakelijk 

nefast, maar dan moeten de overheden wel aangeven 

waarom de verklaringen van de politieambtenaren als 

geloofwaardig worden beschouwd en die van de eiser(s) 

als ongeloofwaardig. Zonder zo’n rechtvaardiging kan er 

sprake zijn van een gebrek aan de nodige objectiviteit en 

onafh ankelijkheid (EHRM 2 oktober 2012, nr. 40094/05, 

Virabayan t/ Armenië, randnrs.  165-167; EHRM 2  ok-

tober 2008, nr. 5742/02, Akulinin en Babich t/ Rusland, 

nr. 52). Belangrijk is dat hier ook mogelijk een taak toe-

komt aan de rechterlijke overheden; immers, zelfs al is er 

sprake van een gebrekkig onderzoek, de rechtbanken en 

hoven die zich over deze zaak dienen uit te spreken, kun-

nen deze gebreken wel remediëren door, in het kader van 

een procedure op tegenspraak, alle relevante elementen 

te behandelen en wel al het relevante bewijs te onderzoe-

ken, om zo alsnog de procedurele plicht van art. 3 EVRM 

na te leven (zie o.m. EHRM 29  april 2014, nr.  32277/07, 

Dekic e.a. t/ Servië, randnr.  38; EHRM 21  april 2011, 

nr. 42310/04, Nechiporuk en Yonkalo t/ Oekraïne, rand-

nr.  164). Het Hof van Cassatie geeft  aan dat dit in casu 

ook gebeurd zou zijn, namelijk doordat ook de verkla-

ringen van de eiser en andere getuigen zouden zijn on-

derzocht en afgewogen en doordat door de kamer van 

inbeschuldigingstelling zou zijn aangegeven waarom ze 

deze al dan niet geloofwaardig achtte (rechtsoverwegin-

gen  13 en 24). Niettemin is het opvallend dat, in de re-

delijk uitgebreide samenvatting die het Hof van Cassatie 

maakt van de overwegingen van de kamer van inbeschul-

digingstelling, er geen spoor is van deze verklaringen 

van de eiser, maar nagenoeg alleen van de stellingen van 

de verdachte personen. In het licht van de «particularly 

thorough scrutiny» die het EHRM vereist bij beweringen 

dat art. 3 EVRM was geschonden (EHRM 28 september 

2015, nr. 23380/09, Bouyid t/ België, randnr. 85), doet dit 

vraagtekens rijzen.

6. Daarmee is echter niet per defi nitie gezegd dat de 

eiser gelijk had in zijn stelling dat de gewelddaden van 

de politieambtenaren – die op zich niet betwist werden – 

strafb are feiten uitmaakten die vervolgd en bestraft  moe-

ten worden. Zoals eerder aangegeven, kan een volwaar-

dig en correct onderzoek conform art. 3 EVRM immers 

perfect uitwijzen dat er geen strafb aar feit is gepleegd of 

dat niet kan worden vastgesteld of een strafb aar feit is ge-

pleegd dan wel wie hiervoor verantwoordelijk zou zijn. 

Net zoals er ook perfect sprake kan zijn van een vervol-

ging en bestraffi  ng van een geweldmisdrijf in strijd met 

de procedurele eisen van art. 3 EVRM.

Dit arrest illustreert aldus treffend het belang van 

het maken van een onderscheid tussen het plegen 

van een misdrijf en het schenden van een mensen-

recht. Of beter: het vervolgen van strafbare feiten en 

het onderzoeken van een grondrechtenschending. 

In deze uitspraak lijkt er over deze twee – weliswaar 

sterk verwante maar niet geheel overlappende – plich-

ten verwarring te bestaan; een verwarring die ook 

in de hand gewerkt werd door de eiser zelf, daar hij 

in zijn middelen verwijst naar de misdrijven in het 

Strafwetboek terwijl hij er misschien beter mee had 

volstaan enkel de nuttige bepalingen van het EVRM 

in te roepen. Terecht wijst het Hof van Cassatie im-

mers op de basistaak van de onderzoeksgerechten, die 

steeds onverkort dezelfde blijft: deze dienen in essen-

tie na te gaan of het onderzoek voldoende elementen 

heeft opgeleverd om een of meer personen, genoemd 

in de eindvordering, door te verwijzen naar een von-

nisgerecht. Dit betekent ook dat, als er niet voldoende 

objectiveerbare aanwijzingen van schuld zijn die een 

voldoende graad van ernst vertonen, de onderzoeks-

gerechten de buitenvervolgingstelling kunnen beve-

len (zie: R. Verstraeten, o.c., nr.  1331; rechtsoverwe-

ging 27), ook in geval van politiegeweld. Art. 3 EVRM 

legt in dit licht geenszins een plicht op om politie-

ambtenaren per definitie als verdacht, of zelfs (quasi-)

schuldig te beschouwen en ze automatisch te vervol-

gen. Maar art. 3 EVRM legt wel een plicht op om een 

grondig, zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek te 

voeren, rekening houdend met de hierboven bespro-

ken elementen die het EHRM heeft aangereikt in zijn 

rechtspraak, en een doordachte afweging te maken 

van alle elementen, en niet – minstens de indruk te 

geven – louter terug te vallen op de verklaringen van 

de politieambtenaren. Terwijl het eerste potentieel 

strijdig zou zijn met art.  6, tweede lid EVRM (zie en 

vergelijk ook Dissenting Opinion of Judge Kjølbro bij 

EHRM 20 oktober 2015, nr. 15529/12, Balázs t/ Hon-

garije), is het niet-naleven van de tweede plicht moge-

lijk een schending van art. 3 EVRM. Maar het naleven 

van de ene kernbepaling betekent niet per definitie 

een schending van het andere grondrecht; het is een 

evenwichtsoefening met een grijze zone op de balans. 

Het is aan de overheden – zowel de onderzoekende als 

de rechterlijke – om het juiste equilibrium te vinden.
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