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EHRM 9 februari 2016

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Onwerkzame 

voorlopige hechtenis – Schadevergoeding

1. In dit arrest deed het EHRM in een zaak tegen Bel-

gië uitspraak over de kwestie of een beslissing waarin er 

werd geoordeeld dat een vrijgesproken beklaagde geen 

schadevergoeding wegens een door hem ondergane on-

werkzame voorlopige hechtenis toegekend kreeg, niet 

strijdig is met het vermoeden van onschuld, zoals vastge-

legd in art. 6, § 2 EVRM.

2. De klager werd op 30  oktober 2003 gearresteerd. 

De dag erna werd hij door de onderzoeksrechter onder 

aanhoudingsbevel geplaatst wegens betrokkenheid bij 

een ongeval waarbij het slachtof er van het balkon van 

zijn appartement viel. De voorlopige hechtenis werd op 

9  juli 2004 beëindigd ingevolge een beschikking van de 

raadkamer. Ten gronde werd de klager zowel in eerste 

aanleg als in hoger beroep vrijgesproken. Na de strafpro-

cedure vroeg de klager aan de minister van Justitie een 

vergoeding wegens de ondergane onwerkzame voorlo-

pige hechtenis. Die werd afgewezen als ongegrond, daar 

de klager door zijn eigen gedrag de voorlopige hechtenis 

of de handhaving ervan had uitgelokt (§ 13). Ook het ho-

ger beroep tegen deze beslissing werd om diezelfde reden 

afgewezen als ongegrond. De commissie antwoordde te-

vens dat de minister van Justitie in zijn beslissing, door 

het gedrag van de klager inzake de toepassing van de 

voorlopige hechtenis in acht te nemen, het vermoeden 

van onschuld niet had geschonden. Met dit gedrag werd 

immers enkel rekening gehouden in het kader van de ver-

goedingsprocedure, en niet om de schuld van de klager te 

beoordelen (§ 14).

3. Voor het EHRM betoogde de klager dat zijn vermoe-

den van onschuld geschonden werd door de beslissing 

van de commissie en meer specii ek door de handelwijze, 

de motivering en de taal waarin deze beslissing genomen 

was. In het bijzonder klaagde hij aan dat de commissie 

nieuwe elementen uit het strafdossier had gebruikt die 

niet bevestigd waren in de eindbeslissing van de straf-

rechter. Zodoende maakte de commissie volgens de kla-

ger een nieuwe feitenanalyse (§ 19).

Het EHRM oordeelde ten eerste dat het toepassingsge-

bied van art.  6, § 2 EVRM niet beperkt is tot hangende 

strafprocedures, maar ook van toepassing is op rech-

terlijke beslissingen genomen na de stopzetting van de 

strafvervolging of na een vrijspraak, dus ook op proce-

dures waarin een i nanciële vergoeding wordt gevraagd 

door een voormalige verdachte (§ 21). De toepasselijkheid 

van art. 6, § 2 EVRM betekent evenwel niet dat deze be-

paling aan de verdachte ook ef ectief een recht op scha-

devergoeding verleent wegens een rechtmatig ondergane 

voorlopige hechtenis, of een terugbetaling van kosten in-

dien aan de strafvervolging een einde komt of indien hij 

wordt vrijgesproken (§ 23). Een beslissing waarbij aan een 

verdachte na stopzetting van de strafvervolging een ver-

goeding wegens onwerkzame voorlopige hechtenis wordt 

geweigerd, kan pas een schending van art. 6, § 2 EVRM 

opleveren indien de onafscheidelijke motieven van deze 

beslissing in wezen de schuld van de verdachte vaststel-

len, zonder dat deze schuld voorafgaandelijk wettelijk 

werd vastgesteld (§ 22).

Vervolgens ging het Hof na of de handelwijze, de mo-

tieven of de gebruikte termen in de beslissing van de 

commissie twijfels deden rijzen over het vermoeden van 

onschuld in de persoon van de klager, waarvan de schuld 

voorafgaandelijk niet wettelijk werd vastgesteld (§ 24). In 

casu stelde het Hof vast dat de commissie niet gewoon de 

beslissing van de minister van Justitie had overgenomen, 

maar aan haar beslissing een eigen motivering met nieu-

we elementen had gegeven (§  27). De bewoordingen die 

de commissie in haar beslissing gebruikte, werden door 

het Hof beschouwd als indicaties aangaande het gedrag 

van de klager, die de Belgische gerechtelijke overheden 

ertoe noopten om de klager zo lang van zijn vrijheid te 

beroven (§§ 28-29). De gebruikte bewoordingen houden 

daarbij op zichzelf geen vaststelling in van de schuld van 

de klager (§ 30). Zodoende besloot het EHRM unaniem 

dat het EVRM niet werd geschonden (§ 31).

4. Dat een vrijgesproken beklaagde geen schadever-

goeding krijgt wegens een onwerkzame voorlopige hech-

tenis, is dus op zichzelf niet strijdig met het vermoeden 

van onschuld. Art.  6, §  2 EVRM is wel van toepassing 

op de vergoedingsprocedure, maar deze bepaling brengt 

geenszins enig automatisme in de toekenning van een 

i nanciële vergoeding met zich mee. Het vermoeden van 

onschuld zal pas geschonden zijn indien in de motive-

ring van de negatieve beslissing de schuld van de ver-

dachte wordt vastgesteld, zonder dat deze schuld vooraf 

wettelijk werd bepaald. Dit moet geval per geval worden 

beoordeeld. Uit het arrest kan tevens worden afgeleid 

dat een nationale instantie die zich over het verzoek tot 

schadevergoeding dient uit te spreken het vermoeden van 
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onschuld niet schendt indien ze, in vergelijking met de 

strafrechtelijke beslissing, een nieuwe feitenanalyse door-

voert en zodoende nieuwe elementen uit het strafdossier 

gebruikt ter motivering van haar beslissing.

(Cheema t/ België)

(Elektronische vindplaats: http://www.echr.coe.int/

echr/)

Tim De Coster

Universiteit Antwerpen

EHRM 4 december 2015

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van 

het privé- en gezinsleven – Geheime interceptie van 

telefoonverkeer – Actio popularis

1. Roman Zakharov is de hoofdredacteur van een uit-

geverij in Sint-Petersburg en maakt in zijn professionele 

hoedanigheid gebruik van verschillende aanbieders van 

mobiele telefoonnetwerken. In december 2003 dagvaardt 

hij drie telefoonmaatschappijen, waarbij hij een schen-

ding inroept van zijn recht op vertrouwelijk telefoonver-

keer. In het bijzonder richt hij zich op Ministeriële Rege-

ling 70, die aanbieders van mobiele telefoonnetwerken 

verplicht om apparatuur te installeren waardoor de vei-

ligheidsdiensten alle communicatie kunnen onderschep-

pen zonder voorafgaande rechterlijke controle.

Zakharov verzoekt de rechtbank om de overheid te 

bevelen deze apparatuur te laten verwijderen en hem te 

verzekeren dat enkel geautoriseerde personen toegang 

zouden hebben tot zijn mobiel telefoonverkeer. In decem-

ber 2005 verwerpt de rechtbank te Sint-Petersburg deze 

eis en in hoger beroep wordt deze uitspraak bevestigd. 

In beide gevallen gebeurt dit op basis van eenzelfde re-

denering: Zakharov kan niet bewijzen dat zijn eigen tele-

foonverkeer ef ectief is onderschept en de installatie van 

apparatuur die het mogelijk maakt om telefoonverkeer te 

onderscheppen, is op zichzelf niet voldoende om te kun-

nen spreken van een schending van zijn recht op privacy. 

Daarop stapt Zakharov naar het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, waar de zaak naar de grote kamer 

verwezen wordt.

2. Zakharov voert aan dat het systeem van geheime 

interceptie van mobiel telefoonverkeer zijn recht op eer-

biediging van het privéleven schendt (art. 8 EVRM). De 

grote kamer oordeelt dat dit inderdaad het geval is en 

ontwikkelt een robuuste test om het gebruik van surveil-

lancemaatregelen door de Staat te toetsen aan het EVRM.

Die systematische toets van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens bouwt voort op eerdere recht-

spraak van dit hof m.b.t. systemen die erop gericht zijn 

communicatie te onderscheppen en te analyseren. De 

grote kamer slaagt erin om deze rechtspraak om te zetten 

naar een omvattende en grondige toets om surveillan-

cemaatregelen mee te controleren, waarbij het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens naar zowel the law in 

the books als the law in action kijkt. Eerst ontwikkelt het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens een ontvan-

kelijkheidstest m.b.t. surveillancemaatregelen, om in een 

tweede fase de maatregelen ten gronde te analyseren. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens maakt 

hierbij gebruik van verschillende criteria om de overeen-

stemming van een surveillancesysteem met het EVRM te 

toetsen.

3. Inzake de ontvankelijkheid herhaalt het Hof dat het 

EVRM in beginsel geen actio popularis toelaat (§  164). 

Het is in principe dus niet mogelijk om een wet in ab-

stracto aan te vechten voor het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, maar het Hof aanvaardt onder 

twee voorwaarden een uitzondering op dit principe voor 

geheime surveillancemaatregelen (§  171). Eerst kijkt het 

Hof naar de omvang van de wetgeving die geheime sur-

veillance toelaat en onderzoekt het in welke mate ver-

zoeker erdoor getrof en kan worden, eventueel omdat 

verzoeker behoort tot een groep op wie de specii eke wet 

zich richt of omdat de wet zodanig ruim is dat het alle 

gebruikers van een communicatiedienst omvat en hun 

gegevens kan onderscheppen. In de tweede plaats onder-

zoekt het Hof welke rechtsmiddelen er mogelijk zijn op 

het nationale niveau en of de intensiteit van de toetsing 

ah angt van de ef ectiviteit van deze rechtsmiddelen. In-

dien aan beide voorwaarden is voldaan, moet verzoeker 

niet bewijzen dat de surveillancemaatregelen hem per-

soonlijk tref en en is een soort van actio popularis moge-

lijk. Indien het Hof de nationale rechtsmiddelen ef ectief 

acht, zal verzoeker moeten aantonen dat de in het geding 

zijnde wetgeving hem potentieel kan tref en.

Bij de toepassing van deze voorwaarden op de aange-

vochten Russische wetgeving komt het Hof tot de con-

clusie dat de maatregelen dermate ruim zijn dat de com-

municatie van iedereen die gebruik maakt van mobiele 

telefoondiensten eventueel onderschept kan worden door 

de veiligheidsdiensten, zonder dat de persoon zelf daar 

ooit van op de hoogte zal worden gesteld (§ 175). Samen 

met de afwezigheid van enige ef ectieve mogelijkheid om 

de toepassing van deze wetgeving aan te vechten op het 

nationale niveau, oordeelt het Hof dat een toetsing van 

deze wetgeving in abstracto gerechtvaardigd is (§ 178).

4. Ten gronde oordeelt het Hof dat de eis van een wet-

telijke basis zowel inhoudt dat een wet een basis moet 

hebben in het nationale recht, maar dat de wet daarnaast 

ook moet voldoen aan de eisen van rechtsstatelijkheid. 

Dit betekent dat het recht moet voldoen aan bepaalde 

kwaliteits eisen (§ 228). Het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens oordeelt dat er in zaken over geheime 

at apmaatregelen een nauwe band is tussen de wettelij-

ke basis van de inmenging en de vraag of de maatregel 

noodzakelijk is in een democratische samenleving. Dat 

betekent dat het recht niet alleen toegankelijk en voor-

zienbaar moet zijn, maar ook dat geheime at apmaatre-

gelen enkel mogen worden toegepast wanneer dat nood-
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