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EVRM – Schending – Verplichtingen verantwoordelijke Staat – Herstel van de toestand van 

vóór de schending – Zo nodig een passende genoegdoening 

EVRM – Schending – Verplichting verdragsluitende Staat – Verplichtingen krachtens nationaal 

recht – Onderscheid 

EVRM – Schending – Billijke genoegdoening – Geen beletsel volledige schadevergoeding 

volgens nationaal recht  

 

 

1. Uit de artikelen 32, eerste lid, 41 en 46, § 1, van het EVRM volgt enerzijds dat een arrest van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) waarbij een schending van een 

bepaling van het Verdrag of van de Protocollen wordt vastgesteld, de Staat die voor de 

schending verantwoordelijk is, ertoe verplicht een einde te maken aan de schending en de 

gevolgen ervan ongedaan te maken op zodanige wijze dat de toestand van vóór de schending 

zo veel mogelijk wordt hersteld, en anderzijds, dat indien het nationale recht niet of slechts ten 

dele toelaat de gevolgen van de schending ongedaan te maken, het EHRM bevoegd is de 

benadeelde partij zo nodig een genoegdoening toe te kennen op de wijze dat het passend acht. 

 

2. De verplichting van een verdragsluitende Staat om gevolg te geven aan een arrest van het 

EHRM dat een schending van een bepaling van het Verdrag of van de Protocollen vaststelt, 

mag niet worden verward met de verplichtingen die krachtens het nationale recht op de Staat 

rusten. 

 

3. Het feit dat het EHRM een arrest heeft gewezen waarin een schending van een bepaling van 

het Verdrag of van de Protocollen wordt vastgesteld en de benadeelde partij krachtens artikel 

41 van het EVRM tot billijke genoegdoening wordt toegekend, belet de nationale autoriteiten 

van de verdragsluitende Staat niet om die partij een aanvullende schadevergoeding toe te 

kennen die niet is gebaseerd op de artikelen 41 en 46 EVRM, maar op bepalingen van nationaal 

recht die, zoals de artikelen 1382 en 1383 van het oude Burgerlijk Wetboek, een volledige 

vergoeding voorzien van de schade die door een fout van de Staat aan anderen is toegebracht. 

 

R. R. wordt in 2003 geïnterneerd. Verschillende verzoeken van R. R. (2010 en 2017) om zijn 

vrijlating worden afgewezen door onderscheiden rechtsinstanties. 

 

R. R. dient in 2011 een verzoekschrift in bij het EHRM. In een eerste arrest heeft het EHRM 

(tweede sectie) op 18 juli 2017 een schending van artikel 3 EVRM aangenomen en R. R. een 

billijke genoegdoening van 15.000 euro wegens morele schade toegekend. Vervolgens heeft de 

Grote Kamer van het EHRM waarnaar de zaak op verzoek van R. R. werd verwezen, op 31 

januari 2019 besloten tot een schending van de artikelen 3 en 5 EVRM van begin 2004 tot 

augustus 2017, en tot een schending van artikel 3 EVRM van augustus 2017 tot heden. De Grote 

Kamer heeft de door R. R. gevorderde billijke genoegdoening wegens morele schade toegekend 

beperkt tot 32.500 euro. 

 

R. R. start in 2014 ook een burgerlijke procedure tegen de Belgische Staat op basis van artikel 

1382 oud Burgerlijk Wetboek. De eerste rechter beslist in 2016 dat de internering van R. R. 

vanaf 2010 een fout uitmaakt van de Staat en kent een morele schadevergoeding toe van 15.000 

euro. Het hof van beroep hervormt het vonnis en wijst de vordering van R. R. af. 
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Het Hof van Cassatie vernietigt het door R. R. bestreden arrest van 5 maart 2020. 

 

Het Hof van Cassatie stelt vooreerst vast dat artikel 32, eerste lid EVRM bepaalt dat de 

rechtsmacht van het EHRM zich uitstrekt tot alle kwesties met betrekking tot de interpretatie 

en de toepassing van het Verdrag en de Protocollen die aan het Hof worden voorgelegd zoals 

bepaald in de artikelen 33, 34, 46 en 47 EVRM. Verder dat artikel 46, eerste lid EVRM bepaalt 

dat de verdragsluitende Staten zich ertoe verbinden zich te houden aan de einduitspraak van het 

EHRM in de zaken waarbij zij partij zijn. En dat artikel 41 EVRM bepaalt dat het EHRM, 

indien nodig, een billijke genoegdoening toekent aan de benadeelde indien het EHRM vaststelt 

dat er een schending van het Verdrag of van de Protocollen heeft plaatsgevonden en indien het 

nationale recht van de betrokken verdragsluitende Staat slechts gedeeltelijk rechtsherstel toelaat. 

 

Na deze vaststelling volgen een aantal algemene overwegingen: 

 

- uit deze bepalingen volgt enerzijds dat een arrest van het EHRM dat een schending van 

een bepaling van het Verdrag of van de protocollen vaststelt, de voor de schending 

verantwoordelijke staat ertoe verplicht een einde te maken aan de schending en de 

gevolgen ervan ongedaan te maken op zodanige wijze dat de toestand van vóór de 

schending zo veel mogelijk wordt hersteld, en anderzijds, dat indien het nationale recht 

het niet of slechts ten dele mogelijk maakt om de gevolgen van de schending ongedaan 

te maken, het EHRM bevoegd is om de benadeelde partij zo nodig de genoegdoening 

toe te kennen dat het passend acht; 

 

- de verplichting van een verdragsluitende staat om gevolg te geven aan een arrest van 

het EHRM dat een schending van een bepaling van het Verdrag of van de Protocollen 

vaststelt, mag niet worden verward met eventuele verplichtingen die krachtens het 

nationale recht op de staat rusten; 

 

- het feit dat het EHRM een dergelijke schending heeft vastgesteld en de benadeelde partij 

de in artikel 41 van het EVRM bedoelde billijke vergoeding heeft toegekend, staat er 

niet aan in de weg dat de nationale autoriteiten van de verdragsluitende staat deze partij 

een aanvullende vergoeding toekennen die niet is gebaseerd op de artikelen 41 en 46 

EVRM, maar op bepalingen van nationaal recht die, zoals de artikelen 1382 en 1383 

oud Burgerlijk Wetboek, een volledige vergoeding voorzien van de schade die door een 

fout van de staat aan anderen is toegebracht. 

 

Het Hof van Cassatie beoordeelt vervolgens het bestreden arrest van 20 maart 2020: 

 

- het bestreden arrest stelt vast dat het EHRM bij arrest van 31 januari 2019 in de zaak 

van R. R. tegen België een schending van de artikelen 3 en 5 van het EVRM heeft 

vastgesteld, maar heeft aangenomen "dat niet is aangetoond dat er een oorzakelijk 

verband bestaat tussen [deze] schending. En de door [R. R.] gestelde materiële schade" 

en heeft "zijn vorderingen dienaangaande" afgewezen en hem "op billijkheidsgronden, 

overeenkomstig artikel 41 van het Verdrag, [...] een bedrag van tweeëndertigduizend 

vijfhonderd euro ter vergoeding van niet-geldelijke schade" toegekend; 

 

- door de vordering van R. R. "op grond van de artikelen 1382 en volgende van het 

Burgerlijk Wetboek" tot volledige vergoeding van de schade die hij door de fout van de 

Belgische Staat heeft geleden, "niet-ontvankelijk of althans ongegrond" te verklaren 

omdat (1) het hof van beroep "het gezag van het in kracht van gewijsde gegane arrest 
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van het Europees Hof voor de rechten van de mens [...] moet eerbiedigen" [...], waaruit 

volgt dat het recht van [R. R.] op schadevergoeding definitief is vastgesteld", (2) R. R. 

"schadevergoeding heeft verkregen voor het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, die blijkens het arrest van de [...] van 31 januari 2019, de schending van de 

artikelen 3 en 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden door [de Belgische Staat] gedurende de lange periode van 

internering volledig vergoedt" en (3) het hof van beroep "de beslissing van het EHRM 

[niet] naast zich kon neerleggen en de benadeelde persoon [niet] de volledige 

vergoeding van zijn schade kon toekennen door te oordelen alsof over de schade nog 

geen beslissing was genomen", heeft het bestreden arrest voornoemde 

verdragsbepalingen geschonden. 

 

Het Hof van Cassatie vernietigt bijgevolg het bestreden arrest en verwijst de zaak naar een 

ander hof van beroep. 


