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Grondwettelijk Hof, arrest nr. 32/2021 van 25 februari 2021 (schorsing) 

 

 

Belang – Natuurlijke personen – Habeas Corpus – Internering van personen met een 

geestesstoornis 

 

Grondrechten – Habeas Corpus - Onevenredige inmenging in het recht om in persoon te 

verschijnen voor de kamer voor de bescherming van de maatschappij 

 

Risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel – vrijheidsberoving van kwetsbare personen 

– Onmogelijkheid om in persoon te worden gehoord voor de kamer voor de bescherming van 

de maatschappij 

 

 

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, werd de wet 

van 20 december 2020 « houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in 

het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 » aangenomen. 

Artikel 46 van die wet beoogt in principe een verbod voor geïnterneerden om in persoon te 

verschijnen voor de kamer voor de bescherming van de maatschappij. Verschillende 

geïnterneerde personen hebben daartegen een beroep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof en 

vragen de vernietiging en de schorsing van het betreffende artikel. Ze zijn van mening dat de 

beperking op procedurele waarborgen afbreuk doet aan de bescherming van hun vrijheid.   

 

In dit arrest bevestigt het Hof dat er sprake is van een inbreuk op de Grondwet en schorst het 

de bestreden bepaling. 

 

Het Hof bevestigt vooreerst zonder problemen het belang van de verzoekende partijen, de 

geïnterneerde personen. Het Hof verwijst daarvoor naar zijn rechtspraak rond habeas corpus 

(bescherming door een rechter in geval van vrijheidsbeneming). Dat is in alle omstandigheden 

een dermate essentieel aspect van de vrijheid van de burger, dat iedere fysieke persoon die zich 

op het Belgische grondgebied bevindt voortdurend belang heeft bij het respecteren van dit 

principe. Dit geldt des te meer voor geïnterneerde personen, omdat hun verhoor door de kamer 

voor de bescherming van de maatschappij van cruciaal belang is voor de oordeelsvorming van 

de rechter over hun persoonlijke, mentale of psychische toestand. Het wegnemen van deze 

waarborg kan een onnodige verlenging van hun internering of een onnodige weigering van een 

gevraagde maatregel met een impact op hun vrijheidsberoving tot gevolg hebben. 

 

Door dit risico op schade erkent het Hof het belang van de verzoekende partijen en bevestigt 

het de ontvankelijkheid van het beroep. Ditzelfde risico betreft volgens het Hof een ernstig 

nadeel, omdat het kwetsbare mensen treft en omdat het moeilijk te herstellen valt. Een 

onterechte vrijheidsberoving kan immers niet met terugwerkende kracht verholpen worden. 

 

Om de maatregel te schorsen, bevestigt het Hof het ernstige karakter van een middel dat de 

bestreden bepaling een schending betreft van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (gelijkheid 

en non-discriminatie), in samenhang gelezen met de artikelen 5, lid 4, en 13 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens (tussenkomst van een rechter bij vrijheidsberoving). 

 

Volgens het Hof beoogt de bestreden bepaling, in de context van een virale pandemie, de 

volksgezondheid te beschermen door fysieke contacten tussen mensen zo veel als mogelijk te 

beperken. Die doelstelling is legitiem, maar de opschorting van het recht van de geïnterneerde 
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om persoonlijk te worden gehoord, lijkt evenwel verder te gaan dan hetgeen strikt noodzakelijk 

is in het licht van die doelstelling.  

 

Volgens het Hof wordt niet aangetoond waarom die doelstelling niet zou kunnen worden bereikt 

aan de hand van minder beperkende maatregelen (zoals een verschijning via videoconferentie, 

een verschijning in een voldoende ruime, goed verluchte zittingszaal, of een zitting van de 

kamer voor de bescherming van de maatschappij in de instelling waarin de geïnterneerde 

verblijft). 

 

Het Hof beschouwt het middel als ernstig. De slotoverweging daarover is definitief: “B.8.5. 

Hoewel het legitieme doel dat erin bestaat de volksgezondheid te beschermen door fysieke 

contacten tussen mensen zo veel als mogelijk te beperken, een aanpassing van de procedure 

voor de kamer voor de bescherming van de maatschappij kan verantwoorden, zou het niet 

redelijkerwijs kunnen verantwoorden dat aan kwetsbare personen, zelfs tijdelijk, de 

mogelijkheid wordt ontzegd om in persoon te worden gehoord op de zittingen van de kamer 

voor de bescherming van de maatschappij, terwijl die kamer de mentale of psychische toestand 

waarin die personen zich bevinden, correct moet kunnen beoordelen om te vermijden dat zij 

langer dan noodzakelijk van hun vrijheid worden beroofd. De in het geding zijnde maatregel is 

onevenredig ten aanzien van het nagestreefde doel.” 


