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Europees Hof voor de Rechten van de Mens, arrest van 16 maart 2021, nr. 26404/18, 

Pîrjoleanu t. België 

 

 

Bijzondere detentieomstandigheden in België – Artikel 3 EVRM – Collectieve cel – Persoonlijke 

ruimte minder dan 3m² – Weerlegbaar vermoeden van schending – Geen weerlegging door 

Belgische Staat 

 

 

Het Mensenrechtenhof buigt zich in deze zaak over de detentieomstandigheden in de periode 

van 20 mei tot 21 september 2018 waarover de verzoeker zich beklaagt. De verzoeker is in die 

periode in de Antwerpse gevangenis opgesloten in een vuile, vochtige en beschimmelde 

groepscel van 8,36m² samen met twee andere gedetineerden. De cel was uitgerust met een toilet 

zonder doorspoelsysteem en 2 bedden. De verzoeker beschikte over 2 hemden en broeken. Het 

beddengoed was beperkt tot 2 lakens die om de 2 weken werden gewassen. De verzoeker voerde 

de schending aan van artikel 3 EVRM (verbod van foltering) en artikel 8 EVRM (recht op 

eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven) aan. 

 

Vooraleer over te gaan tot de beslechting van het geschil, schetst het Hof het juridisch kader 

waarin deze feiten zich voordoen. Het Hof valt daarvoor terug op bevindingen door de CPT1 

van de detentieomstandigheden in België. Het Hof verwijst naar zijn arrest in de zaak Vasilescu 

t. B., nr. 64682/12 van 25 november 20142 voor wat betreft de mogelijkheden om zich bij de 

nationale rechter te beklagen over de detentieomstandigheden en stelt vast dat het beklagrecht 

van de gedetineerden in de Basiswet van 12 januari 2005 nog niet in werking was getreden 

tijdens de detentie van de verzoeker. Het verwijst vervolgens naar zijn arrest Clasens t. België, 

nr. 26564/16 van 28 mei 20193  over de afwezigheid van een minimale dienstverlening bij 

staking in penitentiaire middens. Tot slot haalt het Hof ook de vaststellingen van de CPT in 

2013 en 2017 in verband met de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan. 

 

Het Hof onderzoekt vervolgens de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM. Het verwerpt 

vooreerst de exceptie van de Belgische Staat van onontvankelijkheid van de klacht van de 

verzoeker omdat hij heeft nagelaten de interne rechtsmiddelen, in casu bepaalde 

rechtsvorderingen bij de burgerlijke rechter, uit te putten. Het Hof verwerpt de exceptie met 

verwijzing naar voormelde arresten Vasilescu en Clasens omdat de daarin beschreven 

structurele problemen bij detentie nog steeds actueel zijn. 

 

Voor de beoordeling van de gegrondheid van de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM 

gaat het Hof uit van zijn princiepsarrest Muršić t. Croatië, nr. 7334/13 van 20 oktober 20164. In 

dat arrest heeft het Hof bevestigd dat 3 m² vloeroppervlakte per gedetineerde (incl. 

meubelruimte, maar zonder sanitair) in een collectieve cel de relevante minimumnorm is voor 

de beoordeling van de voorwaarden van omstandigheden van detentie op grond van artikel 3 

EVRM. Detentieomstandigheden waarin de persoonlijke ruimte minder dan 3 m² in een 

collectieve cel bedraagt, doet het Hof sterk vermoeden dat die bepaling geschonden wordt. Dat 
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vermoeden kan weerlegd worden door specifieke elementen aan te tonen die deze bijzondere 

detentieomstandigheid op een passende manier zouden kunnen compenseren. 

 

Het Hof stelt vervolgens vast dat de Belgische Staat in deze zaak 1) de andere door de verzoeker 

aangehaalde materiële detentieomstandigheden niet betwist, 2) geen enkel element inroept dat 

het ongemak van onvoldoende persoonlijke ruimte op een doorslaggevende manier had kunnen 

verzachten, en 3) het aanhoudende gebrek aan fysieke activiteit, het gebrek aan adequate 

hygiëne en de onmogelijkheid van contact met de buitenwereld tijdens de personeelsstaking 

evenmin betwist. 

 

Het Hof herinnert eraan dat het reeds de schending van artikel 3 EVRM door de Belgische Staat 

in 2 gelijkaardige zaken heeft aangenomen (arresten Vasilescu en Clasens) en concludeert dat 

de klacht op grond van artikel 3 EVRM gegrond is. De schending van artikel 8 wijst het Hof 

kort af. Het Hof aanvaardt dat de verzoeker morele schade heeft geleden door de met artikel 3 

EVRM strijdige detentieomstandigheden en kent een billijke genoegdoening toe die begroot 

wordt op 4200 euro. 

 

 

  


