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Europees Hof voor de Rechten van de Mens, arrest van 30 maart 2021, nr.  82087/17, D.C. 

/ België 
 

 

Internering - rechtmatigheid van de beslissing - procedurele waarborgen 

 

 

De verzoeker, D.C., heeft de Belgische nationaliteit en is geboren in 1987. Op het ogenblik van 

de indiening van zijn verzoekschrift zat hij in de gevangenis van Leuven. 

 

De zaak had betrekking op de rechtmatigheid van de beslissing om de verzoeker in hechtenis 

te nemen en op vermeende schendingen van de procedure die tot zijn hechtenis hebben geleid. 

D.C. stelde dat zijn vrijheidsberoving, bevolen door de onderzoeksrechter, niet rechtmatig was 

omdat daartoe was besloten op basis van een verslag van een psychiater die hem niet had 

ontmoet en een psychologisch verslag van meer dan anderhalf jaar oud. Hij beklaagde zich er 

ook over dat de onderzoeksgerechten hadden geweigerd bepaalde getuigen en deskundigen op 

te roepen, dat de hoorzittingen niet openbaar waren en dat de kamer van inbeschuldigingstelling 

niet onpartijdig was geweest. 

 

In augustus 2015 viel D.C. een derde aan met een mes en werd diezelfde dag door de politie 

aangehouden. De volgende dag werd hij beschuldigd van poging tot moord en in voorlopige 

hechtenis genomen in de gevangenis van Lantin. In september 2015 diagnosticeerde een 

psycholoog de verzoeker met paranoïde schizofrenie en oordeelde hij dat de verzoeker een 

gevaar voor zichzelf en voor de samenleving was. In juni 2016 heeft de raadkamer zijn 

internering bevolen. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft vervolgens in maart 2017 zijn 

internering uitgesproken. Zijn cassatieberoep is in mei 2017 verworpen. 1  De kamer ter 

bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank heeft de voorwaardelijke 

invrijheidstelling van de verzoeker bevolen met ingang van 22 maart 2018 met het oog op zijn 

opname in een psychiatrisch ziekenhuis. 

 

D.C. beriep zich op de artikelen 5, §§ 1, 4 en 6 (recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon 

/ recht op een snelle beslissing over de rechtmatigheid van zijn detentie) van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Het beroep betreft de rechtmatigheid van 

het besluit om de verzoeker te interneren, dat is genomen op basis van een psychiatrisch rapport 

dat is opgesteld zonder dat de psychiater de verzoeker heeft ontmoet. Het betreft ook vermeende 

procedurele tekortkomingen, met name de weigering van de rechtscolleges om getuigen en 

deskundigen op te roepen en het niet openbaar laten plaatsvinden van bepaalde hoorzittingen. 

 

Het Hof verwerpt de klachten van de verzoeker over de rechtmatigheid van zijn internering. 

Het stelt geen schending vast van de procedure die in het nationale recht is voorzien voor de 

opstelling van het medisch expertiseverslag. Het is van oordeel dat, gelet op de verzoeker zijn 

aanhoudende weigering om een psychiatrisch onderzoek te ondergaan, de kamer van 

inbeschuldigingstelling voldoende heeft gemotiveerd waarom zij van oordeel was dat de 

verzoekers zijn geestelijke gezondheidstoestand op dat moment nog steeds van dien aard was 

dat zijn opsluiting gerechtvaardigd was. 

 

                                                 
1 Cass. 31 mei 2017, P.17.0388.F,  RABG 2018, afl. 1, 31, noot HANOULLE, K., Rev.dr.pén. 2018, afl. 2, 190, en 

Rev.dr.pén. 2018, afl. 2, 190, noot COLETTE-BASECQZ, N. 
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Het Hof verwerpt ook de klacht van de verzoeker dat bepaalde zittingen van de kamer van 

inbeschuldigingstelling niet openbaar waren en dat deze niet onpartijdig zou zijn geweest. 


