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Ook dat nog

België veroordeeld voor de situatie in de 
gevangenis van Ittre tijdens de stakingen  
van 2016

Op 28 mei 2019 stelde het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens in het arrest Clasens v. België1  
in hoofde van de eiser een schending van art. 3 
en art. 13 EVRM vast tijdens de stakingen van de 
penitentiaire bewakingsassistenten in de Waalse 
en Brusselse gevangenissen, in casu die van Ittre, in 
de periode van 25 april 2016 tot 22 juni 2016. Het 
gebrek aan een minimale dienstverlening tijdens de 
stakingen leidde ertoe dat het reguliere regime was 
opgeschort; de concrete omstandigheden waarin 
de opsluiting vervolgens ten uitvoer werd gelegd, 
schond het verbod op foltering en onmenselijke 
of vernederende behandeling (art. 3 EVRM) en het 
Hof oordeelde tevens dat er geen daadwerkelijk 
rechtsmiddel voorhanden was om een einde aan 
deze mensenrechtenschendingen te maken (art. 13 
EVRM).

Weliswaar werd door Clasens en andere gedetineerden 
op 2 mei 2016 een rechtszaak opgestart voor de 
rechtbank van eerste aanleg in Waals-Brabant met het 
verzoek om het regime zoals voorzien in de Basiswet 
te garanderen tijdens de stakingen. De Belgische staat 
werd door de rechter vervolgens veroordeeld om 
minimaal te voorzien in de volgende diensten: drie 
maaltijden – waarvan één warme – per dag, toegang 
tot de douches één dag op twee, toegang tot telefonie 
één dag op twee, twee familiale bezoeken per week 
en de mogelijkheid gedurende twee dagen per week 
voor advocaten en de commissie van toezicht om de 
gevangenis te betreden. Dit vonnis werd later gevolgd 
in hoger beroep, behalve voor de hoogte van de 
schadevergoedingen die tot 250 euro per dag werd 
teruggebracht.

Uit verslagen van het CPT – dat naar aanleiding van de 
wantoestanden tijdens de stakingen overigens ook een 

publieke verklaring omtrent België uitvaardigde2 – en 
verslagen van de commissie van toezicht blijkt echter 
dat men er niet in slaagde de rechterlijke beslissing 
terdege uit te voeren. Het Hof stelt bovendien vast dat 
er niet wordt betwist dat “pendant toute la durée de la 
grève, soit pendant près de deux mois, le requérant n’a eu 
accès à aucune activité extérieure à sa cellule, a été confiné 
dans sa cellule 24 h sur 24, à l’exception d’une sortie d’une 
heure tous les trois jours dans la cour de promenade, et 
n’a eu accès aux douches qu’une à deux fois par semaine, 
sans possibilité de s’approvisionner en produits d’hygiène 
dont la distribution avait été interrompue” (para. 35). 
Bijkomend was er tevens een grote onderbezetting van 
de penitentiaire bewakingsassistenten: een minimale 
dienstverlening kon niet worden gegarandeerd en 
de gedetineerden konden evenmin geïnformeerd 
worden wanneer de stakingen zouden eindigen. 
Het cumulatief effect van deze omstandigheden 
maakte dat de intensiteit van het lijden van de eiser 
de drempel om van een schending van art. 3 EVRM te 
spreken overschreden heeft, zo oordeelt het Hof.

Bovendien bleken de aangewende rechtsmiddelen 
ontoereikend om de situatie aanzienlijk te verbeteren. 
Het Hof stelt daarbij het structurele karakter van de 
problemen aan de kaak: “La Cour observe qu’en réalité 
l’ineffectivité du recours en référé durant la grève des 
agents pénitentiaires, dénoncée par le requérant, était 
largement dépendante de la nature structurelle des 
problèmes découlant d’une telle grève. C’est l’absence 
d’encadrement de la continuité des missions des agents 
pénitentiaires en période de grève qui est à l’origine de 
l’ineffectivité du recours et a compromis l’exécution de la 
décision favorable prononcée par le juge judiciaire” (para. 
45). De invoering van de minimale dienstverlening 
zoals beschreven in het editoriaal van dit nummer 
komt er dus geen moment te vroeg.
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