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'Il serait absolument vain de soutenir que l'administration doit conformer son action à des règles de 
droit si l'illégalité ne pouvait être contestée par des recours efficaces' (P. LEWALLE, Contentieux 
administratif, Larcier, 2008, p. 25, nr. 3). 
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Lijst van gebruikte afkortingen: 
 
A.b.b.b.: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
ARGO: Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 
BAM: Brevet Administrateur Militaire 
BEM: Brevet(é) d’Etat-major 
BSD: Belgische Strijdkrachten in Duitsland 
CAMP: Commissie voor advies van het militair personeel 
CDSCA: Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van 
Landsverdediging 
CEDA: Commissie ter bestudering van de delinquentie in de schoot van de krijgsmacht 
CHOD: Chef Defensie 
CMT: Commissie van de Tucht van het Departement van Landsverdediging 
Comité I: Vast comité van toezicht op de inlichtingendiensten 
Comité P: Vast comité van toezicht op de politiediensten 
DGJM: Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling 
ENM: Ecole nationale de la magistrature 
ERM: Ecole royale militaire 
FNDP: Facultés Notre-Dame de la Paix Namur 
FOD: Federale Overheidsdienst 
FUSL: Facultés Universitaires Saint-Louis 
IAO: Internationale Arbeidsorganisatie 
IRSD: Institut Royal Supérieur de Défense 
KBO: Kandidaat-beroepsofficier 
KHID: Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie 
KKS: Koninklijke Kadettenschool 
KMS: Koninklijke Militaire School 
KTO: Kandidaat tijdelijk officier 
KUL: Katholieke Universiteit Leuven 
MCGR: Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform 
MCBGR: Militaire Commissie van Beroep voor Geschiktheid en Reform 
MLV: Minister van Landsverdediging 
MDN: Ministre de la Défense (nationale) 
POD: Programmatorische overheidsdienst 
RCS: Régime en cellule strict 
RDC: République Démocratique du Congo 
RIO: Reglement van inwendige orde 
ROI: Règlement d’ordre intérieur 
RUCA: Rijksuniversitair Centrum Antwerpen 
RUG: Rijksuniversiteit Gent 
SBH: Stafbrevethouder 
SOMA: Studie- en Documentatiecentrum ‘Oorlog en Hedendaagse Maatschappij’ 
TATM: Tijdelijke ambtsontheffing bij tuchtmaatregel 
UIA: Universitaire Instelling Antwerpen 
ULB: Université Libre de Bruxelles 
ULg: Université de Liège 
VDKMS: Voorbereidende Divisie Koninklijke Militaire School 
VN: Verenigde Naties 
VUB: Vrije Universiteit Brussel 
VWS: Vast Wervingssecretariaat 
 
 
Lijst van juridische afkortingen en verwijzingen 
 
AJDA: Actualité Juridique Droit administratif 
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A.J.T: Algemeen Juridisch Tijdschrift 
Ann. dr. Liège: Annales de droit de Liège 
APKB: Koninklijk Besluit Algemene Principes 
A.P.M.: Administration publique (mensuelle) 
A.P.R.: Algemene Praktische Rechtsverzameling 
A.P.T.: Administration publique (trimestrielle) 
A.R.: Algemene rol 
ARPG: Arrêté Royal Principes Généraux 
Arb.: Arbitragehof 
art.: artikelen 
B. Vl. Reg.: Besluit Vlaamse Regering 
B.S.: Belgisch Staatsblad 
B.V.R.: Besluit van de Vlaamse Regering 
Bull. lég. b.: Bulletin législatif belge 
Bull. Off.: Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique 
BW: Burgerlijk Wetboek 
B.Z.: Buitengewone zitting 
CADA: Commission pour l’accès aux documents administratifs 
cao: collectieve arbeidsovereenkomst 
Cass.: Hof van Cassatie 
C.E.: Conseil d'Etat (France) 
CEDH: Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales 
CEDS: Comité européen des droits sociaux 
C.D.P.K.: Chroniques de Droit Public - Publiekrechtelijke kronieken 
chr. : chronique 
C.I.T.: Conférence Internationale du Travail 
Concl.: conclusies 
CTB: Commissie voor openbaarheid tot bestuursdocumenten 
d.d.: de dato 
Decr. Vl. R.: Decreet Vlaamse Raad 
ECOSOC: Economische en Sociale Raad 
ECRM: Europese Commissie Rechten van de Mens 
ed.: editor(s) 
EHRM: Europees Hof Rechten van de Mens 
EU: Europese Unie 
EVRM: Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden  
Fisc. Act.: Fiscale Actualiteit 
Fr. Gem.: Franse Gemeenschap 
GC: Grande Chambre (EHRM) 
Gec. G.W.: Gecoördineerde Grondwet 
Gec.W.R.v.St.: Gecoördineerde wetten op de Raad van State 
Ger. W.: Gerechtelijk Wetboek 
GwH: Grondwettelijk Hof 
G.W.: Grondwet 
Hand.: Parlementaire Handelingen 
HRC: Human Rights Comittee (IVBPR) 
HvJ.: Hof van Justitie van de E.G. 
IVBPR: Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten 
IVESCR: Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 
J.D.F.: Journal de droit fiscal 
J.D.J.: Journal Droit des Jeunes 
J.L.M.B.: Journal de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 
JO: Journal Officiel 
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JORF: Journal Officiel de la République Française 
JRS-JCE: Jurisprudentie Raad van State – Jurisprudence du Conseil d’Etat 
J.T.: Journal des tribunaux 
J.T.T.: Journal des tribunaux du travail 
Jur. Liège: Jurisprudence de Liège 
L.C.C.E.: Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat 
K.B.: Koninklijk Besluit  
KBAP: Koninklijk Besluit Algemene Principes 
K.I.: Kamer van Inbeschuldigingstelling 
l.s.: lato sensu 
L.G.D.J.: Librairie générale de droit et de jurisprudence 
M.B.: Ministerieel besluit 
Mil. Ger.: Militair Gerechtshof 
Mil. Sv.: Militair Wetboek van Strafvordering 
Mil. Sw.: Militair Strafwetboek 
MRT: Militair Rechtelijk Tijdschrift 
Pand. b.: Pandectes belges 
Parl. St.: Parlementaire Stukken 
Pas.: Pasicrisie belge 
Pasin.: Pasinomie belge 
P.&B.: Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht 
PUF: Presses Universitaires de France 
RABG: Rechtspraak Antwerpen, Brussel, Gent 
R.A.C.E.: Recueil des arrêts du Conseil d’Etat 
R.C.J.B.: Revue critique de jurisprudence belge 
R.D.P.M.: Revue de droit pénal militaire 
Rec.Déc.C.E.: Recueil des décisions du Conseil d’Etat (fr.) 
Rev. b. dr. const.: Revue belge de droit constitutionnel 
Rev. dr. étr.: Revue du droit des étrangers 
Rev. dr. pén.: Revue de droit pénal et de criminologie 
Rev. dr. U.L.B.: Revue de droit de l’U.L.B. 
Rev. trim. D.H.: Revue trimestrielle des droits de l’homme 
RFDA: Revue française de droit administratif 
R.J.D.A.: Recueil de jurisprudence du droit administratif et du Conseil d’Etat 
R.P.D.B.: Revue pratique du droit belge 
R.R.D.: Revue régionale de droit 
RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
R.v.St.: Raad van State 
R.v.St.-wet: Gecoördineerde wetten op de Raad van State 
R.W.: Rechtskundig Weekblad 
s.l.: sensu lato 
s.s.: stricto sensu 
Sv.: Wetboek van Strafvordering 
Sw.: Strafwetboek 
TA: Tribunal administratif 
TAA: Tribunal administratif d’appel 
T.B.P.: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht 
T. Gem.: Tijdschrift voor Gemeenterecht 
T.O.R.B.: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 
T.R.O.S.: Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
T.S.R.: Tijdschrift voor Sociaal Recht 
T. Vreemd.: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht  
T.V.W.: Tijdschrift voor Wetgeving 
UDN: Uiterst dringende noodzakelijkheid 
UDHR: Universele Verklaring inzake de Rechten van de Mens 
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V.E.G.: Verdrag Europese Gemeenschap 
Vl. R.: Vlaamse Raad 
VN: Verenigde Naties 
Vr. en Antw.: Parlementaire Vragen en Antwoorden 
WIB.: Wetboek van de inkomstenbelastingen 
 
 
Tuchtwet: wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht 
 
 
 
Het onderzoek werd afgesloten op 1 oktober 2009. We behouden de term Afdeling 
Administratie van de Raad van State in de verwijzing naar wetgeving en arresten die 
dagtekenen vóór 1 juni 2007, al voorziet de wet sinds 1 juni 2007 in de benaming Afdeling 
Bestuursrechtspraak.1 Idem voor het Arbitragehof, dat sinds de Grondwetswijziging van 7 
mei 2007 Grondwettelijk Hof heet.2 
 
De interuniversitaire commissie voor juridische verwijzingen en afkortingen voorzag in 2000 
in een alternatieve citeerwijze voor arresten van de Raad van State.3 In dit onderzoek, 
gestart in 2004, werd evenwel gekozen voor de klassieke volgorde, namelijk: rechtscollege, 
nummer van het vonnis of het arrest, datum van het vonnis of het arrest, namen van de 
partijen (facultatief).4 Er zij opgemerkt dat de Afdeling Bestuursrechtspraak een nieuwe 
arrestnummering gestart is voor de cassatiebeschikkingen over de toelaatbaarheid van het 
administratieve cassatieberoep. Indien nodig wordt voor dergelijke beschikkingen (c) 
toegevoegd na het nummer. 
 
 
 
In de voetnoten wordt minimale informatie gegeven over wetgeving, arresten en oordelen. 
Deze informatie moet in beginsel volstaan om de documenten te vinden op internet indien 
de instelling een website heeft. 
 
Staatsblad: www.staatsblad.be 
JOCE: www.europa.eu.int/eur-lex 
Europese Unie: http://eur-lex.europa.eu 
 
EHRM: www.echr.coe.int 
Grondwettelijk Hof: www.arbitrage.be 
Hof van Cassatie: www.juridat.be/cass 
Hof van Justitie: www.curia.eu.int./en/index.htm. 
Raad van State: www.raadvst-consetat.be 
 
Conseil d’Etat (France): http://www.conseil-etat.fr  

                                                 
1
 Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006, artikel 277. In werking getreden op 1 juni 2007: 
zie het K.B. van 25 april 2007, B.S. 30 april 2007, artikel 99. 
2
 B.S. 8 mei 2007. Zie eveneens het bericht van het Grondwettelijk Hof in het Staatsblad van 5 juni 

2007. Over de citeerwijze: zie Interuniversitaire commissie voor juridische verwijzingen en afkortingen, 
Juridische verwijzingen en afkortingen, Antwerpen, Kluwer, 2008, 50 en 54. 
3
 Interuniversitaire commissie voor juridische verwijzingen en afkortingen, Juridische verwijzingen en 

afkortingen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2000, 28 en 35. 
4
 Voor de huidige aanbevelingen: zie Interuniversitaire commissie voor juridische verwijzingen en 

afkortingen, Juridische verwijzingen en afkortingen, Antwerpen, Kluwer, 2008, 48. 
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I INLEIDING 

 

De rechtsstaatsgedachte verlangt dat aan het overheidsoptreden een algemene regel ten grondslag 

ligt en dat het conform die regel geschiedt. Iedere administratieve rechtshandeling moet op wettige 

motieven berusten. Administratieve overheden mogen alleen dan handelen wanneer de Grondwet of 

een wetgevende norm hen daartoe machtigen. Ze moeten daarbij de grondwettelijke en wettelijke 

normen in acht nemen. De hiërarchie van de normen is ook een beginsel van de Belgische 

rechtsstaat. Het nationaal recht opent vanaf 1830 perspectieven op rechtsbescherming tegen de 

overheid; internationale rechtsbescherming bleef daarentegen geruime tijd uit. Artikel 159 van de 

Grondwet en, sinds 1946, artikel 14 van de Raad van State-wet, zijn twee pijlers van de 

rechtsbescherming tegen de overheid. Wat de eis van daadwerkelijke rechtshulp betreft, was in 

België alles in kannen en kruiken op het einde van vorige eeuw, aldus toch de nationale rechtsleer. 

 

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft in 2004 de Lidstaten aanbevolen om de 

interne rechtsmiddelen te verbeteren. De rechtsbescherming van militairen is niet alleen voorwerp 

van aanhoudende zorg, maar ook één van bezorgdheid. Zo herinnert de Parlementaire Vergadering 

van de Raad van Europa in 2006 het Comité van Ministers eraan dat militairen burgers in uniform zijn 

aan wie dezelfde grondrechten toekomen – in de tekst is er sprake van ‘libertés fondamentales’ – . 

Rechtsbescherming tegen de overheid is ook voor militairen een beschermwaardig goed. Aldus onder 

meer het verzoek in de punten 9 en 10 van de Resolutie 1742 van 11 april 2006:  

 

 ‘9.5. adopter ou modifier leurs législations et réglementations, afin d'assurer leur conformité avec la 

Convention européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence de la Cour, y compris les codes 

militaires et règlements internes militaires qui devront énoncer clairement les droits et les obligations 

des personnels des forces armées; 

9.6. lever toute réserve existante à l'application des articles 5 et 6 de la Convention européenne des 

Droits de l'Homme; 

 

10.1. les membres des forces armées doivent jouir des libertés et droits fondamentaux suivants: (…) 

10.1.4. droit à la protection juridique en cas de violation de leurs droits, droit à la liberté et à la sûreté 

et droit à un procès équitable par des tribunaux indépendants, ainsi que le droit d'appel; .’ 

 

Toegang tot een rechter of dan toch toegang tot een nationale instantie die daadwerkelijke rechtshulp 

in de zin van artikel 13 EVRM kan verlenen, lijkt in de militaire tuchtaangelegenheid des te meer 

aangewezen omdat er twee essentiële aandachtspunten zijn, namelijk de bestrafte gedragingen en 

de mogelijke sancties. Quid in het contentieux van de militaire tuchtstraffen? 
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1. De rechtsstaatsgedachte verlangt dat aan het overheidsoptreden een algemene regel 

ten grondslag ligt en dat het conform die regel geschiedt.5 Iedere administratieve 

rechtshandeling moet op wettige motieven berusten.6 Administratieve overheden mogen 

alleen dan handelen wanneer de Grondwet of een wetgevende norm hen daartoe 

machtigen.7 Ze moeten daarbij de grondwettelijke en wettelijke normen in acht nemen.8 

De hiërarchie van de normen is ook een beginsel van de Belgische rechtsstaat.9 

Overeenstemming met de wet houdt eveneens in dat de Koning ‘bij de uitvoering van de 

wetten, de wetten – en vanzelfsprekend ook de hogere rechtsnormen, zoals de 

internationale verdragen en de Grondwet – dient te eerbiedigen’.10 Zelfs een in ruime 

mate discretionaire bevoegdheid stelt de overheid niet vrij van de ‘uit het 

wettigheidsbeginsel voortspruitende verplichting om haar handeling te voorzien van een 

juridische aanvaardbare rechtvaardiging, dat wil zeggen van een rechtvaardiging die, 

wat het recht betreft, op relevante bepalingen gegrond is en, wat de feiten betreft, steunt 

op materieel juiste en nauwkeurige gegevens die volgens de wet in aanmerking mogen 

worden genomen’.11 De toepassing van het legaliteitsbeginsel moet ertoe bijdragen het 

rechtsverkeer in een rechtsstaat de noodzakelijk geachte zekerheid en vastheid te 

waarborgen; de overheid kan het niet zomaar buiten werking stellen door zich te 

beroepen op het ‘hoger belang’.12 Meer algemeen zijn alle gezagsdragers, inclusief de 

wetgever, gebonden door het objectief recht waarvan zij de toepassing moeten 

verzekeren en dat hun machten beperkt. Een wetgever die verzuimt om de passende 

maatregelen te nemen om de grondwettelijke rechten en vrijheden en  die van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) te waarborgen, gedraagt zich 

niet als een normaal zorgvuldige en omzichtige wetgever.13
 

                                                 
5
 C. KORTMANN, Constitutioneel recht, Deventer, Kluwer, 2008, 56. 

6
 R.v.St. nr. 67.125, 27 juni 1997, Diels, nr. 111.123, 8 oktober 2002, Henni, nr. 154.060, 24 januari 

2006, Devleminck, A.P.M. 2006, 32. Over het neerleggen van een volledig administratief dossier 
waaruit de motieven van een taalkaderbesluit moeten blijken: R.v.St. nr. 192.039, 30 maart 2009, asbl 
l'Association du personnel wallon et francophone des services publics. 
7
 A. WIRTGEN, Afdeling Administratie – Middelen en het ambtshalve aanvoeren van middelen in het 

bijzonder, die Keure, 2004, p. 108, nr. 119, p. 148, nr. 163, p. 206, nr. 213. Arbitragehof nr. 35/2004, 
10 maart 2004, B.5.3, C.D.P.K. 2004, 99, T.B.P. 2005, 181-182. R.v.St. nr. 121.203, 2 juli 2003, 
A.P.M. 2003, nr. 124.361, 17 oktober 2003, Gakwaya, A.P.M. 2003, 195. 
8
 Arbitragehof nr. 35/2004, 10 maart 2004, B.5.2.  

9
 F. DELPEREE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant, 2000, p. 88, nr. 67; J. VANDE 

LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, die Keure, 2007, p. 81-83, nr. 141-145; M. 
VAN DAMME, Overzicht van het Grondwettelijk Recht, die Keure, 2008, p. 18-19, nr. 14. 
10

 A. ALEN, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2001, p. 390, nr. 494. Voor de tekst 
van de Grondwet met geschiedkundige annotaties: A. ALEN en F. MEERSSCHAUT, De Grondwet 
van het federale België, Kluwer, 2008, 183 p. 
11

 R.v.St. nr. 80.912 en 80.913, 11 juni 1999, Van Acker. 
12

 R.v.St. nr. 84.402, 23 december 1999, Heyman e.a. 
13

 In die zin: procureur-generaal J.F. LECLERCQ, conclusies onder Cass. 28 september 2006, J.T. 
2006, 599. 
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2. Een accurate rechtsbescherming tegen het onrechtmatig optreden van de overheid raakt 

de kern van de rechtsstaat. ‘De eis van rechterlijke controle is enerzijds een uitwerking 

van het beginsel van machtenspreiding, anderzijds het belangrijkste mechanisme om toe 

te zien op inachtneming van het legaliteitsbeginsel en de grondrechten’.14 Het niveau 

waarop de regelgeving of de beslissing met individuele draagwijdte tot stand komt, 

bepaalt welk rechtscollege hierop kan toezien. De bevoegde overheid, doorgaans de 

wetgever, beslist of ze een rechtsbescherming instelt en, zo ja, of op welke wijze ze 

afdoende zal zijn. De rechtsbescherming van de burger tegen de overheid werd in 1830 

eenvoudig opgevat als een aangelegenheid die voorbehouden was aan wetgever en 

rechter: ‘Uit de indeling en structuur van de Grondwet zelf blijkt reeds dat alle machten 

de fundamentele rechten en vrijheden moeten eerbiedigen. (…) Voor het Nationale 

Congres was de afdwingbaarheid van de rechten en vrijheden primordiaal en daartoe 

stelde men zijn vertrouwen in de wetgevende en de rechterlijke macht’.15 Eén zaak is het 

bepalen van de regels; de wetgever, die als de beste garantie voor de bescherming van 

de rechten en vrijheden wordt aangezien, krijgt de bevoegdheid om de krijtlijnen 

waarbinnen afwijkingen mogelijk zijn, vast te leggen. Een andere zaak is de naleving van 

deze regels: cruciaal in geschillen van bestuur is of de rechtsonderhorige toegang krijgt 

tot een rechter, en zo ja, wat het jurisdictioneel toezicht precies inhoudt.  

  

3. Het nationaal recht bood van meet af aan, althans vanaf 1830, perspectieven op 

rechtsbescherming tegen de overheid; internationale rechtsbescherming bleef 

daarentegen geruime tijd uit.16 Artikel 159 van de Grondwet en, sinds 1946, artikel 14 

van de Raad van State-wet zijn twee pijlers van de rechtsbescherming tegen de 

overheid.17 Artikel 159 G.W. bepaalt dat de rechter de besluiten en verordeningen enkel 

toepast wanneer ze in overeenstemming zijn met de wetten (de Grondwet, de 

internationale normen met rechtstreekse werking en de algemene rechtsbeginselen 

inbegrepen).18 In geval van strijdigheid is de rechter verplicht de besluiten en 

verordeningen buiten toepassing te laten. De Afdeling Bestuursrechtspraak is bevoegd 

om besluiten en verordeningen te vernietigen in geval van machtsoverschrijding, 
                                                 
14

 C. BURKENS, H. KUMMELING, B. VERMEULEN en R. WIDDERSHOVEN, Beginselen van de 
democratische rechtsstaat, Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2006, 22-23. 
15 A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 1995, p. 13, nr. 13. Het waarborgen van 
de grondrechten is na de opeenvolgende staatshervormingen zaak van alle wetgevers: zie J. 
VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, Afdeling Wetgeving, Maklu, 1999, p. 226, nr. 13. 
16

 Over de internationalisering van mensenrechten: J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., 
2007, p. 55-59, nr. 96-101. 
17

 Men raadplege J. THEUNIS, ‘De ‘exceptie van onwettigheid’ (artikel 159 G.W.): meer vragen dan 
antwoorden?’, R.W. 2007-2008, 1266-1281. Eveneens: A. WIRTGEN, o.c., p. 157-164, nr. 175-177.  
18

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., p. 860, nr. 1231 e.v. 
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machtsafwending of schending van substantiële vormvereisten.19 Wat de eis van 

daadwerkelijke rechtshulp betreft – ‘le recours effectif’ in de terminologie van artikel 13 

EVRM 20 – , leek in België alles in kannen en kruiken op het einde van vorige eeuw: 

‘l’ordre juridique (belge) – faut-il le préciser? – rencontre parfaitement les exigences de 

l’article 13 (de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales)’, aldus toch de nationale rechtsleer.21
 

  

4. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft in 2004 de Lidstaten 

aanbevolen om de interne rechtsmiddelen te verbeteren.22 In de ‘Recommandation Rec. 

(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’amélioration des recours 

internes’ is te lezen: ‘Recommande aux Etats membres, en tenant compte des exemples 

de bonnes pratiques figurant en annexe: I. de s’assurer par un suivi constant, à la 

lumière de la jurisprudence de la Cour, que des recours internes existent pour toute 

personne alléguant d’une façon défendable une violation de la Convention et que ces 

recours sont effectifs, dans la mesure où ils permettent d’aboutir à une décision sur le 

bien-fondé et à un remède approprié de toute violation constatée; (…) III. De porter une 

attention particulière (…) à l’existence des recours effectifs en cas d’allégation 

défendable de durée excessive des procédures juridictionnelles’.23 Het Comité had de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor ogen. 

 

5. Ook de rechtsbescherming van militairen is niet alleen voorwerp van aanhoudende zorg, 

maar ook één van bezorgdheid. Zo herinnert de Parlementaire Vergadering van de Raad 

van Europa in 2006 het Comité van Ministers eraan dat militairen burgers in uniform zijn 

aan wie dezelfde grondrechten toekomen – in de tekst is er sprake van ‘libertés 

                                                 
19

 Raad van State-wet, artikel 14. Zie J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., p. 1426, nr. 
1981; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier, 2008, p. 527, nr. 373. 
20
 EVRM: Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden. Artikel 13 EVRM: ‘Eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, 
zijn geschonden, heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien 
deze schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.’ Het 
EVRM (1950) is op 19 augustus 1955 in de Belgische rechtsorde in werking getreden. Wet van 13 
mei 1955, B.S. 19 augustus 1955. 
21

 D. DE BRUYN, ‘Le droit à un recours effectif’ in Les droits de l’homme au seuil du troisième 
millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, 188. In Nederland zou het nog 
volmaakter zijn: ‘In onze nationale rechtsorde wordt, ook al is het op betrekkelijk gecompliceerde 
wijze, integraal voldaan aan het rechtsstatelijk vereiste dat de burger toegang dient te hebben tot een 
onafhankelijke rechter ter toetsing van de rechtmatigheid van elk overheidsoptreden waardoor hij in 
zijn belangen getroffen wordt’ (C. BURKENS e.a., o.c., 2006, 358). 
22

 Over het Comité van Ministers: J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., p. 283-284, nr. 
438-439. 
23

 Zie Bijlage 3 in De l’effectivité des recours internes dans l’application de la Convention européenne 
des droits de l’homme, Bruylant, 2006, 305-312. De tekst van de Aanbeveling 2004(6) d.d. 12 mei 
2004 is eveneens hierna opgenomen als Bijlage. 
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fondamentales’ – .24 Rechtsbescherming tegen de overheid is ook voor militairen een 

beschermwaardig goed, zoals onder meer aangegeven wordt in punt 9 van de Resolutie 

1742 van 11 april 2006:  

 

‘9.  L'Assemblée demande aux Etats membres d'assurer la protection réelle et effective des droits 

de l'homme des membres des forces armées et notamment de: 

9.1. autoriser les membres des forces armées à s'organiser dans des associations 

professionnelles représentatives ou des syndicats ayant le droit de négocier sur des questions 

concernant les salaires et les conditions de travail, et mettre en place des organismes consultatifs 

à tous les niveaux associant ces associations ou syndicats, et représentant toutes les catégories 

de personnel; 

9.2. mettre en place, lorsqu'elle n'existe pas, une institution civile autonome - le médiateur militaire 

- chargée de promouvoir les droits fondamentaux des membres des forces armées, de s'assurer 

de leur respect, de fournir une assistance juridique aux militaires, de recueillir les plaintes relatives 

à la violation de leurs droits, et auquel le personnel militaire pourrait s'adresser, de manière 

confidentielle, en cas de conflit du travail et d'autres questions relatives à l'exercice des fonctions; 

9.3. abolir les restrictions existantes aux droits électoraux des membres des forces armées; 

9.4. autoriser les membres des forces armées et le personnel militaire à adhérer à des partis 

politiques légaux; 

9.5. adopter ou modifier leurs législations et réglementations, afin d'assurer leur conformité avec 

la Convention européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence de la Cour, y compris les 

codes militaires et règlements internes militaires qui devront énoncer clairement les droits et les 

obligations des personnels des forces armées; 

9.6. lever toute réserve existante à l'application des articles 5 et 6 de la Convention européenne 

des Droits de l'Homme; 

9.7. introduire dans leurs législations respectives le droit à être enregistré en tant qu'objecteur de 

conscience à tout moment - avant, pendant, ou après la réalisation du service militaire - , ainsi que 

le droit pour les militaires de carrière de demander l'octroi du statut d'objecteur de conscience; 

9.8. adopter d'urgence, lorsque cela est nécessaire, les mesures indispensables pour mettre un 

terme aux situations et pratiques iniques de brimades et mettre un terme à la loi du silence qui 

prévaut dans les forces armées et qui conduit à l'impunité de tels actes; 

9.9. s'assurer que chaque cas de violation porté à la connaissance des autorités fasse l'objet 

d'une enquête approfondie, transparente et rapide et que leurs auteurs soient poursuivis et 

traduits en justice.’ 

 

6. Wanneer de Parlementaire Vergadering de opheffing van het voorbehoud van Lidstaten 

voor de artikelen 5 en 6 EVRM vooropstelde, had ze ontegensprekelijk het militair 

tuchtcontentieux voor ogen. België heeft een dergelijk voorbehoud niet gemaakt. Dit was 

                                                 
24

 De tekst van de Recommandation 1742 van 11 april 2006 is hierna opgenomen als Bijlage. 
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daarentegen wel het geval voor Frankrijk25 en Spanje26; Armenië, Azerbeidzjan, 

Tsjechië, Moldavië, Roemenië, Rusland en Slovakije maakten later een analoog 

voorbehoud.27 Daarom is nog niet gezegd dat België al zijn EVRM-verplichtingen naleeft; 

evenmin is geschreven dat de artikelen 5 en 6 EVRM ipso facto van toepassing 

(kunnen) zijn in het militair disciplinair contentieux. Vermeldenswaard is eveneens punt 

10.1.4 van de Aanbeveling waarin de Hoge Vergadering stelt: - we onderstrepen - 

 

‘10. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'élaborer et d'adopter des lignes 

directrices, sous forme d'une nouvelle recommandation à l'intention des Etats membres, visant à 

assurer le respect des droits de l'homme par et au sein des forces armées, en s'inspirant de la 

Convention européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour, des 

recommandations antérieures du Comité des Ministres, des recommandations de l'Assemblée 

parlementaire et de celles du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Des 

lignes directrices sur les droits des personnels des forces armées, quel que soit leur statut - 

appelés, engagés, militaires de carrière - devraient contenir au minimum les droits suivants: 

10.1. les membres des forces armées doivent jouir des libertés et droits fondamentaux suivants: 

10.1.1. (…) 

10.1.4. droit à la protection juridique en cas de violation de leurs droits, droit à la liberté et à la 

sûreté et droit à un procès équitable par des tribunaux indépendants, ainsi que le droit d'appel; ’. 

 

Dit aandachtspunt is een wezenlijk gegeven in tuchtzaken wanneer militairen voor 

sommige vervolgde gedragingen waarborgen van het EVRM kunnen inroepen of straffen 

kunnen oplopen die de toepassing van de artikelen 5 of 6 EVRM verantwoorden.  

 

7. Dat deze catalogus ook een politieke verklaring uitmaakt, blijkt uit de punten 10.4 en 

11.1 van de Aanbeveling 1402: enerzijds moeten de militairen ook aanspraak kunnen 

maken op economische en sociale rechten, anderzijds moet een aanvullend protocol het 

recht op gewetensbezwaar instellen. De Hoge Vergadering herinnert ook aan de 
                                                 
25

 ‘En déposant cet instrument de ratification, le Gouvernement de la république conformément à 
l’article 57 de la Convention, émet une réserve concernant: 1. les articles 5 et 6 de cette Convention 
en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 27 de 
la loi n° 76-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire 
dans les armées, ainsi qu’à celles de l’article 375 du Code de justice militaire.’  
26 Voorbehoud geciteerd in EHRM 22 juni 2000, Linde Falero t. Spanje, verzoek nr. 51535/99. Over de 
draagwijdte van het Spaanse voorbehoud voor artikel 6 EVRM: EHRM 2 november 2006, Dacosta 
Silva t. Spanje, verzoek nr. 69966/01. Spanje heeft in 1986 het voorbehoud van 29 september 1972 
hernieuwd, nogmaals ‘dans la mesure où les articles 5 et 6 de la Convention seraient incompatibles 
avec les dispositions du Code de Justice Militaire’. Zie O. de FROUVILLE, L’intangibilité des droits de 
l’homme en droit international, Parijs, Pedone, 2004, 367.  
27

 Voor een opgave van het voorbehoud van Lidstaten met betrekking tot artikel 5 EVRM: J. 
MURDOCH, L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme – Protection de la liberté 
et de la sûreté de la personne, Straatsburg, Raad van Europa, 2003, 117-120. Roemenië heeft in 
2004 het voorbehoud van 1994 'ingetrokken’: Mémorial – Journal Officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg, respectievelijk 31 augustus 1994, 1418 en 12 oktober 2004, 2514. 
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Resolutie 1380 (1998) waarin het reeds aandrong om snel richtlijnen op te stellen die 

‘doivent assurer le respect des droits de l’homme, par et au sein des forces armées’.  

 

8. Naar aanleiding van recente baldadigheden van Belgische militairen in het buitenland 

vatte de woordvoerster van het Ministerie van Defensie de gevolgen van tuchtsancties 

samen: 'Straffen kunnen gaan van een vermaning tot zware arrestatie (sic). Ontslag is 

theoretisch mogelijk, maar ik denk niet dat het zover zal komen, vooral omdat de 

hoteldirectie geen klacht heeft ingediend. De straf komt in ieder geval op hun strafblad, 

ook als het maar om een gewone vermaning gaat. Bij promoties zal hiermee rekening 

worden gehouden’.28 Het scala van de klassieke militaire tuchtstraffen gaat dus van 

morele sancties tot vrijheidsberoving. 

 

9. Toegang tot een rechter of dan toch toegang tot een nationale instantie die 

daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 EVRM kan verlenen, lijkt in de militaire 

tuchtaangelegenheid des te meer aangewezen omdat er twee essentiële 

aandachtspunten zijn, namelijk de bestrafte gedragingen en de mogelijke sancties. 

Enerzijds kunnen militaire tuchtstraffen opgelegd worden voor gedragingen die verband 

houden met de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting 29, de syndicale vrijheid en 

de vrijheid van vereniging 30, het recht op eerbiediging van het privéleven 31 of het recht 

om verzoekschriften in te dienen bij de overheden dan wel het recht om zich kandidaat 

te stellen bij verkiezingen 32, allerlei grondrechten die in de Grondwet (1831), het EVRM 

                                                 
28

 'Fuivende para's vernielen hotel – Belgische militairen misdragen zich in Benin.' (Gazet van 
Antwerpen, 5 juni 2008). Wellicht leze men 'arrest' in plaats van ‘arrestatie'. Uiteindelijk draaide het uit 
op een vermaning en twee terechtwijzingen (Gazet van Antwerpen, 12 november 2008). 
29

 EHRM 25 november 1997, Grigoriades t. Griekenland, verzoek nr. 24384/94. 
30

 Oplossing a contrario: R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. Zie eveneens EHRM 25 
november 1997, Grigoriades t. Griekenland, verzoek nr. 24348/94. 
31

 C.E. (fr.) nr. 261691, 15 juni 2005, R.Déc.C.E. 2005, 255, Droit administratif – Revue mensuelle 
LexisNexis Jurisclasseur, 2005 – 8/9, 30. Meer hierover in ‘Toegang tot de rechter: aanvullende 
internrechtelijke evaluatie – Grondrechten en daadwerkelijke rechtshulp’. 
32

 Zo bepaalt punt 105, (7) van het tuchtreglement van 23 augustus 2005: ‘De militairen van het actief 
kader mogen zich geen kandidaat stellen voor de Europese, federale, regionale, provinciale of 
gemeentelijke verkiezingen.’ Deze regeling is hernomen in de wet van 14 juni 2006, B.S. 12 juli 2006. 
De wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader, B.S. 
10 april 2007, bestendigt deze regeling. Artikel 214 heft de artikelen 9, 15, 15bis, 15ter, 16, 18, 19 en 
20 van de Tuchtwet op. Artikel 172 laat een actieve politieke activiteit toe op gemeentelijk of 
provinciaal vlak – het regime van de wet van 14 juni 2006 wordt bestendigd – ; het niet-naleven, in het 
kader van dit politiek engagement, van het EVRM wordt beschouwd als een ernstig feit dat 
onverenigbaar is met de staat van militair. Wet van 26 april 2009 tot wijziging van diverse wetten 
betreffende het statuut van de militairen, B.S. 25 mei 2009: artikel 16 wijzigt artikel 21 van de 
Tuchtwet; ‘Dit artikel brengt een technische verbetering aan in artikel 21, § 1 van de (Tuchtwet), 
rekening houdend met de wijzigingen die aan deze wet worden aangebracht door de wet van 28 
februari 2007 (…). De artikelen 9, 15, 15bis, 15ter, 16 en 18 tot 20 worden immers opgeheven door 
artikel 214 van voornoemde wet maar worden opgenomen in de artikelen 171 tot 176 van dezelfde 
wet.’ Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 1742/001, 10. 
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(1950) of het IVBPR (1966) aan bod komen.33 Daaraan voegen we het stakingsrecht toe 

waarvan sprake in het IVESCR (1966).34 Anderzijds kunnen militairen tuchtstraffen 

oplopen zoals destijds de militaire gevangenisstraf en het cachot, en thans het zwaar 

arrest, het huisarrest of het consigne buiten de diensturen; dit zijn allerlei sancties die de 

vrijheid van de persoon, de vrijheid van beweging en het recht op eerbiediging van het 

privéleven, ja zelfs de vrijheid van godsdienst en het recht op bescherming van de 

gezondheid kunnen beperken.35 Naast deze tuchtstraffen zijn er ook tuchtmaatregelen 

zoals de non-activiteit bij tuchtmaatregel en het ontslag van ambtswege. Hieraan voege 

men toe morele sancties zoals terechtwijzing, vermaning, blaam of berisping, nu eens 

opgelegd als militaire tuchtstraf en dan weer als tuchtmaatregel.36 Vermeldenswaard is 

het voorstel van de commissie ter bestudering van de delinquentie in de schoot van de 

krijgsmacht (afgekort: CEDA), opgericht bij ministerieel besluit van 11 oktober 1985, om 

de maximumduur van het zwaar arrest op dertig dagen te brengen en te voorzien in een 

‘afhouding van de wedde van twintig percent voor het weddetrekkend personeel’.37 

Hiervan is uiteindelijk niets in huis gekomen. Wel is sinds 2007 de inhouding van wedde 

een – voor de Raad van State aanvechtbare – statutaire tuchtmaatregel.38 Zo heeft men 

een vollediger beeld van tuchtsancties die een militair van de Belgische krijgsmacht kon, 

kan of ooit zal kunnen oplopen. 

                                                 
33

 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt in New York op 19 
december 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, B.S. 6 juli 1983. IVBPR of BUPO.  
34

 Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 
19 december 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, B.S. 6 juli 1983. IVESCR.  
35

 De militaire rechter nr. 43 van León (Spanje) wees in een beslissing van 23 maart 1998 een verzoek 
tot habeas corpus van een disciplinair gestraft personeelslid van de Guardia Civil af, met het 
voorbehoud dat deze tijdens het huisarrest van zes dagen moest kunnen deelnemen aan religieuze 
diensten en dat de medische consultaties buiten de verblijfplaats niet belemmerd mochten worden. 
Vermeld in EHRM 2 november 2006, Dacosta Silva t. Spanje, verzoek nr. 69966/01, overweging 13. 
36
 ‘De ter vervanging van een straf van arrest zonder acces tegen korpscommandanten uitgesproken 

blaam komt voor onder de bij het K.B. van 30 mei 1916 gestelde tuchtmaatregelen; de bijzondere 
regelen welke voor die blaam gelden, nemen niet weg dat hij een tuchtmaatregel blijft’ (R.v.St. nr. 
10.968, 15 januari 1965, Garnier). De blaam, opgelegd door brigade- en divisiecommandanten, en de 
berisping, opgelegd door de minister van Oorlog, waren dus aanvechtbare beslissingen, m.a.w. 
'akten' in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet (1946). Voor het K.B. van 30 mei 1916, B.S. 12-14 
augustus 1917. 
37

 Het CEDA-voorstel tot hervorming heeft geen gevolg gekregen. Zie V. HEYENS, De rechtspleging 
inzake militaire tucht: een kritische evaluatie, onuitgegeven eindverhandeling brevet van militair 
administrateur, Brussel, 1992, 66-69. Eveneens Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1087/1, 1. Het pecuniair 
tuchtluik liet de wetgever daarentegen niet onberoerd, wat de (te demilitariseren) rijkswacht betrof: de 
wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van het 
personeel van het actief kader van de rijkswacht voorzag nieuwe ‘tuchtstraffen’, waaronder de 
inhouding van wedde (B.S. 31 juli 1992). In Nederland werd de geldboete als geheel nieuwe tuchtstraf 
in 1974 ingevoerd: G. COOLEN, Militair tuchtrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 11. 
38

 Wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader, 
artikel 54, B.S. 10 april 2007. 'Het beroep tegen een beslissing die een inhouding op de wedde oplegt, 
ingediend door de betrokken militair voor de beroepsinstantie bedoeld in artikel 178, § 1, tweede lid 
van de wet, schorst de uitvoering van deze inhouding.' K.B. van 25 november 2007 tot vaststelling van 
de procedure betreffende de statutaire matregelen toepasselijk op de militairen van het actief kader, 
artikel 20. B.S. 28 december 2007. 
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10. Quid met de toegang tot een rechter in het contentieux van de militaire tuchtstraffen? De 

Aanbevelingen 2004(6) en 1742 bevestigen de actualiteit van het onderzoeksthema, 

maar waren niet de aanleiding van dit onderzoek. Kenmerkend voor het statuut van de 

militairen is het versterkt legaliteitsbeginsel van artikel 182 van de Grondwet.39 Het idee 

voor dit onderzoek is opgevat na publicatie van een noot over het militair 

ontslagcontentieux.40 We hebben dan een eerste onderzoek gevoerd naar drie, op het 

eerste gezicht afzonderlijke domeinen: leidraad was de vraag op welke 

rechtsbescherming de militair aanspraak kon maken in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen, het ‘KMS-diploma-contentieux’ en het ‘ontslag-contentieux’, dit voor de 

periode 1930-2005.41
 

 

11. Hierna bespreken we nader het ‘militair disciplinair contentieux’ stricto sensu, waarbij het 

onderzoeksmateriaal aan een nieuwe lezing en een grondige analyse werd onderworpen 

vanuit voormelde onderzoeksvraag.42 Welke instelling of instantie bevoegd is, eenmaal 

de Grondwet of het EVRM de tussenkomst van een nationale rechter of instantie 

voorschrijft, is nog een andere vraag.  

 

12. Hoe actueel dit onderzoeksthema zeker tot voor kort wel was, bevestigt het arrest-

Bellemans, waarbij de Raad van State in 1999 een verzoekschrift tot vernietiging van 

een militaire tuchtstraf van twee dagen eenvoudig arrest, voorzien in de Tuchtwet van 14 

januari 1975, niet-ontvankelijk verklaarde met een impliciete verwijzing naar het Engel-

leerstuk.43 Nadere toelichting was er nochtans niet te veel aan geweest omdat de 

recente rechtsleer had aangegeven dat de Raad van State-wet en het EVRM een 

tegenovergestelde oplossing voorschreven.44  

 

                                                 
39

 Artikel 182 van de Grondwet: ‘De wet bepaalt op welke wijze het leger wordt aangeworven. Zij regelt 
eveneens de bevordering, de rechten en de verplichtingen van de militairen.’ 
40

 S. HORVAT en F. SCHOOVAERTS, noot onder Arbitragehof nr. 28/2002, 30 januari 2002, R.W. 
2002-2003, 17 e.v., antwoord Ph. VANDE CASTEELE, R.W. 2002-2003, 1076-1079. 
41

 KMS: Koninklijke Militaire School. Zie Ph. VANDE CASTEELE, ‘Rechtsbescherming van militairen 
tegen de overheid’, R.W. 2004-2005, 161-179; ‘De Koninklijke Militaire School’, T.B.P. 2006, 323-336. 
42

 De bevindingen over de naleving van artikel 182 van de Grondwet, d.w.z. het versterkt 
legaliteitsbeginsel, werden ondertussen afzonderlijk gepubliceerd en komen in dit onderzoek niet meer 
aan bod. Zie Ph. VANDE CASTEELE, ‘Gewapende macht en aan de wet voorbehouden 
aangelegenheden: enkele beschouwingen’, R.W. 2005-2006, 921-942. 
43

 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. Wet van 14 januari 1975 houdende het 
tuchtreglement van de Krijgsmacht, B.S. 1 februari 1975. Voor het arrest-Engel: EHRM 8 juni 1976, 
J.T. 1977, 485, noot H. BOSLY. 
44

 Zie D. BATSELE, ‘Les lacunes de la protection juridictionnelle des militaires en matière disciplinaire’, 
noot onder R.v.St. nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, J.L.M.B. 1992, 255-260. 



 21 

13. Na het arrest-Bellemans blijft het als het ware windstil op het front van de 'kleine' tucht. 

Het arrest-Waeyenberghe houdt weinig leerstelligs in: verzoeker vroeg om de 

vernietiging van de beslissing van de chef van de generale staf om een tuchtstraf 

opgelegd aan verzoeker niet te vernietigen, maar liet na om de memorie van 

wederantwoord aangetekend te verzenden.45 Evenmin brengen de arresten-Fertinel en -

Walleze iets bij: verzoekers hebben de voortzetting van de procedure immers niet 

aangevraagd na kennisname van het auditoraatsverslag.46 Voor zover bekend is er in 

het kader van de Tuchtwet van 14 januari 1975 geen uitspraak van een justitiële rechter, 

een casus niet te na gesproken.47 Al is het uiteraard nooit uitgesloten dat het beleid in de 

‘kleine’ tucht sinds een decennium niet (meer) ter discussie staat, toch kan men 

gevoeglijk aannemen dat eenieder zich aflijnt op de schaarse doch vaste rechtspraak  - 

niet voor niets rekent men de jurisprudentie tot de rechtsbronnen – en met andere 

woorden aanneemt dat een legaliteitstoezicht op militaire tuchtstraffen niet aan de orde 

is. 

 

14. Afzonderlijke vermelding is er ook voor een recente wijziging aan de Tuchtwet van 14 

januari 1975 bij de wet van 26 april 2009.48 In de memorie van toelichting als volgt 

verantwoord: ‘Dit artikel brengt een technische verbetering aan in artikel 21, § 1 van de 

(Tuchtwet), rekening houdend met de wijzigingen die aan deze wet worden aangebracht 

door de wet van 28 februari 2007 (…). De artikelen 9, 15, 15bis, 15ter, 16 en 18 tot 20 

worden immers opgeheven door artikel 214 van voornoemde wet maar worden 

opgenomen in de artikelen 171 tot 176 van dezelfde wet’.49 Geen enkel parlementslid 

heeft blijkbaar opgemerkt dat de ‘kleine’ tucht voortaan ook (expliciet) betrekking heeft 

op de uitoefening van politieke activiteiten, aan banden gelegd in artikel 172 van de wet 

van 28 februari 2007; of dit uit de enkele lezing van het Staatsblad kan blijken, valt te 

betwijfelen. Daarom is nog niet geschreven dat er geen rechtshulp is wanneer de militair 

een zwaar arrest oploopt om zich kandidaat te hebben gesteld voor federale, regionale 

of Europese verkiezingen, maar de inleiding van dit onderzoek laat toe te stellen dat 

men misschien iets anders van de wetgever – tenslotte de hoeder van de rechten en 

                                                 
45

 R.v.St. nr. 120.302, 10 juni 2003, Van Waeyenberghe. Voor de handhaving van een blaam 
opgelegd aan een personeelslid van de rijkswacht: R.v.St. nr. 120.306, 10 juni 2003, Sapion. 
46

 R.v.St. nr. 185.284, 10 juli 2008, Walleze, nr. 84.862, 26 januari 2000, Fertinel. 
47

 Rb. 1ste Aanleg (Brussel), 4 oktober 1990, aangehaald in V. HEYENS, De rechtspleging inzake 
militaire tucht: een kritische evaluatie, onuitgegeven eindverhandeling brevet van militair 
administrateur, Brussel, 1992, 63. Vermeld supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – Tuchtstraffen en 
rechterlijke macht’. 
48

 Wet van 26 april 2009 tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen, B.S. 
25 mei 2009. 
49

 Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 1742/001, 10. 
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vrijheden – mocht verwachten en de timing lijkt bijzonder ongelukkig, net aan de 

vooravond van de verkiezingen van 7 juni 2009. 

 

15.  Voldoende redenen om na te gaan welke oplossing in de zogeheten ‘kleine’ tucht 

rechtsstatelijk correct is of het minst afwijkt van het voorschrift van de wet, in welk geval 

het de vraag is waarom het inzicht nog niet doorgebroken is dat een betere 

overeenstemming met de Grondwet en het EVRM en het IVBPR, indien al van 

toepassing, haalbaar is. 
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II AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK EN 

ONDERZOEKSMETHODE 

 
Het onderzoek is opgevat als een samenhangend geheel; bij elk onderwerp wordt een zekere kennis 
van andere onderwerpen verondersteld. De opbouw van dit boek ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. 
 
Het beantwoorden van de onderzoeksvraag verloopt stapsgewijs:  
  
a. het onderzoeksthema in kaart brengen met een begrippenkader en de verduidelijking of het 

aandachtspunt actueel is dan wel tot het verleden behoort: dit gebeurt met de omschrijving 
van de onderzoeksvraag. (Titel II) 

 
b. een algemene status quaestionis over het recht van toegang tot een rechter. (Titel III)  
 
c. de toegang tot een rechter in geschillen van militaire tuchtstraffen bespreken met oog voor 

categorieën van personen die in analoge omstandigheden vertoeven. (Titels IV en V) 
 
Met de algemene status quaestionis over het recht van toegang tot een rechter kunnen we met 
betere kennis van zaken de rechtsbescherming van militairen in tuchtzaken stricto sensu evalueren, 
dit met nadruk op hun eventueel recht van toegang tot een rechter en rekening houdend met wat hen 
van andere categorieën kan onderscheiden. Dit algemene luik komt het onderzoek naar de eventuele 
relevantie van het argument van de militaire specificiteit (ter verantwoording van het uitblijven van 
afdoende rechtshulp jurisdictioneel toezicht in de ‘kleine’ tucht) ten goede. 
 
Quid met de rechtsbescherming van de militairen in tuchtzaken? Het huidige stelsel wordt in kaart 
gebracht. Het kan echter niet goed worden begrepen zonder zijn historische wording. Waren er 
knelpunten? Zijn er nog knelpunten? Hoe verhouden er zich militaire specificiteit en jurisdictioneel 
toezicht? In Titel IV overlopen we het contentieux van de militaire tuchtstraffen, zoals het aan bod 
kwam in wetgeving (IV.II), rechtspraak (IV.III) en rechtsleer (IV.IV).  
 
In Titel V evalueren we de – in de ‘kleine’ tucht – aangeboden of onthouden jurisdictionele 
rechtsbescherming en toetsen we bevindingen en analyses van het onderzoeksthema aan de 
onderzoeksvraag. Aan de eindevaluatie gaat een ruim onderzoek vooraf waarin we als het ware de 
bouwstenen ervan verder uitzetten en deelbesluiten formuleren. Een globale benadering blijft aan de 
orde, ook al wordt in het proefschrift de nadruk gelegd op de verdragsrechtelijke invalshoek. 
 
Met de bevindingen over 'geschillen van bestuur en strafzaken' (V.I) kunnen we de onderzoeksvraag 
over de toegang tot een rechter in het contentieux van de militaire tuchtstraffen met betere kennis van 
zaken beantwoorden. Er is een systematiek ingebouwd rond de eindvraag of er in de ‘kleine’ tucht 
steeds voldaan is aan de waarborgen van rechtsbescherming waarmee de kwalificatie van de 
tuchtvordering, van de disciplinair te beteugelen of vervolgde feiten tot en met de uitvoering van de 
tuchtstraf, krachtens de Grondwet, het EVRM, het IVBPR en uiteraard de wet gepaard gaat.  
 
In het volgende hoofdstuk (V.II) evalueren we de inbreng van bestuur, rechtspraak en rechtsleer: 
waren hun inzichten steeds volledig in overeenstemming met de wet en dient zich een evolutie aan? 
 
In de hoofdstukken V.III en V.IV vervolledigen we vanuit een nationale en verdragsrechtelijke 
invalshoek het onderzoek van het spanningsveld tussen het recht van toegang tot een rechter en de 
militaire tuchtwet. In het laatste hoofdstuk (V.V) komt de rechtspraktijk aan bod. 
 
De eindconclusie (VI) overziet het geheel: in welke mate was de onderzoeksvraag dienstig om een 
wezenlijk luik van de jurisdictionele rechtshulp voor de militairen van de Belgische krijgsmacht te 
analyseren en daarop antwoorden te formuleren, toegespitst op het actuele knelpunt. 
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II.I Afbakening van het onderzoek 

II.I.I Begrippenkader 

II.I.I.1. Rechtsstaat? 

 

16. In een algemene status quaestionis over de toegang tot een rechter in België stelde M. 

DUMONT in 1995 de vraag « si l’on peut, dans un Etat de droit, se satisfaire de la 

situation actuelle des contentieux où sont laissés sans recours des droits ou des intérêts 

plus ou moins gravement compromis ».50 Een opsomming van wetgevende of 

jurisprudentiële leemtes sloot de auteur af met een lijst: « Autres actes administratifs 

sans protection juridique ». « Sans prétendre être exhaustif, on doit rappeler que 

certains actes d’autorités administratives sans rapport aucun avec des procédures 

judiciaires ou plus généralement juridictionnelles, demeurent sans juge ».51 En deze 

auteur somde op: « 1° les actes de gouvernement - 2° les punitions militaires - 3° la 

discipline des prisons - 4° les actes non détachables d’opérations de droit privé - 5° la 

conception restrictive de la qualité ou de l’intérêt pour agir ». - we onderstrepen -  Er was 

in België naar zijn oordeel bezwaarlijk sprake van een algemene afdoende 

rechtsbescherming wanneer geen enkele rechter bevoegd was voor het afhandelen van 

betwistingen over militaire en penitentiaire tuchtstraffen; het was niets anders wat de 

restrictieve invulling van de eis van het wettig belang betreft.  

 
17. Indien het recht van toegang tot een rechter in de zogeheten ‘kleine’ tucht een 

verworvenheid was geweest, zou men in een onderzoek over de rechterlijke toetsing van 

militaire tuchtstraffen wellicht niet dan wel relatief beperkt moeten ingaan op het 

onderzoeksthema. In de inleiding werd de onderzoeksvraag ‘Rechtsbescherming tegen 

de overheid: militaire tuchtstraffen en toegang tot een rechter’ in Europees perspectief 

geplaatst, met de verduidelijking dat de (on)bevoegdheid van de bestuursrechter ook 

vanuit een nationaal perspectief ter discussie stond. Het past deze termen te 

verduidelijken en de inzet van het onderzoeksthema nader te verklaren alvorens in de 

volgende afdeling de onderzoeksmethode toe te lichten. 

                                                 
50 M. DUMONT, « Le droit à la protection juridique », noot onder Arbitragehof nr. 33/94, 26 april 1994, 
Rev. trim. D.H. 1995, 487. 
51 De onbevoegdheid van de Raad van State tot vernietiging van administratieve akten van 
wetgevende vergaderingen leek wellicht dermate verankerd, ook al betrof het personeelszaken, dat de 
auteur dit aandachtspunt niet nader onderzocht. Zie Arbitragehof nr. 31/96, 15 mei 1996, hierna 
aangehaald in ‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Meer rechtshandhaving’. 
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II.I.I.2.  Toegang tot een rechter? 

 

18. Het doen ophouden of voorkomen van onwettige handelingen kan geacht worden tot de 

essentie van de bevoegdheden van de rechtbanken te behoren.52 Het recht van toegang 

tot een rechter wordt in een ruimer verband gebracht met, of gelinkt aan, het recht op 

een eerlijk proces, dat veronderstelt dat rechtsonderhorigen hun vordering kunnen 

voorleggen aan één of meer rechtscolleges met volle rechtsmacht. ‘Nu eigeninrichting 

niet kan worden gedoogd, moet een rechter tussenkomen om het geschil te beslechten, 

een rechter die onafhankelijk, onpartijdig, met volle rechtsmacht en na tegensprekelijk 

debat in het openbaar uitspraak doet met afdoening van het geschil in een gemotiveerde 

en (in de zin van het Gerechtelijk Wetboek) definitieve uitspraak’.53 Daaraan voegen we 

toe dat ook in geschillen van bestuur een stok achter de deur de facto aangewezen is.54 

  

19. Zoals in de inleiding aangegeven, is het recht op daadwerkelijk jurisdictioneel beroep 

een algemeen rechtsbeginsel; verder stelt het nationaal recht inzake het ius honorum 

een toegang tot een rechter in, blijke uit het algemeen artikel 14 van de Raad van State-

wet en, sinds 1993, artikel 160 van de Grondwet.55  ‘Uit de grondwettelijke erkenning van 

de Raad van State volgt – zo blijkt uit de parlementaire voorbereiding – dat, welke de 
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 Arbitragehof nr. 168/2004, 28 oktober 2004, B.5.4. 
53

 J. DUJARDIN, 'Artikel 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens. Het recht op een eerlijk proces. In 
hoeverre moet het proces eerlijk zijn?' in Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 
2007, 129-130. Zie Cass. 24 mei 1976, Pas. I, p. 1014, aangehaald in F. KUTY, Principes généraux 
du droit pénal belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 138, nr. 254, noot 599. Een ambtenaar vermag het niet 
toevertrouwde opdrachten te weigeren; als hij dit doet, stelt hij zich bloot aan sancties: R.v.St. nr. 
177.496, 30 november 2007, Delatte (toepassing van artikel 11 R.v.St.-wet). Zie eveneens: R.v.St. nr. 
187.147, 17 oktober 2008, Fisette, nr. 191.710, 20 maart 2009, Ville de Hannut. 
54

 'Il serait absolument vain de soutenir que l'administration doit conformer son action à des règles de 
droit si l'illégalité ne pouvait être contestée par des recours efficaces' (P. LEWALLE, Contentieux 
administratif, Larcier, 2008, p. 25, nr. 3). 
55

 Artikel 14 R.v.St.-wet, afgekondigd op 23 december 1946, luidt: ‘De Afdeling Administratie doet 
uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden en 
van administratieve beslissingen in betwiste zaken.’ Zie infra, ‘Geschillen van bestuur – 
Bestuursrechter en krijgsmacht’. De ‘akte’ is een griefhoudende administratieve handeling, zelfs al is 
deze niet veruitwendigd in een in een besluit geijkte vorm: R.v.St. nr. 160.268, 19 juni 2006, Zeeuws. 
Artikel 160 van de Grondwet, aangenomen op 18 juni 1993, luidt: ‘Er bestaat voor geheel België een 
Raad van State, waarvan de samenstelling, de bevoegdheid en de werking door de wet worden 
bepaald. De wet kan evenwel aan de Koning de macht toekennen de rechtspleging te regelen 
overeenkomstig de beginselen die zij vaststelt. De Raad van State doet bij wege van arrest uitspraak 
als administratief rechtscollege en geeft advies in de door de wet bepaalde gevallen.’ 
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administratieve beroepsmogelijkheden ook mogen zijn, ieder een grondwettelijk recht 

heeft om uiteindelijk een zaak aanhangig te maken bij de Raad van State’.56 

 

20. Er is ook een verdragsrechtelijke dimensie: ‘Un Etat de droit ne peut pas se concevoir 

sans offrir à ceux qu’il gouverne une justice apte à redresser les violations de la règle 

commune. La garantie du procès équitable est donc consubstantielle à l’esprit de la 

Convention (CEDH)’.57 Vraag is uiteraard of het EVRM wel van toepassing kan zijn in 

het contentieux van de militaire tuchtstraffen, en zo ja, in welke mate.58 In de inleiding 

hebben we twee onderscheiden aandachtspunten aangehaald, namelijk de bestrafte 

gedragingen en de mogelijke sancties. De aanspraak op daadwerkelijke rechtshulp (in 

de zin van artikel 13 EVRM) lijkt rechtmatig wanneer een EVRM-grondrecht de inzet van 

een betwisting uitmaakt; nader onderzoek kan uitwijzen in welke mate de Belgische 

rechtsorde zich (niet) conformeert naar het voorschrift van artikel 13 EVRM.59 Wat het 

verloop van de tuchtprocedure en de sanctie betreft, volstaat het hier eraan te 

herinneren dat het EHRM het begrip ‘strafvervolging’ (‘criminal charge’) waarvan sprake 

in artikel 6 EVRM, nader omschreven heeft in het arrest-Engel (1976), dat precies 

betrekking had op de tucht in de Nederlandse krijgsmacht.60 Ook deze verdragsbepaling 

zal vaak aan bod komen in dit onderzoek.61 
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 Raad van State – Wetgeving en procedure, die Keure, 2008, 5 met vermelding: ‘J. VANDE 
LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht, nr. 1439 met verwijzing naar Parl. St. Kamer 92-93, nr. 
831/9, 3.’ 
57 J.C. SOYER en M. DE SALVIA, La C.E.D.H., Economica, 1995, 240. 
58

 Voor een uitgebreide bespreking van het EVRM: J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek 
EVRM, Deel 1 en 2, Antwerpen, Intersentia, 2005-2006, 994 p. (deel 1) en 762 p. (deel 2). 
59

 Artikel 13 EVRM: ‘Eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, zijn 
geschonden, heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze 
schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.’ 
60

 EHRM 8 juni 1976, Engel e.a. tegen Nederland (J.T. 1977, 485, noot H. BOSLY). Samengevat zijn 
de Engel-criteria: de kwalificatie van de overtreden norm volgens het nationaal recht, de aard van het 
vergrijp, de aard en de ernst van de sanctie. Zie A. DEN HARTOG, Artikel 6 EVRM: grenzen aan het 
streven de straf eerder op de daad te doen volgen, Maklu, 1992, 97-110. Eveneens: F. DHONDT, 
‘Artikel 5’ in Handboek EVRM, Deel 2 – Artikelsgewijze bespreking, Volume 1, Intersentia, 2004, Y. 
HAECK en J. VANDE LANOTTE (ed.), p. 282, nr. 8; J.F. RENUCCI, Droit européen des droits de 
l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2002, p. 246, nr. 127; F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des 
autres biens de la personnalité, Bruylant, 1990, p. 470-472, nr. 410; S. TRECHSEL, Human Rights in 
Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005, 13-30. 
61

 Artikel 6 EVRM: '1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen 
van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en 
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en 
onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen 
maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de 
gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of 
nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de 
bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder 
bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 
belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden. 2. Een ieder tegen wie een vervolging is 
ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. 3. Een 
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21. In een vergelijkend onderzoek naar de overeenstemming van disciplinaire 

reglementeringen met het EVRM merkte D. PONCET even na het arrest-Engel op: « La 

Suisse – à l’instar d’autres pays, tel l’Italie – ne connaît pas de recours devant un 

tribunal, contre une décision prononçant une peine disciplinaire, même si elle comporte 

une privation de liberté. (…) Il faut en conclure qu’une telle sanction, comportant une 

privation de liberté, prise sans possibilité de recours viole la Convention ».62 De auteur 

had ongetwijfeld de invulling, door de Europese Commissie (ECRM), van artikel 5 EVRM 

in het militair tuchtcontentieux voor ogen, meer bepaald de zaak-Eggs.63 Of haar besluit 

in het Belgische militair tuchtcontentieux getransponeerd kon worden, onderzoeken we 

nog nader. In de volgende afdeling – aan de orde is de onderzoeksmethode – lichten we 

toe of er andere Verdragen of Conventies dan het EVRM in aanmerking kunnen worden 

genomen. 

 

22. Wanneer rechtzoekenden menen dat de wetgever voor het beslechten van een 

welbepaald geschil een instantie aanwijst die, naar hun oordeel, het niet had kunnen of 

mogen zijn, hebben ze het vaak over een schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, met andere woorden het nationaal gelijkheidsbeginsel, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 145 en 146 van de Grondwet of de artikelen 6 

en/of 13 EVRM.64 65 Ontspint zich dan een discussie tussen partijen en volgt hierop het 

                                                                                                                                                         
ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten: a. onverwijld, 
in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de 
reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die 
nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand 
te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt 
om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen.’ 
62 D. PONCET, La protection de l’accusé par la Convention européenne des droits de l’homme, 
Geneve, 1977, p. 109, noot 340bis. Men raadplege eveneens: F. LANGEMEIJER, Aard en functie van 
het militaire tuchtrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1977, 186-188 en 195-197. Ten slotte: A.F. STEFFEN, 
‘Het Zwitserse Militair Tuchtrecht’, MRT, 1949, 146. 
63

 Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM), Eggs t. Zwitserland, 4 maart 1978, 
verzoek nr. 7341/76. Zie infra, ‘Toegang tot de rechter: verdragsrechtelijke evaluatie – 
Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
64

 Artikel 144 Grondwet: ‘Geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid 
van de rechtbanken.’ Artikel 145 Grondwet: ‘Geschillen over politieke rechten behoren tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.’ Artikel 146 
Grondwet: ‘Geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan 
krachtens een wet.’ Artikel 161 Grondwet: ‘Geen administratief rechtscollege kan worden ingesteld 
dan krachtens een wet.’ 
65

 Het inroepen van het gelijkheidsbeginsel heeft een dubbele verklaring: enerzijds blijft in het 
gelijkheidscontentieux de omweg via het gelijkheidsbeginsel aangewezen voor een toetsing aan 
andere grondrechtenbepalingen dan  die vermeld in Titel II van de Grondwet; anderzijds ervaart de 
rechtzoekende het als een ‘discriminatie’ dat hij zijn ‘recht op recht’ niet zoals anderen kan verzilveren. 
Over de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof: ‘Krachtens artikel 142, tweede lid, van de Grondwet 
en artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is het Hof bevoegd om de uitspraken te doen op 
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antwoord van de rechter, doorgaans het Grondwettelijk Hof, waarin een allegaartje van 

begrippen opduikt zoals 'rechtscollege', 'volle rechtsmacht', 'annulatierechter', 

'daadwerkelijke jurisdictionele waarborg', 'daadwerkelijk rechtsmiddel', 'daadwerkelijk 

karakter van de beroepen' en 'daadwerkelijk jurisdictioneel beroep'.66 Soms is er sprake 

van een ‘volwaardige jurisdictionele waarborg’.67 En als puntje bij paaltje komt, gaat het 

Hof na of ‘aan een categorie personen niet op discriminatoire wijze de in strafzaken 

gewaarborgde daadwerkelijke jurisdictionele toetsing wordt ontzegd’.68 Het Hof heeft niet 

altijd een rechtscollege voor ogen wanneer het een ‘effectief rechtsmiddel’ aanhaalt.69 

 

23. Uit wat voorafgaat, weet men nog niet wie rechter kan zijn en wat de term 'toegang tot 

een rechter' in de titel van dit onderzoek inhoudt. De eis van rechterlijke controle is 

enerzijds een uitwerking van het beginsel van machtenspreiding, anderzijds het 

belangrijkste mechanisme om toe te zien op inachtneming van het legaliteitsbeginsel en 

de grondrechten; een nadere rechtsstatelijke vereiste, die samenhangt met 

machtsverdeling en het waarborgen van grondrechten, is het bestaan van een voor de 

belanghebbende burger toegankelijke onafhankelijke en onpartijdige rechter. Het 

rechterlijk ambt kan worden uitgeoefend door (i) de rechterlijke macht – de Grondwet 

bepaalt de gerechten en de wet hun bevoegdheid – en (ii) rechtscolleges die niet 

daartoe behoren – naast de Raad van State waarvan sprake in artikel 160 van de 

Grondwet stelt de wet conform de artikelen 144, 145, 146 en 161 van de Grondwet 

administratieve rechtscolleges in en bepaalt ze hun bevoegdheid – .70 Kenmerkend voor 

                                                                                                                                                         
de beroepen tot vernietiging van een wet, een decreet (…) wegens schending van de regels die door 
of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van 
de Staat, de gemeenschappen en de gewesten en wegens schending van de artikelen van titel II ‘De 
Belgen en hun rechten’, en de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet’ (GwH. nr. 151/2007, 12 
december 2007, B.7). 
66

 Zie Grondwettelijk Hof nr. 81/2008, 27 mei 2008. 
67

 Grondwettelijk Hof nr. 168/2008, 27 november 2008, B.8., nr. 181/2008, 11 december 2008, B.6.2. 
68

 Grondwettelijk Hof nr. 157/2002, 6 november 2008, B.5.1. 
69

 Arbitragehof nr. 39/2004, 17 maart 2004, B.9.9.: met ‘effectief rechtsmiddel’ werd bedoeld de 
beroepsinstantie die bevoegd was om kennis te nemen van het beroep ingesteld tegen de aan de 
griffiers, secretarissen en het personeel van griffies en parketsecretariaat opgelegde tuchtstraffen, 
namelijk de minister van Justitie, de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie of de procureur-
generaal bij het Hof van Beroep. Het Arbitragehof stelde niet met zoveel woorden dat dit ‘effectief 
rechtsmiddel’ voldeed aan artikel 13 EVRM of artikel 2 IVBPR; evenmin heeft het Hof verduidelijkt of 
deze overweging ook zonder meer gold wanneer er wel sprake was van een tuchtstraf met 
onmiddellijke gevolgen van geldelijke aard of, minstens even fundamenteel, onmiddellijke gevolgen 
voor de individuele vrijheid. 
70

 ‘Administratieve rechter’ en de wat modernere benaming ‘bestuursrechter’ worden hierna door 
elkaar gehanteerd; zo is het eveneens voor de begrippen ‘administratieve rechtspraak’ en 
‘bestuursrechtspraak’. Wat de Raad van State betreft, bevestigt artikel 160 van de Grondwet in 1993 
het tweevoudige kenmerk: enerzijds een adviserend orgaan dat rechtskundig en technisch advies 
heeft te verstrekken over ontwerpen van wet en verordening; anderzijds een rechtsprekend lichaam 
dat onder meer bevoegd is om geschillen te beslechten die door het optreden of stilzwijgen van het 
bestuur ontstaan. 
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het rechterlijk ambt is dat andere ambten geen aanwijzing of bevelen mogen geven aan 

rechters en dat deze een oordeel met rechtsgevolgen – beslechting van een geschil of 

oplegging van een sanctie – vellen op grond van onrechtmatigheidscriteria.71 Het 

kenmerk van onafhankelijkheid is essentieel: ‘le pouvoir de rendre une décision 

obligatoire non susceptible d’être modifiée par une autorité non judiciaire est inhérent à 

la notion même de ‘tribunal’. Ce principe peut aussi passer pour un élément de 

l’indépendance requise par l’article 6 § 1’.72 De burger moet erop kunnen vertrouwen dat 

een van de politieke ambten afgezonderde volstrekt neutrale instantie zijn geschil 

beslist.73 

 

 

II.I.I.3. Rechtsbescherming 

 

24. De Belgische Grondwet waarborgt rechten en vrijheden. Een gewettigd wantrouwen ten 

aanzien van de uitvoerende macht in 1830 leidde tot het waarborgen van bescherming 

door de wetgevende en rechterlijke macht. Dit gold ook voor de militairen, waarvan de 

rechten en verplichtingen krachtens het versterkt legaliteitsbeginsel van artikel 182 van 

de Grondwet zaak van de wetgever zelf zijn.74 Bij de controle van de naleving van deze 

grondbeginselen vervullen de rechtscolleges – in 1830 de rechterlijke macht, vanaf 1946 

de Raad van State, sinds 1984 ook het Grondwettelijk Hof – een primordiale rol. Er kan 

in beginsel pas sprake zijn van een gedegen rechtsbescherming als, noodzakelijke 

maarniet voldoende voorwaarde, er een toegang tot een rechter is, ook al dekt het 

begrip ‘rechtsbescherming’ een bredere lading.75 Daarom ook volgende toelichting. 

 

25. Aan conflictsituaties kan op verschillende manieren een einde worden gemaakt. Het al 

dan niet optreden van een rechtscollege grondt een mogelijk onderscheid in de geboden 
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 C. KORTMANN, Constitutioneel recht, Deventer, Kluwer, 2008, 256. Over de vraag of straf- en 
tuchtzaken beschouwd kunnen worden als geschillen over burgerlijke rechten in de zin van de 
artikelen 144 en 145 van de (Belgische) Grondwet: infra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – 
Strafrechtsbedeling’. 
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 EHRM 28 februari 2002, Morris t. UK, § 73. 
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 P. BOVEND’EERT, Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2008, 9. 
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 Over het (‘versterkt’) legaliteitsbeginsel van artikel 182 van de Grondwet: Arbitragehof nr. 81/95, 14 
december 1995, nr. 23/96, 27 mei 1996. Eveneens: Arbitragehof nr. 18/2007, 25 januari 2007. Verder: 
R.v.St. nr. 181.152, 17 maart 2008, Barbon-Vega. Men raadplege eveneens het advies van de Raad 
van State d.d. 22 september 2006, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2759/001, 274-278, voorafgaand 
aan de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader, 
B.S. 10 april 2007. Zie ten slotte J. VELAERS, ‘De Grondwet en de Krijgsmacht’ in De Grondwet en 
het inzetten van strijdkrachten, Maklu, 2005, 63-135, Ph. VANDE CASTEELE, ‘Gewapende macht en 
aan de wet voorbehouden aangelegenheden: enkele beschouwingen’, R.W. 2005-2006, 921-942. 
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 Over het rechterlijk toezicht (van de strafrechter) op een machtiging, van de politierechter aan de 
arbeidsinspectie, om een woning te betreden: Grondwettelijk Hof nr. 171/2008, 3 december 2008. 
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rechtsbescherming, namelijk formeel of informeel: “Het geheel van de 

rechtsbescherming kan opgesplitst worden in twee luiken: (1) de formele 

rechtsbescherming en (2) de informele rechtsbescherming. De formele 

rechtsbescherming kan omschreven worden als de bescherming tegenover de overheid 

door middel van jurisdictionele procedures en is hoofdzakelijk repressief van aard: 

wanneer er een geschil is tussen de overheid en de burger, moet de burger het initiatief 

nemen om de zaak bij de rechter aanhangig te maken. De informele rechtsbescherming 

kan omschreven worden als een aanvullende bescherming van de burger t.a.v. de 

overheid, zonder dat een gerechtelijk beroepsprocedure moet worden gestart. De 

informele rechtsbescherming is eerder preventief van aard en wil conflictsituaties tussen 

overheid en burger voorkomen”.76 Soms duikt een ander onderscheid op: nu eens 

gewaagt men van rechtsbescherming a priori of a posteriori, dan weer van preventieve 

tegenover curatieve rechtsbescherming 77 en de term ‘repressieve’ rechtsbescherming is 

niet uitgesloten78. Elke classificatie heeft haar juridische, pedagogische of dogmatische 

waarde en kent beperkingen. We gaan op deze classificaties hier niet nader in, al halen 

we ze nog aan in een algemene bespreking van de preventieve rechtsbescherming.79 

Essentieel voor de afbakening van dit onderzoek is dat we met de term 

‘rechtsbescherming’ de ‘jurisdictionele’ rechtsbescherming voor ogen hebben.80
 

  

 

II.I.I.4. Militaire tuchtstraffen 

 

26. ‘A l’armée, le pouvoir hiérarchique s’appui sur un droit disciplinaire et sur un droit pénal 

militaire d’une rigueur peut-être anachronique mais très réelle’.81 De wet van 14 januari 

1975 – hierna de Tuchtwet – regelt thans de tucht in de krijgsmachten; meer hierover zo 
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 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 70, 
nr. 119. Met deze voorstelling verliest men uit het oog dat ‘informele’ rechtsbescherming zeer formeel 
kan zijn: men denke aan administratieve of (quasi-)jurisdictionele beroepen die op straffe van 
onontvankelijkheid aangewend en uitgeput moeten worden binnen de (door de wetgever bepaalde) 
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Conseil d’Etat, Kluwer, 1998, p. 45-46, nr. 78-79). De Raden van beroep vormen in tuchtzaken ‘een 
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Keure, 2008, 20-21, nr. 25). 
77 B. HUBEAU, ‘De bemiddeling in het publiekrecht’, R.W. 2000-2001, 416-417.  
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 Voor sommige auteurs omvatten alle vormen van repressieve rechtsbescherming ook die van niet-
jurisdictionele aard, waaronder dus de administratieve beroepen: M. VAN DAMME, “De Raad van 
State als cassatierechter”, T.B.P. 2000, 76.  
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 Infra, ‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Preventieve rechtsbescherming’. 
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 Jurisdictionele rechtsbescherming, soms ook repressieve rechtsbescherming genoemd. Zie J. PUT, 
Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1998, p. 10-11, nr. 12. 
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 V. WERNER, Le Ministre et le Ministère de la Défense nationale, Brussel, Novedi, 1964, 31. 
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meteen.82 Tot beter begrip vermelden we een status quaestionis over de sancties, 

opgemaakt even na de oprichting van de Raad van State: ‘Dans la période immédiate 

d’après-guerre, et si nous ne nous attachons qu’au cas des seuls officiers, nous voyons 

que le règlement de discipline parle en son article 28 des peines qui sont les suivantes: 

remontrance, arrêts simples de 21 jours au plus et arrêts sans accès de 15 jours au 

plus. A côté de ces peines proprement dites qui doivent être infligées par le chef 

hiérarchique, l’article 55 parle des mesures disciplinaires qui sont les suivantes: le 

blâme, la réprimande du Ministre, la mise en non-activité par mesure disciplinaire, la 

démission d’office et la perte du grade’.83 Belangrijk in dit stadium van het onderzoek zijn 

twee vaststellingen: enerzijds zijn er tuchtsancties die vrijheidsberoving of -beperking 

kunnen inhouden; anderzijds zijn er tuchtstraffen en tuchtmaatregelen.  

  

27. Wanneer men de wijzigingen van de wetten van 28 februari 2007 en 26 april 2009 buiten 

beschouwing laat, definieert de Tuchtwet in de artikelen 10 tot en met 20 (d.w.z. in Titel 

I), evenals in artikel 21, § 2, de plichten en rechten van de militairen: niet afwezig zijn, 

getrouw de bevelen uitvoeren, geen geheime of vertrouwelijke informatie bekend maken, 

zich enkel aansluiten bij erkende vakverenigingen, een afwijking bekomen om een ander 

ambt uit te oefenen, geen kleine uitrustingsstukken verkopen of weggeven, geen 

belangrijke zaken ontvreemden.84 Het tuchtreglement, bekrachtigd door de minister van 

Landsverdediging, werkt dit nader uit.85 Artikel 21, § 1 van de Tuchtwet luidt: ‘Het niet 

naleven van de bepalingen van Titel I is een krijgstuchtelijk vergrijp dat, naargelang van 

de aspecten die aan ieder bijzonder geval eigen zijn, de toepassing van een der in 

Hoofdstuk II opgesomde straffen tot gevolg kan hebben.’ Artikel 22 somt de 

tuchtstraffen op: de terechtwijzing, de vermaning, het consigne van eenmaal tot viermaal 

vier uur, het eenvoudig arrest van één tot acht dagen en het zwaar arrest van één tot 

vier dagen dat afzondering in een gesloten lokaal met zich meebrengt, waarvan de deur 

met een sleutel aan de buitenkant gesloten moet kunnen worden. De eerste twee 

straffen hebben een moreel karakter; de volgende tuchtstraffen houden een 
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vrijheidsbeperking of -beroving van enkele uren tot acht dagen in.86 Het zwaar arrest kan 

tot ten hoogste acht dagen worden uitgebreid bij recidive of indien het krijgstuchtelijk 

vergrijp bedreven werd tijdens een gewapende operatie of een daarmee gelijkgestelde 

operatie.87 Van recidive is sprake wanneer de militair zich binnen een termijn van zes 

maanden schuldig maakt aan een krijgstuchtelijk vergrijp dat van dezelfde aard is als de 

feiten waarvoor hij werd veroordeeld of tuchtrechtelijk gestraft.88  

  

28. Voor de toepassing van de Tuchtwet worden de militaire tuchtstraffen ingedeeld in zware 

en lichte straffen. De zware straffen zijn voor de officieren het zwaar arrest en het 

eenvoudig arrest, en voor de andere militairen het zwaar arrest; de andere straffen zijn 

lichte straffen.89 Naast de korpscommandant mag de eenheidscommandant een lichte 

straf opleggen.90 Betrokkene mag zich bij zijn verdediging voor de tot straffen bevoegde 

autoriteit laten bijstaan door een militair van zijn keuze; bij zijn verdediging voor een 

tuchtraad mag hij zich eveneens laten bijstaan door een advocaat.91 De raadpleging van 

een tuchtraad is verplicht wanneer de tot straffen bevoegde autoriteit 'oordeelt (…) dat 

het vergrijp bestraft moet worden met een zware straf', met dien verstande dat hij 

'slechts uitspraak mag doen na raadpleging van de tuchtraad'.92 De terechtwijzing wordt 

slechts op het strafblad ingeschreven indien de betrokken militair, vóór zijn 

overplaatsing, opnieuw wordt gestraft door de officier die hem deze straf heeft opgelegd; 

de andere tuchtstraffen worden op het strafblad ingeschreven wanneer zij definitief 

uitgesproken zijn.93 Aan een militair mogen geen tuchtstraffen worden opgelegd voor 

dezelfde feiten als die waarvoor hij reeds door de strafrechter veroordeeld is, ook niet 

indien het gepleegde misdrijf tevens een krijgstuchtelijk vergrijp is.94 Voor de 

dienstplichtigen heeft het zwaar arrest bijkomende gevolgen. Zo zijn ze gehouden een 

bijkomende periode van werkelijke dienst te vervullen die overeenstemt met de duur van 

de ondergane tuchtstraf.95 Bovendien kan de korpscommandant, wanneer hij vindt dat 
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het slechte gedrag van de dienstplichtige dit rechtvaardigt, twee dagen gunstverlof 

schrappen per veroordeling of bestraffing tot zwaar arrest.96 

 

 

II.I.I.5. Militairen 

 

29. We beperken ons tot de militairen van het actief kader van de krijgsmacht. Titel VI van 

de Grondwet, ‘De Gewapende macht’, bepaalt hoe de rechten en verplichtingen van de 

militairen en de personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 

niveaus, vastgesteld worden.97 We zullen er nog aan herinneren dat de rijkswacht, 

destijds een krijgsmacht op zich, gedemilitariseerd werd in de jaren negentig.98 Deze 

voormalige geleding van de Gewapende Macht komt in dit onderzoek aan bod wanneer 

een geschiedkundig overzicht van haar militair of burgerlijk statuut aangewezen is of 

wanneer de eventuele vergelijkbaarheid tussen beide personeelscategorieën dit 

verantwoordt. Ook de categorie van dienstplichtigen komt aan bod inzoverre dit dienstig 

is voor het onderzoek, al werd de verplichte dienstplicht in 1995 geschorst.99 Er zij 

opgemerkt dat het ambt van militair sinds 2003 niet meer voorbehouden is aan Belgen, 

maar eveneens toegankelijk is voor onderdanen van de Europese Unie.100 

 

 

II.I.I.6. Grondrechten 

 

30. De term ‘grondrecht’ duikt in dit onderzoek met de regelmaat van de klok op. We volgen 

de definitie van J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER: ‘Grondrechten kunnen ook 

de ‘vorm’ (aannemen) van algemene rechtsbeginselen (met grondwettelijke waarde), bv. 

het recht van verdediging. Vaak wordt ook gesteld dat grondrechten ook in wettelijke 
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bepalingen hun rechtsgrond kunnen vinden. Wettelijke bepalingen kunnen rechten wel 

erkennen en regelen, maar of men in dit geval van ‘grondrechten’ kan spreken is 

betwistbaar. Aan één van de essentiële kenmerken van grondrechten, met name de 

principiële onmogelijkheid voor een democratisch verkozen meerderheid om ervan af te 

wijken, is bij een wettelijke regeling immers niet voldaan. Er is bovendien geen criterium 

dat toelaat met zekerheid uit te maken of een bepaald subjectief recht of een bepaalde 

vrijheid al dan niet de kwalificatie van ‘grondrecht’ verdient. Samen met VELAERS 

kunnen we stellen dat bij de afbakening van grondrechten zoveel als mogelijk de formele 

definitie zou moeten worden gehanteerd: grondrechten zijn dan die rechten die de 

burger ontleent aan de Grondwet, de algemene rechtsbeginselen (met grondwettelijke 

waarde) of de internationale verdragen inzake mensenrechten (m.a.w. aan hiërarchisch 

hogere normen)’.101  

  

31. Tot de ‘grondrechten’ rekene men uiteraard de ‘fundamentele vrijheden’ waarvan 

overigens ook sprake in de titel van het EVRM. Aangenomen wordt dat (klassieke) 

grondrechten in hun oorspronkelijke niet-subjectiefrechtelijke betekenis een in rechte 

inroepbare onthoudingsplicht voor de overheid inhouden.102 Dat er met deze verplichting 

nooit enig subjectief recht in hoofde van de burger kan overeenkomen, valt te 

betwijfelen.103 Of er steeds een onderscheid gemaakt kan worden tussen een 

(subjectief) recht en een welbepaalde vrijheid, vermelden we indien nodig. Belangrijk om 

weten is dat wanneer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet samen met een grondrecht 

in het geding zijn, het Grondwettelijk Hof in de regel geen vergelijkingspunt vereist zoals 

dat wel het geval is wanneer een louter verschil in behandeling moet worden 

beoordeeld.104 

 

 

II.I.II Inzet van het onderzoek 
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II.I.II.1. 'Kleine' versus 'grote' tucht 

 
32. De militair kan tegen elke militaire tuchtstraf beroep instellen.105 De Tuchtwet draagt de 

Koning op om de tuchtrechtspleging in eerste aanleg alsook in beroep te bepalen; verder 

‘wordt het recht van verdediging uitgeoefend overeenkomstig de door de Koning 

vastgestelde regels’.106 Het uitvoeringsbesluit bepaalt dat op het beroep in laatste aanleg 

wordt beslist.107 De militaire tuchtstraf wordt uitgevoerd de dag na die waarop de in 

hoger beroep uitgesproken straf ter kennis van de betrokken militair is gebracht.108 Ze 

kan ook met uitstel van drie maanden tot twee jaar worden opgelegd: dit uitstel zal niet 

herroepen worden wanneer de militair gedurende de proefperiode noch arreststraf, noch 

veroordeling voor een misdrijf bepaald bij het Militair Strafwetboek, oploopt.109 Krachtens 

de Tuchtwet mag iedere meerdere van een overheid die een straf heeft opgelegd, bij 

ontstentenis van een beroep een straf wijzigen, vernietigen of de uitvoering ervan 

schorsen.110 Het uitvoeringsbesluit bepaalt eveneens dat de chef van de generale staf 

het recht heeft om een eindbeslissing te vernietigen, ambtshalve of op vraag van de 

militair.111  

  

33. Voor het zwaar arrest geldt sinds 2005 de ‘beheersregel’ dat voor de militairen in de 

deelstand ‘in normale dienst’ niet langer diensten van algemeen belang, die enkel door 

gestraften worden uitgevoerd, worden georganiseerd; de militair die gestraft is met 

zwaar arrest, mag het kwartier verlaten buiten de diensturen, maar moet zich in zijn 

verblijfplaats ter beschikking houden van het commando.112 Dit noemen we het 

'huisarrest'.  

 

34. Wanneer een militair één of meer zware tuchtvergrijpen heeft begaan, kan hij in zijn 

eenheid onder toezicht worden geplaatst indien deze maatregel vereist is in het belang 

van het onderzoek of van de handhaving van de orde; deze maatregel wordt genomen 

door de korpscommandant of door zijn gemachtigde die het commando waarneemt en 

mag de vierentwintig uur niet te boven gaan.113 Voor de uitvoering van een straf wordt 
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rekening gehouden met de periode van ondertoezichtstelling die is voorafgegaan en 

waarvoor deze maatregel wordt gelijkgesteld met een arreststraf.114 

 

35. Kan een militaire tuchtstraf bij een rechter worden aangevochten? Is er met andere 

woorden toegang tot een rechter ofwel jurisdictionele rechtsbescherming? Tenzij men de 

militaire tuchtoverheid beschouwt als een administratief rechtscollege of een justitiële 

rechter – hoewel nooit uitgesloten, ligt dit prima facie niet meteen voor de hand – , is de 

militaire tuchtstraf een eenzijdige rechtshandeling van een ‘administratieve overheid’ (in 

de zin van artikel 14 R.v.St.-wet) en lijkt rechtsbescherming binnen handbereik.115 De 

Raad van State beperkt evenwel sinds zijn oprichting zijn bevoegdheid in het klassiek 

algemeen objectief contentieux, wat de ‘kleine’ tucht betreft.116 De term ‘akte’ in artikel 

14 R.v.St.-wet omvat in militaribus weliswaar tuchtmaatregelen – zoals het ontslag van 

ambtswege of de non-activiteit bij tuchtmaatregel – of ordemaatregelen, maar in 

beginsel geen militaire tuchtstraffen.117 Voor de verantwoording van dit onderscheid, 

voorgesteld als ‘grote’ tegenover ‘kleine’ tucht, wordt teruggegrepen naar vooroorlogse 

parlementaire verklaringen: een jurisdictioneel legaliteitstoezicht zou de discipline en de 

cohesie van de gelederen in het gedrang brengen.118  

 

36. Soms besloot de Raad van State tot de ontvankelijkheid van een verzoekschrift tot 

vernietiging van een militaire tuchtstraf omdat de bestreden beslissing was genomen 

wegens (mogelijke) samenwerking met de bezetter: « Cette punition (de huit jours 

d’arrêts simples) n’a pas le caractère d’une peine disciplinaire militaire; qu’elle est une 

mesure d’ordre administratif prise en application des dispositions relatives à l’épuration 

de l’armée; que la demande en annulation formée à son sujet est dès lors 

recevable ».119 Dat de militaire tuchtstraf in beginsel geen aanvechtbare akte was, sloot 

een onderzoek ten gronde dus niet volledig uit, maar de jurisdictionele immuniteit van de 
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militaire tuchtstraf was in het objectief contentieux ontegensprekelijk de (jurisprudentiële) 

regel. In dit stadium van het onderzoek laten we in het midden of, naar het oordeel van 

de Raad van State, de militaire tuchtstraf al dan niet in aanmerking komt voor de 

illegaliteitsexceptie van artikel 159 van de Grondwet.120
 

  

37. Eenmaal de Tuchtwet van 14 januari 1975 van toepassing was, luidt het in de schaarse 

rechtspraak dat de militaire tuchtstraf een niet-aanvechtbare maatregel van inwendige 

orde van bijzondere aard was, meer bepaald ‘une mesure d’ordre intérieur à caractère 

spécifique’.121 Later verklaart de Raad van State in het arrest-Bellemans een 

verzoekschrift tot vernietiging van een militaire tuchtstraf van twee dagen eenvoudig 

arrest niet-ontvankelijk, overwegende enerzijds dat 'les faits ressortissent de la discipline 

sensu stricto' en anderzijds dat ‘considérant que les effets de la punition contestée ne 

sont, en l’espèce, pas tels que l’absence de recours juridictionnel serait contraire à une 

norme internationale directement applicable’.122 In het arrest-Meyvisch merkt de Raad 

van State recent op, weliswaar prima facie, dat de ‘(militaire tuchtstraffen), voorzien in de 

wet van 14 januari 1975, een andere draagwijdte hebben dan de tuchtstraffen voorzien 

in de wet van 27 december 1961’.123
 

 

 
II.I.II.2. Dualisme 

 

38. De principiële onbevoegdheid van de Raad van State om sancties van de ‘kleine’ tucht 

te vernietigen, of dan toch de niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift, is 

ontegensprekelijk dé (jurisprudentiële) regel.124 De annulatiebevoegdheid van de Raad 

                                                 
120

 Infra, ‘Het militair tuchtcontentieux – Raad van State: 1946-1994’. Artikel 159 Grondwet: ‘De hoven 
en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen 
toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.’ Over de toepassing van artikel 159 van de 
Grondwet in strafzaken: F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 
65, nr. 73, p. 145-147, nr. 268-270. 
121 R.v.St. nr. 35.646, 20 oktober 1990, Deramaix, nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, T.B.P. 
1993, 54 en J.L.M.B. 1992, 253, noot D. BATSELE. In het arrest nr. 29.347, 17 februari 1988, 
Bougard, oordeelde de Raad van State dat ontslag van ambtswege en militaire tuchtstraffen 
‘présentent une nature différente’. 
122

 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. 
123

 R.v.St. nr. 185.280, 10 juli 2008, Meyvisch, schorsingsverzoek verworpen, inzet van het geschil 
was een ontslag van ambtswege. Artikel 25 van de wet van 27 december 1961 (betreffende het 
statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht) voorziet in het ontslag van 
ambtswege uit het ambt indien een beroepsonderofficier zich aan ernstige, met zijn staat van 
onderofficier niet overeen te brengen feiten, schuldig heeft gemaakt. 
124

 Zie P. LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier, 2008, p. 631, nr. 408. 'Nous en tenant donc à 
une distinction classique, nous dirons que la compétence du Conseil d'Etat est essentiellement 
déterminée par rapport à celle des pouvoirs législatif et judiciaire ainsi que par rapport à celle de 
l'administrateur actif. Les conditions de recevabilité sont celles qui doivent être réalisées pour que, 



 38 

van State in het kader van het zogeheten ‘objectief contentieux’ dat een beslissing van 

een orgaan van het actief bestuur tot voorwerp heeft, moet onderscheiden worden van 

de bevoegdheid van de Raad van State, optredend als cassatierechter, die een 

beslissing van jurisdictionele aard tot voorwerp heeft en als het ‘subjectief contentieux’ 

voor de Raad van State wordt bestempeld.125  

 

39. Volstrekt sluitend lijkt dit laatste nu ook weer niet te zijn, als men leest dat een 

administratief rechtscollege, in casu de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarvan 

sprake in het nieuwe artikel 39/2 van de wet van 15 december 1980, onderscheiden 

bevoegdheden heeft.126 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt in beginsel 

over volle rechtsmacht wanneer hij op grond van paragraaf 1 van artikel 39/2 uitspraak 

doet en zijn de rechtzoekenden niet van ‘een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg’ 

beroofd; in de aangelegenheden bedoeld in artikel 39/2, § 2, treedt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen evenwel niet op ‘met volle rechtsmacht, maar wel als 

annulatierechter die een jurisdictionele toetsing uitoefent, zowel aan de wet als aan de 

algemene rechtsbeginselen, en beschikken de rechtzoekenden derhalve over een 

daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig 

rechtscollege, tegen de administratieve beslissingen die op hen betrekking hebben’.127 

De cassatiebevoegdheid van de Raad van State heeft in het tweede geval betrekking op 

een ogenschijnlijk klassiek ‘objectief contentieux’.128
 

 

40. Of de justitiële rechter in militaire tuchtzaken bevoegd is of het minstens kan zijn, en zo 

ja wanneer en in welke mate, is uiteraard een ander bijzonder aandachtspunt van het 

                                                                                                                                                         
indépendamment des conditions de compétence, le recours soit examiné au fond par la juridiction 
administrative.' 
125

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Kluwer, 2002, 798. ‘Als administratief contentieux doet de Raad van State 
uitspraak in het raam van het ‘subjectief contentieux’ en niet, zoals dat het geval is bij nietigverklaring 
van handelingen van het actief bestuur, in het raam van een ‘objectief contentieux’. Wie een 
cassatieberoep instelt bij de Raad van State, moet partij zijn geweest in de procedure voor het 
administratief rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen’ (E. BREWAEYS, ‘De 
cassatieprocedure voor de Raad van State’, R.W. 2007-2008, 1227). Ten slotte: M. VAN DAMME, 
Overzicht van het Grondwettelijk Recht, die Keure, 2008, p. 251-252, nr. 316. 
126

 Zie de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006. 
127

 Grondwettelijk Hof nr. 81/2008, 27 mei 2008, B.15.3 en 16.3. In overweging B.19.3 is er sprake van 
‘een daadwerkelijk rechtsmiddel (…) zowel wanneer de Raad (voor Vreemdelingenbetwistingen) met 
volle rechtsmacht dan wel als annulatierechter uitspraak doet’. 
128

 De beslissingen van de nieuwe Raad voor Vergunningsbetwistingen, optredend als 
annulatierechter, zijn eveneens vatbaar voor een cassatieberoep bij de Raad van State. Zie het 
decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- 
en handhavingsbeleid, B.S. 15 mei 2009. Men raadplege het voorbehoud van de Afdeling Wetgeving 
van de Raad van State: Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011/1, advies 44.837/1/AAV van 23 
september 2008,  929-935. 



 39 

onderzoek. Aan bod komen dan eveneens de staatsrechtelijke verhoudingen tussen 

administratieve rechtscolleges en rechterlijke macht, evenals de vraag of de militaire 

tuchtoverheid niet kan worden beschouwd als een (militaire) strafrechter omdat ze 

vrijheidsberovende tuchtstraffen kan opleggen.129 En als puntje bij paaltje komt, moet 

men uiteindelijk misschien bepalen of een (andere) justitiële rechter niet bevoegd is.  

 

41. Voor het lichten van een tipje van de sluier vermelden we de stelling die Y. ROGGEN 

enkele jaren vóór het aannemen van de Tuchtwet van 14 januari 1975 toelichtte – 

samengevat – : ‘De korpsoverste, die een vrijheidsberovende straf uitspreekt, treedt op 

als rechter in de zin van (oud) artikel 7 G.W.’.130 De redenering leek bedrieglijk 

eenvoudig: de Grondwet vereist het optreden van een rechter voor een 

vrijheidsberoving; de ‘wet’ heeft de korpsoverste aangewezen om de vrijheidsberovende 

tuchtstraf op te leggen; bijgevolg is de officier in deze ‘tuchtaangelegenheid’ een 

justitiële rechter. In het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire 

tuchtstraf in het objectief contentieux sluimert een andere ogenschijnlijk even 

‘eenvoudige’ redenering: vermits de korpschef geen rechter is, maar integendeel een 

administratieve overheid blijft wanneer hij een arreststraf kan opleggen, houdt deze 

sanctie geen vrijheidsbeneming in en hoeft de Raad van State zich niet in te laten met 

dergelijke bagatelzaken. 

  

42. Een reden meer voor een gedegen onderzoek is dan ook het grote verschil in 

kwalificatie van de militaire tuchtstraf en benadering van de problematiek: enerzijds een 

ogenschijnlijk ‘no man’s land’ dat een jurisdictioneel toezicht noch behoefde noch 

verdiende; anderzijds een strafrechtelijke kleuring die aan de tuchtoverheid een 

jurisdictionele bevoegdheid toekende die ze misschien niet eens vermoedde. Met 

eenzelfde gevolg: rechter of niet, de militaire tuchtoverheid bleef het eindpunt; de 

militaire tuchtstraf lijkt in het luchtruim van de hiërarchie der normen en akten door de 

mazen van het net te glippen als een vrij elektron, een dwarrelende einzelgänger die 

zich aan een botsing meer of minder in het justitieel of administratiefrechtelijk luchtruim 

niet stoort en waarop burgerlijke luchtverkeersleiders weinig of zelfs geen vat (kunnen) 

hebben, ook niet wanneer spelregels met voeten getreden worden. 

 

 
II.I.II.3. Status-quo? 

                                                 
129

 Infra, ‘Rechtsleer – Officier-tuteur en militaire politierechter’ en ‘Rechtspraak en rechtsleer: 
evaluatie – De militaire politierechter'. 
130

 Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 1971-72, 937. 



 40 

 

43. De nationale rechter dient een rechtstreeks werkende verdragsbepaling voorrang te 

verlenen indien een nationaal voorschrift daarmee strijdig is.131 Ook het Europees Hof 

wijst de Lidstaten van de Raad van Europa op de verplichting om een wetsbepaling 

buiten toepassing te verklaren in geval van strijdigheid met het EVRM.132 Wie het Engel-

leerstuk voor ogen heeft – nog steeds dé referentie inzake militaire tuchthandhaving – , 

acht ongetwijfeld sommige verdragsbepalingen binnen handbereik van de disciplinair 

vervolgde militair: wellicht artikel 5 EVRM in geval van een vrijheidsberovende sanctie; 

misschien artikel 6 EVRM in geval van een 'strafvervolging' wegens de maximumsanctie 

die de militair kan oplopen; waarom niet het EVRM-gelijkheidsbeginsel, i.e. artikel 14 

EVRM, in samenhang beschouwd met artikel 5 of 6 EVRM.133 Uiteraard kan men artikel 

13 EVRM niet veronachtzamen, eenmaal een EVRM-grondrecht aan de orde is en de 

feiten de tucht stricto sensu overstijgen of er eenvoudigweg vreemd aan zijn.134 Toch 

bleef de algemene regel het afwijzen, door de Raad van State, van zijn bevoegdheid in 

het contentieux van de militaire tuchtstraffen zonder dat er te lezen was dat een ander 

rechtscollege of een instantie sui generis bevoegdheid of rechtsmacht had.135  

 

44. Hoe actueel het onderzoeksthema is gebleven bij het afsluiten van het onderzoek, 

wijzen de recente EHRM-arresten-Dacosta Silva, -Vilho Eskelinen en -Irfan Bayrak uit; 

aan de orde is een actualisering van de Engel- en Pellegrin-leerstukken.136 In het arrest-

                                                 
131

 In het zogenaamde ‘Smeerkaasarrest’ stelde het Hof van Cassatie dat een internationaalrechtelijke 
norm met directe werking voorrang heeft op een internrechtelijke wet (Cass. 27 mei 1971, J.T. 460-
474, conclusies W. GANSHOF VAN DER MEERSCH). Zie M. VAN DAMME, o.c., p. 22-23, nr. 18; F. 
KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 122-125, nr. 232-235. 
132

 EHRM 26 april 2007, Dumitru Popescu t. Roemenië, verzoek nr. 71525/01, met verwijzing naar 
EHRM 29 november 1991, Vermeire t. België, § 26. 
133

 De Engel-criteria betreffen artikel 6 EVRM. Voor een toepassing in Britse militaire tuchtzaken: 
EHRM 14 maart 2000, Jordan t. UK, verzoek nr. 30280/96, (schending van artikel 5 EVRM), 15 juni 
2004, Thompson t. UK, verzoek nr. 36256/97, (schending van de artikelen 5 en 6 EVRM), 16 januari 
2007, Bell t. UK, verzoek nr. 41534/98 (schending van artikel 6 EVRM). 
134

 De Raad van State benoemde in het arrest-Bellemans (1999) niet de verdragsbepalingen zodat het 
onduidelijk is of de aangegeven toetsing eveneens overeenstemmende IVBPR-bepalingen betrof. 
135 ‘Rechtsmacht moet worden onderscheiden van bevoegdheid. Beide begrippen worden vaak 
verward maar dekken niet dezelfde lading. Rechtsmacht is één van de drie functies in de Staat. Het 
begrip rechtsmacht verwijst naar de rechterlijke macht in functionele betekenis, de macht om 
rechtsgeschillen te beslechten, om recht te spreken. Bevoegdheid daarentegen is het concrete deel 
van de rechtsmacht dat aan een specifieke rechter wordt toebedeeld’ (S. LUST, Rechtsherstel door de 
Raad van State, Brugge, die Keure, 2000, p. 111, nr. 54). Zie eveneens J. LAENENS, K. BROECKX 
en D. SCHEERS, Handboek Gerechtelijk Recht, Intersentia, 2004, p. 199-200, nr. 359-360. ‘De 
rechtsmacht die aan een bepaalde rechter concreet wordt toebedeeld, noemt men de bevoegdheid. 
Een rechter is slechts bevoegd wanneer de wetgever hem heeft gemachtigd om daadwerkelijk kennis 
te nemen van een eis die voor hem is gebracht’ (J. PUT, Administratieve sancties in het 
socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1998, p. 436, nr. 514, noot 436). 
136

 Over het Engel-leerstuk: S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University 
Press, 2005, 13-30. Over het arrest-Pellegrin van 8 december 1999: C. PETTITI, ‘La notion autonome 
de droit de caractère civil’ in Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruylant, 
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Dacosta Silva (2006) is te lezen dat het huisarrest voor personeelsleden van de Guardia 

Civil een vrijheidsberoving (in de zin van artikel 5 EVRM) uitmaakt en het sluitstuk van 

een strafvervolging (in de zin van artikel 6 EVRM) is.137 In het arrest-Vilho Eskelinen 

(2007) bevestigt het Europees Hof dat de waarborgen van het burgerlijk luik van artikel 6 

EVRM (voortaan) in de regel ook de ambtenaren, met inbegrip van politiemannen, 

toekomen wanneer de betwistingen (burgerlijke) rechten of verplichtingen betreft – 

daartoe rekent het Hof ambtenarenzaken – en de toegang tot de rechter hen niet 

uitdrukkelijk ontzegd is.138 In het arrest-Irfan Bayrak (2007) verduidelijkt het Hof dat 

militaire disciplinaire rechtbanken niet (meer) ipso facto beantwoorden aan artikel 6 

EVRM.139  

 

45. Dit wikken en wegen van de artikelen 5 en 6 EVRM krijgt een bijzonder reliëf wanneer 

respectievelijk het Grondwettelijk Hof en de Raad van State er recent nog aan 

herinneren dat ‘het recht op een daadwerkelijk jurisdictioneel beroep een algemeen 

rechtsbeginsel (is)’ en ‘dans un Etat de droit, le citoyen doit avoir la possibilité de 

contester devant une juridiction les décisions de l’autorité administrative’.140 141 Dat het 

recht op daadwerkelijk jurisdictioneel beroep erkend is als een algemeen rechtsbeginsel 

met grondwettelijke status, biedt wellicht een meerwaarde indien artikel 6 EVRM niet 

toepasselijk is, namelijk in zaken die niet als burgerlijke of strafzaken kunnen worden 

beschouwd in de zin van deze verdragsbepaling.142 Wegens de autonomie van het 

EVRM zijn de algemene beginselen van de uit het strafrecht voortvloeiende waarborgen 

                                                                                                                                                         
2001, 36-39. Zie eveneens Y. HOUYET, “L’art. 6 de la (C.E.D.H.) et le contentieux de la fonction 
publique: l’arrêt Pellegrin”, A.P.T. 2000, 276-284. Voor de evolutie van de rechtspraak tot 2000: zie M. 
PUECHAVY, ‘Les fonctionnaires et l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme’ 
in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, 
Bruylant, 2000, 673-691. Eveneens M. ÖNCÜ, La fonction publique et l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2004, 140 p. 
137

 EHRM 2 november 2006, Dacosta Silva t. Spanje, verzoek nr. 69966/01.  
138

 EHRM (Grote Kamer) 19 april 2007, Vilho Eskelinen e.a. t. Finland, verzoek nr. 63235/00. Zie W. 
VERRIJDT, ‘Is er nog plaats voor politieke rechten in het toepassingsgebied van artikel 6 § 1 EVRM 
na het arrest-Vilho Eskelinen?’ in Leuvense Staatsrechtelijke standpunten, nr. 1, die Keure, A. ALEN 
en J. VAN NIEUWENHOVE (eds.), 2008, 239-290. Eveneens: M. MELCHIOR, 'Quant à l'applicabilité 
de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme au contentieux de la fonction 
publique – Evolution de la jurisprudence de Strasbourg' in Liber amicorum Hugo Vandenberghe, 
Brugge, die Keure, 2007, 201-207.  
139

 EHRM 3 mei 2007, Irfan Bayrak t. Turkije, verzoek nr. 39429/98. 
140

 Grondwettelijk Hof nr. 81/2008, 27 mei 2008, B.40.2. Met toevoeging: ‘Het (Grondwettelijk) Hof is 
bevoegd om aan dat algemeen rechtsbeginsel te toetsen (wanneer) het is aangevoerd in samenhang 
gelezen met grondwetsbepalingen waaraan het Hof vermag te toetsen.’ 
141

 R.v.St. nr. 183.769, 4 juni 2008, Thys. Een ambtenaar vermag het niet toevertrouwde opdrachten te 
weigeren; als hij dit doet, stelt hij zich bloot aan sancties: R.v.St. nr. 177.496, 30 november 2007, 
Delatte (toepassing van artikel 11 R.v.St.-wet). 
142

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., p. 906, nr. 1303. Over het ‘recht’ om geschillen 
over subjectieve rechten door een rechter beslecht te zien: ibidem, p. 448, nr. 667, noot 141. 
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toepasselijk, onafhankelijk van de kwalificatie die de nationale wet heeft gegeven aan de 

maatregelen die zij voorschrijft.143  

 

46. Precies omdat de toegang tot een rechter of, in strafzaken, diens (voorafgaandelijke) 

tussenkomst een verworvenheid is, kan men even plechtig en resoluut stellen dat ‘de 

rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces fundamenteel (zijn) in een 

rechtsstaat’.144 Of nog dat ‘un agent n’est pas juge de la mesure prise à son egard et doit 

obtempérer aux ordres reçus, sans préjudice du recours qui lui est ouvert à l’encontre de 

ces ordres’.145  

 

47. Het bestaan van een ‘droit à un juge’ laat dan toe om zich te richten op de omvang van 

een ‘droit à un jugement’. Een volmaakt beeld van complementaire preventieve en 

jurisdictionele rechtsbescherming in geschillen van bestuur duikt zelfs op wanneer men 

leest dat ‘door de uitdrukkelijke motivering op te leggen, beoogt de wet (van 29 juli 1991) 

niet de organisatie en de werkwijze van het bestuur, maar de bescherming van de 

bestuurde. Zij is van die aard dat zij de jurisdictionele toetsing van de 

bestuurshandelingen, die is verankerd in artikel 159 van de Grondwet en georganiseerd 

in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, versterkt’.146  

  

48. De rechtzoekende militair die geen bevoegde rechter vindt en zijn ‘droit à un jugement’ 

niet kan verzilveren, heeft aan dit alles weinig boodschap, wellicht veel minder nog dan 

de belastingplichtige die verneemt dat de formele motiveringsplicht en de toegang tot 

een rechter mede verantwoorden waarom in fiscalibus een uitzondering op het 

algemeen rechtsbeginsel ‘non bis in idem’ gemaakt kan worden wanneer dezelfde 

fiscale tekortkoming aanleiding geeft tot strafsancties en administratieve geldboetes.147 

                                                 
143

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., p. 426-427, nr. 645. 
144

 Grondwettelijk Hof nr. 98/2008, 3 juli 2008, B.7., nr. 81/2008, B.40.2. 
145

 R.v.St. nr. 185.063, 1 juli 2008, Van Spaendonck. Leden van het Nationale Congres hebben 
tevergeefs de invoeging bepleit van een artikel dat uitdrukkelijk het recht op weerstand tegen elk 
onwettig overheidsoptreden erkende: zie C. CAMBIER, Principes du contentieux administratif, deel I, 
Brussel, Larcier, 1963, 85-112 en 195. Vanuit geschiedkundig oogpunt was een dergelijke optie te 
verantwoorden: artikel 2 van de ‘Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789’ 
bepaalde immers dat ‘le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à 
l’oppression’ (S. RIALS, Textes constitutionnels français, Parijs, PUF, 2005, 5). Men kan aannemen, 
of dan toch minstens hopen dat er tegenover het (impliciet) verbod tot eigenrichting een 
vorderingsrecht bij een rechter staat dat tot volledig rechtsherstel kan leiden. Men raadplege 
eveneens T. MOONEN, 'De aansprakelijkheid van openbare ambtenaren wegens daden van hun 
bestuur', C.D.P.K. 2008, 733-742. 
146

 Arbitragehof nr. 55/2001, 8 mei 2001, B.4. In dezelfde zin: Arb. nr. 18/2001, 18 oktober 2001, B.15.-
18. Zie Parl. St. Kamer, 4 april 2003, nr. 679/002, Advies R.v.St., nr. 30.416/3, 25 maart 2003. 
147

 Grondwettelijk Hof nr. 91/2008, 18 juni 2008, R.W. 2008-2009, 1123-1138, noot B. HUBEAU. 
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Deze fiscale casus bevestigt voor zover nodig dat er alleszins in het publiek recht s.l. 

weinig zekerheden zijn.148 

  

49. Zoals in de inleiding aangegeven, zijn er voldoende redenen om inzake de rechtshulp in 

de 'kleine' tucht na te gaan welke oplossing rechtsstatelijk correct is of het minst afwijkt 

van het voorschrift van de wet; in dat laatste geval is het de vraag waarom het inzicht 

nog niet doorgebroken is dat een betere overeenstemming met de Grondwet, het EVRM 

en het IVBPR, indien al van toepassing, wellicht haalbaar is. 

                                                 
148

 ‘Wie uitsluitend zekerheden zoekt, heeft het daarom moeilijk met bestuursrecht’ (F. MICHIELS, 
Hoofdzaken van het bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 5). 
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II.II Onderzoeksmethode 

II.II.I Opbouw 

II.II.I.1. Overzicht 

 

50. Het onderzoek is opgevat als een samenhangend geheel. Dit betekent dat bij elk 

onderwerp een zekere kennis van andere onderwerpen wordt verondersteld. De laatste 

hoofdstukken zullen daarom misschien gemakkelijker lijken dan de eerste: pas 

gaandeweg kan worden voortgebouwd op reeds verkregen inzichten. Dit is 

onvermijdelijk: men kan nu eenmaal niet alles tegelijk behandelen. Om aan deze 

moeilijkheid enigszins te ontkomen, staan op vele plaatsen interne verwijzingen naar 

paragrafen waarin bepaalde onderwerpen nader worden behandeld. De opbouw van dit 

boek ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. Het beantwoorden van de onderzoeksvraag 

verloopt stapsgewijs:  

  

a. het onderzoeksthema in kaart brengen met een begrippenkader en de verduidelijking 

of het aandachtspunt actueel is dan wel tot het verleden behoort: dit is zo-even 

gebeurd met de omschrijving van de onderzoeksvraag.149 

 

b. een algemene status quaestionis over het recht van toegang tot een rechter 

opmaken (Titel III).  

 

c. de toegang tot de rechter in geschillen van militaire tuchtstraffen bespreken met oog 

voor de personen die in analoge omstandigheden vertoeven.150 (Titels IV en V). 

 

51. Nemo censetur ignorare legem.151 Iedereen wordt geacht de wet te kennen of, beter 

gezegd, niemand wordt geacht de wet niet te kennen. Daar begint het al mee; deze 

kleine nuance illustreert al de moeilijkheden waarmee men geconfronteerd wordt, 

eenmaal men zich waagt op het gladde ijs van de soms ondoorgrondelijke wegen van 

het publiek recht. Recht is er, nillens willens, voor iedereen, maar niet iedereen kan het 

                                                 
149

 In een vorige bijdrage hebben we enige bezorgdheid uitgedrukt over het uitblijven van een 
wettigheidstoetsing van de Raad van State in het contentieux van de militaire tuchtstraffen: men 
raadplege ‘Rechtsbescherming van militairen tegen de overheid’, R.W. 2004-2005, 161-179. 
150

 Denken we aan de personeelsleden van de gedemilitariseerde rijkswacht. 
151

 De Valks Juridisch Woordenboek, Intersentia, 2004, 23. 
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bevatten; de juristentaal heeft een eigen stijl en jargon; daar is op zich allicht niets mis 

mee, ware het niet dat het recht ambieert het leven van iedereen te reguleren. Bijgevolg 

moet de taal van het recht voor iedereen toegankelijk zijn.152 We zijn er ons van bewust 

dat ook de rechtsleer niet ontsnapt aan deze kritieken: nu eens ziet de lezer het bos niet 

meer door de bomen of was het net niet omgekeerd; dan weer leest hij slechts in een 

voetnoot een nieuw standpunt; vaak vindt hij niet (meteen) een duidelijk antwoord op 

een concrete vraag, hoe eenvoudig die ook lijkt. Daarbij komt nog de kritiek van 

ervaringsdeskundigen die aanstoot nemen aan een nationaal ideaalbeeld dat soms te 

vlot wordt voorgesteld en na kennisname van voorstellen de lege ferenda schamper 

opmerken dat dromen weliswaar niet verboden is, maar dan ook niets meer dan dat. 

 

52. Al hopen we deze euvels in de mate van het (on)mogelijke te vermijden, toch stellen we 

vast dat aan het formuleren van gedegen besluiten een lang betoog kan voorafgaan; 

hopelijk zal de lezer begrip opbrengen voor de bezorgdheid om de toets van de kritiek zo 

goed als mogelijk te willen doorstaan; in het vakgebied rechten, tenslotte geen exacte 

wetenschap, betekent dit dat men bijzonder veel opties moet bewandelen.153 We hebben 

ons tevens voorgenomen om voldoende oog te hebben voor de realiteit; grondrechten 

verdienen niets minder.154
 Uit dit onderzoek moet uiteindelijk blijken of in de ‘kleine’ 

tucht de wet, de rechtspraak en de rechtsleer in de lijn liggen van het voorschrift van de 

Grondwet, het EVRM en het IVBPR, om maar drie klassieke toetsingsinstrumenten te 

noemen. Is het niet in de haak, dan moet men de draad van Ariadne vinden. 

 

53. De lezer moet eveneens voor zichzelf kunnen uitmaken of de aangeboden 

rechtsbescherming afdoende is dan wel nog voor verbetering vatbaar. Om hem moeite 

en inspanning te besparen en een gefaseerde lezing van dit werk te vergemakkelijken, 

werden elke titel, hoofdstuk en afdeling tevens voorzien van een samenvatting.155 Ook 

voor een auteur kan dit een nuttige oefening zijn, al was het maar om zelf een overzicht 

van de progressie in het werk te behouden en in één oogopslag de bevindingen te 
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 Men raadplege K. HENDRICKX, Juridische taaltips, Acco, 2008, 209 p. 
153

 Men raadplege B. VANGEEBERGEN en D. VAN DALE, ‘Is de studie van het recht een wetenschap 
en wie kan het wat schelen?’, R.W. 2008-2009, 986-994, N. HOEKX, K. VANHOVE en A. VERBEKE, 
‘Bedenkingen over de methoden van de rechtswetenschap’, R.W. 2008-2009, 1785-1790, en 
wederantwoord van B. VANGEEBERGEN en D. VAN DALE. 
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 ‘L’ombre portée à l’article 6 de la Convention (européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales) ne se mesure pas à la seule applicabilité de ce texte, mais aussi à la 
réalité de son application’ (J. PRALUS-DUPUY, 'L'applicabilité de l'article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux contentieux disciplinaires: état des lieux', 
R.F.D.A. 2008, 327). 
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kunnen samenvatten. Bovendien geven deze vensters aan dat een stelling uitdiepen 

wellicht niet altijd zo’n grote uiteenzetting vergt as usual is in het vakgebied ‘rechten’.  

  

 

II.II.I.2. Stand van zaken 

  

54. Met de algemene status quaestionis over het recht van toegang tot een rechter kunnen 

we met betere kennis van zaken de rechtsbescherming van militairen in tuchtzaken s.s., 

evalueren met de nadruk op hun eventueel recht van toegang tot een rechter en 

rekening houdend met wat hen van andere categorieën kan onderscheiden. Dit 

algemene luik komt het onderzoek naar de eventuele relevantie van het argument van 

de militaire specificiteit (ter verantwoording van het uitblijven van een jurisdictioneel 

toezicht in de ‘kleine’ tucht) ten goede. We behandelen opeenvolgende 

aandachtspunten (Titel III): 

 

- Hoe kijken grondwetgever, wetgever, bestuur en rechter aan tegen het recht van 

toegang tot een rechter? Moet een dergelijk recht ingesteld worden? Waarop moet 

de bevoegde rechter, als er één is, minstens kunnen toezien? Kortom, we gaan ‘op 

zoek naar rechtsbescherming’ (III.I.I). 

  

- Het hoe en waarom van ‘annulatiecontentieux en administratief kort geding’ (III.I.II). 

Een knelpunt van het onderzoeksthema lijkt immers de invulling van artikel 14 

R.v.St.-wet, meer bepaald de principiële niet-ontvankelijkheid van verzoekschriften 

tot vernietiging van een militaire tuchtstraf. 

 

- De ‘preventieve rechtsbescherming’ (III.I.III): om na te gaan of de preventieve 

rechtsbescherming onvolmaaktheden van de jurisdictionele rechtsbescherming 

keurig kan opvangen, past het om deze term te verduidelijken. 

 

- De ‘rechtshandhaving’ (III.I.IV). In 1999 heeft de wetgever gesleuteld aan de 

bevoegdheid van de Raad van State, ingeschreven in artikel 14 R.v.St.-wet – 

ongetwijfeld een belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek – , nadat het Arbitragehof 

in het arrest nr. 31/96 van 15 mei 1996 had geoordeeld dat de onmogelijkheid, voor 

een kandidaat-personeelslid van een wetgevende vergadering, om de vernietiging 

van een griefhoudende onwettige beslissing te bekomen, een discriminatie inhield. 

Het past samen te vatten hoe de ‘rechtshandhaving’ er zo op vooruit is gegaan. 
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- In het themapunt ‘Grondwettelijk Hof en toegang tot de rechter’ (III.I.V) onderzoeken 

we nader hoe het Arbitragehof, sinds 8 mei 2007 Grondwettelijk Hof genoemd, 

aankijkt tegen het uitblijven van een jurisdictionele controle. Uiteraard met een 

bijzondere aandacht voor – met de aangelegenheid van de militaire tuchtstraffen – 

vergelijkbare situaties die op de één of andere manier aan bod kunnen komen in dit 

onderzoek. 

 

- ‘Artikel 19 van de Raad van State-wet’ (III.I.VI). Vermits de Raad van State een 

militaire tuchtstraf ooit heeft gekwalificeerd als een specifieke maatregel van 

inwendige orde, past het te verduidelijken wat artikel 19 R.v.St.-wet voorschrijft om 

een toegang tot de bestuursrechter te verkrijgen en desgevallend te behouden. 

 

- In het aandachtspunt ‘Rechtsbescherming: hoger of lager?’ (III.I.VII) gaan we nader 

in op het vraagstuk van de rechtsbescherming die de justitiële en de administratieve 

rechter in geschillen van bestuur (kunnen) bieden. 

 

- In het aandachtspunt van het ‘penitentiair tuchtcontentieux’ (III.I.VIII) hebben we ten 

slotte oog voor de evolutie in het contentieux van de tucht in het gevangeniswezen, 

nu de Raad van State er zich aanvankelijk eveneens onbevoegd over verklaarde. 

 

 

II.II.I.3. Het militair disciplinair contentieux 

  

55. Quid met de rechtsbescherming van de militairen in tuchtzaken? Het huidige stelsel 

wordt in kaart gebracht. Het kan echter niet goed worden begrepen zonder zijn 

historische wording. Waren er knelpunten? Zijn er nog knelpunten? Hoe verhouden er 

zich militaire specificiteit en jurisdictioneel toezicht? In Titel IV overlopen we het 

contentieux van de militaire tuchtstraffen, zoals het aan bod kwam in wetgeving (IV.II), 

rechtspraak (IV.III) en rechtsleer (IV.IV).  

  

 

II.II.I.4. Evaluatie: modus operandi 

 

56. In Titel V evalueren we de aangeboden of onthouden jurisdictionele rechtsbescherming 

en toetsen we bevindingen en analyses van het onderzoeksthema aan de 

onderzoeksvraag. Aan de eindevaluatie gaat een ruim onderzoek vooraf waarin we als 

het ware de bouwstenen ervan verder uitzetten en deelbesluiten formuleren. Eerst 
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maken we een status quaestionis over de toegang tot een rechter in andere geschillen 

van militair bestuur dan de ‘kleine’ tucht op: is er prima facie ook een knelpunt? 

Vervolgens bepalen we of de rode draad van de principiële uitsluiting, in het objectief 

contentieux, van een jurisdictioneel toezicht op militaire tuchtstraffen te lezen is in de 

Raad van State-wet (V.I.I en V.I.II). Daarna gaan we na wanneer er sprake is van 

vrijheidsbeneming in strafzaken (V.I.III). Zo is het pad geëffend om te bepalen of de 

'kleine' tucht, inzonderheid de huidige Tuchtwet en het uitvoeringsbesluit, niet gerekend 

kan worden tot het (materieel) militair of disciplinair strafrecht (V.I.IV). Ten slotte 

onderzoeken we hoever de bevoegdheid van het bestuur in strafzaken reikt en hoe de 

aangelegenheid van de strafrechtsbedeling waarvan sprake in de artikelen 12 en 14 van 

de Grondwet, zich verhoudt tot de bepalingen inzake jurisdictionele 

bevoegdheidsverdeling voor geschillen over burgerlijke en politieke rechten, zoals de 

artikelen 144 en 145 van de Grondwet (V.I.V). Dit is des te meer een bijzonder 

aandachtspunt indien de militaire tuchtstraf een vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 5 

EVRM), een aanhouding (in de zin van artikel 12 van de Grondwet) of een straf (in de 

zin van artikel 14 van de Grondwet of artikel 6 EVRM) kan zijn. Indien nodig worden de 

klassieke inzichten over strafrechtsbedeling en bevoegdheidsverdeling tussen justitiële 

en administratieve rechter verfijnd dan wel bijgestuurd of verlaten; ook de kritische lezer 

wenst tenslotte het naadje van de kous te weten, al lijken er a priori misschien maar 

weinig punten van discussie te zijn. 

  

57. Met de bevindingen over 'geschillen van bestuur en strafzaken' (V.I) kunnen we de 

onderzoeksvraag over de toegang tot een rechter in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen met betere kennis van zaken beantwoorden. Zo heeft de lezer ook 

voldoende elementen in handen om zich een eigen beeld van het onderzoeksthema te 

vormen, zich aan een eigen evaluatie te wagen en onze beoordeling van de algemene 

problematiek te beoordelen. Ook hier is een systematiek ingebouwd rond de eindvraag 

of er in de ‘kleine’ tucht steeds voldaan is aan de waarborgen van rechtsbescherming 

waarmee de kwalificatie van de tuchtvordering, van de disciplinair te beteugelen of 

vervolgde feiten tot en met de uitvoering van de tuchtstraf, krachtens de Grondwet, het 

EVRM, het IVBPR en uiteraard de wet gepaard gaat.  

 

58. In het volgende hoofdstuk (V.II) evalueren we de inbreng van bestuur, rechtspraak en 

rechtsleer: waren hun inzichten steeds volledig in overeenstemming met de wet en dient 

zich een evolutie aan? Daarom een bespreking van concrete essentiële 

aandachtspunten zoals de naleving van het legaliteitsbeginsel (V.II.I), de kwalificatie van 

militaire politierechter of rechtbank (V.II.II en III), de (dis)kwalificatie van de militaire 
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tuchtstraf tot maatregel van inwendige orde (V.II.IV), het uitputten van administratieve 

beroepen vanuit een internrechtelijk perspectief (V.II.V), de bevestiging van de 

(on)bevoegdheid van de administratieve rechter (V.II.VI), het cumuleren van sancties 

van ‘kleine’ en ‘grote’ tucht (V.II.VII) of de naleving van de formele motiveringseis 

(V.II.VIII); verder ook een bespreking van knelpunten zoals het leerstuk van de 

maximumsanctie ('enjeu initial' / ‘at stake’) (V.II.VIII). Hierbij zijn de schaarse rechtspraak 

en rechtsleer in beginsel de aanleiding voor nader onderzoek van het gerepertorieerd 

aandachtspunt. 

 

59. Deze punctuele evaluatie gaat de algemene beoordeling van de jurisdictionele 

rechtsbescherming vooraf. Deze volgorde kan het verwijt treffen het ritme van arresten 

en adviezen te volgen en commentaar te geven op uiteenlopende punten, dit in plaats 

van een analyse te maken per rechtsvraag die aan de orde is en dan in de mate van het 

mogelijke een synthese te maken van de vaststellingen. Het helikopteroverzicht zou het 

als het ware moeten halen van het kikvorsperspectief. We vinden ons nochtans om 

uiteenlopende redenen niet terug in een omgekeerde volgorde  

 

60. Zo zou men in onze evaluatie een aanspraak op exclusiviteit van deze of gene stelling 

onderkennen terwijl dit standpunt misschien geen nieuwigheid is en dan onze enkele 

verdienste niet is, blijke precies uit de evaluatie van de inbreng van bestuur, rechtspraak 

en rechtsleer. Met andere woorden: ere wie ere toekomt. Zij het dat we zelf deze items 

gerepertorieerd hadden als zoveel essentiële evaluatiepunten en dus zonder veel 

schroom zullen verduidelijken waarom een standpunt van wetgever, bestuur, rechter of 

rechtsleer o.i. bijgetreden kan worden dan wel bijgestuurd of afgevallen.  

  

61. Verder kan men niet voorbij het gegeven dat de rechter, niettegenstaande algemene 

geformuleerde uitgangspunten, elke zaak ook bekijkt op alle concrete omstandigheden 

en dat in een betwisting niet alle rechtsvragen aan bod komen. Dit knaagt misschien wat 

aan het beeld van exacte wetenschap en van rechtszekerheid waarvan ook de 

rechtspraak blijk moet of wil geven, maar zo is het nu eenmaal. 

 

62. Deze stapsgewijze bespreking van essentiële aandachtspunten vergemakkelijkt 

eveneens hun evaluatie. Zo is het voor het aandachtspunt van de individuele vrijheid 

wellicht gemakkelijker te vatten dat dit grondrecht aan de orde is in het militair 

tuchtcontentieux wanneer de rechtsbescherming tegen straffen van het Hollandse 

tuchtregime besproken wordt – denken we aan het arrest in de militaire gevangenis 

gedurende veertien dagen, het cachot gedurende acht dagen of het kwartierarrest van 



 50 

één maand – dan wanneer men spreekt van de huidige zware tuchtstraffen zoals het 

zwaar arrest van vier of acht dagen, met of zonder opsluiting in het militair kwartier. Het 

is niet anders voor het versterkt legaliteitsbeginsel van artikel 182 van de Grondwet: het 

spreekt beter tot de verbeelding wanneer men zich buigt over de tuchtstraffen die de 

(Belgische) Koning in 1916 op eigen gezag toevoegde aan het Hollandse 

tuchtstraffenarsenaal dan wanneer men onderzoekt of het Koninklijk Besluit van 19 juni 

1980 wel getrouw de Tuchtwet uitvoert.156 De gekozen volgorde dient met andere 

woorden eveneens de begrijpelijkheid van het algemeen onderzoek, althans is dit onze 

doelstelling en overtuiging. Ten slotte dient deze ‘pragmatische’ aanpak ook de opmaak 

van de algemene evaluatie in de zin dat een voorafgaande bespreking van ‘historische’ 

aandachtspunten deze laatste verlicht. Daarom zijn de besproken aandachtspunten 

uiteraard niet minder significant, maar zo is de algemene bespreking minder geladen. De 

titels van de hoofdstukken, afdelingen en onderverdelingen maken de lezer wegwijs. Dit 

is althans onze betrachting; hopelijk kan dit eveneens blijken uit de inhoudstafel .  

 

63. In het volgende hoofdstuk (V.III) vervolledigen we vanuit een nationale invalshoek het 

onderzoek van het spanningsveld tussen het grondrecht van toegang tot een rechter en 

de militaire tuchtwet, kortom onze algemene aanpak van de problematiek op grond van 

een aanvullende internrechtelijke evaluatie. Eén en ander is te lezen in het vorige 

hoofdstuk, dat onze bevindingen over essentiële aandachtspunten bevat, maar andere 

items moeten uiteraard uitgeklaard worden. Hiervoor bepalen we eerst of de inzet van 

een militair tuchtgeschil ook grondrechten betreft: in bevestigend geval krijgt de vraag 

‘wat kan aan een militair verweten worden, welke sancties kan hij hierbij oplopen?’ 

immers een bijzondere dimensie en het beantwoorden ervan behoeft misschien zelfs 

een andere evaluatie dan in klassieke tuchtzaken (V.III.I). Het zou in een moderne 

democratische rechtsstaat niet misstaan om de rechtshulp af te stemmen op het worst 

case-scenario. We benutten de gelegenheid om eraan te herinneren aan de eis van 

daadwerkelijke rechtshulp, eenmaal aangenomen is dat de inzet van een militair 

tuchtgeschil inderdaad betrekking kan hebben op gewaarborgde grondrechten. Het 

gegeven van een daadwerkelijke rechtshulp kan belangrijk zijn bij het evalueren van een 

verantwoording voor het beperken of uitsluiten van de toegang tot een rechter. 

Aansluitend daarop bepalen we of artikel 14 Raad van State-wet (R.v.St.-wet) een 

rechterlijk toezicht over de militaire tuchtstraffen voorschrijft dan wel een dergelijk 

toezicht uitsluit (V.III.II). In het verlengde daarvan onderzoeken we of het uitblijven van 

een jurisdictioneel toezicht van de Raad van State in overeenstemming is te brengen 
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met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (V.III.III). Eenmaal deze aandachtspunten 

uitgeklaard zijn, weiden we ter vervollediging van het nationaal plaatje uit over de 

legaliteitscontrole en de prejudiciële procedure (V.III.IV). Last but not least onderzoeken 

we hoe hoog het rechtsherstel ingeschat kan worden in een dualistisch opgevatte 

rechtsbescherming tegen de overheid. 

  

64. Daarop slaan we de verdragsrechtelijke weg in. Het beroep op mensenrechten-

verdragen heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Daarbij springen het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag 

inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR) in het oog.157 Het EVRM is dé 

klassieker; dat dit het enige (voor België bindende) mensenrechtenverdrag is waarvan 

de rechten afdwingbaar zijn voor een internationaal rechtscollege, namelijk het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), is daar niet vreemd aan.158 Het inroepen van 

het IVBPR ligt ontegensprekelijk voor de hand, wat de vrijheid van de persoon en het 

recht op behoorlijke rechtsbedeling betreft.159  

 

65. Eerst beantwoorden we de vraag of het bestuurlijk beroep tot vernietiging van een 

militaire tuchtstraf is aan te merken als daadwerkelijke rechtshulp (V.IV.I). Daarna 

bespreken we de artikelen 5 en 6 EVRM en de overeenstemmende artikelen 9 en 14 

IVBPR, in die zin dat we bepalen of er in de ‘kleine’ tucht sprake kan zijn van een 

vrijheidsbeneming, een strafvervolging of een betwisting over burgerlijke rechten en 

verplichtingen in de zin van deze bepalingen (V.IV.II en III). Deze bevindingen laten 

eveneens toe om de meerwaarde van het EVRM en het IVBPR in het contentieux van 

militaire tuchtstraffen te bepalen (V.IV.IV en V). Aansluitend hierop gaan we nader in op 

de doorwerking van de Engel- en Pellegrin-leerstukken en lichten de recente evolutie toe 

(V.IV.VI en VII). Ten slotte onderzoeken we de meerwaarde van het EVRM-

gelijkheidsbeginsel (V.IV.VIII). 
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 Op de naleving van het IVBPR wordt eveneens toegezien door een Comité voor de rechten van de 
Mens te Genève; ten behoeve van de naleving van het EVRM is het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens te Straatsburg ingesteld. Men raadplege T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERICK en E. 
RIETER, Procederen over mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-Verdragen, Ars 
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l’homme des Nations Unies, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son 
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 Ook in het gelijkheidscontentieux kan de schending van het gelijkheidsbeginsel, in samenhang 
gelezen met artikel 6 EVRM ambtshalve opgeworpen worden: Grondwettelijk Hof nr. 140/2008, 30 
oktober 2008, in fiscalibus. 
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 Zie voor de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR: B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het recht op 
behoorlijke rechtsbedeling, Maklu, Antwerpen, 2002, p. 13, nr. 3. 
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66. Omdat er sprake is van een algemeen rechtsbeginsel van daadwerkelijk jurisdictioneel 

beroep, lijkt het a priori minder belangrijk te weten of een ander Verdrag dat grondrecht 

eveneens formeel instelt of waarborgt. Daarom is nog niet uitgesloten dat buiten het 

EVRM en het IVBPR andere verdragsrechtelijke teksten een bijzondere meerwaarde 

voor dit onderzoek kunnen bieden; als dit het geval is, worden ze uiteraard vermeld. Zo 

heeft de Raad van State in het klassiek ambtenarencontentieux nog recent aangegeven 

dat artikel 6 van het Europees Sociaal Charter (Turijn – 1961) en artikel 8.D van het 

IVESCR-Verdrag (New York – 1966) het stakingsrecht buiten politionele en militaire 

aangelegenheden als dusdanig erkent en enkel het misbruik van dat recht disciplinair 

bestraft kon worden.160 Ook al was de toegang tot de administratieve rechter in deze 

casus een verworvenheid, toch heeft de bespreking ervan zin in dit onderzoek: bij de 

beoordeling van de geoorloofdheid van de jurisdictionele immuniteit van de militaire 

tuchtstraf moet men immers de inzet van het geschil bepalen en het is a priori nooit 

uitgesloten dat dit een grondrecht kan betreffen dat noch in de Grondwet, noch in het 

EVRM, noch in het IVBPR aan bod komt.  

  

67. Even vermeldenswaard is het Handvest van de Grondrechten van de Unie: ‘De 

Handvest is op zichzelf weliswaar niet bindend, zo geeft het Grondwettelijk Hof toe, 

maar het geeft uitdrukking aan het beginsel van de rechtsstaat waarop, krachtens artikel 

6 van het Unieverdrag, de Unie is gebaseerd, en het vormt een illustratie van de 

fundamentele rechten die de Unie moet eerbiedigen, zoals zij worden gewaarborgd door 

het EVRM en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de 

lidstaten voortvloeien, als beginselen van het gemeenschapsrecht’.161 Een dergelijk 

gemeenschappelijk patrimonium kan een ander referentie-element zijn bij de 
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 R.v.St. nr. 185.079, 2 juli 2008, Honore t. La Société des transports en commun du Hainaut (TEC). 
Voor een analoge toepassing in het ‘Spoorwegstakingsarrest’ van de Hoge Raad (Nederland) van 30 
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rechtspraak 2007’, p. 373, nr. 94, met verwijzing naar Grondwettelijk Hof nr. 81/2007 van 7 juni 2007. 
Men raadplege eveneens: Europees Hof van Justitie (HvJ) (Grote Kamer) 27 juni 2006, Europees 
Parlement t. Raad, verzoek C-540, J.T. 2006, 589-593, noot A. BAILLEUX, ‘La Cour de justice et les 
droits de l’homme’. Voor een schematische vergelijking: J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, 
Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 305-307, nr. 471. 
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beoordeling van de geoorloofdheid van de eventuele jurisdictionele immuniteit van de 

militaire tuchtstraf, al moet dit alles nu ook weer niet overroepen worden.162 

 

68. Al deze bevindingen bevatten elementen van antwoord op dé vraag, namelijk of er, de 

lege lata, wel steeds voldaan is aan de harde kern van de waarborgen van jurisdictionele 

rechtsbescherming waarmee de kwalificatie van de militaire tuchtvordering, van de 

disciplinair te beteugelen feiten tot en met de uitvoering van de militaire tuchtstraf, 

krachtens de Grondwet, het EVRM, het IVBPR en de wet gepaard gaat – denken we 

aan ‘eenzijdige bestuurshandeling’ en waarom niet strafvordering, politionele ‘straf’, 

militaire politierechter, enzovoort – .  

 

69. Van een conclusie wordt vaak verwacht dat ze sluitend is en zodoende een antwoord 

biedt op de vooronderstelde probleemstellingen; de practicus wenst zelfs een pasklaar 

antwoord. In het laatste hoofdstuk (V.V) komt de rechtspraktijk aan bod. Er is in de 21ste 

eeuw meer dan ooit nood aan grondige onderzoeken waarbij wat van concreet belang is 

voor de practicus, niet pragmatisch weggelaten wordt om de reden of het voorwendsel 

dat het aan wetenschappelijk gehalte zou ontbreken. Integendeel, de toets aan de 

praktijk kan deze of gene stelling bevestigen dan wel bijsturen of ontkrachten. 

 

70. Hoe moet de disciplinair vervolgde en misschien reeds gestrafte militair het aan boord 

leggen om een recht van toegang tot een rechter, als er dan al sprake is van een ‘recht’ 

en een ‘bevoegde’ rechter, te kunnen verzilveren? Wat kan het bestuur hiertegen 

inbrengen? Biedt een internationaal toezichtmechanisme soelaas in geval van nationale 

onvolmaaktheden? Wat met de Europese Unie, die soms te pas en onpas wordt 

aangehaald of aangesproken? Het aannemen, op 23 augustus 2005, van een nieuw 

tuchtreglement noopt tot het beantwoorden van de vraag of de bevindingen van het 

onderzoek aan actualiteit inboeten. Nadat dit onderzoek (over de toegang tot een rechter 

in het contentieux van de militaire tuchtstraffen) voorlopig was afgesloten, werd de wet 

van 28 februari 2007 aangenomen.163 Hoewel ze prima facie de gegevens van het 

onderzoeksthema niet rechtstreeks wijzigt, past het de innovaties aan te geven die er 

redelijkerwijze verband mee kunnen houden en hun eventuele weerslag op dit thema te 
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bespreken; zo wordt het geheel ook geactualiseerd, dit tot 1 juni 2009.164 Ten slotte 

bevat het onderzoek van de opgespoorde knelpunten eveneens een luik de lege 

ferenda. 

  

71. De eindconclusie (VI) overziet het geheel: in welke mate was de onderzoeksvraag 

dienstig om een wezenlijk luik van de jurisdictionele rechtshulp voor militairen van de 

Belgische krijgsmacht, namelijk de toegang tot een rechter in de ‘kleine’ tucht, te 

analyseren en daarop antwoorden te formuleren, toegespitst op het actuele knelpunt. 

  

 

II.II.II Rechtsbronnen 

II.II.II.1. Exhaustief? 

 

72. Bij het bepalen van de onderzoeksmethode rijst de vraag of men aanspraak kan maken 

op exhaustiviteit bij het vergaren van gegevens, en zo ja, hoe men hiervoor het best te 

werk gaat.165 Het repertoriëren van de rechtspraak van de Raad van State tot de jaren 

negentig is mogelijk dankzij de klassieke Tabellen; voor de latere rechtspraak biedt het 

opzoekingswerk via de site van de Raad van State geen sluitende waarborg, maar mits 

enige creativiteit in de keuze van de zoektermen, tijd en geduld is bijna-exhaustiviteit 

wellicht nog binnen handbereik; bovendien biedt de site sinds maart 2008 een beter 

zoekinstrument voor de recente rechtspraak aan. De rechtspraak van het Arbitragehof, 

sinds 8 mei 2007 het Grondwettelijk Hof genoemd, heeft nog niet een dermate omvang 

dat de onderzoeker voor een onmogelijke taak staat en de site van het Hof wordt keurig 

bijgehouden. Er zij vermeld dat het Hof zonodig verwijst naar de rechtspraak van het 

Europees Hof in Straatsburg of in Luxemburg.166 Voor de rechtspraak van het EHRM 
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 Ondertussen werden nog twee andere statutaire wetten aangenomen, met name de wet van 30 
december 2008 tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen van het 
reservekader van de Krijgsmacht, B.S. 11 februari 2009, en de wet van 26 april 2009 tot wijziging van 
diverse wetten betreffende het statuut van de militairen, B.S. 25 mei 2009. 
165

 Men raadplege EHRM (beslissing) 7 april 2009, Phserowsky t. België, verzoek nr. 52436/07: 
onontvankelijk wegens niet-aanwenden van interne rechtsmiddelen (EVRM, artikel 35); een kentering 
in de rechtspraak over de overheidsaansprakelijkheid (artikel 1382 B.W.) wordt geacht gekend te zijn 
zes maanden na uitspraak. Zie evenwel: EHRM 23 oktober 2008, Bodeving t. Luxemburg, verzoek nr. 
40761/05, exceptie wegens niet-uitputten van interne rechtsmiddelen verworpen 
166

 Voor een gecombineerde toepassing: Grondwettelijk Hof nr. 140/2008, 30 oktober 2008, in 
fiscalibus. Het Hof onderzocht de ambtshalve opgeworpen schending van het gelijkheidsbeginsel, in 
samenhang gelezen met artikel 6 EVRM en had hierbij oog voor ‘het evenredigheidsbeginsel dat 
inzonderheid wordt vermeld in artikel 49, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, afgekondigd te Nice op 7 december 2000, volgens hetwelk ‘de zwaarte van de straf 
(…) niet onevenredig (mag) zijn aan het strafbare feit’. Dat Handvest is op zichzelf weliswaar niet 
juridisch bindend, maar het geeft uitdrukking aan het beginsel van de rechtsstaat, waarop, krachtens 
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onderkennen we hetzelfde probleem als voor de rechtspraak 1990-2007 van de Raad 

van State; wanneer men zich via perscommuniqués op de hoogte tracht te houden van 

recente arresten en beslissingen, krijgt men inzicht in de rechtspraak die het Hof of de 

Griffie vermeldenswaard acht, maar van exhaustiviteit is minder en minder sprake en 

ook het Hudoc-opzoekingssysteem kent grenzen. Er werd bijzonder weinig gepubliceerd 

over het militair ius honorum waarvoor de justitiële rechter in beginsel bevoegdheid heeft 

indien de wetgever hem aanwijst.167 Een bijna-exhaustieve bespreking in het militair 

tuchtcontentieux s.s. lijkt nog net mogelijk, wellicht omdat het mogelijke knelpunt er 

precies één is van het onthouden of uitblijven van toegang tot een rechter.168 De 

voorstelling van de jurisdictionele casussen in de ‘kleine’ tucht, per hypothese een 

beperkt aantal, heeft dan misschien wat van een kroniek: een dergelijke voorstelling past 

in een zinvol opgevat onderzoek, d.w.z aangevuld met een kritische analyse waarbij de 

lezer ook zelf kan uitmaken of wat destijds misschien een evidente benadering of 

evaluatie leek, het nader bekijken wel waard was. Betrachting is kort van stof zijn, maar 

niet voetstoots aannemen. 

  

73. De gezaghebbende rechtsleer bij onze noorderburen heeft resoluut gesteld: ‘Het kost 

weinig moeite – afgezien van de intellectuele inspanning – om slechts aan één of enkele 

grondrechten een gehele monografie te bewijden, indien men daar de wetgeving, 

rechtspraak en doctrine bij betrekt’.169 Dit onderzoek is niet opgevat als een 

beschrijvende monografie. Hiervan kan des te minder sprake zijn omdat de bronnen nu 

eenmaal schaars zijn: een beknopte wetgeving, uitermate weinig rechtspraak en enkele 

bijdragen van leden van het krijgsauditoraat en het bestuur.170 Uit de nadruk op geldend 

                                                                                                                                                         
artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Unie is gebaseerd, en het vormt de 
illustratie van de fundamentele rechten die de Unie moet eerbiedigen, zoals zij worden gewaarborgd 
door het (EVRM) en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten 
voortvloeien, als algemene beginselen van het gemeenschapsrecht. Bijgevolg mag de bij de 
bestraffing van inbreuken op bepalingen van het gemeenschaprecht, de zwaarte van de straffen niet 
onevenredig zijn met het strafbare feit (HvJ, 3 mei 2007, C-303/05, Advocaten voor de wereld, §§ 45 
en 46).’ 
167

 De Grondwet voorziet geen andere dwingende regeling, de artikelen 142 en 160, respectievelijk 
voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, niet te na gesproken. 
168

 De restrictieve rechtspraak in het objectief contentieux heeft ongetwijfeld enig ontradend effect. 
169

 C. KORTMANN, Constitutioneel recht, Deventer, Kluwer, 2008, 378-379. 
170

 Bijdragen van leden van het krijgsauditoraat: H. BOSLY, ‘Des rapports entre l’action pénale et 
l’action disciplinaire en droit militaire belge’, Revue de droit pénal et de criminologie, 1958-1959, 827-
845; P. SCHETTER, ‘Quelques aspects des droits de la Défense en Droit militaire belge’, R.D.P.M. 
1964, 55-67; Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 
1971-72, 933-984. Noot van de vertegenwoordigers van de Ministerraad voor het Grondwettelijk Hof 
en van de minister van Landsverdediging voor de Raad van State: J. GOVAERT, « De militaire 
specificiteit bevestigd door het Arbitragehof », T.B.P. 1998, 140-145; R. GERITS, 'De statutaire 
gevolgen van strafrechtelijke veroordelingen voor de militairen', noot bij R.v.St. nr. 178.526, 14 januari 
2006, R.W. 2008-2009, 117-118. 
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recht volgt dat veel aandacht wordt besteed aan wetgeving en rechtspraak.171 Ten 

behoeve van een goed overzicht wordt in voetnoten verwezen naar relevante 

rechtspraak en literatuur, als die er zijn.  

 

74. We voelen ons niet geroepen om louter wegens een intellectuele meerwaarde of 

voldoening nieuwe inzichten te verkondigen; zoals hierna hopelijk zal blijken, is het 

onderzoeksthema een curiosum op zich en als men er de rechtsleer op naleest – te 

tellen op de vingers van beide handen, als er al sprake is van een bijdrage – , lijkt het 

bovendien niets minder dan terra incognita te zijn. Wil men velen zo goed als mogelijk 

overtuigen van de gegrondheid van opeenvolgende analyses, dan vereist het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag wellicht te veel inspanning om zich in de marge 

andere discursies te veroorloven. Evenmin zullen we overwegingen van vonnissen en 

arresten en stellingnames of beschrijvingen van auteurs herformuleren, louter om het 

formeel onder andere woorden te brengen: ere wie ere toekomt. Bij het citaat zullen wel 

de passende kanttekeningen geplaatst worden. Men moet met andere woorden niet te 

beroerd zijn om de inbreng van anderen te benutten zolang men maar met even weinig 

schroom verduidelijkt wat erop aan te merken valt. 

 

 

II.II.II.2. Geschiedkundig overzicht 

 

75. Aan de evaluatie van de aangeboden of onthouden jurisdictionele rechtsbescherming 

zijn een gedegen geschiedkundig overzicht evenals een bespreking ervan gekoppeld. 

Vanuit een beleidsmatig perspectief is tuchtrecht in zekere zin van alle tijden en het is 

ook in andere landen een gewoon stelsel dat per saldo niet wezenlijk omstreden is.172 

Een klassieke struikelblok zijn uiteraard de gerede twijfels over de onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van de korpscolleges; zo is het voor vrije beroepen en het is misschien 

niets anders in het openbaar ambt. Voor een beter begrip van het onderzoek blikken we 

terug op de periode sinds 1830, weliswaar met bijzondere aandacht voor de naoorlogse 

periode, wanneer het objectief contentieux voor de Raad van State vorm heeft gekregen. 

Dit stelt ons in staat om niet alleen te begrijpen welke weg werd afgelegd, maar ook om 
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 Ingevolge artikel 30, 3de lid R.v.St.-wet kan de Raad van State een beslissing vernietigen indien de 
tegenpartij geen verzoek tot voortzetting van de procedure heeft ingediend binnen een termijn van 
dertig dagen die ingaat met de betekening van het verslag van de auditeur waarin de nietigverklaring 
wordt voorgesteld. In dat geval beperkt het annulatiearrest zich tot de vaststelling dat deze 
voorwaarden vervuld waren. In politionele tuchtzaken: R.v.St. nr. 191.270, 23 maart 2009, De Volder. 
172

 Men raadplege F. LANGEMEIJER, Aard en functie van het militaire tuchtrecht, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1977, 239 p. 
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na te gaan welke invulling bestuur en rechter aan het voorschrift van de wet hebben 

gegeven. Doelstelling van dit onderzoek is de door de jaren heen aangeboden – in casu 

misschien veeleer onthouden – rechtshulp te evalueren en dit te toetsen aan de wet lato 

sensu, met inbegrip van hogere normen zoals de Grondwet, het EVRM en het IVBPR.  

 

76. Een historische benadering is eveneens aangewezen om andere redenen:  

 

- Instellingen, overheden en verenigingen evenals mensen ut singuli denken en handelen 

doorgaans niet ex nihilo; elkeen erft bewust of onbewust het verleden van zijn 

voorgangers en soms vergt het tijd en doortastendheid om tot andere inzichten te 

komen. Het ‘hoe en waarom’ van de opgespoorde actuele aandachtspunten kan niet 

goed begrepen worden zonder een gedegen inzicht in de geplogenheden en 

beweegredenen van de actoren van het contentieux van weleer, zoals wetgever, 

bestuur, rechtscolleges, rechtzoekenden en hun raadslieden. 

 

- Een kritisch geschiedkundig overzicht verduidelijkt soms dat een tuchtregime dat 

destijds ogenschijnlijk niet ter discussie stond en als het ware voor de hand lag, het 

nader bekijken (de iure) niet waard was. Bovendien worden zo aandachtspunten en 

mogelijke knelpunten sneller opgespoord en kan men vermijden terug te vervallen in 

onvolmaakte, ongeloofwaardige of ongeoorloofde situaties. 

 

- Men kan actoren van het recht – wetgever, bestuur, rechter, rechtzoekende, raadsman, 

vakvereniging en rechtsleer – soms gemakkelijker bewegen tot een verbetering van de 

aangeboden rechtsbescherming door behoedzaam te wijzen op onvolmaaktheden van 

weleer met een pragmatische aanpak van ‘lessons learned’ en door rekening te houden 

met hun eventuele noden en gevoeligheden. 

  

 

II.II.II.3. Rechtsvergelijking 

 

77. In het onderzoek weerhouden we een sober maar rationeel gebruik van de 

rechtsvergelijking, d.w.z. wanneer ze duidelijk een meerwaarde biedt die dan op 

passende wijze in de tekst verwerkt wordt. Er zijn geen aanwijzingen dat een afzonderlijk 

klassiek rechtsvergelijkend luik vereist is. Zo bevatten voorgaande studies, inzonderheid 

een bijdrage van Y. ROGGEN anno 1972, geen bespreking van buitenlandse militaire 
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tuchtstelsels.173 Evenmin is dit het geval geweest in het vooronderzoek waarvan sprake 

in de inleiding (I).174 Daarom is nog niet geschreven dat enige rechtsvergelijking geen zin 

heeft, integendeel. We onderscheiden hierbij twee aspecten.  

  

78. Vermits de vraag gesteld is naar de beperking van de bevoegdheid van de (Belgische) 

Raad van State, kan men niet voorbij de vraag hoe de administratieve rechter in 

Frankrijk aankijkt tegen verzoekschriften tot vernietiging van militaire tuchtstraffen.175 

Wat hebben beide rechtsstelsels (nog) gemeen?176 We hebben eveneens oog voor het 

Nederlandse militair tuchtstelsel, al was het maar omdat de Hollandse disciplinaire 

wetgeving die in België kracht van wet had, er pas in 1975 formeel werd opgeheven.177 

Ten slotte zal ook het Groothertogdom Luxemburg aan bod komen omdat het 

kenmerken cumuleerde die reeds aan bod kwamen: de Hollandse tuchtwetgeving was er 

tot 1979 nog van toepassing; de Grondwet van 1868 had de Raad van State ingesteld 

en belast met een rechtsprekende functie in geschillen van bestuur.178
 

 

79. Het beantwoorden van dé vraag naar de overeenstemming met het EVRM houdt een 

nieuwe vorm van rechtsvergelijking in: het EVRM heeft immers oog voor essentiële 

waarden die de Lidstaten van de Raad van Europa gemeen hebben en legt aldus de 

grondslag van het minimumpeil neer waaraan hun rechtsstelsel in beginsel moet 

beantwoorden, een gegeven op de naleving waarvan in beginsel ook de nationale 

rechter en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toezien.179 Dit luik komt tot 

zijn recht in het onderzoek van de doorwerking van het EVRM in het militair 

tuchtcontentieux.  
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 Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 1971-72, 933-
984. 
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 Een opgave van buitenlands militair tuchtrecht is te vinden in F. LANGEMEIJER, Aard en functie 
van het militaire tuchtrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1977, 173-205. De auteur verduidelijkt geenszins 
een rechtsvergelijkend onderzoek te hebben beoogd. 
175

 ‘Voor de Belgische Raad van State heeft de Franse Conseil d’Etat model gestaan’ (C. LAMBOTTE, 
De Raad van State, Heule, UGA, 1984, 31). 
176

 We herhalen het voorbehoud bij de ratificatie van het EVRM, in 1974: ‘En déposant cet instrument 
de ratification, le Gouvernement de la république conformément à l’article 57 de la Convention, émet 
une réserve concernant: 1. les articles 5 et 6 de cette Convention en ce sens que ces articles ne 
sauraient faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 76-662 du 13 juillet 
1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu’à 
celles de l’article 375 du Code de justice militaire.’ Dit voorbehoud is niet meer aan de orde, eenmaal 
de ‘loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires’ aangenomen werd, JORF 26 
maart 2005. 
177

 Men raadplege G. COOLEN, Militair tuchtrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 209 p., evenals G. 
COOLEN, Militair strafrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 242 p. 
178

 Tot 1890 kende Luxemburg een personele unie met Nederland; de Groothertog is nog steeds 
Hertog van Nassau. Zie J.M. KREINS, Histoire du Luxembourg, Parijs, PUF, 2007, 69-83. 
179

 Over ‘l’élaboration progressive d’un droit commun européen’ raadplege men M. EUDES, La 
pratique judiciaire interne de la Convention européenne des droits de l’homme, Parijs, Pedone, 2005, 
433-457. 
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80. Al komt het gemeenschapsrecht waarin het Europees Hof van Justitie (Luxemburg) een 

belangrijke rol bekleedt, a priori weinig aan bod in dit onderzoek, toch past het erop te 

wijzen dat het Hof in 1974 in het arrest-Nold II, na overwogen te hebben dat ‘de 

fundamentele rechten, naar het Hof reeds eerder heeft overwogen, een integrerend deel 

uitmaken van de algemene rechtsbeginselen welker eerbiediging het verzekert’, er 

meteen aan toevoegde dat ‘het Hof zich bij de bescherming dier rechten heeft te laten 

leiden door de constitutionele tradities welke aan de lidstaten gemeen zijn en dus geen 

maatregelen kan toelaten welke indruisen tegen fundamentele rechten die in de 

constituties dier staten zijn erkend en gewaarborgd; dat aan internationale 

wilsverklaringen inzake de bescherming van de rechten van de mens waaraan de 

lidstaten hebben medegewerkt of waarbij zij zich hebben aangesloten ook aanwijzingen 

kunnen worden ontleend waarmee in het raam van het gemeenschapsrecht rekening 

dient te worden gehouden’.180 Eenmaal het EVRM door alle Lidstaten van de toenmalige 

Europese Gemeenschap geratificeerd werd – Frankrijk was in 1974 de laatste in de rij, 

maar toen waren ze nog maar net met negen 181 – , heeft het Europees Hof van Justitie 

expliciet het EVRM aangewezen als referentienorm.182  

  

81. Een dergelijke ‘patrimoniumconforme’ benadering kan wellicht eveneens voor de 

invulling van het EVRM van pas komen, ook al hebben alle Lidstaten van de Raad van 

Europa niet dezelfde wetgeving.183 Overigens is het in dit onderzoek niet de vraag of 

Lidstaten van de Raad van Europa of de Europese Unie hetzelfde militair tuchtregime 

hebben; evenmin is het de vraag of het tuchtregime in alle opzichten in 

overeenstemming gebracht kan worden met het EVRM. Dé vraag betreft een wezenlijk 

facet van het jurisdictioneel toezicht op het disciplinair gebeuren in de Belgische 

krijgsmacht, namelijk de toegang tot een rechter in het kader van geschillen over de 

‘kleine’ tucht. 

 

 

II.II.II.4. Rechtstheorie? 
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 HvJ, Nold II, 14 mei 1974, zaak 4/73 in J. SAP en M. SMIT, Europees Recht, Ars Aequi 
Jurisprudentie, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2007, 37-40. 
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 Oorspronkelijk waren zes staten lid van de Europese Gemeenschap: België, Nederland, 
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië. In 1973 voegden Denemarken, Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk zich bij de oorspronkelijke zes lidstaten. 
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 R. ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 92, 
nr. 88. Bedoeld wordt HvJ, Rutili, 28 oktober 1975, zaak 36/75. 
183

 Voor een beperkte opgave van 'extraits de textes pertinents de l'Union européenne' en 'extraits de 
textes de droit international pertinents': EHRM (Grote Kamer) 12 februari 2008, Kafkaris/Cyprus, 
verzoek nr. 21906/04. 
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82. Hierna volgen in beginsel geen (te) rechtstheoretische beschouwingen over de 

rechtshulp en het is een bewuste keuze. Indien nodig wordt op grond van het onderzoek 

van de rechtshulp in de ‘kleine’ tucht wel verduidelijkt waarom een of meerdere klassieke 

leerstukken aan heroverweging toe zijn en welke oplossingen zich aanbieden om uit een 

eventuele (intellectuele) padstelling te geraken. Ter overweging citeren we nog uit de 

samenvatting van het referentiewerk van P. MARTENS, die de relativiteit van het recht 

zo keurig in de verf zet: ‘Plutôt que de rechercher le diamant pur de la chose juridique, 

ne pourrait-on, au contraire, amener le droit à avouer son allégeance aux croyances, 

aux pouvoirs et aux intérêts, mettre à nu ses armatures inapparentes et décoaguler la 

raideur de ses énoncés positifs?’.184 Met een knipoog voegen we er nogmaals aan toe 

dat het dan ook de vraag is hoe ingenieu(r)s het publiek recht niet kan zijn. 

 

 

II.II.III Proefschrift? 

II.II.III.1. Een structuur 

 

83. Kernvraag in dit onderzoek over de rechtshulp in de zogeheten ‘kleine’ tucht is dus 

welke oplossing rechtsstatelijk correct is of het minst afwijkt van het voorschrift van de 

wet. Zowel de inhoudstafel als de synthese van deze Titel ‘Afbakening van het 

onderzoek en onderzoeksmethode’ reflecteren de opbouw van het onderzoek, althans is 

dit onze betrachting. Omdat bij het opstellen van het ontwerp volledigheid werd 

nagestreefd, heeft de neerslag van de bevindingen een bijzondere vorm gekregen. Tijd 

noch moeite werden gespaard om dit tot zijn recht te laten komen, onder meer met 

gepaste termen in de inhoudstafel en waar mogelijk of nodig tussentijdse A4-syntheses, 

dit uiteraard naast de deelbesluiten per hoofdstuk. Na lezing ervan kan de lezer hopelijk 

al uitmaken of de auteur wel blijk geeft van een gepaste kritische analyse dan wel het 

houdt bij een louter descriptieve chroniek. 

  

84.  Al benadrukken we het belang van de voorgestelde tussentijdse samenvattingen en 

syntheses, toch zal men uiteraard het geheel ontwerp voor ogen hebben om een 

volledig antwoord op de onderzoeksvraag te bekomen. Het is onze doelstelling om 

vanuit een streven naar ‘inzicht vanuit de basics’ de bevindingen van dit onderzoek te 

publiceren en een grondige analyse te bieden aan de gespecialiseerde jurist die niet 
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 P. MARTENS, Theorie du droit et pensée juridique contemporaine, Larcier, 2005, 337 p. 
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vertrouwd is met het publiek recht, de niet-gespecialiseerde jurist en last but not least de 

niet-jurist. Daarom trouwens is ook het finaal hoofdstuk over de rechtspraktijk een 

cruciaal aandachtspunt zonder hetwelk het onderzoek o.i. niet volledig kan zijn. 

 

 

II.II.III.2. Een keuze 

 

85. Het is onvermijdelijk de vraag waarom de bevindingen van het onderzoek niet in een 

proefschrift opnemen, en zo ja onder welke vorm. Het onderzoeksthema was tot heden 

nog geen voorwerp van academisch onderzoek. Bovendien is het de opzet om het niet 

te houden bij een chroniek of een weergave van de gangbare opvatting i.v.m. de 

verantwoording van de huidige rechtshulp, maar integendeel dit kritisch te onderzoeken. 

  

86. Het in de inleiding vermelde Bellemans-arrest (1999) is een bijzondere reden om een 

afzonderlijk thema te lichten uit het onderzoek en er een proefschrift aan te wijden. We 

hebben in de inleiding aangegeven dat de Raad van State een verzoekschrift tot 

vernietiging van een militaire tuchtstraf van twee dagen eenvoudig arrest, voorzien in de 

Tuchtwet van 14 januari 1975, niet-ontvankelijk verklaarde met een o.i. impliciete 

verwijzing naar het Engel-leerstuk, namelijk met de eindoverweging: ‘Considérant que 

les effets de la punition contestée ne sont, en l’espèce, pas tels que l’absence de 

recours juridictionnel serait contraire à une norme internationale directement applicable;’. 

Verder is er de vaststelling dat het sindsdien als het ware windstil is ; rechtspraak en 

rechtsleer determineren grotendeels het contentieux in die zin dat de actoren (bv. 

militairen, verdedigers, bestuur) hun acties en reacties aflijnen op deze rechtsbronnen. 

 

87. Een bijzondere bijdrage, m.a.w. een proefschrift, over het onderzoeksthema vanuit 

verdragsrechtelijk en historisch perspectief is nader bekeken ook een must. De recente 

ontwikkelingen op het EHRM-front over het recht van toegang tot een rechter in het 

ambtenarencontentieux bevestigen de actualiteit van het thema. Last but not least is er 

de tendens materiële grondwetsbepalingen verdragsrechtelijk te lezen.185 

  

88. Het proefschrift, opgevat als een studie vanuit verdragsrechtelijk en geschiedkundig 

oogpunt, behoudt de bouwstenen van het globaal onderzoek in die zin dat de structuur 

                                                 
185

 Dit komt inzonderheid tot zijn recht in de bijzondere wet van 12 juli 2009 waarmee het onderzoek 
van een mogelijke samenloop van grondrechten wordt verduidelijkt. Bijzondere wet van 12 juli 2009 
tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, B.S. 31 juli 
2009. 
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van titels, hoofdstukken en afdelingen ongewijzigd blijft. Subafdelingen zijn er uiteraard 

wel voor het geschiedkundig Benelux-overzicht en de verdragsrechtelijke evaluatie, 

tenslotte de twee invalshoeken van het proefschrift.  

  

89. De keuze voor het behoud van de bevindingen in de andere hoofdstukken vindt 

uiteraard ook verantwoording in het gegeven dat de toepassing van het verdragsrecht, 

inzonderheid het EVRM, niet los te koppelen is van het nationaal recht. Men denke aan 

de beleidsmarge die de nationale overheid toekomt bij het instellen van rechtshulp, de 

clausule van de ruimste rechtsbescherming, enz. Het verdragsrecht heeft met andere 

woorden oog voor het nationaal recht. Wanneer men (grond)wetsbepalingen 

verdragsconform wil of moet lezen, is het meer dan een aanrader eerst en vooral te 

weten wat er op aan te merken valt vanuit een nationale invalshoek.  

 

90. Deze wederzijdse interactie tussen nationaal recht en verdragsrecht – en de 

verantwoording van de opgave, in het proefschrift, van de ‘nationaalrechtelijke’ 

bevindingen – ligt in casu des te meer voor de hand wegens de inzet van het onderzoek, 

namelijk het vraagstuk over de toegang tot een rechter in de ‘kleine’ tucht. Weliswaar 

bepaalt het EVRM niet uitdrukkelijk welke nationale overheid precies de regels instelt, 

ongeacht of het nu het materieel recht betreft dan wel procedurele voorschriften; van 

belang is vooral de duidelijkheid van de regeling. Anders gezegd, beperkingen aan een 

grondrecht kunnen worden ingesteld door een andere norm dan een formele wet, 

aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering.186 Een 

significante uitzondering hierop is de vereiste, neergelegd in artikel 6 EVRM, dat enkel 

een parlementaire wet in een rechterlijke instantie kan dan wel moet voorzien; niets belet 

uiteraard dat bij wijze van ruimere rechtsbescherming de grondwet zelf een dergelijke 

legaliteitsvoorwaarde instelt.187  

                                                 
186

 Men verwarre het nationaal ‘versterkt legaliteitsbeginsel’, namelijk dat een aangelegenheid aan de 
wetgever is voorbehouden, niet met de voorwaarde dat een EVRM-grondrecht in beginsel ingeperkt 
kan worden indien o.m. in deze beperking is voorzien ‘bij wet’. ‘La Cour rappelle que les mots ‘prévue 
par la loi’ signifient en premier lieu que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne, 
qu’elle entend le terme ‘loi’ dans son acceptation matérielle plutôt que formelle, et qu’elle y a 
également inclus les textes de rang ‘infralégislatif’ édictés par les autorités compétentes en vertu d’un 
pouvoir normatif délégué (…).’: EHRM 21 april 2009, Enerji Yapi-Yol Sen t. Turkije, verzoek nr. 
68959/01, schending van artikel 11 EVRM. 
187

 Zie respectievelijk (i) EHRM 11 juli 2006, Guriv t. Moldavië en EHRM 20 juli 2006, Sokurenko en 
Strygun t. Rusland en (ii) EHRM 13 december 2005, Gartukayev t. Rusland, aangehaald in P. 
POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Intersentia, 2008, p. 135, nr. 266, noot 511. 
‘Dans un Etat de droit, la création des juridictions doit être l’oeuvre de la représentation nationale.’ (R. 
ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 212, nr. 
218) Over de regel ‘Nullum judicium sine lege’: S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal 
Proceedings, Oxford University Press, 2005, 110. Eveneens F. KUTY, Principes généraux du droit 
pénal belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 62-63, nr. 68. 
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91. Zoals eerder geschreven, hechten we een bijzonder belang aan de rechtspraktijk dat we 

dan ook behouden in het finaal hoofdstuk van het proefschrift. 

. 

 

II.II.III.3. Bibliografie 

 

92. Volledigheidshalve zij vermeld dat de bibliografie van de globale eindbijdrage en het 

proefschrift identiek zijn. De bevindingen vanuit een verdragsrechtelijke en 

geschiedkundige invalshoek zijn immers ontleend aan, en gelicht uit het globaal 

onderzoek. 
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III TOEGANG TOT DE RECHTER 

 

III.I Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep 

 
Met een algemene status quaestionis over het recht van toegang tot de rechter kan men met 
betere kennis van zaken de rechtsbescherming van militairen in tuchtzaken s.s. onderzoeken 
vanuit de invalshoek van de rechtshulp, evalueren, rekening houdend met wat hen van andere 
categorieën kan onderscheiden.  
 
Dit algemene luik komt het onderzoek naar de relevantie van het argument van de militaire 
specificiteit (ter verantwoording van het uitblijven van een jurisdictioneel toezicht in de ‘kleine’ 
tucht) ten goede. 
 
Zonder vooruit te lopen op de evaluatie van de rechtshulp in het contentieux van de militaire 
tuchtstraffen verduidelijken we waarom de aangehaalde aandachtspunten relevant kunnen zijn 
voor een onderzoek over de ‘kleine’ tucht. 
 

 

 

  

 

 

III.I.I Meer rechtshandhaving 

 

93. Titel III ‘Toegang tot de rechter’ werd opgevat als een stand van zaken over het recht 

van toegang tot de rechter om met betere kennis van zaken de jurisdictionele 

rechtsbescherming die de militairen in het contentieux van de militaire tuchtstraffen te 

beurt valt, te kunnen evalueren, rekening houdend met wat hen van andere categorieën 

kan onderscheiden. Deze status quaestionis komt het onderzoek naar de relevantie van 

het mogelijk argument van de militaire specificiteit bij het moduleren of uitsluiten van de 

toegang tot een rechter ten goede. 

  

94. De wetgever treedt a priori op zoals hij wenst, tenzij hogere normen – de Grondwet, 

Verdragen, Conventies en bijzondere wetten, evenals algemene rechtsbeginselen - zijn 

tussenkomst bepalen, beperken of verbieden. Zoals in de inleiding aangegeven, kan het 
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bestuur daarentegen enkel optreden op grond van en binnen de grenzen van een door 

de Grondwet of wet bepaalde bevoegdheidstoewijzing. Aan de rechter om de wettigheid 

van het optreden van het bestuur te beoordelen. ‘In een rechtsstaat is het essentieel dat 

elke overheidshandeling door particulieren aan het legaliteitstoezicht van een 

onafhankelijke rechterlijke instantie kan worden onderworpen’.188 Maar soms is curatieve 

rechtsbescherming eenvoudigweg afwezig.189 Dan weer is de rechtsbescherming 

onvolledig, wat blijkt uit onvolmaaktheden en curiosa van wetgeving of rechtspraak, of 

gaat ze terug naar af. Zo leidde M. DUMONT zijn laatste bijdrage ‘Variations sur le 

thème de l’intérêt’ in: ‘Le Conseil d’Etat se plaît parfois à rappeler l’intention du 

législateur de voir interpréter largement la notion d’intérêt. Il lui arrive peut-être plus 

souvent, comme s’il était saisi d’accès de frilosité, d’oublier ce principe et de faire de 

cette notion une application restrictive. En somme, il se proclame accueillant aux 

justiciables tout en procédant comme s’il craignait l’avalanche des recours’.190  

 

95. De rechtsbescherming van de burger tegen de overheid werd in 1830 kordaat en 

eenvoudig opgevat als een opdracht voor wetgever en rechter.191 Ze bleek van meet af 

aan voor verbetering vatbaar, blijke uit de betwistbare autolimitatie van de eigen 

rechtsmacht door de rechterlijke macht, hierin bijgetreden door (een groot deel van) de 

rechtsleer.192 ‘ALEN, A. heeft aangetoond dat de Belgische grondwetgever zelf geen 

beperkende opvatting over art. (159) van de Grondwet er op nahield en dat deze eerder 

het gevolg was van een zichzelf beperkende rechtspraak’.193 Bovendien komt het aan de 

rechtsonderhorige toe om zelf genoegdoening te vorderen.194  

 

96. Als er inderdaad na haast een eeuw immobilisme toch enige vooruitgang geboekt werd, 

was het niet altijd uitsluitend bedoeld om de ‘rechtzoekende’ burger te beschermen. C. 

BERX herinnerde terecht aan het beruchte arrest-Flandria van 5 november 1920 als 

                                                 
188

 K. LENAERTS en T. CORTHAUT, ‘Toegang tot de communautaire rechter – Nieuwe 
ontwikkelingen’, Themis, die Keure, 30 oktober 2002, 61. 
189 M. DUMONT, « Le droit à la protection juridique », noot onder Arbitragehof nr. 33/94, 26 april 1994, 
Rev. trim. D.H. 1995, 487. 
190

 M. DUMONT, ‘Variations sur le thème de l’intérêt’, A.P.T. 1999, 86. 
191 A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 1995, p. 13, nr. 13. Het waarborgen van 
de grondrechten is na de opeenvolgende staatshervormingen zaak van alle wetgevers: zie J. 
VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, Afdeling Wetgeving, Maklu, 1999, p. 226, nr. 13. 
192

 C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 
61-62, nr. 99-101.  
193

 A. ALEN, ‘De raadsels van art. 107 van de Belgische Grondwet’, R.W. 1983-84, 1729-1733’ in W. 
LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, Kluwer, 1988, 112, noot 10. Artikel 107 – Huidige 
nummering: artikel 159. 
194 De Raad van State kan geen administratieve rechtshandeling ambtshalve vernietigen (A. 
WIRTGEN, o.c., p. 63, nr. 66). De federale ombudsman kan evenmin ambtshalve de werking van 
administratieve overheden onderzoeken (wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 
ombudsmannen, artikel 1).  



 66 

volgt: “het (is) algemeen bekend dat het Hof van Cassatie op die manier de (snode) 

plannen voor de oprichting van een administratief rechtscollege (een Raad van State) 

poogde te doorkruisen”.195 Terecht stellen J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER: 

‘Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat in de rechtspraak werd aanvaard dat artikel 

159 G.W. de rechter niet vastpint op de uitoefening van een louter passieve censuur van 

het bestuursoptreden, maar dat het artikel integendeel de rechter toelaat om een meer 

actieve censuur door te voeren onder de gedaante van de directe bestrijding van 

bestuurshandelingen door het uitvaardigen van een bevel of een verbod’.196 

 

97. Wat zich voordien heeft afgespeeld en nadien slechts geleidelijk aan werd afgebouwd, 

berustte op de opvatting dat het bestuur (binnen de door wet en Grondwet getrokken 

grenzen) wegens een adequate behartiging van het algemeen belang over een 

aanzienlijke, rechtsvrije ruimte diende te beschikken waar de rechter van af moest 

blijven en dat – daargelaten de strafrechtelijke en zuiver civielrechtelijke gedingen – 

bestuursoptreden het beste gecontroleerd kon worden door hogere bestuursorganen.197 

De rechterlijke macht kon dan al opgevat zijn geweest als dé ultima ratio tegen onwettig 

optreden van de rechterlijke macht, veel hield dat niet in.198 De tijd laat toe om dit 

                                                 
195

 C. BERX, o.c., p. 284, nr. 617, noot 1354. W. LAMBRECHTS omschrijft het fijner: ‘Het 
schroomvallig toezicht van de hoven en rechtbanken bleef beperkt tot een externe wettigheidscontrole 
op de vormen en op de uitvoeringswijze van de getroffen overheidsbeslissing, terwijl het besluit zelf op 
zijn interne drijfveren en hoedanigheden niet voor controle vatbaar leek. Hierin kwam verandering 
nadat het wetsontwerp tot instelling van de Raad van State was ingediend (…).’ (o.c., 119-120) 
Duidelijker wordt het wanneer men leest: ‘Sans doute par crainte que l’on ne conteste leur monopole, 
les juridictions de l’ordre judiciaire arrimèrent toute leur jurisprudence à la notion de droit civil’ (M. 
LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, 2008, 74). 
196

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 
71, nr. 121. Voor een historische evolutie van de inzichten over de grondslag van de op de fout 
gebaseerde overheidsaansprakelijkheid: A. VAN OEVELEN, De overheidsaansprakelijkheid voor het 
optreden van de rechterlijke macht, Maklu, 1987, p. 142 e.v., nr. 120 e.v. 
197

 ‘De enge opvatting (nvdr: van het bestuursgeschil) vindt haar oorsprong in het Franse 
administratiefrechtelijke systeem. Aan de basis van het Franse stelsel ligt het axioma dat het toezicht 
op het bestuur in beginsel onttrokken is aan de gewone rechter en toevertrouwd is aan 
rechtsprekende colleges die zijn ingesteld in de schoot van het bestuur zelf. Dit betekent derhalve dat 
de kennisneming van geschillen met het bestuur in beginsel opgedragen is aan de administratieve 
rechter’ (W. LAMBRECHTS, o.c., 2). Over de ontwikkeling van de rechtsbescherming tegen 
bestuursoptreden in Nederland: C. BURKENS, H. KUMMELING, B. VERMEULEN en R. 
WIDDERSHOVEN, Beginselen van de democratische rechtsstaat, Inleiding tot de grondslagen van 
het Nederlandse staats- en bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2006, 147 e.v. 
198

 Andere grondwetsbepalingen dan de artikelen 144-146 van de Grondwet bevestigen de betekenis 
van de rechterlijke macht: ‘Le rôle prépondérant ainsi réservé aux cours et tribunaux, élevés à la 
dignité de pouvoir constitué, est encore assuré par d’autres dispositions constitutionnelles. 
L’indépendance des juges est consacrée par l’article 152 de la Constitution. L’article 31 abolit la 
garantie administrative : sauf pour les ministres, il n’est plus requis d’autorisation préalable pour 
entamer des poursuites à l’égard des fonctionnaires publiques pour des faits de leur administration. 
Par ailleurs, les juges sont expressément chargés de contrôler la légalité des actes et règlements des 
autorités exécutives; ils doivent refuser d’appliquer les actes administratifs irréguliers (art. 159 Const.). 
Enfin et surtout, la Cour de cassation est investie du pouvoir, qui appartenait autrefois au chef de 
l’Etat, de trancher les conflits d’attribution’ (B. LOMBAERT, F. TULKENS en A. VAN DER HAEGEN, 
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afgesloten tijdperk naar waarde in te schatten en thans met gepaste bewoordingen te 

benadrukken: ‘Het negeren van de grondwettelijke principes, een foutieve interpretatie 

van de scheiding der machten en een sterke beïnvloeding door het Franse recht waren 

hiervoor verantwoordelijk’.199 Niets meer, maar ook niets minder. 

 

98.  Overeenstemming met de wet houdt ook in dat de Koning ‘bij de uitvoering van de 

wetten – en vanzelfsprekend ook de hogere rechtsnormen, zoals de internationale 

verdragen en de Grondwet – dient te eerbiedigen’.200 Bij de controle van de naleving 

ervan vervullen de rechtscolleges – in 1830 de rechterlijke macht, vanaf 1946 de Raad 

van State, sinds 1984 ook het Arbitragehof (sinds 8 mei 2007 Grondwettelijk Hof 

genoemd) – een primordiale rol. In het nationaal rechtsbestel ontbreekt het niet aan 

formele waarborgen en rechtscolleges. Wat met het recht van toegang tot de rechter? 

Was er altijd een rechter? Zo neen, in welke aangelegenheden?  

 

99. Alle machten en instellingen hebben zich niet steeds even keurig gekweten van hun 

(grond)wettelijke opdracht om een adequate rechtsbescherming te verlenen. De 

wetgever hoefde het niet altijd zo nauw te nemen met de uitoefening van zijn 

bevoegdheden wegens het uitblijven van een jurisdictionele toezicht op de formele wet. 

De justitiële rechter was behoedzaam en maakte het tekort aan rechtsbescherming 

tegen het bestuur pas gedeeltelijk goed toen administratieve rechtscolleges werden 

opgericht. De rechterlijke macht meende anders aan invloed te zullen inboeten en een 

monopolie te moeten delen met een bestuursrechter: een heilzame bedreiging zoals 

blijkt uit de kentering, met het arrest-Flandria, in de rechtspraak over overheids-

aansprakelijkheid.201 Wat zich voordien had afgespeeld en nadien geleidelijk aan werd 

afgebouwd, berustte op de opvatting dat het bestuur (binnen de door wet en Grondwet 

getrokken grenzen) omwille van een adequate behartiging van het algemeen belang 

over een aanzienlijke, rechtsvrije ruimte diende te beschikken waar de rechter van af 

moest blijven en dat – daargelaten de strafrechtelijke en zuiver civielrechtelijke gedingen 

– bestuursoptreden het best gecontroleerd kan worden door hogere bestuursorganen. 

 

                                                                                                                                                         
‘Cohérences et incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du recours’ in La protection 
juridictionnelle du citoyen face à l’administration, Bruxelles, La Charte, 2007, p. 21, nr. 3). De auteurs 
hadden met de term ‘attributieconflict’ in hun bijdrage wel de huidige klassieke visie van conflicten 
tussen rechterlijke macht en administratieve rechtscolleges voor ogen, terwijl artikel 158 van de 
Grondwet dus oorspronkelijk inderdaad betrekking had op bevoegdheidsconflicten tussen uitvoerende 
macht en rechterlijke macht. 
199

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., p. 1372, nr. 1900. 
200

 A. ALEN, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2001, p. 390, nr. 494. 
201

 Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, 239.  
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100. Met de oprichting van de Raad van State (1946) kwam er een beduidende 

rechtsbescherming bij. Maar de formele wet als dusdanig bleef onaantastbaar, vermits 

de rechter nog steeds aannam dat het hem niet toekwam om de grondwettigheid ervan 

te beoordelen.202 De rechtsbescherming ging er nogmaals op vooruit na de doorwerking 

van het EVRM en, in mindere mate, het IVBPR. De positieve invloed van deze 

Verdragen is een onbetwiste zaak, al kan niet verheeld worden dat rechtscolleges, in het 

bijzonder het Hof van Cassatie, enige weerstand hebben geboden voor een verruiming 

van de rechtshulp in tuchtzaken voor vrije beroepen.  

  

101. Eenmaal de bevoegdheden van het Arbitragehof in 1989 uitgebreid waren met het 

gelijkheidscontentieux, heeft de rechtzoekende bijkomende waarborgen beter kunnen 

verzilveren. Het Hof heeft hierbij gestalte gegeven aan het recht van toegang tot een 

rechter; zo ook aan het versterkt legaliteitsbeginsel, begrepen als een waarborg tegen 

het ongebreidelde optreden van de uitvoerende macht, al kan men zich afvragen of het 

Hof steeds alle essentiële elementen in een aan de wetgever voorbehouden 

aangelegenheid als dusdanig aanmerkt. Wat de toegang tot een rechter betreft, heeft 

het Hof een verscheidenheid van situaties onderzocht, van de afwezige rechter tot de 

administratieve overheid die zich toch geen rechter mocht noemen: verscheidene 

‘scenario’s’ kunnen op de een of andere manier aan bod komen in het onderzoek over 

de toegang tot de rechter in het contentieux van de militaire tuchtstraffen. 

  

102. Wanneer geen (Belgische) rechter zich bevoegd verklaart of kan verklaren en dit in 

strijd is met de Grondwet of internationaalrechtelijke bepalingen, is er in beginsel 

schending van het grondrecht van toegang tot een rechter. In sommige 

aangelegenheden achtte geen enkele rechter – tot welke orde hij ook behoorde – zich 

bevoegd zonder dat de wet dit met zoveel woorden had bepaald. Enkele van die no 

man’s lands, zoals het bestuurlijk contentieux van het personeel van een wetgevende 

vergadering, zijn ingenomen na tussenkomst van de wetgever, dit laatste na de 

vaststelling, in het arrest nr. 31/96, dat het uitblijven van toegang tot de bestuursrechter 

ongrondwettig was.203 Een dergelijke probleemstelling is thans grotendeels van de baan, 
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 ‘De aangevoerde reden – of mag men eerder spreken van voorwendsel – is de scheiding der 
machten’ (G. DE BAETS, ‘Mijmeren over mensenrechten’, R.W. 1982, 2649). Voor een recente 
toepassing: R.v.St. nr. 186.348, 17 september 2008, Flamion. 
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 Arbitragehof nr. 31/96, 15 mei 1996, B.S. 25 juni 1996, J.T. 1997, 3 e.v., noot H. SIMONART, 
« Interprétation de l’article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat », R.W. 
1996-97, 1252, P. POPELIER, « De beoordeling door het Arbitragehof van het ontbreken van een 
wettelijke regeling », C. HOREVOETS, ‘L’article 14.1er des (L.C.C.E.) viole-t-il l’article 10 Const. 1994 
en ce qu’il s’interprète comme excluant tout recours en annulation d’actes, mêmes administratifs, pris 
par les assemblées législatives ou par leurs organes à l’égard des membres du personnel ou des 
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vermits de wet van 25 mei 1999 nieuwe perspectieven heeft geopend.204 Het had wel 

een halve eeuw in beslag genomen voordat de Raad van State bevoegd werd om 

sommige eenzijdige administratieve rechtshandelingen van de wetgevende 

vergaderingen, hun collateralen, het Rekenhof, het Arbitragehof en de organen van de 

rechterlijke macht te vernietigen.205 Ook de Raad van State heeft door de jaren een 

andere invulling aan het grondrecht van toegang tot een rechter gegeven, blijke uit de 

jurisprudentiële evolutie in het penitentiair tuchtcontentieux waarbij de eis van 

daadwerkelijke rechtshulp gestalte heeft gekregen zonder tussenkomst van de 

wetgever. 

 

 

III.I.II Het penitentiair tuchtcontentieux 

103. De Algemene Vergadering van de Afdeling Administratie heeft, met het oog op de 

eenheid van de rechtspraak, in het disciplinair contentieux van het gevangeniswezen in 

2003 inderdaad één en ander verduidelijkt. De Raad van State besloot immers in het 

arrest-De Smedt d.d. 11 maart 2003 tot de ontvankelijkheid van een verzoekschrift tot 

nietigverklaring van een tuchtsanctie, opgelegd door de directie van een penitentiair 

complex: ‘De directeur van een strafinrichting is belast met de zorg voor de goede 

werking van, en de goede orde in de strafinrichting; dat hij met het oog daarop ten 

aanzien van diegene die in de strafinrichting is opgenomen een veelheid van 

maatregelen kan beslissen die zekere ongemakken of onaangenaamheden kunnen 

                                                                                                                                                         
candidats à un recrutement en cette qualité?’, R.R.D. 1996, 381-383. Zie ook Arbitragehof nr. 
54/2002, 13 maart 2002, B.S. 30 mei 2002, A.P.M. 2002, 71, noot, K. VAN MUYLLE en J. VAN 
NIEUWENHOVE, T.B.P. 2002, 468-469, noot, A. COPPENS, ‘Omvang van de 
vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State ten aanzien van bestuurlijke handelingen van 
wetgevende vergaderingen’ en R.W. 2002-2003, 619-620, R.v.St. nr. 101.509, 5 december 2001, 
Brouillard, A.P.T. 2001, 4-5. Voor een overzicht: P. LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier, 
2004, p. 568-571, nr. 349. 
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 Wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van 
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de bestuurshandelingen van de wetgevende vergaderingen », T.B.P. 2000, 97-113, P. NIHOUL, « La 
loi du 25 mai 1999 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat », J.T. 2000, 356-362. D. DELVAX, « La loi 
du 25 mai 1999 modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et le contrôle des actes 
administratifs des assemblées législatives », C.D.P.K. 2000, 425 e.v. ‘Flux et reflux de la 
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meebrengen; dat, evenwel, in zoverre die maatregelen uitsluitend of hoofdzakelijk zijn 

ingegeven door veiligheids- en voorzichtigheidsoverwegingen, zij zich voordoen als 

loutere maatregelen van inwendige orde, waartegen in principe geen annulatieberoep 

openstaat; dat het anders is wanneer de maatregel er uitsluitend of hoofdzakelijk toe 

strekt een gedetineerde te bestraffen wegens disciplinaire tekortkomingen; dat dan de 

maatregel in de eerste plaats gemotiveerd wordt door het schuldig bevonden gedrag van 

de gedetineerde, waarvoor hij wil doen boeten; dat dergelijke maatregel, zoals de 

bestreden beslissing er een is, wel voor vernietiging door de Raad van State in 

aanmerking komt’.206 Beslissingen in het verlengde van deze rechtspraak werden niet 

altijd even goed onthaald door het personeel van het gevangeniswezen.207 

  

104. Enkele kanttekeningen bij deze verduidelijkingen. Eenmaal de Raad van State zich 

in het penitentiair tuchtcontentieux bevoegd acht, impliceert dit nog niet dat de vordering 

ipso facto ontvankelijk en gegrond wordt verklaard.208 In het administratief kort geding 

gelden bovendien de cumulatieve voorwaarden van een ernstig middel, een risico tot 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel en, desgevallend, de uiterst dringende 

noodzakelijkheid. Sommige gedetineerden bekomen de schorsing van de 

tuchtsanctie(s), andere dan weer niet.209 Nu eens willigde de Raad van State een 

schoringsverzoek bij uiterst dringende noodzakelijkheid in: enerzijds leidde de 

tuchtmaatregel van een strikt regime gedurende veertien dagen tot isolatie, wat 

ongetwijfeld een negatieve impact had op verzoekers psychisch en fysiek welzijn; 

anderzijds was de motivering van de bestreden beslissing op het eerste gezicht niet 

afdoende.210 Dan weer wees de Raad van State een schorsingsaanvraag van de 

beslissing waarbij het elektronisch toezicht geweigerd werd, af, omdat niet was voldaan 

aan de voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid.211 De rechtspleging bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid is van die aard dat het recht van verdediging van de 

verwerende partij tot een strikt minimum beperkt wordt; ook van een gedetineerde wordt 

verwacht dat hij de nodige diligentie aan de dag legt en niet onredelijk lang wacht met 
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het indienen van zijn verzoekschrift.212 Verder kreeg de gedetineerde die een 

tuchtsanctie van drie maanden strikt celregime betwistte, te horen dat het middel niet 

ernstig was – zijn personaliteit verantwoordde de opgelegde sanctie - .213 Of kreeg de 

gedetineerde die de tuchtsanctie waarbij veertien dagen telefoonverbod werd opgelegd, 

te horen dat de grief van de schending van de rechten van verdediging en van de 

hoorplicht niet ernstig was – de afwezigheid van zijn raadsman was aan hem te wijten, 

niet aan het bestuur – .214  

  

105. Het kan ten slotte voorvallen dat er geen sprake is van een tuchtsanctie: dit was 

het geval voor twee gedetineerden aan wie de mogelijkheid om met elkaar briefwisseling 

te voeren werd ontzegd.215 De Raad van State oordeelde, met verwijzing naar voormeld 

arrest-De Smedt, dat deze beslissing zich aandiende als een (niet-aanvechtbare) 

ordemaatregel, gebaseerd op het gedrag van verzoeker in het penitentiair centrum, en 

niet meebracht dat met die ordemaatregel werd beoogd verzoeker voor een disciplinaire 

tekortkoming te bestraffen. Deze bestuurshandeling was ingegeven door veiligheids- en 

voorzichtigheidsoverwegingen, nu beide gedetineerden met een niet-betwiste beslissing 

op verschillende secties waren geplaatst om zo weinig mogelijk met elkaar in contact te 

komen en één van hen reeds twee vluchtpogingen had ondernomen, waarvan één met 

gijzeling. De Raad van State besloot dan ook tot zijn onbevoegdheid om van de 

vordering kennis te nemen. Het was niet anders in het arrest-Bastin, ook al was de 

ordemaatregel ‘un placement en régime de sécurité particulier individuel pour une durée 

de deux mois’.216 

  

106. Wanneer de Raad van State de schorsing, bij uiterst dringende noodzakelijkheid, 

van een penitentiaire tuchtstraf beveelt, volgt er soms een zodanig kat- en muisspel dat 

de rechtzoekende gedetineerde zich wellicht kan afvragen wat een jurisdictionele 

tussenkomst hem wel bijbrengt. Zo trok het bestuur een straf in en nam het meteen een 

analoge nieuwe beslissing, voorgesteld als ‘une mesure d’ordre qui vise à 
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l’aménagement de la situation résultant de l’arrêt précité’.217 De Raad van State 

veroordeelde deze redenering: ‘la décision attaquée qui retire la décision disciplinaire 

antérieure et s’y substitue, est nécessairement de même nature et donc aussi une 

décision disciplinaire’. En besloot tot een risico van een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel: ‘en privant le demandeur de visites familiales à table et de contacts avec les 

autres détenus à l’occasion des promenades et des activités collectives, la décision 

attaquée porte atteint à sa vie privée. Qu’une telle atteinte, même limitée à un mois, 

constitue, dès lors que comme en l’espèce elle n’est pas légalement motivée, un 

préjudice grave difficilement réparable’.218 Deze rechtspraak is constant; wegens de aard 

van de maatregelen is het beroep op de uiterst dringende noodzakelijkheid 

geoorloofd.219 De mogelijke vertraging in de procedure tot voorwaardelijke 

invrijheidsstelling en het uitstellen van verloven ingevolge het oplopen van een 

tuchtstraf, opgelegd door een onbevoegde overheid, kunnen eveneens een risico van 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel uitmaken.220 

  

107. Ondertussen had de Raad van State er ook aan herinnerd dat door de voorlopige 

vrijlating, wegens gezondheidsredenen, van een veroordeelde te bevelen of te weigeren, 

de minister van Justitie niet handelde als een overheid die meewerkt aan de uitoefening 

van de rechterlijke macht, maar wel als hoofd van de penitentiaire overheid.221 In 

dergelijke omstandigheden ging het niet om het beslissen over een modaliteit van de 

opgelegde straf, maar om het verzekeren aan een gedetineerde van de adequate 

voorwaarden van geneeskundige zorgen of van geneeskundige opvolging die zijn 

gezondheidstoestand vereiste. De principiële bevoegdheid van een rechter of dan toch 

van een nationale instantie die daadwerkelijke rechtshulp verleent, ligt des te meer 

voorhanden vermits, weliswaar in bijzondere of hopelijk slechts uitzonderlijke 
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omstandigheden, de vraag rijst naar de overeenstemming van het bestuurlijk optreden 

met de artikelen 2 en 3 EVRM.222  

 

108. Ter afsluiting van de bespreking van het penitentiair tuchtcontentieux vanuit een 

nationale invalshoek weze vermeld dat de Raad van State zich onbevoegd acht inzake 

het elektronisch toezicht, aldus nog een arrest van 24 oktober 2005.223 Daarom is de 

gedetineerde nog niet verstoken van rechtshulp.224 Er is geen sprake van een leemte in 

de jurisdictionele rechtsbescherming in die zin dat de figuur van de regeringsdaad, 

indien al erkend, een beperkende invulling moet krijgen; toegang tot ‘een’ rechter moet 

er immers zijn; als de Raad van State zich onbevoegd moet verklaren, is het omdat de 

bevoegdheid ter zake uiteindelijk aan de justitiële rechter behoort. Dit laatste is naar het 

oordeel van de Raad van State precies het geval omdat inzake het elektronisch toezicht 

(aangenomen wordt dat) de administratieve overheid rechtstreeks meewerkt aan de 

uitvoering van een vonnis of arrest, zoals overigens het geval is met beslissingen inzake 

voorwaardelijke invrijheidsstelling, het toekennen van een penitentiair verlof, het 

verwerpen van een genadeverzoek of de terbeschikkingstelling van de Regering. Het 

dualisme van de jurisdictionele rechtsbescherming is een bijzonder aandachtspunt in het 

onderzoek over de rechtshulp in het contentieux van de militaire tuchtstraffen. 

 

 

III.I.III Dualisme 

109. Soms is geen rechter bevoegd, dan weer kan de rechtzoekende verscheidene 

rechtscolleges vatten, elkeen wat hen aanbelangt. In de Belgische rechtsstaat kan men 
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zich dus soms ook de vraag veroorloven naar de gelijkwaardigheid van de 

rechtsbescherming die justitiële en administratieve rechters (kunnen) bieden. Wat de 

aanwijzing van de meest doeltreffende rechter in geschillen van bestuur betreft, neemt 

men aan dat de Raad van State (de facto) beter vertrouwd is met het optreden van de 

overheid en minder aarzelt dan de rechterlijke macht om aan het voorschrift van artikel 

159 van de Grondwet een keurige, volledige uitvoering te geven en de iure beter 

gewapend is om de vordering te onderzoeken. Waarom dat precies zo is, is onduidelijk; 

het blijft veeleer bij een aanvoelen dat, hoe gegrond ook, moeilijk te meten is.  

 

110. Dat de rechtsbescherming bij de Raad van State er één is die deze van andere 

rechtscolleges overtreft om juridisch-technische redenen, impliceert trouwens nog niet 

dat het hoogste administratief rechtscollege zich bevoegd kan verklaren. De wetgeving 

zelf spoort de rechtscolleges ook niet altijd aan om meer rechtsbeschermend op te 

treden. Zelfs om meer gestalte te geven aan het (grond)recht op behoorlijke 

rechtsbedeling zal een rechtscollege, inzonderheid de Raad van State, wiens 

bevoegdheid toegewezen is, de beperkingen niet zomaar opzij schuiven die inherent zijn 

aan een internrechtelijke bevoegdheidsverdeling tussen rechtscolleges. De vrees om 

teruggefloten te worden op grond van artikel 158 van de Grondwet en de artikelen 33 en 

34 R.v.St.-wet lijkt geïnstitutionaliseerd. Bovendien verliest men hierbij de factor ‘tijd’ uit 

het oog. Wat baat voor een rechtzoekende een ‘diepgaander’ onderzoek als de 

rechterlijke beslissing (te) laat uitgesproken wordt, of zeker beduidend later dan wanneer 

de ‘meer terughoudende’ rechter uitspraak doet?  

 

111. Wie de Raad van State vooruit schuift, kan ook niet voorbij aan het feit dat het 

hoogste administratief rechtscollege het bestuursgeschil soms pas beoordeelt op een 

ogenblik dat de rechtzoekende naar zijn oordeel niet meer beschikt over een actueel 

belang, een voorwaarde die de Raad van State-wet niet met zoveel woorden instelt. Het 

zou wellicht de proceseconomie en de rechtsstaat dienen dat in de dualistisch opgevatte 

jurisdictionele rechtsbescherming de Raad van State overgaat tot de legaliteitscontrole 

waarvoor hij tenslotte is ingesteld en waarvan de wetgever, in het verlengde van het 

voorschrift van artikel 160 van de Grondwet, het belang overigens recent heeft 

benadrukt door de burgerrechtelijke verjaringsregels er uitdrukkelijk op af te stemmen.225 

Het gegeven van het algemeen rechtsbeginsel om uitspraak te doen binnen een 

redelijke termijn versterkt deze bevinding. 
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112. Als er een recht op toegang tot een rechter is, is het ook nog de vraag of de 

rechtzoekende het er wel voor over heeft. Zich juridisch verweren is niet altijd goedkoop, 

bovendien is het soms tijdrovend en een eventuele ‘overwinning’ levert meer dan eens 

niets meer op dan een pyrrusoverwinning. Met het oog op een betere 

rechtsbescherming a posteriori tegen het overheidsoptreden werd het administratief kort 

geding ingesteld in 1989 en verfijnd in 1991: de Raad van State kan de schorsing van 

een ‘akte’ bevelen, desgevallend bij uiterst dringende noodzakelijkheid, wanneer 

verzoeker een ernstig middel aanvoert en een risico van een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel aantoont. In de jaren negentig werd ook gesleuteld aan de preventieve 

rechtsbescherming, zoals blijkt uit de wetgeving over formele motivering, openbaarheid 

van bestuur en ombudsman. Om het toepassingsdomein ratione institutionis van deze 

(nieuwe) rechtsbescherming te definiëren, verwijst deze wetgeving vaak naar de term 

‘administratieve overheid’ van artikel 14 R.v.St.-wet; dit begrip is soms de inzet van op 

de spits gedreven attributieconflicten die een dualistisch opgevat rechtssysteem kunnen 

kernmerken. Preventieve rechtsbescherming verbetert weliswaar de rechtsstaat, maar 

maakt in beginsel het ontbreken van jurisdictionele rechtsbescherming niet goed. 

 

113. Er is dus bezwaarlijk een sluitende algemene jurisdictionele rechtsbescherming 

geweest; verder was het soms lang uitkijken naar de noodzakelijke wetgevende en 

jurisprudentiële ontwikkelingen, aanvankelijk overigens niet altijd ingegeven door de 

enkele bezorgdheid om deze rechtsbescherming a posteriori te verhogen. Een andere 

rode draad in deze beknopte algemene status quaestionis is dat er weinig te meten is en 

haast alles relatief is: wat is redelijk en wat niet (meer), wat is volle rechtsmacht en wat 

niet (meer)? Zoals een burger kan surfen op de grens van het strafrechtelijk 

(on)toelaatbare en zijn troeven uitspelen tijdens de vervolging, kan de overheid een 

vergelijkbaar gedrag aannemen in geschillen van bestuur: de ene komt het voordeel van 

het vermoeden van onschuld en het legaliteitsbeginsel toe; de andere speelt als het 

ware nooit op verplaatsing en de eenmansploeg die zich uitnodigt, kan des  te meer de 

indruk krijgen dat het balvoordeel vaak aan zijn neus voorbijgaat wegens het vermoeden 

van wettig optreden van het bestuur wanneer een volwaardige scheidsrechter niet eens 

welkom is. Dat er inzake de toegang tot een rechter pas vaart is gekomen op aanwijzing 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en, wat het 

‘ambtenarencontentieux’ s.l. betreft, ook van het Grondwettelijk Hof, kan betreurd 

worden, aangezien dit in beginsel niets meer of minder was dan de logica van de 

rechtsstaat. Dit grondrecht komt haast iedereen toe: men denke in geschillen van 

bestuur aan ambtenaren en personeelsleden van de geïntegreerde politiedienst, evenals 
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militairen in de 'grote' tucht. Blijft nu nog dé onderzoeksvraag te beantwoorden: komt in 

het contentieux van de militaire tuchtstraffen, met andere woorden de ‘kleine’ tucht, dit 

recht ook de militairen in dezelfde mate toe of mag het hen rechtmatig ontzegd worden? 
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III.II Besluit  

 

 
 

TOEGANG TOT DE RECHTER 
 
 

De status quaestionis over de toegang tot een rechter geeft aan hoe volmaakt de algemene 
jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid wel is geweest; hierbij was het lang uitkijken 
naar de noodzakelijke wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen, overigens niet altijd 
ingegeven door de enkele bezorgdheid om deze rechtsbescherming a posteriori te verhogen.  
 
Wat pas in de 20ste eeuw geleidelijk aan werd afgebouwd, berustte grotendeels op de opvatting 
dat het bestuur (binnen de door wet en Grondwet getrokken grenzen) omwille van een adequate 
behartiging van het algemeen belang over een aanzienlijke, rechtsvrije ruimte diende te 
beschikken waar de rechter van af moest blijven en dat – daargelaten de strafrechtelijke en zuiver 
civielrechtelijke gedingen – bestuursoptreden het beste gecontroleerd kan worden door hogere 
bestuursorganen. 
 
Meten is weten. Als er een rode draad in deze beknopte algemene status quaestionis is, dan is 
het dat er weinig te meten valt en haast alles relatief is, zoniet zelfs onduidelijk: wat is redelijk en 
wat niet (meer), wat is volle rechtsmacht en wat niet (meer). Criteria voor de beoordeling van het 
recht op toegang tot een rechter mogen dan nog in algemene bewoordingen op een rij worden 
gezet, de projectie ervan op een gegeven materie leidt meer dan eens tot een onzeker antwoord 
op de vraag of dit grondrecht rechtmatig ingeperkt kon worden. De interactie tussen deze criteria 
is van belang, evenals de beoordeling van het feitelijk procesverloop. 
 
Zoals een burger kan surfen op de grens van het strafrechtelijk (on)toelaatbare en zijn troeven 
uitspelen tijdens de vervolging, kan de overheid hetzelfde doen in geschillen van bestuur. De ene 
komt het voordeel van het vermoeden van onschuld en het legaliteitsbeginsel toe; de andere 
speelt als het ware nooit op verplaatsing en de eenmansploeg die zich uitnodigt, kan des te meer 
de indruk krijgen dat het balvoordeel vaak aan zijn neus voorbijgaat wegens het vermoeden van 
wettig optreden van het bestuur wanneer een volwaardige scheidsrechter niet eens welkom is. 
 
Dat er inzake beperkingen aan de toegang tot een rechter pas vaart is gekomen op aanwijzing 
van het EHRM en, wat het ‘ambtenarencontentieux’ s.l. betreft, vooral van het Arbitragehof, kan 
betreurd worden, aangezien dit in beginsel niets meer was dan de logica van de rechtsstaat.  
 
Blijft de onderzoeksvraag of dit grondrecht, dat velen toekomt – denken we aan ambtenaren en 
personeelsleden van de politiediensten, evenals militairen in de ‘grote’ tucht - , deze laatsten in 
het contentieux van de militaire tuchtstraffen, d.w.z. in de ‘kleine’ tucht, in dezelfde mate toekomt 
dan wel hen rechtmatig ontzegd kan worden. 
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IV HET MILITAIR DISCIPLINAIR CONTENTIEUX 

 

IV.I Probleemstelling 

 
Tenzij men de militaire tuchtoverheid beschouwt als een administratieve of justitiële rechter, is de 
militaire tuchtstraf een eenzijdige rechtshandeling van een administratieve overheid en ligt 
rechtsbescherming via het objectief contentieux (waarvan sprake in artikel 14 R.v.St.-wet) voor de 
hand. De Raad van State acht zich in beginsel evenwel onbevoegd om de wettigheid van een 
militaire tuchtstraf te onderzoeken, maar wel bevoegd om een militaire tuchtmaatregel te 
vernietigen.  
 
Verder is er de leerstellige stelling: ‘De korpsoverste, die een vrijheidsberovende straf uitspreekt, 
treedt op als rechter in de zin van (oud) artikel 7 G.W.’. De redenering lijkt eenvoudig: de 
Grondwet vereist het optreden van een rechter voor een vrijheidsberoving; de ‘wet’ heeft de 
korpsoverste aangewezen om een vrijheidsberovende sanctie op te leggen; bijgevolg is de 
officier in deze ‘tuchtaangelegenheid’ een justitiële rechter.  
 
Een hemelsbreed verschil in kwalificatie van de militaire tuchtstraf en benadering van de 
jurisdictionele rechtsbescherming – enerzijds een ogenschijnlijk no man’s land dat een 
jurisdictionele controle niet verdient, anderzijds een strafrechtelijke kleuring die aan de 
tuchtoverheid een kwalificatie toekent die ze misschien niet vermoedt - . Met een zelfde gevolg: 
rechter of niet, de militaire tuchtoverheid blijft het eindpunt. 
 
A priori is het ontbreken van een toegang tot een volwaardige rechter in een contentieux waarin 
vrijheidsberovende straffen aan de orde (kunnen) zijn, merkwaardig. 
 

 

 

114. De rechtsbescherming tegen de overheid waarborgt niet voor iedereen en niet in 

alle omstandigheden toegang tot de rechter. In een rechtsstaat is er soms een no man’s 

land dat de rechter niet betreedt zonder daarom noodzakelijk de grondwet of 

internationaalrechtelijke bepalingen te schenden. In een algemene status quaestionis 

inzake de toegang tot de rechter vroeg M. DUMONT zich af « si l’on peut, dans un Etat 

de droit, se satisfaire de la situation actuelle des contentieux où sont laissés sans 

recours des droits ou des intérêts plus ou gravement compromis ».226 Het huidige 

onderzoek betreft het contentieux van de ‘militaire tuchtstraffen’, een knelpunt dat de 

auteur had opgenomen in een lijst van veronachtzaamde beschermwaardige akten 

waaronder eveneens de penitentiaire tuchtstraffen.227 

 

                                                 
226 M. DUMONT, « Le droit à la protection juridique », noot onder Arbitragehof nr. 33/94, 26 april 1994, 
Rev. trim. D.H. 1995, 487. 
227

 Supra, ‘Afbakening van het onderzoek en onderzoeksmethode’. 
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115. ‘A l’armée, le pouvoir hiérarchique s’appui sur un droit disciplinaire et sur un droit 

pénal militaire d’une rigueur peut-être anachronique mais très réelle’.228 De wet van 14 

januari 1975 – de Tuchtwet – regelt thans de tucht in de krijgsmachten.229 Artikel 22 

somt de tuchtstraffen op: de terechtwijzing, de vermaning, het consigne van eenmaal tot 

viermaal vier uur, het eenvoudig arrest van één tot acht dagen en het zwaar arrest van 

één tot vier dagen dat afzondering in een gesloten lokaal met zich meebrengt, waarvan 

de deur met een sleutel aan de buitenkant gesloten moet kunnen worden. De eerste 

twee straffen hebben een moreel karakter; de volgende tuchtstraffen houden een 

vrijheidsbeperking of -beroving van enkele uren tot acht dagen in.230 Het zwaar arrest 

kan tot ten hoogste acht dagen worden uitgebreid bij recidive of indien het krijgstuchtelijk 

vergrijp bedreven werd tijdens een gewapende operatie of een daarmee gelijkgestelde 

operatie.231 Van recidive is sprake wanneer de militair zich binnen een termijn van zes 

maanden schuldig maakt aan een krijgstuchtelijk vergrijp dat van dezelfde aard is als de 

feiten waarvoor hij werd veroordeeld of tuchtrechtelijk gestraft.232  

 

116. Tot beter begrip herhalen we een status quaestionis over de sancties, opgemaakt 

even na de oprichting van de Raad van State: ‘Dans la période immédiate d’après-

guerre, et si nous ne nous attachons qu’au cas des seuls officiers, nous voyons que le 

règlement de discipline parle en son article 28 des peines qui sont les suivantes: 

remontrance, arrêts simples de 21 jours au plus et arrêts sans accès de 15 jours au 

plus. A côté de ces peines proprement dites qui doivent être infligées par le chef 

hiérarchique, l’article 55 parle des mesures disciplinaires qui sont les suivantes: le 

blâme, la réprimande du Ministre, la mise en non-activité par mesure disciplinaire, la 

démission d’office et la perte du grade’.233 Belangrijk in dit stadium van het onderzoek 

zijn twee vaststellingen: enerzijds zijn er tuchtsancties die vrijheidsberoving of -

beperking kunnen inhouden; anderzijds zijn er tuchtstraffen en tuchtmaatregelen.  

  

117. Toegang tot een rechter? Tenzij men de militaire tuchtoverheid beschouwt als een 

administratieve of justitiële rechter, lijkt de militaire tuchtstraf een eenzijdige 

rechtshandeling van een administratieve overheid en ligt rechtsbescherming via het 

                                                 
228

 V. WERNER, Le Ministre et le Ministère de la Défense nationale, Brussel, Novedi, 1964, 31. 
229

 Wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht, B.S. 1 februari 1975. 
230

 Of er sprake kan zijn van vrijheidsberoving, wordt nader onderzocht: infra, ‘Geschillen van bestuur 
en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’ en ‘Toegang tot de rechter: verdragsrechtelijke 
evaluatie – Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
231

 Wet van 14 januari 1975, artikel 28, 1ste lid. 
232

 De Franse tekst heef het over ‘ou puni’, niet ‘condamné ou puni disciplinairement’. 
233

 F. REMION, noot onder R.v.St. nr. 118, 31 augustus 1949, Laforêt, R.J.D.A. 1949, 202. 
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objectief contentieux voor de hand.234 De Raad van State acht zich in beginsel nochtans 

onbevoegd om na te gaan of een militaire tuchtstraf onrechtmatig werd opgelegd, maar 

wel bevoegd om een militaire tuchtmaatregel te vernietigen.235 Een tuchtstraf zoals thans 

de terechtwijzing of het licht arrest, is in de regel geen ‘akte’ in de zin van artikel 14 

R.v.St.-wet, een tuchtmaatregel zoals een non-activiteit bij tuchtmaatregel, een ontslag 

van ambtswege of een ordemaatregel zoals een schorsing bij ordemaatregel 

daarentegen wel.236 237 238  

 

118. Elk woord heeft zijn belang. Het onderscheid luidt ‘petite discipline’ tegenover 

‘grande discipline’, met andere woorden ‘kleine’ versus ‘grote’ tucht.239 De Raad van 

State verantwoordt een dergelijk onderscheid tussen militaire tuchtstraffen en 

tuchtmaatregelen soms door de wens van de wetgever, zoals tot uitdrukking gebracht bij 

het aannemen van de organieke R.v.St.-wet.240 Dan weer oordeelt de Raad van State 

dat de militaire tuchtstraf een niet-aanvechtbare maatregel van inwendige orde van 

bijzondere aard is, ‘une mesure d’ordre intérieur à caractère spécifique’.241 Of nog dat de 

                                                 
234

 In ambtenarenzaken wordt aangenomen dat ‘l’autorité administrative qui décide d’une sanction 
disciplinaire ne fait pas œuvre juridictionnelle’ (R.v.St. nr. 155.583, 24 februari 2006, Thunus). 
235

 Artikel 14 R.v.St.-wet, afgekondigd op 23 december 1946, luidde: ‘De Afdeling Administratie doet 
uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden en 
van administratieve beslissingen in betwiste zaken.’ 
236

 Voor het ontslag van ambtswege: R.v.St. nr. 62.065, 1 oktober 1996, Coremans, nr. 66.129, 30 
april 1997, Abbeels, nr. 70.093, 8 december 1997, Bouche, nr. 72.834, 30 maart 1998, Van der Vloet, 
nr. 72.835, 30 maart 1998, Breugelmans, nr. 73.717, 18 mei 1998, Allewaert, nr. 75.077, 15 juli 1998, 
Tourneur, nr. 78.311, 25 januari 1999, nr. 79.004, 1 maart 1999, Rampelberg, nr. 86.476, 3 april 2000, 
Ryserhove, nr. 91.525, 11 december 2000, Harmsen, nr. 110.250, 16 september 2002, Durand, nr. 
115.058, 27 januari 2003, nr. 126.819, 5 januari 2004, nr. 137.409, 22 november 2004, Rijnders.  
237

 Voor de non-activiteit bij tuchtmaatregel: R.v.St. nr. 52.973, 18 april 1995, Van Walleghem, nr. 
90.697, 8 november 2000, Puissant, nr. 92.470, 22 januari 2001, Vandensteen, nr. 117.610, 26 maart 
2003, Abbeels, nr. 128.525, 18 februari 2004, De Brackeleer, nr. 132.337, 14 juni 2004, Ronsse, nr. 
138.000, 3 december 2004, Collart, nr. 168.469, 5 maart 2007, Van Looy. 
238

 Voor de schorsing bij ordemaatregel: R.v.St. nr. 89.837, 27 september 2000, Frippiat, nr. 95.290, 
11 mei 2001, Pirson, nr. 134.963, 15 september 2004, Chassard, nr. 134.964, 15 september 2004, 
Renard, nr. 139.642, 24 januari 2005, Debeuckelaere, nr. 140.818, 16 februari 2005, Renard, nr. 
145.433, 6 juni 2005, Ceelen, nr. 150.870, 27 oktober 2005, Renard, nr. 166.656, 15 januari 2007, 
Sathory. 
239

 Wat de gedemilitariseerde rijkswacht betreft, werd dat onderscheid in 1994 opgeheven. Zie infra, 
‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Demilitarisatie van de rijkswacht en geïntegreerde politiedienst’. 
240

 R.v.St. nr. 118, 31 augustus 1949, Laforêt, R.J.D.A. 1949, 202, noot F. REMION en R.W. 1949-50, 
866, noot J. DE MEYER; R.v.St. nr. 4.127, 4 maart 1955, R.J.D.A. 1955, 136, noot H. VLIEBERGH; 
R.v.St. nr. 5.756, 11 juli 1957, François, nr. 5.757, 11 juli 1957, Legrand, nr. 8.640, 6 juni 1961, Martin, 
nr. 11.671, 2 maart 1966, De Graeve, nr. 13.162, 11 oktober 1968, Waty, Arr. et Av. Cons. Etat 1968, 
735; nr. 13.180, 23 oktober 1968, De Letter; nr. 19.602, 2 mei 1979, Parmentier; nr. 23.956 en 23.957, 
9 februari 1984, Vanderkerken. In het arrest nr. 29.347, 17 februari 1988, Bougard, stelt de Raad van 
State: ontslag van ambtswege en militaire tuchtstraffen ‘présentent une nature différente’. 
241 R.v.St. nr. 35.646, 20 oktober 1990, Deramaix, nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, T.B.P. 
1993, 54, noot D. BATSELE, « Les lacunes de la protection juridictionnelle des militaires en matière 
disciplinaire », J.L.M.B. 1992, 253. 
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‘(militaire tuchtstraffen), voorzien in de wet van 14 januari 1975, een andere draagwijdte 

hebben dan de tuchtstraffen voorzien in de wet van 27 december 1961’.242
 

Vermeldenswaard is dat de Raad van State geen attributieconflict voor ogen heeft: 

anders gezegd, de tussenkomst van een rechtscollege van de rechterlijke macht om een 

militair tuchtgeschil te beslechten, lijkt niet aan de orde.243 Of de justitiële rechter 

bevoegd is, en zo ja wanneer en in welke mate, is uiteraard een aandachtspunt van dit 

onderzoek. 

 

119. M. LEROY vatte aldus de ratio legis – of ratio jurisprudentiae (?) – samen: « Au 

cours des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 1946, le souci a été exprimé 

de soustraire à la compétence du Conseil d’Etat les décisions relatives à la discipline 

militaire. Le législateur tenait à ‘assurer la cohésion de l’armée à la fois par sa discipline 

et par l’opinion qu’elle est une ‘grande famille’ où tout se règle équitablement sans 

nécessité d’ingérence extérieure’. Dans le prolongement de ces préoccupations, la 

jurisprudence s’est basée sur une distinction établie anciennement par le règlement de 

discipline militaire (actuellement par la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de 

discipline des Forces armées), entre catégories de décisions pouvant affecter les 

militaires: d’une part, les mesures disciplinaires, qui sont des actes affectant la situation 

administrative du militaire, telles que le blâme, la réprimande, et d’autres part, les 

punitions, qui n’ont pas d’incidence sur sa situation administrative. Les premières sont 

des actes annulables, les secondes non ».244 

 

                                                 
242

 R.v.St. nr. 185.280, 10 juli 2008, Meyvisch, schorsingsverzoek verworpen. Artikel 25 van de wet 
van 27 december 1961 (betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de 
krijgsmacht) voorziet in het ontslag van ambtswege uit het ambt indien een beroepsonderofficier zich 
aan ernstige, met zijn staat van onderofficier niet overeen te brengen feiten, schuldig heeft gemaakt. 
243

 Met attributieconflict bedoelen we conflicten tussen administratieve rechtscolleges en gewone 
rechter. Artikel 158 van de Grondwet luidt: ‘Het Hof van Cassatie doet uitspraak over conflicten van 
attributie, op de wijze bij de wet bepaald.’ Zie eveneens de artikelen 33-34 R.v.St.-wet. Men 
raadplege: W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, Kluwer, 1988, 302-303. Het attributieconflict 
was in 1830 wel opgevat als een discussie over de bevoegdheidsverdeling tussen de rechterlijke 
macht en de uitvoerende macht die de bevoegdheid van de rechter betwistte en zichzelf bevoegd 
achtte om een beslissing te nemen over een geschilpunt. Zie hieromtrent J.J. THONISSEN, La 
Constitution belge annotée, Bruylant, 1879, p. 324-328, nr. 495-501, evenals M. LEROY, Contentieux 
administratif, Bruylant, 2008, 1077-1078. Over het Hollandse Conflictenbesluit: J. VANDE LANOTTE 
en G. GOEDERTIER, o.c., p. 13, nr. 1275. 
244 M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, 2004, 264-265. De auteur vermeldt de « blâme » 
als vernietigbare sanctie. Al lijkt dit een lichtere sanctie te zijn, toch stelt het arrest nr. 10.968 van 15 
januari 1965 (Garnier) inderdaad: « De ter vervanging van een straf van arrest zonder acces tegen 
korpscommandanten uitgesproken blaam komt voor onder de bij het K.B. van 30 mei 1916 gestelde 
tuchtmaatregelen; de bijzondere regelen welke voor die blaam gelden, nemen niet weg dat hij een 
tuchtmaatregel blijft. » Zie het Staatsblad van 12-14 augustus 1917. De blaam, opgelegd door 
brigade- en divisiecommandanten, en de berisping, opgelegd door de minister van Oorlog, waren dus 
destijds vernietigbare handelingen. De tuchtwet van 14 januari 1975, in het bijzonder artikel 22, somt 
thans de militaire tuchtstraffen op: a) terechtwijzing, b) blaam, … (B.S. 1 februari 1975). 
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120. Het ontbreken van een toegang tot de rechter in het militair tuchtcontentieux s.s., 

met andere woorden in de ‘kleine’ tucht, heeft weinig inkt doen vloeien. Zo verwees F. 

REMION naar het Wetboek van Militaire Strafrechtspleging:245 « Les punitions 

disciplinaires, continue l’exposé des motifs (du Code de procédure pénale militaire), ne 

sont pas des peines proprement dites. L’officier qui punit son inférieur n’agit pas comme 

juge; il agit comme tuteur chargée de l’éducation militaire de ses subordonnés. » Hij had 

het in fine over een « jurisprudence explicable et judicieuse ». Niets is wat het lijkt te zijn. 

Y. ROGGEN zocht en vond een rechter: « La répression disciplinaire militaire se 

caractérise principalement par une privation de liberté. (…) Ce pouvoir exercé par des 

supérieurs hiérarchiques ne paraît pas contraire aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 

7 de la Constitution. (…) En effet, en vertu des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 105 

de la Constitution belge qui énonce que ‘des lois particulières règlent l’organisation des 

tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et les obligations des membres de ces 

tribunaux et la durée de leurs fonctions’, on peut estimer qu’un officier investi du droit de 

punir est un juge unique militaire, comme l’est, dans le civil, un juge de police ».246 Wel 

bepleitte hij in fine een terugkeer naar het sinds 1916 opgeheven Besluit van de 

Hollandse Koning van 20 juli 1814, dat voorzag in een beroep bij een militaire 

rechtbank.247 

 

121. Het ontbreken van een toegang tot een rechter in een contentieux waarin 

vrijheidsberovende straffen aan de orde konden zijn, is a priori zonderling.248 Voert de 

overheid, niet het minst de wetgever en de rechtscolleges, sinds 1830 de individuele 

vrijheid immers niet hoog in het vaandel? De habeas corpus en het recht op een eerlijk 

proces zijn nog steeds dermate essentiële waarborgen dat eenieder belang heeft dat de 

desbetreffende regels nauwgezet worden nageleefd.249 De wijzigingen volgden elkaar 

op: in 1955 en 1981 de ratificatie van respectievelijk het EVRM en het IVBPR; in 1989 

de uitbreiding van de bevoegdheden van het Arbitragehof naar het 

gelijkheidscontentieux; in 1999 en 2007 de uitbreiding van de bevoegdheden van de 

Raad van State in het annulatiecontentieux om een discriminatie inzake het genot van 

het recht van toegang tot de rechter weg te werken;250 in 2003 nogmaals een uitbreiding 

van de bevoegdheden van het Arbitragehof, sinds 8 mei 2007 Grondwettelijk Hof 

                                                 
245 F. REMION, noot onder R.v.St. nr. 117, 31 augustus 1949, Segers, R.J.D.A. 1949, 201-204. 
246

 Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 1971-72, 936. 
247

 Y. ROGGEN, o.c., 981-982. Zie infra‚ ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Wereldoorlog I’. De Besluitwet 
van 5 april 1916 heft het (Hollandse) beroep, in tuchtzaken, bij de krijgsraad op. 
248

 We nemen voorlopig aan dat de militaire tuchtoverheid geen rechter is. 
249

 Over de beoordeling van het belang in het gelijkheidscontentieux: P. POPELIER, Procederen voor 
het Grondwettelijk Hof, Intersentia, 2008, p. 187, nr. 378. 
250

 Wet van 25 mei 1999, B.S. 22 juni 1999, wet van 15 mei 2007, B.S. 8 juni 2007. 
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genoemd, met het oog op een betere naleving en afdwingbaarheid van Titel II van de 

Grondwet.251 Last but not least, op 1 januari 2004 werden de militaire rechtbanken 

opgeheven in vredestijd.252 

 

122. Belangrijk voor de practicus is het te weten of de rechtsstaat in de 21ste eeuw erop 

is vooruitgegaan. Het maakt voor hem wellicht minder uit dat de beperkte rechtshulp, zo 

er al één is, de trouwe uitvoering van de wil van de wetgever was: de fictie van de 

volstrekte onschendbaarheid van de formele wet is immers verlaten, ook deze norm kan 

gedeeltelijk getoetst worden op overeenstemming met hogere normen. Door terug te 

blikken op de periode sinds 1830 kan men niet alleen begrijpen welke weg werd 

afgelegd, maar ook nagaan of het bestuur en de rechter de wet s.l. steeds in acht 

genomen hebben. Doelstelling van dit onderzoek is de door de jaren heen aangeboden 

– in casu misschien veeleer onthouden – rechtshulp te bepalen en dit te toetsen aan de 

wet lato sensu, met inbegrip van hogere normen zoals de Grondwet, het EVRM en het 

IVBPR. Hiervoor behoeven we een algemene status quaestionis over de rechtshulp om 

met betere kennis van zaken de rechtsbescherming van militairen in tuchtzaken s.s. te 

evalueren, rekening houdend met wat hen in de ‘kleine’ tucht van andere categorieën 

kan onderscheiden. Het eerste werd reeds opgemaakt in de vorige titel ‘Toegang tot de 

rechter’. Hierna bespreken we bijzonderheden van het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen, zoals ze tot uiting kwamen in wetgeving en rechtspraak, en de visie van de 

rechtsleer. In een volgende titel evalueren we de aangeboden of onthouden 

jurisdictionele rechtshulp.253 
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 Bijzondere wet van 9 maart 2003, B.S. 11 april 2003. Men raadplege J. VELAERS, ‘Het 
Arbitragehof ‘derde fase’: de bijzondere wet van 9 maart 2003’, R.W. 2003-2004, 1401-1416, evenals 
‘Samenloop van grondrechten: het Arbitragehof, titel II van de Grondwet en de internationale 
mensenrechtenverdragen’, T.B.P. 2005, 297-318. 
252

 De afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd ging in op 1 januari 2004, datum van 
opheffing van de Wet van 15 juni 1899 houdende titel I en II van het Wetboek van strafrechtspleging 
voor het leger: wetten van 10 april 2003, K.B. van 10 april 2003 tot inwerkingtreding, B.S. 7 mei 2003, 
R.W. 2003-2004, 387, 552. Zie A. ALEN en F. MEERSSCHAUT, De Grondwet van het federale 
België, Kluwer, 2008, 104-105. F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Brussel, Larcier, 
2007, p. 309, nr. 600-601. 
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 Infra, ‘Evaluatie’. 
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IV.II Tuchtstraffen en krijgsmacht 

IV.II.I De Hollandse tuchtregeling 

 
Tot 1975 is de Hollandse wetgeving (1814-1815) de hoeksteen van de tuchtregeling voor de 
Belgische militairen. Kenmerkend zijn de vrijheidsberovende tuchtstraffen en het beroep bij de 
militaire rechtbank. 
 
 

  

IV.II.I.1. ‘Jusqu’à révision ultérieure’ 

 

123. Krachtens artikel 182 van de Grondwet bepaalt de wetgever de rechten en de 

verplichtingen van de militairen.254 De Raad van State adviseerde op 10 juli 1972 over 

het voorontwerp dat de tuchtwet van 14 januari 1975 zou worden:255 ‘De regeling van de 

militaire tucht is nog altijd die van het reglement van 15 maart 1815 (…). Het werd 

‘jusqu’à révision ultérieure’ in werking gehouden bij een besluit van het Voorlopig Bewind 

van 27 oktober 1830 betreffende de voorlopige organisatie van het Belgisch leger. (…) 

Het Reglement van 1815 is herhaaldelijk omgewerkt en aangevuld, namelijk bij een 

koninklijk besluit van 30 mei 1916. Heeft het militair tuchtreglement van 15 maart 1815 

de waarde van een wetgevende tekst (Cass., 29 mei 1911, Pas., 1911, I, 306, Cass., 22 

januari 1924, Pas., 1924, I, 147, Cass., 7 april 1930, Rev.Dr.Pén. et crim., 1930, blz. 

486), het koninklijk besluit van 30 mei 1916 lijkt slechts in zijn bepalingen die het decreet 

van 15 maart 1815 bedoelen uit te voeren, wettig geacht te kunnen worden (Cass., 22 

januari 1924, Pas., 1924, I, 147). De goedkeuring van het onderhavige ontwerp zou dan 

ook de terugkeer betekenen naar een stelsel van rechtszekerheid, dat door de Raad van 

State al meer dan eens noodzakelijk is genoemd.’ Voor dit onderzoek onderscheiden we 

twee periodes, namelijk vóór en na de tuchtwet van 14 januari 1975, het eerste ogenblik 

sinds 1830 waarop de Belgische wetgever in militaire tuchtzaken s.s. zijn voorbehouden 

bevoegdheid meer ter harte nam.256  

                                                 
254

 Over het (‘versterkt’) legaliteitsbeginsel van artikel 182 van de Grondwet: zie J. VELAERS, ‘De 
Grondwet en de Krijgsmacht’ in De Grondwet en het inzetten van strijdkrachten, Maklu, 2005, 63-135, 
Ph. VANDE CASTEELE, ‘Gewapende macht en aan de wet voorbehouden aangelegenheden: enkele 
beschouwingen’, R.W. 2005-2006, 921-942. Zie ook Arbitragehof nr. 18/2007, 25 januari 2007. Men 
raadplege ten slotte het advies van de Raad van State d.d. 22 september 2006, Parl. St. Kamer 2006-
2007, nr. 2759/001, 274-278, voorafgaand aan de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het 
statuut van de militairen van het actief kader, B.S. 10 april 2007. 
255

 Parl. St. Kamer 1971-72, nr. 373-1, 10. 
256

 De Hollandse tuchtregeling verdient dus een afzonderlijke vermelding. Volledigheidshalve stippe 
men aan dat de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de militaire school in een 
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IV.II.I.2. Hollandse Tuchtwet 

 

124. Als erfenis van de Hollandse periode gold ‘de wet gestemd door de Staten 

Generaal der Vereenigde Nederlanden, den 15de Maart 1815, in België van kracht 

gebracht bij besluit van den Soevereinen Vorst, van 17de April van hetzelfde jaar, en 

gehandhaafd bij besluit van het Voorloopig Gouvernement in dagteekening van 27 

October 1830’.257 De artikelen 32 tot 52 omschreven nauwkeurig de bevoegdheid van 

bepaalde officieren tot straffen en de wijze van uitvoering van de straffen. Voor de 

officieren golden: ‘1° de provoost (= het arrest in de militaire gevangenis) ten hoogste 

gedurende 14 dagen, met of zonder acces; 2° het kamerarrest (= het eenvoudig arrest), 

met of zonder acces, gedurende ten hoogste 2 maanden’. Voor de onderofficieren waren 

de tuchtstraffen: ‘1° de tijdelijke degradatie, 2° het cachot of gaat ten hoogste gedurende 

vier dagen met of zonder verzwaring van te water en te brood, 3° provoost, gedurende 

ten hoogste voor 14 dagen, hetzij op de gewone kost, hetzij te water en te brood; 4° de 

straf op de politiekamer ten hoogste gedurende veertien dagen; 5° het enkel arrest in 

hun kamer ten hoogste voor drie weken; 6° het kwartierarrest ten hoogste gedurende 

een maand en 7° het stadsarrest, gedurende twee maanden’. Wat de soldaten betreft: 

‘1° de vermaning; 2° kwartierarrest, gedurende ten hoogste 21 dagen; 3° arrest in de 

politiekamer, gedurende ten hoogste 15 dagen; 4° cachot, gedurende ten hoogste 8 

dagen’. Militairen werden krachtens de artikelen 25 en 26 geplaatst bij het ‘bijzonder 

korps’ in geval van herhaaldelijke overtredingen en uit het leger weggezonden indien ze 

‘volstrekt onverbeterlijk of onwaardig’ waren dan wel, wat de officieren betreft, ‘zich aan 

grof spelen en het maken van onbehoorlijke verteeringen schuldig maken’. Artikel 27 

bepaalde: ‘Buiten en behalve de hiervoren opgenoemde overtredingen tegen de 

krijgstucht, behoren eigenlijk nog hiertoe en moeten als zoodanig gestraft worden, de 

overtredingen tegen alle voorschriften en reglementen van politie en inwendigen dienst 

bereids gearresteerd of nog te arresteeren, en in het algemeen, schoon hier niet bij 

name genoemd, alle zoodanige handelingen en gedragingen welke met de 

                                                                                                                                                         
afzonderlijk disciplinair regime voorzag; de artikelen 21, 23 en 24 van de organieke wet van 18 maart 
1838 werden opgeheven bij artikel 100 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van 
het militair personeel (B.S. 21 juni 1994). 
257

 Zie B.S. 12-13-14 augustus 1917, K.B. van 30 mei 1916. Voor de periode vóór het Hollandse 
bewind: C. CHENUT, Les sanctions applicables aux militaires, onuitgegeven eindwerk KMS, Brussel, 
1968, 12-13. Over de evolutie, in Nederland, van het militair straf- en tuchtrecht: G. COOLEN, Militair 
tuchtrecht, Deventer, Kluwer, 2008, p. 6-13, nr. 2. Men raadplege eveneens F. LANGEMEIJER, Aard 
en functie van het militaire tuchtrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1977, 239 p. 
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instandhouding eener goede discipline en krijgstucht in den militairen dienst 

onbestaanbaar zin.’ 

 

 

IV.II.I.3. Beroep bij de militaire rechtbank 

 

125. Artikel 12 van het Hollandse Militair Strafwetboek luidde: ‘Het crimineel wetboek 

voor het krijgsvolk te lande strekt zich geenszins uit tot kleine fouten en overtredingen 

der militaire discipline: derzelver correctie wordt overgelaten aan de chefs des korpsen 

en militaire commandanten, achtervolgens de reglementen op de krijgstucht 

gearresteerd of nog te arresteren’.258 Het Wetboek van Strafvordering voor het leger te 

lande bepaalde hoe ‘beroep’ instellen tegen ‘tuchtstraffen’.259 R. DE RYCKERE noteerde 

ter zake: ‘Le militaire frappé d’une peine disciplinaire par ses chefs dispose d’une voie 

de recours; il peut adresser une plainte au conseil de guerre ou à la cour militaire et lui 

demander d’examiner l’affaire. Ce recours est régi par les articles (15 à 18) du code de 

procédure pour l’armée de terre.’ Dit beroep was voorbehouden aan de militair die 

aangehouden was of, eenmaal vrijgelaten, zich aanbood om aangehouden te worden.260  

                                                 
258

 R. DE RYCKERE, ‘Des peines disciplinaires en matière militaire’, J.T. 1889, 712. De auteur 
noteerde verder: ‘Une disposition analogue se trouvait dans le règlement militaire de 1799. L’art. 2 du 
chap. I, 2ème partie était conçu en ces termes: ‘Toutes contraventions sans intention de nuire ne sont 
que des fautes qui prennent leur origine dans l’inadvertance, l’étourderie ou la négligence; elles 
n’appartiennent pas, par leur caractère, à la justice, mais à la police militaire.’ 
259

 Wetboek van Strafvordering voor het leger te lande, uitgevaardigd bij besluit van den Souvereinen 
Prins van de Vereenigde Provinciën der Nederlanden, gedagteekend 20 juli 1814 en toepasselijk 
gemaakt op de Belgische troepen bij besluit van 21 augustus van hetzelfde jaar, aldus de Besluitwet 
van 5 april 1916, die de artikelen 15, 16, 17 en 18 van dit Wetboek heeft afgeschaft. (B.S. 9-15 april 
1916) Zie H. D’HAENENS, Codex militaris, Story, 1987, 6-49. Eveneens: V. GILLARD, Manuel de 
droit militaire, Port-Villez, 1919, 207-208. 
260

 R. DE RYCKERE, o.c., 713-714 noteert: ‘Art. 15 – Si le détenu se trouve lésé, soit par l’arrestation, 
soit par la peine qui lui est imposée, en sorte qu’il pense avoir été arrêté à tort, ou puni innocemment 
ou sévèrement, il pourra en porter sa plainte et demander même que l’affaire soit examinée dans un 
conseil de guerre. Art. 16 – Lorsqu’on aura demandé l’examen d’un conseil de guerre à l’effet dessus, 
l’officier commandant ne pourra le refuser, pourvu que le plaignant reste en état d’arrestation, ou qu’il 
s’y soumette avant tout s’il a déjà été relâché. Art. 17 – Le conseil de guerre devra ensuite examiner 
l’affaire, et s’il trouve que le plaignant est fondé dans sa plainte, il aura soin que le tort qui lui aura été 
fait soit convenablement redressé. Art. 18 – Mais lorsque le conseil de guerre aura trouvé la plainte 
tellement dénuée de fondement ou de solidité qu’elle ne puisse être attribuée qu’à une extrême 
irrévérence, le plaignant en sera puni conformément à la loi.’  
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IV.II.II Na de onafhankelijkheid 

 
De Voorlopige Regering (1830) schaft de straffen tot klinkslagen en rietslagen af, en handhaaft 
de Hollandse militaire tuchtregeling. Het voornemen om deze laatste onverwijld te herzien, krijgt 
geen gevolg; men houdt het bij herzieningen en aanvullingen met Koninklijke Besluiten en 
militaire reglementen. 
 
Ondertussen was het Belgische Militair Strafwetboek aangenomen bij de wet van 27 mei 1870. 
Van overtredingen was geen sprake, artikel 59 bepaalde dat de straf van afzetting bij 
verzachtende omstandigheden vervangen kon worden door tuchtstraffen (lees: ‘peines 
disciplinaires’) die opgevoerd konden worden tot het dubbele bepaald bij het tuchtreglement. 
 
Het Militair Strafwetboek liet artikel 12 van het Hollandse Crimineel Wetboek ongewijzigd dat het 
principe huldigde van het beteugelen van militaire overtredingen zonder andere (jurisdictionele?) 
tussenkomst dan die van de tuchtoverheid en de militaire rechtbank. 
 
 

  

 

IV.II.II.1. Tabula rasa 

 

126. Even na de opstand van 27 september 1830 schafte het decreet van 7 oktober 

1830 van de Voorlopige Regering de straffen tot klingslagen of rietslagen af: 

‘Considérant que la peine de la bastonnade est insultante aux guerriers et attentatoire à 

la dignité humaine, (…) la peine susdite est abolie’.261 Het besluit van het Voorlopig 

Gouvernement van 27 oktober 1830 op de voorlopige organisatie van het Belgische 

leger handhaafde het Hollandse militair tuchtreglement van 15 maart 1815.262 Artikel 5 

luidde: ‘On observera provisoirement dans l’armée tous les règlements en usage depuis 

1815. Les Codes pénal et de discipline seront aussi maintenus jusqu’à révision 

ultérieure, sauf les modifications par l’arrêté du 16 octobre 1830. Cette révision est 

confiée à une commission qui entrera immédiatement en fonction’.263 Het Besluit van 9 

november 1830 houdende de openbaarheid en verdediging voor de krijgsraden 

bepaalde even later: ‘Artikel 1. Het onderzoek, de debatten en de uitspraak van het 

                                                 
261

 Pasin. 14. De straffen tot klingslagen of rietslagen werden onder meer opgesomd in de artikels 32, 
34 en 35 van het Hollandse K.B. van 15 maart 1815, evenals in het Crimineel Wetboek van de 
Landmagt (zie B.S. 12-14 augustus 1917, Commentaar bij het K.B. van 30 mei 1916, artikel 32, noot 
2). Zie ook de toelichting bij het K.B. van 30 mei 1916, in het bijzonder artikel 32 van het 
goedgekeurde (tucht)reglement. Over de afschaffing, in Nederland, van de lijfstraffen in het militair 
straf- en tuchtrecht: G. COOLEN, Militair strafrecht, Deventer, Kluwer, 2008, p. 13, nr. 2.1. 
262

 Voor enkele data met betrekking tot het ontstaan van de Belgische Staat: J. VANDE LANOTTE en 
G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 5, nr. 8, noot 1. 
263

 Artikel 4: ‘La langue française, étant la plus généralement répandue en Belgique, sera la seule 
employée dans les commandements et l’administration militaire.’ Artikel 49.10° van de tuchtwet van 
14 januari 1975 heft de woorden ‘et de discipline’ van artikel 5 op (B.S. 1 februari 1975). 
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vonnis zullen in het openbaar geschieden voor al de zaken die voor de krijgsraden 

gebracht worden. Artikel 2. De voor een krijgsraad gedaagde persoon hebben het recht 

zich te laten bijstaan door een raadsman die zij zullen kiezen onder de personen die zij 

daartoe bekwaam achten’.264 

  

127. Het Nationaal Congres nam op 7 februari 1831 de Grondwet aan.265 Artikel 138, 

thans genummerd artikel 188, bepaalde: ‘A compter du jour où la Constitution sera 

exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, réglements et autres actes qui y sont 

contraires, sont abrogés’.266 Artikel 105, thans genummerd artikel 157, bepaalde: ‘Des 

lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les 

droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.'  

  

128. De Grondwetgever had de bedoeling om alle wetboeken te laten herzien, aldus het 

toenmalige artikel 139.267 De Pasinomie noteerde: ‘Aucune loi relative à la juridiction 

militaire n’a été rendue en exécution de la Constitution. L’armée demeure provisoirement 

sous l’empire de l’arrêté du gouvernement provisoire du 27 octobre 1830, dont l’art. 5 

maintient les Codes pénal et de discipline militaire en usage depuis 1815, sauf les 

modifications apportées par les arrêtés des 16 oct. et 9 nov. 1830. – Voy. l’arr. du 6 

janvier 1831, n. 7bis, celui du 24 décembre 1832, n. 1137, et le Code de procédure 

militaire, tit. III et IV’.268 Vraag is wel of men aldus het voorschrift van de (huidige) 

artikelen 12 en 188 van de Grondwet niet over het hoofd zag omdat een dergelijk betoog 

aanneemt dat de Hollandse bepalingen die de officier machtigde om vrijheidsberovende 

straffen op te leggen, niet opgeheven waren, alhoewel een officier a priori geen 

(alleenzetelende) rechter in de zin van (huidig) artikel 12 van de Grondwet was.269 

                                                 
264

 Bull. Off., 1830, nr. 29. Artikel 3 luidde: ‘De voorzitter van de krijgsraad zal de verdachten kennis 
geven van het recht dat hun door het voorgaand artikel wordt toegekend; en, indien zij het vragen, zal 
hij hun ambtshalve een raadsman toevoegen, gekozen onder de advocaten van de zetel die het 
dichtst bij de zetel van de krijgsraad gelegen is.’ Zie H. D’HAENENS, Codex militaris, Story, 1987, 
113.  
265

 De Regent, benoemd op 24 februari 1831, nam slechts deel aan de uitoefening van de wetgevende 
macht wanneer het Nationaal Congres door de gewone legislatuur vervangen werd; tot dan toe bleef 
het Congres exclusief de grondwetgevende en wetgevende bevoegdheden uitoefenen, al kon de 
Regent niettemin initiatief nemen via zijn ministers en was hij opperbevelhebber van de krijgsmacht. 
Zie Grondwettelijk Hof nr. 79/2008, 15 mei 2008, B.3.1. 
266

 Pasin. Tome XII, 207. ‘De op 7 februari 1831 door het Nationaal Congres aangenomen Grondwet 
werd uitvoerbaar op 25 februari 1831, de dag van de installatie van de Regent.’ (A. ALEN en F. 
MEERSSCHAUT, De Grondwet van het federale België, Kluwer, 2008, p. 547, noot 130) 
267

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal strafrecht, Antwerpen, 
Maklu, 2006, 13. 
268

 Pasin. Tome XII, 201, noot 6. 
269

 Infra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire politierechter’. Dat de Hollandse Besluiten 
gehandhaafd werden op 27 oktober 1830, maakte weinig uit, vermits de Grondwet later aangenomen 
werd. Voormalige nummering: artikelen 7 en 138 van de Grondwet. 
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IV.II.II.2. Wetten van 16 juni 1836 en 18 maart 1838 

 

129. In 1836 werd het statuut van de officier van het actief kader vastgesteld met drie 

wetten 'sur l’avancement des officiers de l’armée’, 'sur l'état et la position des officiers de 

l’armée’ en ‘concernant la perte des grades des officiers de l’armée’, telkenmale 

bekrachtigd en afgekondigd op 16 juni 1836.270 Een overzicht van de posities van de 

officier: 1° l’activité, 2° la disponibilité, 3° la non-activité, 4° la réforme.271 Motieven voor 

het plaatsen op non-activiteit waren: ‘suppression de l’emploi, licenciement du corps par 

la suppression’ met als toevoeging ‘les officiers excédant l’effectif réglé sur le pied de 

paix sont alors mis en non-activité’, ‘état de santé’, ‘mesure disciplinaire’. De wet 

‘concernant la perte des grades des officiers de l’armée’ in een procedure die kon leiden 

tot het verlies van graad en wedde, dit mits het raadplegen van een onderzoeksraad.272 

Er zij opgemerkt dat een Koninklijk Besluit van 9 mei 1842 'concernant le mariage des 

officiers de l'armée' bepaalde dat de minister van Defensie 'nous proposera des 

mesures de répression, conformes à la loi du 16 juin 1836, contre les officiers qui, après 

leur mariage, seront reconnus avoir prêté la main à quelque fraude tendant à éluder les 

conditions exigées, pour le mariage des officiers, tant par le présent arrêté que par les 

dispositions antérieures auxquelles il n'a pas été dérogé'.273 - eigen onderstreping - 

 

130. Ondertussen was de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Militaire 

School (KMS) aangenomen. Artikel 21 stelde een enige tuchtschaal in: ‘De straffen die 

kunnen worden opgelegd zijn: consigne, licht arrest of verzwaard arrest voor de 

leerlingen onderluitenants, individuele berisping, schoolgevangenis, vermelding op de 

orders van de School, militaire gevangenis en wegzenden uit de school’.274 Het 

wegzenden uit de school werd uitgesproken bij Koninklijk Besluit voor de leerlingen-

onderluitenant en bij ministeriële beslissing voor de leerlingen van de eerste twee 

studiejaren, volgens eensluidend advies van een onderzoeksraad, aldus artikel 23.275 

Een reglement bepaalde bovendien wat betrekking had op de andere in artikel 21 

opgenoemde straffen, aldus artikel 24.276 

                                                 
270

 Bulletin officiel nr. XXXI. Pasin. 1836, p. 195, nr. 311, nr. 312. Eveneens: V. GILLARD, Manuel de 
droit militaire, Port-Villez, 1919, 226-237. 
271

 Wet van 16 juni 1836 (I), artikelen 12 en 13, wet van 16 juni 1836 (II), artikelen 3 e.v. 
272

 Pasin. 1836, p. 199, nr. 313. 
273

 V. GILLARD, o.c. 240. 
274

 Bull. Off. nr. XXXI, Pasin. 1838, 39. 
275

 Zie R.v.St. nr. 29.760, 15 april 1988, Meyers. 
276

 Zo het K.B. van 15 april 1840, Pasin. 1840, p. 645, nr. 1433. 



 90 

 

 

IV.II.II.3. Van Strafwetboek tot instructienota 

 

131. De ‘Pandectes belges’ noteerden in 1890 onder het v° Discipline militaire 

verscheidene ‘wetteksten’. Naast de gehandhaafde Hollandse besluiten van 15 maart 

1815 en 17 april 1815 – aan de orde waren respectievelijk het militair tuchtreglement en 

de militaire strafrechtspleging – werden decreten van de Voorlopige Regering, wetten, 

K.B.’s en instructienota’s vermeld.277 De laatste tekst in de lijst was het K.B. van 14 

oktober 1889 ‘approuvant le règlement de discipline sur le service intérieur, la police et 

la discipline’. Artikel 249 van dat reglement (infanterie) bepaalde: ‘Les fautes contre la 

discipline sont punies conformément aux prescriptions du règlement de discipline. 

Toutes les mesures disciplinaires autres que celles fixées par le règlement de discipline, 

sont appliquées conformément aux arrêtés royaux ou aux dispositions ministérielles qui 

les instituent. Il est interdit de punir disciplinairement des faits qui sont de la compétence 

exclusive des conseils guerre ou des tribunaux civils. (…) Les mesures disciplinaires qui 

sont la conséquence immédiate d’une punition doivent toujours être infligées 

simultanément avec cette punition. Les mesures disciplinaires qui sont la conséquence 

d’une condamnation ou de l’ensemble des punitions encourues sont appliquées dès que 

ces mesures ont reçu la sanction de l’autorité compétente.’ Artikel 252 bepaalde voor de 

officieren: de gewone arresten ten belope van hoogstens twee maanden, de arresten 

zonder acces voor hoogstens twee maanden, de arresten in een militaire gevangenis 

voor hoogstens 15 dagen, met of zonder acces. Artikel 258 bepaalde: ‘Outre les 

punitions mentionnées à l’article 252, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être 

prises à l’égard des officiers: la réprimande du ministre de la guerre, la mise en non-

activité par mesure d’ordre, la mise au traitement de réforme, la perte du grade. Les trois 

dernières mesures sont infligées conformément aux lois existantes sur l’état et la 

position des officiers.’ 

                                                 
277

 Zo: décret du 18 janvier 1831 du gouvernement provisoire concernant l’organisation du premier ban 
de la garde civique, loi du 18 mars 1838 organique de l’école militaire, A.R. du 15 avril 1840 contenant 
le règlement de l’école militaire, A.R. du 25 novembre 1856 mettant en vigueur un nouveau règlement 
sur le service de garnison, règlement sur le service de santé militaire, A.R. du 1er septembre 1886 
approuvant le règlement du corps de discipline et de correction, A.R. du 16 novembre 1887 
déterminant la composition des conseils de discipline et réglementant la procédure à suivre par ces 
conseils, instruction générale du 30 novembre 1887 relative à l’application du régime disciplinaire et à 
la tenue des feuillets de punitions des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, A.R. du 9 
novembre 1888 réglant l’organisation de l’école des pupilles de l’armée, enz … De aanhef van het 
K.B. van 16 november 1887 verwees naar de K.B.’s van 8 juni 1832, 17 juli 1848 en 31 juli 1849. In 
verzamelwerken wordt gesteld: ‘Cet arrêté abroge ceux des 14 juillet 1848 et 1er avril 1871’ 
(Pandectes, voetnoot, reprod. V° Conseil de discipline militaire, t. XXIV, p. 495). 
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132. Ondertussen was het Belgische Militair Strafwetboek aangenomen bij de wet van 

27 mei 1870.278 Van overtredingen was geen sprake, artikel 59 bepaalde dat de straf van 

afzetting bij verzachtende omstandigheden vervangen kon worden door tuchtstraffen 

(men leze ‘peines disciplinaires’) die opgevoerd konden worden tot het dubbele bepaald 

bij het tuchtreglement. R. DE RYCKERE besprak de parlementaire werkzaamheden:279 

‘La loi du 27 mai 1870 ne parle pas de contraventions. L’exposé des motifs fait par MM. 

Bara, ministre de la justice, et le général Renard, ministre de la guerre, indique les motifs 

qui ont décidé le législateur à laisser en dehors du droit pénal militaire les infractions qui 

pourraient revêtir le caractère de contraventions: ‘Le projet ne parle pas des 

contraventions qui forment la troisième catégorie des infractions réprimées par le code 

pénal ordinaire. Les infractions militaires que l’on pourrait assimiler aux contraventions 

de droit commun sont des fautes disciplinaires prévues et punies par le règlement de 

discipline. De tout temps, ces fautes ont été considérées comme étrangères au droit 

pénal, n’étant pas susceptibles d’être soumises au jugement d’un tribunal de répression. 

En effet, les punitions ne sont pas des peines proprement dites. L’officier qui punit son 

inférieur n’agit pas comme juge; il agit comme tuteur chargé de l’éducation militaire de 

ses subordonnés; il ne fait qu’exercer un pouvoir analogue à celui du père de famille ou 

de l’instituteur lorsqu’on corrige l’un ses enfants ou l’autre ses élèves, pouvoir qui est 

également exercé par le gouvernement quand le tribunal met à sa disposition un jeune 

délinquant ayant agi sans discernement (art. 72 code pénal ord.). Le droit accordé à 

l’officier à l’égard de ses subordonnés qui ont manqué à leurs devoirs est donc un 

simple fait de correction et non pas un droit de répression; d’où la conséquence que les 

fautes de discipline ne sont pas des infractions dans le sens du droit pénal.’ Het Militair 

Strafwetboek liet artikel 12 van het Hollandse Crimineel Wetboek ongewijzigd dat het 

principe huldigde van het beteugelen van militaire overtredingen zonder andere 

(jurisdictionele?) tussenkomst dan die van de tuchtoverheid en de militaire rechtbank.280 
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 B.S. 10 juni 1870. Men raadplege H. D’HAENENS, Codex militaris, Story, 1987, 53-64. In 
Nederland kregen het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht in 1903 kracht van 
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 Of er sprake is van een jurisdictioneel toezicht, hangt af van de kwalificatie van het beroep bij de 
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macht. In een dergelijk beroep was voorzien in het (Hollandse) Wetboek van Strafvordering voor het 
leger te lande. Zie infra, 'Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire politierechter'. 
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IV.II.III Wereldoorlog I 

 
In volle oorlogstijd onderging het tuchtstelsel meer dan een facelift. Het begon met een Besluitwet 
van 25 november 1915, waardoor het mogelijk werd om officieren van ambtswege te ontslaan 
wanneer ze hun militaire verplichtingen niet vervulden of zich aan ernstige feiten schuldig 
gemaakt hadden die niet bepaald waren in artikel 1 van de wet van 16 juni 1836 over het verlies 
van de graad. De Besluitwet bepaalde dat een generaal, die het bevel in oorlogstijd had gevoerd, 
het dossier zou opstellen en dat betrokkene gehoord zou worden. 
 
De Besluitwet van 5 april 1916 schaft het (Hollandse) beroep bij de militaire rechtbank, zetelend 
in tuchtzaken, af. In het Verslag aan de Koning verantwoordde de Regering de afschaffing van 
het ‘rechterlijk’ beroep: de tucht behoorde tot het domein van de inwendige orde, er bestonden 
gevaren voor het aanzien van de tucht en het gezag in het leger en klager bevond of stelde zich 
in een moeilijk parket. De Regering verduidelijkte hierbij dat ''een extraparlementaire commissie, 
die eertijds belast werd een ontwerp van (een) wetboek voor militaire strafvordering voor te 
bereiden onder hare leden het eens was de afschaffing ervan voor te stellen.” 
  
Het Staatsblad van 12-14 augustus 1917 publiceert het K.B. van 30 mei 1916, waarbij de Koning 
‘het hierbijgevoegde tuchtreglement’ goedkeurt, ‘Herzien ons besluit van 20 januari 1905 
houdende goedkeuring van het tuchtstelsel toepasselijk op de onderofficieren, korporaals, 
brigadiers en soldaten; Herzien Onze vroegere besluiten ter zake’. De tekst die 150 artikelen telt, 
omvat het herschreven Hollandse besluit van 15 maart 1815 – genummerd van 1 tot en met 54 – 
en een daarop volgend hoofdstuk over ‘tuchtmaatregelen’, voorgesteld als een ’aanvulling van de 
ordonnantie van 1815’. Het K.B. van 30 mei 1916 herschrijft – samengevat – het Hollandse 
tuchtreglement en vult het aan met tuchtstraffen zoals de vermaning en de blaam en 
tuchtmaatregelen zoals de blaam en de berisping door de minister van Oorlog. 
 
 

 

 

IV.II.III.1. Besluitwet van 25 november 1915 

 

133. In volle oorlogstijd onderging het tuchtstelsel meer dan een facelift. Het begon met 

een Besluitwet van 25 november 1915, waardoor het mogelijk werd om officieren van 

ambtswege te ontslaan wanneer ze hun militaire verplichtingen niet vervulden of zich 

aan ernstige feiten schuldig gemaakt hadden die niet bepaald waren in artikel 1 van de 

wet van 16 juni 1836 over het verlies van de graad.281 'Les officiers ou assimilés de 

l'armée active et de la réserve, quelle que soit leur position, qui se sont rendus 

coupables d'agissements qui, sans être de nature à entraîner la perte du grade, sont 

cependant incompatibles avec les devoirs dérivant de leurs fonctions d'officier, peuvent 

être démissionnés d'office de leur grade, sur un rapport motivé fait au Roi par le Ministre 

de la Guerre.' De Besluitwet bepaalde dat een generaal die het bevel in oorlogstijd had 

gevoerd, het dossier zou opstellen en dat betrokkene gehoord zou worden. 
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IV.II.III.2. Besluitwet van 5 april 1916 

 

134. Even later publiceerde het Staatsblad van 9-15 april 1916 de Besluitwet van 5 april 

1916. Het enige artikel luidde: ‘Artikelen 15, 16, 17 en 18 uit het Wetboek van 

Strafvordering voor het leger te lande, uitgevaardigd bij besluit van den Souvereinen 

Prins van de Vereenigde Provinciën der Nederlanden, gedagteekend 20 juli 1814 en 

toepasselijk gemaakt op de Belgische troepen bij besluit van 21 augustus van hetzelfde 

jaar, zijn afgeschaft.’ De Regering verduidelijkte in het Verslag aan de Koning: ‘Bij 

artikelen 15 tot 18 uit het Wetboek van strafvordering voor het leger te lande, van 1814, 

wordt aan den gestraften militair het vermogen toegekend klacht in te dienen tegen de 

overste die de straf oplegde en te vragen dat de zaak zou onderzocht worden door den 

krijgsraad of door het krijgsgerechtshof naarvolgens den graad van den betrokkenen 

overste. Deze rechtspleging levert, zelfs in vredestijd, zoo vele en zulke ernstige 

bezwaren op, dat de extraparlementaire commissie, die eertijds belast werd een ontwerp 

van (een) wetboek voor militaire strafvordering voor te bereiden onder hare leden het 

eens was de afschaffing ervan voor te stellen.’  

 

135. In het Verslag aan de Koning verantwoordde de Regering de afschaffing van het 

‘rechterlijk’ beroep: de tucht behoorde tot het domein van de inwendige orde, er 

bestonden gevaren voor het aanzien van de tucht en het gezag in het leger en klager 

bevond of stelde zich in een moeilijk parket.282 De extraparlementaire commissie 

waarvan zonet sprake, had zich als volgt uitgesproken:  

 

 ‘Deze instelling die noch in het Duitsche noch in het Fransche leger gevonden wordt, heeft geen 

reden van bestaan in ons land zoals het onze waar al de daden van het openbaar leven door 

pers en volksmeening aan den toets eener grondige kritiek worden onderworpen, waar de 

reglementen aan den militair die meent benadeeld te zijn het recht geeft zijne klachten tot bij den 

Koning in te dienen, waar hij ze ook, door middel van verzoekschrift, vóór de wetgevende macht 

kan brengen, en waar alle misbruik van gezag streng beteugeld wordt. 

 Overigens welk beroep ook tegen de beslissing eener overheid handelend in het domein harer 

bevoegdheid, zou geenen beschuldiging moeten medebrengen tegen deze overheid. Door den 

militair te dwingen de houding aan te nemen van een klager die zijnen overste beschuldigt stelt 

men hem in een moeilijken en nadeeligen toestand aan denwelken hij misschien ver was te 

denken. 
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 Deze toestand is nochtans met het stelsel innig verbonden, in zulke mate dat, in geval van 

mislukking voor den beoordeelaar deze klacht, de officier zich blootstelt op non-activiteit gezet te 

worden. 

 Als men aan den militair toelaat zich tegen zijnen overste op een andere overheid te beroepen, 

moet men ook trachten, om billijk te zijn, het oneerbiedige dat in zulk een beroep ligt te 

verzachten, in plaats van het te versterken, zooals het huidige stelsel het doet. 

 Het is ook ten nadeele van den gestraften militair dat men hem dwingt zijn klacht voor eene 

beteugelende rechtbank te brengen: zij krijgt er een weerklank welke zich uitbreidt en op de straf 

zelve en op de feiten die er aanleiding toe gaven. 

 Ten slotte heeft het stelsel de achting van het leger niet, omdat het de gezonde traditie miskent 

naar dewelke de militair die door zijnen overste benadeeld meent te zijn, zijne klacht heeft in te 

dienen bij den opperbevelhebber, den weg der rangorde volgend. De feiten en maatregelen 

aangaande tucht, behooren tot het domein der inwendige orde. 

 

 Uit rechtskundig oogpunt is het niet overeen te brengen zijne toevlucht tot de militaire rechtbanken 

te nemen, terwijl men de gewone waarborgen der gerechtigheid afschaft, te weten: de 

ruchtbaarheid, de tegenstrijdige debatten, het aannemen van een advocaat. En in dezen zin is het 

toch dat de rechtspleging en de practijk zijn vastgesteld (Cass., 23 juni 1873, Pas., 1873, bl. 236). 

Met reden is men achteruitgegaan voor de gevaren die voor het aanzien der tucht en het gezag in 

het leger zouden kunnen voortspruiten uit de ruchtbaarheid en uit de prikkelende debatten 

betreffende vaak persoonlijke en kiesche feiten uit het militaire leven. 

 Onlogisch is het evenzoo, eenerzijds het recht te geven zich voor de militaire rechtbanken te 

beklagen over tuchtstraffen, terwijl anderzijds dit recht wordt geweigerd als het tuchtmaatregelen 

geldt: want deze zijn dikwijls strenger dan de straffen (Zie Pandectes belges, v° Discipline 

militaire, nr. 38 en volgende). 

 

 Zoo men er aan dacht het huidige stelsel te wijzigen door het instellen van een waar beroep, 

waarbij de overste niet door het feit zelve beschuldigd zou worden en dat zou gebracht worden 

voor den ten opzichte van den gestraften militair bevoegden rechter, zouden andere moeilijkheden 

oprijzen. De gevallen van beroep zouden talrijk zijn. De wezenlijke aard der tuchtrechtelijke 

beteugeling zou geschonden zijn. De beslissing van een kolonel, van een generaal, van den 

minister van Oorlog zou gewijzigd worden door kapiteins en luitenants.’ 

  

 

IV.II.III.3. Koninklijk Besluit van 30 mei 1916 

 

136. Het Staatsblad van 12-14 augustus 1917 publiceerde het K.B. van 30 mei 1916, 

waarbij de Koning ‘het hierbijgevoegde tuchtreglement’ goedkeurde, ‘Herzien ons besluit 

van 20 januari 1905 houdende goedkeuring van het tuchtstelsel toepasselijk op de 

onderofficieren, korporaals, brigadiers en soldaten; Herzien Onze vroegere besluiten ter 
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zake’. De tekst, die 150 artikelen telde, omvatte het herschreven Hollandse besluit van 

15 maart 1815 – genummerd van 1 tot en met 54 – en een daarop volgend hoofdstuk 

over ‘tuchtmaatregelen’, voorgesteld als een ‘aanvulling van de ordonnantie van 1815’.  

  

137. Voor de officieren golden volgende straffen, opgesomd in Hoofdstuk III: ‘1° de 

vermaning; 2° eenvoudig arrest, gedurende ten hoogste 21 dagen; 3° arrest zonder 

acces, gedurende ten hoogste 15 dagen’. Voor de onderofficieren: ‘1° de vermaning; 2° 

het kwartierarrest, gedurende ten hoogste 21 dagen; 3° het kamerarrest, gedurende ten 

hoogste 15 dagen; 4° arrest in de militaire gevangenis, gedurende ten hoogste 8 dagen’. 

Wat de soldaten betreft: ‘1° de vermaning; 2° kwartierarrest, gedurende ten hoogste 21 

dagen; 3° arrest in de politiekamer, gedurende ten hoogste 15 dagen; 4° cachot, 

gedurende ten hoogste 8 dagen’. Onderofficieren, korporaals en soldaten werden 

krachtens artikel 25 geplaatst bij het ‘bijzonder korps’ in geval van herhaaldelijke 

overtredingen en uit het leger weggezonden indien ze ‘volstrekt onverbeterlijk of 

onwaardig’ waren.283 

 

138. ‘L’arrêté royal du 30 mai 1916 instaurant une nouvelle édition du règlement de 

discipline, fait une large part aux mesures disciplinaires’.284 Artikel 55 leidde een 

hoofdstuk ‘IV. Tuchtmaatregelen’ in: ‘Behalve de straffen, vermeld bij hoofdstuk III, 

kunnen de volgende tuchtmaatregelen toegepast worden op de hierna aangewezen 

militairen’. Wat de officieren betreft: ‘1° de blaam; 2° de berisping van den Minister van 

Oorlog; 3° het op non-activiteit stellen wegens ordemaatregel; 4° het stellen op 

traktement wegens reform; 5° het ontslag van ambtswege; 6° het verlies van den graad’. 

Voor de onderofficieren, korporaals en de soldaten werden ook andere tuchtmaatregelen 

bepaald. Daarbij hoorde een pecuniair luik – ‘onttrekken van zakgeld en bijkomende 

soldij’ – en een o.i. (verkapt) vrijheidsberovend luik sui generis, namelijk het behoud en 

de wederoproeping onder de wapens.285 Artikel 56 bepaalde bij wijze van algemene 

beschikking: ‘Elke tuchtmaatregel die niet het rechtstreeks gevolg eener veroordeling is, 

moet altijd voorafgegaan zijn van eene straf wegens het laatst bedreven vergrijp’. De 
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bediening als hoornblazer of als tamboer; 6° de inlijving bij het bijzonder korps; 7° het behoud en de 
wederoproeping onder de wapens; 8° de wegzending uit het leger’. 
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artikelen 57 e.v. omschreven de tuchtmaatregelen: elke bepaling vermeldde de 

wettelijke grondslag, althans waar het mogelijk was. De artikelen 109 en 110 bepaalden 

dat de straffen en tuchtmaatregelen waarover bezwaar ingediend werd, geschorst 

werden en dat de niet-gegronde klachten altijd streng gestraft werden.286 
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 Artikel 109: ‘De straffen en de tuchtmaatregelen nopens dewelke bezwaren ingediend (zijn), 
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hoogere overheid eene beslissing genomen heeft.’ – Artikel 110: ‘Indien de klachtindiening eene 
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belanghebbende zich beroepen heeft. De niet gegronde klachten moeten altijd streng gestraft worden. 
De klachten gedaan nopens bestuurlijke maatregelen en, over ’t algemeen, nopens maatregelen die 
van geen disciplinaire aard zijn, worden niet disciplinair gestraft.’ 



 97 

  

IV.II.IV Een nieuw tuchtstatuut? 

 
In het statuut van de onderofficier, uitgewerkt na de Eerste Wereldoorlog, kunnen tuchtstraffen 
meebepalen of een tuchtmaatregel voorgesteld dan wel opgelegd kan worden. 
 
De lijvige nieuwe tuchtreglementering van 1959, niet minder dan 459 bepalingen, besteedt 
uitvoerige aandacht aan de tuchtmaatregelen en de bestuurlijke verweermogelijkheden. 
 
De Commissie van de Militaire Tucht (1964) wordt belast met het opmaken van voorstellen voor 
een nieuw tuchtkader. Een controverse is de discussie over de vraag in welke hoedanigheid de 
militaire tuchtoverheid optreedt, namelijk als administratieve overheid of als (justitiële) rechter. 
 
Vermits men zowel in het parlement als in de pers aandrong op een spoedige herziening van het 
militaire tuchtreglement, laat de minister van Landsverdediging zich leiden door het ontwerp van 
de CMT en vaardigt, in afwachting van de nieuwe tuchtwet, op 4 februari 1972 een K.B. uit dat de 
militaire tuchtprocedure grondig wijzigt. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1972 en anticipeert 
op de nog aan te nemen Tuchtwet (van 14 januari 1975).  
 
 

  

 

IV.II.IV.1. Statuut van de onderofficier 

 

139. Voor de volledigheid van het onderzoek vermelden we naoorlogse statutaire 

bepalingen die verband hielden met het tuchtregime. In een vorige afdeling werd 

aangegeven dat drie wetten van 16 juni 1836 het statuut van de officier hadden 

vastgesteld.287 De andere gegradueerden genoten daarentegen niet dezelfde 

bezorgdheid. Wat de ‘kleine’ tucht betreft, leverde dit geen bijzonder probleem op omdat 

ze, zoals de officieren, onderworpen waren aan het Hollandse tuchtstelsel. Er zij 

aangestipt dat een K.B. van 17 juli 1848 ondertussen ook een tuchtraad had ingesteld, 

dit in het kader van een procedure die tot de degradatie van een onderofficier kon 

leiden.288  

 

140. Artikel 4 van de wet van 27 juli 1934 (betreffende het statuut van de 

onderofficieren) bepaalde dat de staat van onderofficieren slechts verloren kon worden 

om één van de aangehaalde redenen, waaronder ‘verlies van hoedanigheid van Belg, 

…, openbare uiting van een vijandige opinie, veroordeling tot een criminele straf of een 

geheel van correctionele straffen, militaire afstraffing of beroving van de graad, bij vonnis 
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uitgesproken, ontslag door de minister van landsverdediging aanvaard’.289
 Artikel 11 

bepaalde de schrapping van ambtswege, onder meer wegens een ‘ernstig vergrijp in 

den dienst of tegen de tucht’ of een ‘opvallende ongeschiktheid’; een onderzoeksraad 

moest advies uitbrengen. De wet van 9 juli 1951 (houdende het statuut van de 

onderofficieren van het actief kader van de Zeemacht) bepaalde dat om benoemd te 

worden de kandidaat zich er toe moest verbinden ten minste drie jaar als onderofficier te 

dienen.290 Na ten minste drie jaar dienst kon hij opgenomen worden in het kader van de 

beroepsonderofficieren.291 Uit dit kader trad men uit door het verlies van de staat van 

Belg, het eervol ontslag, het ontslag van ambtswege of de schrapping. Het ontslag van 

ambtswege kon onder meer uitgesproken worden, nogmaals na advies van een 

onderzoeksraad, in geval van desertie die alleen een tuchtstraf tot gevolg had gehad.292  

  

141. Eenmaal de wet van 27 december 1961 (houdende het statuut van de onderofficier 

van het actief kader) aangenomen was, heeft de Koning een analoog regime bepaald.293 

Artikel 23 van het K.B. van 25 oktober 1963 (betreffende het statuut van de 

onderofficieren van het actief kader) luidt: ‘De op non-activiteitstelling bij tuchtmaatregel 

kan toegepast worden op de onderofficier die een veroordeling heeft opgelopen, die 

herhaalde tuchtstraffen heeft ondergaan, die gestraft is geweest voor een ernstig vergrijp 

of die, om tuchtredenen, het voorwerp is geweest van een voorstel tot definitieve 

ambtsontheffing’.294 Het onderscheid tussen, enerzijds, ‘veroordelingen’ en ‘tuchtstraffen’ 

en, anderzijds, ‘straffen voor een ernstig vergrijp’ is onduidelijk. 

 

  

IV.II.IV.2. Koninklijk Besluit van 30 december 1959 

 

142. Het K.B. van 30 december 1959 betreffende de militaire tucht bepaalde nieuwe 

regels.295 Hoofdstuk I definieerde ‘de ondergeschiktheid en de verantwoordelijkheden’. 

Hoofdstuk II was getiteld ‘bepaalde tuchtmaatregelen’: de 1ste afdeling had het over de 

beroepsonderofficieren, terwijl de 2de afdeling het had over de soldaten en de 

gegradueerden die geen beroepsonderofficier waren. De blaam mocht door de 
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korpscommandant of door de divisiecommandant opgelegd worden aan de 

beroepsonderofficier die veroordeeld was, die herhaalde straffen had opgelopen of 

gestraft was voor een ernstig tuchtvergrijp. De berisping van de legerkorpscommandant 

werd onder dezelfde voorwaarden als de blaam opgelegd, maar ze was van strengere 

aard. De ‘opnonactiviteitstelling bij tuchtmaatregel’ kon opgelegd worden aan de 

beroepsonderofficier die een veroordeling had opgelopen, herhaalde tuchtstraffen had 

ondergaan, gestraft was voor een ernstig vergrijp of om tuchtredenen het voorwerp was 

van een voorstel tot definitieve ambtsontheffing.296 Voor de soldaten en andere 

gegradueerden was er sprake van de blaam in geval van veroordeling of van 

herhaaldelijke ernstige vergrijpen.297 Hoofdstuk III stelde een korpsonderzoeksraad in 

voor soldaten en gegradueerden die geen beroepsonderofficier of hulponderofficier van 

de luchtmacht waren. De betrokken militair mocht zich laten bijstaan door een lid van de 

krijgsmacht. De getuigen legden geen eed af; militaire getuigen werden niet met de 

comparant geconfronteerd. Het volledige dossier werd naar de korpscommandant 

overgezonden die, indien hij niet bevoegd was, stellig advies nopens het voorstel van de 

raad gaf teneinde de autoriteit die gelast was een beslissing te nemen, voor te lichten. 

  

143. Hoofdstuk IV van het K.B. van 30 december 1959 behandelde de ‘bezwaren en 

verhalen’. Voor de bezwaren werd een onderscheid gemaakt tussen straffen en 

tuchtmaatregelen. Een gestrafte militair had het recht een bezwaar tegen een straf in te 

dienen. Vooraleer hij dit kon doen, moest hij ten laatste twee dagen na het ter kennis 

brengen van de straf vragen om gehoord te worden door de chef die de straf had 

opgelegd of door zijn plaatsvervanger. Achtte deze het protest geheel of gedeeltelijk 

gegrond, dan trok hij de straf in of verminderde hij ze. Ondertussen schorste het 

bezwaar in beginsel de uitvoering van de straf. Na door de chef die hem had gestraft, te 

zijn gehoord, kon de betrokken militair bezwaar indienen, ten laatste daags nadat hij 

vernomen had dat de straf werd gehandhaafd. De hogere autoriteit mocht de straf noch 

verzwaren noch ‘strenger motiveren’. De militair kon zich in dezelfde vormen en binnen 

dezelfde termijnen beroepen op de autoriteit boven die welke op het bezwaar had 

beschikt. Zo kon het bezwaar tot bij de legerkorpscommandant ingebracht worden. Voor 

de tuchtmaatregelen was de procedure eenvoudiger. Er kon bezwaar ingediend worden, 

behalve wanneer de tuchtmaatregel genomen was door de Koning of door de minister 

van Landsverdediging. Bepalingen voor de bezwaren tegen straffen waren ook van 

toepassing voor de tuchtmaatregelen, behoudens enkele verschillen: de termijnen 
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aangetekende brief ter kennis van de ouders werd gebracht. 
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werden verlengd tot vijf dagen, het bezwaar moest schriftelijk ingediend worden en het 

bezwaar schorste in beginsel de uitvoering van de tuchtmaatregel niet. Voor de verhalen 

gold dat elke militair die tegenwerpingen of klachten uit te drukken had die hem 

betroffen, dit langs hiërarchische weg mocht doen. De tussenstaande autoriteiten 

mochten er zich niet tegen verzetten, maar de bevelen moesten uitgevoerd worden. 

 

 

IV.II.IV.3. Commissie van de Militaire Tucht 

 

144. Nadat de tuchtregeling met het K.B. van 30 december 1959 nog aan bepalingen 

had gewonnen – maar liefst 472 298 – richtte de minister van Landsverdediging bij een 

besluit van 26 oktober 1964 de Commissie van de Militaire Tucht van het departement 

van Landsverdediging op, afgekort CMT.299 Met als hoofdopdracht ‘het voorstellen aan 

de minister van Landsverdediging van nieuwe beschikkingen met betrekking tot het 

militair tuchtregime, rekening houdende met de nieuwe levensvoorwaarden, hun evolutie 

en het verhoogde belang van de psychologische en sociale functies, evenals het geven 

van de passende vorm aan deze nieuwe beschikkingen’. Er ontstond een controverse 

tussen enerzijds de ‘burgers’ (d.w.z. het hoofdbestuur of AMD) en anderzijds de 

‘militairen’ (d.w.z. de machten en het militair auditoraat): ‘Reeds vanaf de eerste 

vergaderingen is het duidelijk dat het hoofdbestuur een verschillende visie heeft over de 

rol en de plaats van het militair tuchtrecht van deze van de overige commissieleden. Zo 

is AMD immers van mening dat het militaire tuchtrecht ressorteert onder het 

administratief recht, terwijl het standpunt van de Heer Roggen, dat gedeeld wordt door 

de vertegenwoordigers van de machten, gebaseerd is op art. (12) en art. (157) van de 

G.W.’.300 Dat niet iedereen er eenzelfde lezing over de rechtsbescherming tegen de 

overheid op nahield, is een eufemisme.  

  

145. De stelling van het militair auditoraat laten we V. HEYENS in extenso citeren; ze 

komt later nog aan bod: ‘De Grondwetgever heeft impliciet voorzien in een repressieve 

rechtspraak eigen aan het leger. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat het leger 

                                                 
298

 B.S. 26 januari 1960. C. CHENUT, Les sanctions applicables aux militaires, onuitgegeven eindwerk 
KMS, Brussel, 1968, 42. J. GILISSEN, ‘A propos du nouveau règlement de discipline des Forces 
armées’, Rev. dr. pén. 1975-1976, 286. 
299 M.B. van 26 oktober 1964 houdende oprichting van een studiecommissie voor de herziening van 
het tuchtregime van de militairen. Zie V. HEYENS, De rechtspleging inzake militaire tucht: een 
kritische evaluatie, onuitgegeven eindverhandeling brevet van militair administrateur, Brussel, 1992, 2-
3. 
300

 Artikelen 12 en 157 van de Grondwet, oude nummering respectievelijk artikelen 7 en 105. Y. 
ROGGEN was advocaat-generaal in het Auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof. 
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een specifieke orde uitmaakt binnen de Staat. Deze beteugelende rechtspraak ontkent 

nochtans niet de organieke scheiding van de machten, die de basis vormt van onze 

Grondwet. Aldus vertegenwoordigt de militaire auditeur, optredend in hoedanigheid van 

openbaar ministerie, de Uitvoerende Macht. Daarentegen vertegenwoordigt de 

krijgsraad de Rechterlijke Macht, en is dit college van officieren belast met het bestraffen 

van zwaardere inbreuken. Nochtans kan voor de beteugeling van lichte overtredingen de 

militaire autoriteit tegelijkertijd de Uitvoerende en de Rechterlijke Macht 

vertegenwoordigen. Deze twee functies zijn afgeleid van het militair imperium in de zin 

van het Romeinse recht. Zo handelt bv. een Korpsoverste, die een vrijheidsberovende 

straf uitspreekt, als militair politierechter in de zin van artikel (12) van de G.W.’. 

  

 

IV.II.IV.4. Koninklijk Besluit van 4 februari 1972 

 

146. Het uitblijven van een nieuwe tuchtregeling zinde niet iedereen. ‘Vermits men 

zowel in het parlement als in de pers aandrong op spoed van de herziening van het 

militaire tuchtreglement, liet de minister van Landsverdediging zich leiden door het 

ontwerp van de CMT en vaardigde, in afwachting van de nieuwe tuchtwet, op 4 februari 

1972 een K.B. uit dat de militaire tuchtprocedure grondig wijzigde. Dit besluit trad in 

werking op 1 mei 1972’.301 Het Staatsblad van 12 februari 1972 publiceerde dit K.B. van 

4 februari 1972, dat ‘anticipeerde op de nog te stemmen wet en dat een ware revolutie 

betekende in de militaire tuchtprocedure’.302 Krijgsauditeur Y. ROGGEN greep deze 

nieuwe gelegenheid aan om in de rechtsleer te bepleiten dat de officier die een militaire 

tuchtstraf oplegde, een ‘(politie-)rechter’ sui generis was.303 We bespreken dit in het 

volgende hoofdstuk.304 

  

147. Afdeling I van het K.B. van 4 februari 1972 definieerde de categorieën van 

tuchtstraffen: enerzijds de zware straffen, namelijk het arrest zonder acces, het arrest in 

de gevangenis en het cachot; anderzijds de lichte tuchtstraffen, met andere woorden de 

andere tuchtstraffen. Afdeling II bepaalde de procedure in eerste aanleg. Vanaf 

ontvangst van het rapport ten laste beschikte de militair over ten minste zes dienende 

uren om zijn verweermidelen voor te bereiden. De tuchtrechtspleging in eerste aanleg 

was in beginsel mondeling, tenzij de overheid die bekleed was met het recht om te 

                                                 
301

 V. HEYENS, o.c., 19. 
302

 V. HEYENS, o.c., 3. 
303

 Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 1971-72, 933-
984. Infra, ‘Rechtsleer – Officier-tuteur en militaire politierechter’. 
304

 Infra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie’. 
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straffen, oordeelde dat de verschijning van de betrokken militair de goede werking van 

de dienst kon belemmeren of wanneer betrokkene uit het korps afwezig was.305 De tot 

straffen bevoegde overheid mocht alleen de in het tuchtreglement bepaalde tuchtstraffen 

opleggen.306 Een zware straf kon enkel opgelegd worden na raadpleging van een 

tuchtraad die drie leden telde. Het recht om een tuchtstraf op te leggen verjaarde één 

jaar na het vergrijp. Iedere hiërarchische meerdere van een overheid die een straf had 

opgelegd, mocht, bij ontstentenis van beroep, een straf wijzigen, vernietigen, of slechts 

de uitvoering ervan schorsen. Hij mocht evenwel die beslissing slechts treffen na het 

advies te hebben ingewonnen van de overheid die de straf had opgelegd. Hij mocht de 

straf slechts verzwaren na de gestrafte militair te hebben gehoord die, in dat geval, 

beroep mocht aantekenen. 

  

148. Afdeling III bepaalde de rechtspleging in beroep. Er waren twee beroepen. Op het 

tweede beroep werd in laatste aanleg beschikt. Wanneer een beroep tegen een zware 

straf werd aangetekend, raadpleegde de overheid die in laatste aanleg besliste, eerst 

een tuchtraad van beroep. Alvorens beroep aan te tekenen moest de militair vragen om 

gehoord te worden door de chef die de straf had opgelegd, dit ten laatste de tweede dag 

na de kennisgeving van de straf. Binnen dezelfde termijn mocht de betrokken militair 

beroep aantekenen tegen de betekende tuchtstraf. In de tuchtraad van beroep zetelde 

een raadgever, naargelang van het geval een magistraat van het auditoraat-generaal of 

van de krijgsauditeur, aangeduid door de auditeur-generaal. Afdeling IV bepaalde de 

uitvoering van de tuchtstraffen. Uitstel kon verleend worden aan de dienstplichtigen voor 

zover zij tijdens de laatste zes maanden geen enkele straf opliepen; voor de andere 

militairen was deze termijn twaalf maanden. De proeftijd van de schorsing beliep zes 

maanden tot vijf jaar. In de volgende Afdeling werd het recht van verdediging 

omschreven. In eerste aanleg verzekerde de militair zelf zijn verdediging. In beroep kon 

hij zich laten bijstaan door een militair van zijn keuze, die wel een militair in werkelijke 

dienst moest zijn. Voor zijn verdediging voor een tuchtraad of een tuchtraad in beroep 

mocht de gestrafte militair zich door een advocaat laten bijstaan. 

  

149. Afdeling VI regelde de ondertoezichtstelling. Wanneer een militair één of meer 

zware tuchtvergrijpen had gepleegd, kon hij in zijn eenheid onder toezicht worden 

gesteld als de maatregel vereist was in het belang van het onderzoek of van de 

                                                 
305

 Artikel 4, § 2 van 4 februari 1972 bepaalde dat de rechtspleging in eerste aanleg steeds helemaal 
schriftelijk verliep volgens de door de commandant van de rijkswacht vastgelegde modaliteiten. 
306

 Het is onduidelijk welk tuchtreglement bedoeld werd. Het K.B. van 4 februari 1972 heft bepalingen 
van beide tuchtreglementen op, met andere woorden het reglement, goedgekeurd bij het K.B. van 30 
mei 1916, en het K.B. van 30 december 1959 betreffende de militaire tucht. 
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handhaving van de orde. Deze maatregel werd genomen door de korpscommandant. 

Deze maatregel mocht de vierentwintig uur niet te boven gaan. Afdeling VIII regelde de 

uitwissing van de tuchtstraffen. Wanneer een militair met tenminste vijf jaar werkelijke 

dienst gedurende een periode van vijf, acht of tien jaar geen straf meer had opgelopen, 

werd de inschrijving van de opgelegde tuchtstraffen en tuchtmaatregelen uitgewist.307 

Elk document betreffende deze straffen en maatregelen werd verwijderd uit zijn 

persoonlijk dossier, met uitzondering van beslissingen betreffende statutaire 

maatregelen. Wanneer een militair tot de graad van onderluitenant of van sergeant 

benoemd werd, werden de tuchtstraffen en tuchtmaatregelen die hij vóór zijn benoeming 

tot deze graad had opgelopen, van ambtswege uitgewist. 

                                                 
307

 Zie de artikelen 24, 25 en 26 van het K.B. van 4 februari 1972. 
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IV.II.V De Belgische Tuchtwet 

 
Pas met de tuchtwet van 14 januari 1975 oefent de Belgische wetgever zijn voorbehouden 
bevoegdheid in de aangelegenheid van de ‘kleine’ tucht uit.  
 
De Tuchtwet stelt nieuwe tuchtstraffen in – van terechtwijzing tot zwaar arrest van acht dagen 
met opsluiting – en draagt de Koning op om de tuchtrechtspleging in eerste aanleg alsook in 
beroep vast te stellen, dit met inachtname van het recht van verdediging. 
 
 

  

IV.II.V.1. Wet van 14 januari 1975 

 

150. De wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht kwam een decennium na 

de oprichting van de CMT tot stand.308 Artikel 21, § 1 van de tuchtwet van 14 januari 

1975 luidt: ‘Het niet naleven van de bepalingen van Titel I is een krijgstuchtelijk vergrijp 

dat, naargelang van de aspecten die aan ieder bijzonder geval eigen zijn, de toepassing 

van een der in Hoofdstuk II opgesomde straffen tot gevolg kan hebben.’ De Tuchtwet 

definieert de plichten en rechten van de militairen: niet afwezig zijn, getrouw de bevelen 

uitvoeren, geen geheime of vertrouwelijke informatie bekend maken, zich enkel 

aansluiten bij erkende vakverenigingen, een afwijking bekomen om een ander ambt uit 

te oefenen, geen kleine uitrustingsstukken verkopen of weggeven, geen belangrijke 

zaken ontvreemden.309 Het tuchtreglement, goedgekeurd door de minister van 

Landsverdediging, werkt dit nader uit.310 Artikel 14 van de Tuchtwet bepaalt dat de 

militairen dezelfde rechten als de Belgische burgers genieten, maar dat de wijze waarop 

sommige van deze rechten worden uitgeoefend, bij deze tuchtwet bepaald worden. Zo is 

het de militairen verboden zich in te laten met politieke activiteiten in het leger en kunnen 

ze zich enkel aansluiten bij een erkende syndicale vereniging.311 

  

                                                 
308 B.S. 1 februari 1975. De memorie van toelichting verduidelijkt (Parl. St. Kamer 1972-73, nr. 373-1): 
‘De regels die thans inzake tucht bij de krijgsmacht gelden, vinden hoofdzakelijk hun oorsprong in het 
Reglement van krijgstucht of Discipline afgekondigd bij de wet van 15 maart 1815, die het werk is van 
de wetgevende macht der Verenigde Nederlanden, in België toepasselijk gemaakt op 17 april 1815, 
en er van kracht verklaard bij besluit van het Voorlopig Bewind van 27 oktober 1830. De bepalingen 
van deze wet werden herhaaldelijk gewijzigd, namelijk bij het decreet van het Voorlopig Bewind van 7 
oktober 1830 tot afschaffing van de lijfstraffen en bij het koninklijk besluit van 30 mei 1916. Sedertdien 
werden de oorspronkelijke teksten veelvuldig aangepast bij middel van administratieve en 
reglementaire bepalingen. Dit ontwerp van wet heeft tot doel in een wettelijke tekst de wijzigingen vast 
te leggen die in de loop van een langdurige praktijk geschikt en noodzakelijk werden geacht.’ 
309

 Wet van 14 januari 1975, artikelen 9-21. 
310

 Zie punt 201 ‘Tuchtvergrijp’ van het tuchtreglement van 23 augustus 2005. 
311

 Wet van 14 januari 1975, artikel 16. 
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151. Later onderging de Tuchtwet wijzigingen. We onthouden dat de wet van 22 

december 1989 de dienstplichtigen machtigt om politieke activiteiten en mandaten uit te 

oefenen en dat de wet van 28 december 1990 de grondslag van een medische controle 

en van een woonplaatsverplichting invoert.312 In dat laatste verband wees de Afdeling 

Wetgeving van de Raad van State op een mogelijke schending van artikel 12 van de 

Grondwet, artikel 8 van het EVRM en artikel 2 van het Vierde Protocol.313 De recente 

wijzigingen, aangebracht bij de wet van 28 februari 2007, komen aan bod in een 

afzonderlijke afdeling.314 

 

152. Artikel 22 van de Tuchtwet stelt vijf tuchtstraffen in: de terechtwijzing, de 

vermaning, het consigne van eenmaal tot viermaal vier uur, het eenvoudig arrest van 

één tot acht dagen en het zwaar arrest van één tot vier dagen dat afzondering in een 

gesloten lokaal met zich meebrengt. De wijzigingen ten opzichte van de vroegere 

regeling betreffen: invoering van de consignestraf, afschaffing van de cachotstraf, 

invoering van het zwaar arrest (maximum vier dagen) en vermindering van de duur van 

het eenvoudig arrest van eenentwintig dagen tot acht dagen.315 Het zwaar arrest kan tot 

ten hoogste acht dagen worden uitgebreid bij recidive of indien het krijgstuchtelijk 

vergrijp bedreven werd tijdens een gewapende operatie of een daarmee gelijkgestelde 

operatie.316 Van recidive is sprake wanneer de militair zich binnen een termijn van zes 

maanden schuldig maakt aan een krijgstuchtelijk vergrijp dat van dezelfde aard is als de 

feiten waarvoor hij werd veroordeeld of tuchtrechtelijk gestraft.317 De eerste twee 

tuchtstraffen hebben een moreel karakter, de volgende brengen vrijheidsbeperking of -

beroving met zich mee voor de duur van enkele uren tot acht dagen.318 De minister van 

Landsverdediging had het over ‘vrijheidsberovende’ straffen die naar zijn oordeel niet 

lichtzinnig uitgesproken worden ‘vermits de korpsoverste het voorafgaandelijk advies 

                                                 
312

 Zie V. HEYENS, De rechtspleging inzake militaire tucht: een kritische evaluatie, onuitgegeven 
eindverhandeling brevet van militair administrateur, Brussel, 1992, 10-14. We gaan niet nader in op de 
wijziging, ingevoerd in artikel 22, § 1, 1° van de Tuchtwet (van 14 januari 1975) bij de wet van 8 juni 
1978 (B.S. 23 juni 1978). Een tweede reeks wijzigingen werd ingevoerd bij de wet van 22 december 
1989 (B.S. 19 januari 1990): de artikelen 15, § 1 en 18 van de Tuchtwet bepalen het statuut van de 
dienstplichtigen met betrekking tot het uitoefenen van (politieke) mandaten en beroepen. Een derde 
reeks wijzigingen werd ingevoerd bij de wet van 28 december 1990 (B.S. 22 januari 1991): de 
artikelen 10bis, 10ter en 14bis van de Tuchtwet scheppen de grondslag voor de controle van 
afwezigheden wegens gezondheidsredenen en voor een woonplaatsverplichting, beide aspecten 
telkens door de Koning uit te werken. 
313

 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1275/1, advies d.d. 13 november 1989. Eveneens J. VELAERS, De 
Grondwet en de Raad van State …, 84-85. Artikel 12 van de Grondwet: huidige nummering. 
314

 Infra, ‘De wet van 28 februari 2007’. 
315

 V. HEYENS, o.c., 34. 
316

 Artikel 28, 1ste lid, wet van 14 januari 1975. 
317

 De Franse tekst heef het over ‘condamné ou puni’, niet ‘condamné ou puni disciplinairement’. 
318

 Of er sprake is van een vrijheidsberoving dan wel van een vrijheidsbeperking, is een aandachtspunt 
in dit onderzoek. 
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moet inwinnen van een tuchtraad, en er bovendien beroep kan worden ingesteld’.319 

Behalve de terechtwijzing worden de tuchtstraffen op het strafblad ingeschreven 

wanneer zij definitief uitgesproken zijn.320 

 

153. Het consigne brengt met zich mee dat het tijdens de volledige duur van de straf – 

eenmaal tot viermaal vier uur – vereist is buiten de normale diensturen bij de eenheid 

aanwezig te zijn en aan de diensten van algemeen belang deel te nemen.321 Het is 

tijdens dezelfde periode verboden zich naar de kantine, de rookzaal of een andere 

ontspanningsgelegenheid te begeven. Het eenvoudig arrest brengt met zich mee dat het 

tijdens de volledige duur van de straf vereist is aan de normale dienst en de diensten 

van algemeen belang deel te nemen. Bovendien is het tijdens dezelfde periode 

verboden zich naar de kantine, de rookzaal of een andere ontspanningsgelegenheid te 

begeven.322 Voor de dienstplichtigen is tevens vereist dat ze tijdens de volledige duur 

van de straf bij de eenheid aanwezig zijn.323 Het zwaar arrest brengt tijdens de duur van 

de straf met zich mee deelname aan de normale dienst en aan de diensten van 

algemeen belang, evenals afzondering buiten de normale diensturen in een speciaal 

daartoe aangewezen en ingericht lokaal, waarvan de deur met een sleutel aan de 

buitenkant gesloten moet kunnen worden. De korpschef kan echter in uitzonderlijke 

gevallen beslissen dat de gestrafte militair voortdurend in het lokaal opgesloten zal 

blijven. Voor de dienstplichtigen heeft het zwaar arrest bijkomende gevolgen. Ze zijn 

gehouden een bijkomende periode van werkelijke dienst te vervullen die overeenstemt 

met de duur van de ondergane tuchtstraf.324 Bovendien kan de korpscommandant, 

wanneer hij vindt dat het slechte gedrag van de dienstplichtige dit rechtvaardigt, twee 

dagen gunstverlof schrappen per veroordeling of bestraffing tot zwaar arrest.325 

                                                 
319 Parl. St. Kamer 1971-72, nr. 373-5, 3 en 11. Idem: D. BATSELE, ‘Les lacunes de la protection 
juridictionnelle des militaires en matière disciplinaire’, noot onder R.v.St. nr. 37.606, 11 september 
1991, Lambert, J.L.M.B. 1992, 254, punt 4. F. GORLE gewaagde van « morele tuchtstraffen » en 
« vrijheidsbeperkende tuchtstraffen » (Militair Strafrecht, Story, 1993, p. 64-65, nr. 197-198). Idem: V. 
HEYENS, o.c., 50. 
320 Artikel 29. De terechtwijzing wordt slechts op het strafblad ingeschreven indien de betrokken 
militair, vóór zijn overplaatsing, opnieuw wordt gestraft door de officier die hem deze straf heeft 
opgelegd. Wat een ‘overplaatsing’ precies inhoudt, is onduidelijk. Dit strafblad bevat de facto ook de 
statutaire maatregelen (bv. non-activiteit bij tuchtmaatregel). 
321

 De straf van strafdienst kan in het Nederlandse militair tuchtrecht opgelegd worden voor de duur 
van drie uur tot ten hoogste tien werkdagen; per kalendermaand mag een militair de straf niet 
gedurende meer dan vijftien werkdagen ondergaan; indien dit maximum is bereikt en de (laatste) straf 
nog niet volledig ten uitvoer is gelegd, dient het restant in de volgende maand te worden ondergaan: 
G. COOLEN, Militair tuchtrecht, Deventer, Kluwer, 2008, p. 96, nr. 12.3. 
322

 Wet van 14 januari 1975, artikel 26. R.v.St. nr. 49.234, 23 september 1994, Allaert, nr. 54.039, 28 
juni 1995, Leenders. 
323

 ‘Alleen voor hen heeft het eenvoudig arrest dus een zekere vrijheidsbeperking tot gevolg’ (F. 
GORLE, o.c., 1993, p. 65, nr. 201). 
324

 Artikel 27, § 2 van de wet van 22 december 1989 betreffende het statuut van de dienstplichtigen. 
325

 Militair tuchtreglement A2, artikel 130, versie 1985. Zie F. GORLE, o.c., p. 67, nr. 203. 
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154. Voor de toepassing van de Tuchtwet worden de tuchtstraffen ingedeeld in zware 

en lichte straffen; de zware straffen zijn voor de officieren het zwaar arrest en het 

eenvoudig arrest, voor de andere militairen het zwaar arrest; de andere straffen zijn 

lichte straffen.326 Naast de korpscommandant mag de eenheidscommandant een lichte 

straf opleggen.327 Iedere meerdere van een overheid die een straf heeft opgelegd, mag 

bij ontstentenis van een beroep een straf wijzigen, vernietigen of de uitvoering ervan 

schorsen.328 Hij mag de straf slechts verzwaren na de gestrafte militair te hebben 

gehoord die, in dat geval, beroep mag aantekenen.329 Alleen de meerdere die ten 

opzichte van de betrokken militair het ambt van korpscommandant waarneemt, heeft het 

recht om te straffen. Met een significante uitzondering: ‘Is een opperofficier in een zaak 

betrokken, dan wordt het recht om te straffen uitgeoefend door een tuchtcomité dat is 

samengesteld uit drie luitenant-generaals die door het lot zijn aangewezen. De auditeur-

generaal is raadgevend adjunct van dit comité’.330 

  

155. Tegen elke tuchtstraf kan beroep worden ingesteld. Uitzondering hierop is een 

‘voordelige’ wijziging van de tuchtstraf bij toepassing van het hervormingsrecht, ingesteld 

door artikel 32 van de Tuchtwet.331 De Koning bepaalt de tuchtrechtspleging in eerste 

aanleg alsook in beroep. Verder ‘wordt het recht van verdediging uitgeoefend 

overeenkomstig de door de Koning vastgestelde regels’.332 De Tuchtwet bepaalt niet dat 

de militaire tuchtstraf geen ‘akte’ in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet is, en evenmin het 

tegenovergestelde. Ze voorziet in de uitwissing van de straffen als volgt: ‘Heeft een 

militair gedurende een termijn waarvan de duur door de Koning wordt bepaald, geen 

straf opgelopen voor een krijgstuchtelijk vergrijp of voor een militair misdrijf, dan worden 

de aantekeningen betreffende tuchtstraffen die hen werden opgelegd, in het strafblad 

geschrapt en elk spoor ervan wordt verwijderd. De modaliteiten in verband met deze 
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 Wet van 14 januari 1975, artikel 22, § 2. 
327

 Wet van 14 januari 1975, artikel 31. 
328

 Wet van 14 januari 1975, artikel 32. 
329

 Wet van 14 januari 1975, artikel 32, 2de lid. 
330

 Wet van 14 januari 1975, artikel 34. Artikel 35: ‘Onverminderd de bepalingen van artikel 34 wordt, 
wanneer een officier onder geen enkele meerdere ressorteert, het recht om te straffen uitgeoefend 
door de opperofficier met de meeste anciënniteit die tot hetzelfde krijgsmachtdeel als de betrokken 
officier behoort.’ Artikel 36: ‘Het recht om de beroepsfouten en de hiermede samenhangende fouten 
met disciplinair karakter, die door de officieren-geneesheren, -apothekers, -tandartsen of -dierenartsen 
werden begaan, wordt uitgeoefend door de onmiddellijk hogere technische hiërarchische autoriteit.’ 
331

 Wet van 14 januari 1975, artikel 32, 2de lid, oplossing a contrario: ‘(de meerdere) mag de straf 
slechts verzwaren na de gestrafte militair te hebben gehoord die in dit geval, beroep mag 
aantekenen.’ Over een beroep tegen de tuchtstraf die het tuchtcomité aan een opperofficier oplegt, 
bepaalt de Tuchtwet niets; artikel 5, 4° van het K.B. van 19 juni 1980 stelt een tuchtcomité van beroep 
in, samengesteld uit vijf luitenant-generaals aangewezen door het lot onder diegenen die niet in eerste 
aanleg beslist hebben. 
332

 Wet van 14 januari 1975, artikel 38. 
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schrapping worden door de Koning bepaald’.333 Artikel 39 van de Tuchtwet luidt: ‘De 

autoriteit die het recht heeft om te straffen, is bevoegd om uitstel te verlenen, wat betreft 

de straffen die zij oplegt. De toekenningsvoorwaarden en de uitwerking van het uitstel 

worden door de Koning bepaald.' 

 

156. Hoofdstuk IV 'Allerlei bepalingen' regelt de ondertoezichtstelling, de verjaring en de 

verhouding met het formeel strafrecht. Wanneer een militair één of meer zware 

tuchtvergrijpen heeft begaan, kan hij in zijn eenheid onder toezicht worden geplaatst, 

indien deze maatregel vereist is in het belang van het onderzoek of van de handhaving 

van de orde; deze maatregel wordt genomen door de korpscommandant of door zijn 

gemachtigde die het commando waarneemt en mag de vierentwintig uur niet te boven 

gaan.334 Een militair die ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd, kan, met 

het oog op zijn terbeschikkingstelling van de gerechtelijke overheid, onder dezelfde 

voorwaarden onder toezicht worden geplaatst.335 Voor de uitvoering van een straf wordt 

rekening gehouden met de periode van ondertoezichtstelling die is voorafgegaan en 

waarvoor deze maatregel wordt gelijkgesteld met een arreststraf, aldus het latere 

uitvoeringsbesluit.336 Artikel 42 van de Tuchtwet bepaalt de verjaringstermijn: ‘Het recht 

om een tuchtstraf op te leggen verjaart één jaar na het vergrijp. De verjaring wordt 

gestuit door elke disciplinaire of gerechtelijke procedureakte die gesteld wordt in de in 

vorig lid bepaalde termijn. De verjaring wordt geschorst wanneer de betrokken militair 

van het leger is gescheiden.’ Aan een militair mogen geen tuchtstraffen worden 

opgelegd voor dezelfde feiten waarvoor hij door de strafrechter veroordeeld is, zelfs niet 

(sic) wanneer het gepleegde misdrijf tevens een krijgstuchtelijk vergrijp is.337 ‘Principieel 

bestaat er geen bezwaar het tegenovergestelde te houden, maar vermits enerzijds de 

militaire rechtscolleges uit disciplinair oogpunt oordelen en anderzijds de bepalingen die 

hier worden besproken uiteraard bepalingen van het disciplinair strafrecht zijn, werd 

geacht dat het rechtvaardig en billijk was ‘de cumulatie van twee repressieve sancties 

voor éénzelfde feit te verbieden’.338 - we onderstrepen - 

 

                                                 
333

 Wet van 14 januari 1975, artikel 40. 
334

 Wet van 14 januari 1975, artikel 41. 
335

 Wet van 14 januari 1975, artikel 41, § 2. 
336

 K.B. van 19 juni 1980, artikel 25, § 3. 
337

 Wet van 14 januari 1975, artikel 43, 1°. De formulering van de eindzin suggereert dat, naar het 
oordeel van de wetgever, feiten waarvoor de militair een strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen, 
op zich een krijgstuchtelijk vergrijp (kunnen) uitmaken – op zich niet verwonderlijk – zonder evenwel te 
moeten beantwoorden aan de omschrijving, in de Tuchtwet, van een tuchtvergrijp.  
338

 Parl. St. Kamer 1971-72, nr. 373-1, bespreking van artikel 43. Voor een voorbeeld van het ontslag 
van ambtswege van een rijkswachter na een correctionele vrijspraak – feiten materialiter bewezen, 
maar geen opzet – : R.v.St. nr. 138.007, 3 december 2004, Carbone. 
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157. Artikel 49, § 1 van de Tuchtwet heft een resem bepalingen op, waaronder ‘5° de 

artikelen 4 tot 14 van de rechtspleging bij de landmacht van 20 juli 1814 en de artikelen 

2 tot 14 van de rechtspleging bij de zeemacht van 20 juli 1814’ en ‘8° het besluit van de 

Soevereine Vorst van 15 maart 1815 houdende het reglement van krijgstucht of 

discipline voor het krijgsvolk te lande, zoals het naderhand is gewijzigd’. De Hollandse 

periode lijkt formeel voorgoed afgesloten.339 Artikel 49, § 2 heft eveneens alle 

verordeningsbepalingen op, vastgesteld ter uitvoering van de onder § 1, 1° tot 4° en 16°, 

genoemde teksten, alsook van artikel 22 van het besluit van de Soevereine Vorst der 

Verenigde Nederlanden van 15 maart 1815 (houdende het reglement van krijgstucht of 

discipline van het krijgsvolk te lande). Zo vervallen de ‘oude’ huwelijksverboden.340 

 

158. Enkele amendementen zijn vermeldenswaard. Zo stelde C. POSWICK, later nog 

minister van Landsverdediging, voor om in de tekst het woord ‘punition(s)’ te vervangen 

door het woord ‘peine(s)’. Hij nam zich tevens voor de militaire rechtbanken bevoegd te 

laten maken om ‘in hoger beroep kennis te nemen van de beslissingen om een 

consignestraf of een arreststraf op te leggen’.341 In de verantwoording betoogde hij dat 

men zich ervoor moest behoeden om het (administratief) hoger beroep niet te verwarren 

met het beroep op de (militaire) rechter met wie de band ‘reeds door de in volle oorlog 

genomen besluitwet van 5 april 1916 werd verbroken’: ‘Wordt het beroep voor de 

krijgsraad hersteld, dan zou zulks beter stroken met de geest van het (EVRM) en met 

artikel 7 van onze Grondwet, want niettegenstaande het feit dat de officier die bekleed is 

met recht om te straffen naar Belgisch grondwettelijk recht kan worden beschouwd als 

een echte tot de rechterlijke macht behorende militaire politierechter, spreekt het vanzelf 

dat een militaire rechter slechts dan werkelijke waarborgen inzake onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid kan bieden – zoals die door het eerste lid van artikel 6 van voornoemd 

Verdrag worden opgelegd – als hijzelf, zoals dat met de leden van een krijgsraad het 

geval is, gedekt is door het anonymaat van collegiale beslissingen, die uiteraard in het 

geheim worden genomen’.342 Voor C. GHEYSEN mochten vrijheidsberovende straffen 

                                                 
339

 De wetgever had er beter aan gedaan niet alleen te verduidelijken waarom niet alle Hollandse 
bepalingen opgeheven werden, maar er ook werk van te maken om een nieuwe wetgeving uit te 
dokteren die een beroep op de overblijvende Hollandse bepalingen overbodig zou maken. 
340

 De huwelijksverboden waren omstreden. Voor de vernietiging van een huwelijksverbod: R.v.St. nr. 
101, 29 juli 1949, Poncin, R.J.D.A. 1949, 169-170. De Raad van State had het over een ‘droit civil 
inhérent à sa personne’. De weigering tot machtiging tot het huwelijk werd vernietigd wegens rechtens 
niet-aanneembare motieven die betrekking hadden op familieleden van de aanstaande. Over het 
huwelijk van militairen: H. VLIEBERGH, ‘Le mariage des militaires’, R.J.D.A. 1967, 32-39, H. VAN 
EECKE, Dienstplicht, A.P.R., 1980, p. 240-241, nr. 632-637. 
341

 Parl. St. Kamer 1971-72, nr. 373-5, 6-7. 
342

 Dit betoog stemt volledig overeen met dat van Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression 
disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 1971-72, 981-982. Voormalige nummering: artikel 7; huidige 
nummering: artikel 12. 
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waarvan ‘de gevolgen niet te onderschatten zijn’, slechts worden uitgesproken door een 

speciale commissie, waarin ook een burgerlijke rechter zou zetelen en waarvoor de 

korpscommandant als aanklager zou optreden.343 Beide amendementen werden 

evenwel ingetrokken.344 

 

 

IV.II.V.2. Uitvoeringsbesluiten 

 

159. Toen de wet van 14 januari 1975 eenmaal aangenomen was, ‘behielpen de 

strijdkrachten zich met een voorlopige uitgave van 1975 van het militair reglement, beter 

gekend als het reglement A2. Alzo is de verwarring tussen het tuchtreglement, zoals 

vastgelegd in de wettekst en dat verspreid binnen de strijdkrachten (het reglement A2) 

gebleven’.345  

 

160. Het K.B. van 11 maart 1975, aangenomen na de tuchtwet van 14 januari 1975, 

wijzigde artikel 14, § 4 van het K.B. van 4 februari 1972 als volgt: ‘De straf kan slechts 

worden uitgevoerd nadat ze definitief werd uitgesproken. Deze bepaling is niet 

toepasselijk op de straffen opgelegd aan de dienstplichtigen binnen de vijftien dagen 

vóór zij met onbepaald verlof worden gezonden alsmede op de wederopgeroepene’.346 

 

161. Het Staatsblad van 8 oktober 1980 publiceert het besluit van 19 juni 1980 waarin 

de Koning de procedure in eerste aanleg en in beroep bepaalt.347 Dit K.B. ‘betreffende 

de militaire tuchtrechtspleging’ is nog steeds van toepassing, zij het met enkele 

wijzigingen die hierna vermeld worden. De tuchtrechtspleging verloopt, behoudens 

andersluidende bepaling, mondeling; voor de leden van het personeel van de rijkswacht 

wordt de procedure daarentegen schriftelijk gevoerd behoudens andersluidende 

bepalingen.348 De artikelen 2 tot en met 5 bepalen de tot straffen bevoegde autoriteiten; 

de eenheidscommandant mag enkel lichte tuchtstraffen opleggen, de korpscommandant 

zowel lichte als zware tuchtstraffen. Artikel 6 bepaalt het strikte tijdschema waaraan de 

functionele meerdere zich moet houden wanneer hij gebruik maakt van het recht van 

hervorming, bedoeld in artikel 32 van de Tuchtwet. De rechtspleging in eerste aanleg 

bepaalt eveneens dat de betrokkene militair een verweerschrift tegen het inleidende 
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 Parl. St. Kamer 1971-72, nr. 373-6, 1-2. 
344

 Parl. St. Kamer 1971-72, nr. 373-9, 12. 
345

 V. HEYENS, o.c., 21. 
346

 B.S. 21 maart 1975. 
347

 Artikel 36 van het K.B. van 19 juni 1980 heft het K.B. van 4 februari 1972 op. 
348

 K.B. van 19 juni 1980, artikel 2. 
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verslag mag indienen en dat hij beschikt over de nodige tijd om zijn verdediging voor te 

bereiden, met een minimum van zes uur gelegen tussen acht uur en tweeëntwintig uur, 

een tijd die niet in aanmerking komt voor de berekening van de wekelijkse werktijd.349 

Betrokkene mag zich bij zijn verdediging voor de tot straffen bevoegde autoriteit laten 

bijstaan door een militair van zijn keuze; bij zijn verdediging voor een tuchtraad mag hij 

zich eveneens laten bijstaan door een advocaat.350 Elke straf moet ter kennis gebracht 

worden met aanduiding van het motief van de straf alsmede, in voorkomend geval, van 

de motieven waarom het advies van de tuchtraad niet gevolgd werd.351 

  

162. De raadpleging van de tuchtraad is verplicht wanneer de tot straffen bevoegde 

autoriteit 'oordeelt (…) dat het vergrijp bestraft moet worden met een zware straf', met 

dien verstande dat hij 'slechts uitspraak mag doen na raadpleging van de tuchtraad'.352 

Als de eenheidscommandant dit overweegt, maakt hij de zaak aanhangig bij de 

korpscommandant; oordeelt deze laatste dat het vergrijp bestraft moet worden met een 

lichte straf, dan legt hij ze op of maakt de zaak opnieuw aanhangig bij de eerste 

autoriteit.353 De 6de afdeling van het uitvoeringsbesluit bepaalt de werking van de 

tuchtraden; vermeldenswaard zijn (i) de aanwijzing van de leden bij loting onder 

militairen met meer anciënniteit in de graad van betrokkene of met een hogere graad 

bekleed en (ii) het recht van de militair om elk lid van de tuchtraad te wraken voor de in 

artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek opgesomde redenen.354 

  

163. Op het hoger beroep wordt in laatste aanleg beslist.355 De uitvoering van de straf 

vangt bij ontstentenis van hoger beroep onmiddellijk aan na het verstrijken van de 

termijn van hoger beroep; in geval van hoger beroep vangt de uitvoering aan de dag na 

die waarop de in hoger beroep uitgesproken straf ter kennis van de betrokkene militair is 

gebracht; bij uitvoering van een straf wordt rekening gehouden met de periode van 

ondertoezichtstelling die is voorafgegaan; hiervoor wordt de ondertoezichtstelling 

gelijkgesteld met een arreststraf.356 De kennisgeving van de beslissing om gebruik te 

maken van het recht van hervorming, bedoeld in artikel 32 van de Tuchtwet, schorst de 
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 K.B. van 19 juni 1980, artikel 10. 
350

 K.B. van 19 juni 1980, artikel 9. 
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 K.B. van 19 juni 1980, artikel 8. 
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 K.B. van 19 juni 1980, artikel 13. Deze bepaling voorziet in een uitzondering voor de autoriteit, 
vermeld in de artikelen 33 en 34 van de Tuchtwet van 14 januari 1975. 
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 K.B. van 19 juni 1980, artikelen 3 en 10 § 1. 
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 K.B. van 19 juni 1980, artikelen 19 en 21. 
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 K.B. van 19 juni 1980, artikel 15. 
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 K.B. van 19 juni 1980, artikel 25. Artikel 25, § 4 bepaalt evenwel: ‘De straf, opgelegd gedurende de 
laatste vijftien dagen voorafgaand aan het met onbepaald of definitief verlof plaatsen, wordt uitgevoerd 
onmiddellijk nadat ze ter kennis van de betrokkene militair is gebracht, ongeacht of er hoger beroep 
wordt aangetekend of niet.’ 
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uitvoering van de straf.357 Artikel 29 van het uitvoeringsbesluit bepaalt dat, benevens het 

recht tot hervorming, de chef van de generale staf het recht heeft, ambtshalve of op 

aanvraag, om de eindbeslissing waarbij een straf is opgelegd te vernietigen.358  

  

164. Tuchtstraffen mogen met uitstel van drie maanden tot twee jaar opgelegd worden, 

namelijk voor zover geen arreststraf is opgelegd en de militair geen veroordeling wegens 

een in het Militair Strafwetboek omschreven misdrijf heeft opgelopen binnen zes 

maanden vóór de kennisgeving van het inleidende verslag; indien de militair gedurende 

de proefperiode noch arreststraf, noch veroordeling voor een misdrijf bepaald bij het 

Militair Strafwetboek, oploopt, zal de opgelegde straf niet uitgevoerd worden.359 De 

regeling voor de uitwissing van de straffen heeft wat van de regeling van het K.B. van 4 

februari 1972.360 De inschrijving wordt ambtshalve uitgewist op het strafblad van de 

militair die niet meer gestraft, noch veroordeeld werd voor een misdrijf bepaald bij het 

Militair Strafwetboek gedurende een periode van vijf jaar werkelijke dienst indien het om 

een zware straf gaat, en drie jaar indien het om een lichte straf gaat.361 Wanneer een 

militair in de graad van onderluitenant of sergeant wordt benoemd, worden de 

tuchtstraffen en tuchtmaatregelen die hij vóór zijn benoeming tot deze graad heeft 

opgelopen, ambtshalve uitgewist. Verschil met de regeling van het K.B. van 4 februari 

1972 is dat wanneer een militair van de actieve kaders in een school een basisopleiding 

beëindigt, de inschrijving van de straffen die hem werden opgelegd gedurende de duur 

van die opleiding, ambtshalve uitgewist wordt. 

  

165. Het K.B. van 19 juni 1980 werd gewijzigd bij de K.B.’s van 4 november 1980 en 12 

april 1988.362 Terwijl de eerste wijziging voorschrijft dat ‘bij mondelinge 

tuchtrechtspleging de verdediger de verklaring van de getuigen mag bijwonen voor zover 

de rechtspleging door die aanwezigheid niet wordt vertraagd’, heeft de tweede wijziging 
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 K.B. van 19 juni 1980, artikel 6, § 1. 
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betrekking op de afschaffing van de tuchtraad in eerste aanleg en de samenstelling van 

de tuchtraad in beroep.363 Verder bepaalt artikel 2, § 2 van het K.B. van 19 juni 1980, 

aangevuld bij artikel 1 van het K.B. van 12 april 1988: ‘De rechtspleging kan echter 

mondeling worden gevoerd voor het opleggen van een andere straf dan arrest wegens 

een tuchtvergrijp dat niet wordt betwist.’ In artikel 19 van het K.B. van 19 juni 1980 wordt 

het volgende lid ingevoegd: 'Evenwel mag de voorzitter van de tuchtraad niet een officier 

zijn die onder de bevelen staat van de overheid die in eerste aanleg de zware tuchtstraf 

heeft opgelegd.’ 

  

 

IV.II.V.3. Wet van 20 mei 1994 

 

166. Het onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ tucht is geen algemene regel geweest, 

alleszins in die zin dat er voor bepaalde militairen wel een enige tuchtschaal was. Zoals 

eerder aangegeven, bepaalde artikel 21 van de wet van 18 maart 1838 houdende 

organisatie van de Militaire School (KMS): ‘De straffen die kunnen worden opgelegd zijn: 

consigne, licht arrest of verzwaard arrest voor de leerlingen onderluitenants, individuele 

berisping, schoolgevangenis, vermelding op de orders van de School, militaire 

gevangenis en wegzenden uit de school’.364 Het wegzenden uit de school werd 

uitgesproken bij Koninklijk Besluit voor de leerlingen-onderluitenant en bij ministeriële 

beslissing voor de leerlingen van de eerste twee studiejaren, volgens eensluidend 

advies van een onderzoeksraad, aldus artikel 23.365 Een reglement bepaalde bovendien 

wat betrekking had op de andere in artikel 21 opgenoemde straffen, aldus artikel 24.366  

  

167. De wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het militair personeel 

brengt hier wijzigingen aan.367 Artikel 100 van de wet van 20 mei 1994 heft voormelde 

artikelen 21, 23 en 24 van de organieke KMS-wet op; de tuchtwet geldt voortaan 

onverminderd voor de KMS-kandidaten.368 Artikel 70 van de wet van 20 mei 1994 vult 

artikel 8 van de wet van 21 december 1990 (houdende het statuut van de kandidaat-

militair van het actief kader) aan met artikel 8bis: ‘Buiten de normale studie-uren 
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 Volgens V. HEYENS leidde het ‘Heyzeldrama’ (1988) (waarbij rijkswachters betrokken waren) tot 
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 Bull. Off. nr. XXXI, Pasin. 1984, 22. Supra, ‘Na de onafhankelijkheid’. 
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 Zie R.v.St. nr. 29.760, 15 april 1988, Meyers. 
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 Over de adagia lex specialia generalibus derogat, lex posteriori derogat priori en generalia 
specialibus non derogant: J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Bruylant, 1994, 375-376. 
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ingeschreven op het vormingsprogramma, kunnen bijkomende maatregelen van 

pedagogische bijstand worden opgelegd wanneer de studieresultaten van de kandidaat 

onvoldoende zijn. De regels inzake deze maatregelen van pedagogische bijstand, die 

niet het karakter hebben van een tuchtstraf, worden vastgesteld in een reglement, 

goedgekeurd door de Minister van Landsverdediging’.369 

                                                 
369

 Soms gewaagt men van een ‘specifiek stelsel van educatieve schoolmaatregelen’. Zie artikel 4 van 
het M.B. van 17 december 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2002 
houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden 
van het operationeel kader van de politiediensten, B.S. 14 januari 2009. 
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IV.II.VI Strafrechter en tuchtstraffen  

 
In militaire strafzaken kunnen bij verzachtende omstandigheden de afzetting en de militaire 
gevangenisstraf vervangen worden door tuchtstraffen die opgevoerd kunnen worden tot vijfmaal 
het bij het tuchtreglement bepaalde maximum en dat de militaire gevangenisstraf vervangen kan 
worden door tuchtstraffen (nvdr: peines disciplinaires) die tot het dubbele van het bij het 
tuchtreglement bepaalde maximum opgevoerd kunnen worden.  
 
Het openbaar ministerie en de strafrechtbank kunnen tevens de verdachte militair verwijzen naar 
de korpstucht. 
 
In het Voorontwerp van Strafwetboek stelt de Koninklijke Commissaris de straf van ‘verwijzing 
naar de tuchtrechtelijke of de bestuurlijke overheid’ voor als vervangingsstraf, die in de plaats zou 
komen van de gevangenisstraf en erin zou bestaan de beklaagde te verwijzen naar de overheid 
die met de tuchtvordering is belast. Hij inspireert zich hiervoor op de verwijzing naar de 
korpstucht in het militaire strafrecht. In het Verslag overwoog de Koninklijke Commissaris 
hieromtrent: “De tekst zegt dat de tuchtrechtelijke beslissing een einde maakt aan de 
vervolgingen. Men kan tot een minder radicale oplossing besluiten waarbij de rechterlijke macht 
het initiatief behoudt indien de disciplinaire straf onvoldoende wordt bevonden.” 
 
 

  

168. We onderzoeken in de volgende titel of het toepassingsgebied van respectievelijk 

de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, de artikelen 5, 6 en 13 EVRM en de artikelen 2, 

9 en 14 IVBPR het contentieux van de militaire tuchtstraffen kan omvatten.370 Er zij 

opgemerkt dat de term ‘tuchtstraf’ eveneens opduikt in formele strafrechtelijke 

bepalingen.  

  

169. Zo schrijft het Militair Strafwetboek voor dat de militairen veroordeeld kunnen 

worden tot tuchtstraffen in plaats van militaire straffen. Artikel 59 Mil. Sw., gewijzigd bij 

de wet van 24 juli 1923, bepaalt dat bij verzachtende omstandigheden de afzetting 

vervangen kan worden door tuchtstraffen die opgevoerd kunnen worden tot vijfmaal het 

bij het tuchtreglement bepaalde maximum en dat de militaire gevangenisstraf vervangen 

kan worden door tuchtstraffen (nvdr: peines disciplinaires) die tot het dubbele van het bij 

het tuchtreglement bepaalde maximum opgevoerd kunnen worden.371 Dergelijke 

tuchtstraffen zijn correctionele straffen, aldus het Hof van Cassatie in een arrest van 26 

mei 1952.372 De wet van 23 januari 2003 bestendigt deze regeling.373 

 

                                                 
370

 Infra, ‘Evaluatie’. 
371

 B.S. 9 augustus 1923. 
372

 Cass. 26 mei 1952, Pas. 1952, I, 615. F. GORLE, Militair Strafrecht, Story, 1993, p. 62, nr. 189. 
373

 Wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 
10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, B.S. 13 maart 
2003. Artikel 102. 
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170. Het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger, meer bepaald artikel 24, § 1, 

machtigt dan weer het openbaar ministerie en elke strafrechtbank om de verdachte 

militair te verwijzen naar de korpscommandant teneinde hem krijgstuchtelijk te bestraffen 

wanneer het misdrijf weinig ernstig schijnt te zijn.374 Een dusdanige verwijzing naar de 

korpstucht heeft het verval van de strafvordering tot gevolg.375 

  

171. Bij de demilitarisatie van de rijkswacht zou de wetgever de verwijzing naar de 

korpstucht behouden.376 Vraag is of de verwijzing naar de korpstucht een meer 

algemene draagwijdte heeft gekregen. C. VAN DEN WYNGAERT heeft eraan herinnerd 

dat in het Voorontwerp van Strafwetboek de Koninklijke Commissaris R. Legros de lege 

ferenda de straf van ‘verwijzing naar de tuchtrechtelijke of de bestuurlijke overheid’ 

voorstelde als vervangingsstraf, die in de plaats zou komen van de gevangenisstraf en 

erin zou bestaan de beklaagde te verwijzen naar de overheid die met de tuchtvordering 

is belast. Legros heeft zich hiervoor geïnspireerd op de vandaag geldende verwijzing 

naar de korpstucht in het militaire strafrecht’.377 In het Verslag stelde de Koninklijke 

Commissaris hieromtrent: ‘De tekst zegt dat de tuchtrechtelijke beslissing een einde 

maakt aan de vervolgingen. Men kan tot een minder radicale oplossing besluiten waarbij 

de rechterlijke macht het initiatief behoudt indien de disciplinaire straf onvoldoende wordt 

bevonden’.378 De toegang tot een rechter in geval van een tuchtsanctie, opgelegd na 

verwijzing naar de korpstucht, was geen aandachtspunt. Men notere dat de Koninklijke 

Commissaris wel voorstelde om de politiegevangenisstraffen af te schaffen.379 Het 

voorontwerp heeft (nog) niet tot een nieuw Strafwetboek geleid.380 

 

                                                 
374

 Zie artikel 44 van de wet van 14 januari 1975. ‘Deze procedure is verwant met het recht om te 
vermanen dat door het Openbaar Ministerie in bepaalde bijzondere gevallen kan worden uitgeoefend 
wanneer het niet wenselijk is de zaak bij de wijzende rechtscolleges aanhangig te maken’ (Parl. St. 
Senaat 1971-72, nr. 373-1). Eveneens: R.v.St. nr. 161.015, 5 juli 2006, Martens. 
375

 Cass. 16 november 1983, Pas. 1984, I, 286. De verwijzing moet o.i. een strafrechtelijke inbreuk 
betreffen: zoniet moet betrokkene vrijgesproken worden of moet het dossier zonder (strafrechterlijk) 
gevolg geklasseerd worden. 
376

 Artikel 24/40 van de wet van 27 december 1973. Zie infra, ‘Demilitarisatie van de rijkswacht en 
geïntegreerde politiedienst’. 
377

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal strafrecht, Antwerpen, 
Maklu, 2006, 407. 
378

 R. LEGROS, Voorontwerp van Strafwetboek, Brussel, Ministerie van Justitie, Staatsblad, 1979, p. 
183. 
379

 De klassieke drieledige classificatie werd behouden, zij het met verwijzing naar het misdrijf en niet 
naar de uitgesproken straf. Zie Commission pour la révision du Code pénal, Rapport, Ministère de la 
Justice, Brussel, 1979, 38. 
380

 Over de hervormingen: F. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 
Kluwer, 2007, 119-126. 
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IV.II.VII Het ontwerp 1087 

 
Krijgt geen gevolg het voorstel van de commissie ter bestudering van de delinquentie in de 
schoot van de krijgsmacht om de maximumduur van het zwaar arrest op 30 dagen te brengen en 
te voorzien in een ‘afhouding van de wedde van 20 % voor het weddetrekkend personeel’. 
 
Krijgt evenmin gevolg het wetsontwerp 1087 (1993) met volgende krachtlijnen: 1° invoeren in 
‘politiezaken’ van de tuchtrechtelijke straf en de geldboete, 2° herdefiniëren van de militaire 
tuchtstraffen – de opsomming in de tuchtwet van 14 januari 1975 was grotendeels ‘bevestigend’ – 
en 3° aannemen van een wettelijke grondslag voor de vernietigingsbevoegdheid van de chef van 
de generale staf. 
 
In het licht van het voorschrift van artikel 5 EVRM en het arrest-Engel (EHRM - 1976) heeft de 
Afdeling Wetgeving van de Raad van State bezwaar tegen de tuchtsanctie ‘zwaar arrest’ die door 
de Belgische militaire tuchtrechterlijke overheid kan worden opgelegd, eenmaal het wetsontwerp 
aangenomen is. 
 

 

 

IV.II.VII.1. Het voorontwerp 

 

172. De Commissie ter bestudering van de delinquentie in de schoot van de krijgsmacht 

(afgekort: CEDA), opgericht bij het M.B. van 11 oktober 1985, stelde in 1986 voor om de 

maximumduur van het zwaar arrest op 30 dagen te brengen en te voorzien in een 

‘afhouding van de wedde van 20 % voor het weddetrekkend personeel’.381 Dit voorstel 

tot hervorming heeft geen gevolg gekregen.382 De werkzaamheden van de CEDA 

brachten de regering er wel toe in april 1991 een ‘voorontwerp van wet houdende 

wijziging van de bestaande bepalingen op strafrechtelijk en tuchtrechtelijk gebied 

alsmede van de dienstplichtwetten gecoördineerd op 30 april 1962’ aan te nemen.383 De 

krachtlijnen van het tuchtluik waren: 1° invoeren in ‘politiezaken’ van de tuchtrechtelijke 

straf en de geldboete – tot dan toe was dat niet voorgeschreven in het Militair 

Strafwetboek – , 2° herdefiniëren van de militaire tuchtstraffen – de opsomming, 

ontleend aan de tuchtwet van 14 januari 1975, was grotendeels ‘bevestigend’ – en 3° 

                                                 
381

 Zie V. HEYENS, De rechtspleging inzake militaire tucht: een kritische evaluatie, onuitgegeven 
indverhandeling brevet van militair administrateur, Brussel, 1992, 66-69. Eveneens Parl. St. Senaat 
1993-94, nr. 1087/1, 1. 
382

 Het pecuniair tuchtluik liet de wetgever daarentegen niet onberoerd, wat de (te demilitariseren) 
rijkswacht betrof: de wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 
rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de rijkswacht voorzag in nieuwe 
‘tuchtstraffen’, waaronder de inhouding van wedde (B.S. 31 juli 1992). 
383

 V. HEYENS, o.c., Bijlage H. 
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aannemen van een wettelijke grondslag voor de vernietigingsbevoegdheid van de chef 

van de generale staf.384 

 

173. Zo zou in ‘politiezaken’ krachtens het nieuwe artikel 1 van het Militair Strafwetboek 

de rechter ook een ‘tuchtrechtelijke straf van zwaar arrest’ of een ‘geldboete’ kunnen 

uitspreken. In het nieuwe artikel 14 van het Militair Strafwetboek zou er voortaan sprake 

zijn van ‘de straf van zwaar arrest uitgesproken als tuchtrechtelijke straf door de rechter. 

Hiervoor wordt de bepaling die opgenomen werd in de wet van 14 januari 1975 

houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht, overgenomen. Deze straf van 

strafrechtelijke aard is een vrijheidsberovende straf maar beantwoordt aan de eisen van 

het (EVRM), aangezien het militaire gerecht een ‘bevoegde rechtbank’ is in de zin van 

artikel 5, 1, (a) (…). Deze straf wordt op het strafregister ingeschreven omdat ze 

gelijkgesteld wordt met een politiestraf. Dit artikel laat toe deze straf in de eenheid te 

laten uitvoeren en komt derhalve tegemoet aan de bezorgdheid het aantal 

veroordeelden te verlagen die verplicht zijn hun straf in een gevangenis uit te zitten’.385 

 

174. In deze verantwoording van artikel 6 van het ontwerp liet de Regering niet na de 

evolutie van de rechtspraak te betreuren: ‘Het Militair Strafwetboek voorziet in 

tuchtrechtelijke straffen, op te leggen door de strafrechter, voor twee specifieke militaire 

misdrijven: het feit voor een schildwacht slapend of dronken op zijn post te zijn 

gevonden in vredestijd (artikel 24) en de postverlating in vredestijd zonder op wacht te 

staan (artikel 25). Hetzelfde strafwetboek bepaalt anderzijds dat, wanneer verzachtende 

omstandigheden aanvaard zijn, de afzetting en de militaire gevangenisstraf kunnen 

vervangen worden door tuchtrechtelijke straffen (artikel 59). De aard van deze straffen 

werd door de wetgever niet duidelijk bepaald en gaf aanleiding tot uiteenlopende 

interpretaties van de rechtspraak. In zijn arrest van 26 mei 1952 schijnt het Hof van 

Cassatie een eindpunt gesteld te hebben aan de aarzelingen die zijn rechtspraak heeft 

gekend door te stellen dat, gezien het Militair Strafwetboek (in zijn artikel 1) slechts twee 

soorten straffen kent (de criminele en de correctionele straffen), de tuchtrechtelijke 

straffen die erin voorzien zijn enkel van correctionele aard kunnen zijn en inbreuken 

beteugelen die wanbedrijven zijn. De Regering betreurt deze gang van zaken. Wanneer 

de rechters tuchtrechtelijke straffen opleggen (…) verdienen deze straffen niet 

noodzakelijk de kwalificatie van correctionele straffen’.386 

                                                 
384

 In een dergelijke vernietigingsbevoegdheid was reeds voorzien in artikel 29 van het K.B. van 19 juni 
1980. 
385 Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1087/1, 2-3. Artikel 14 was opgeheven bij de wet van 24 juli 1923.  
386

 Bedoeld werd: Cass. 26 mei 1952, Pas. 1952, I, 615. F. GORLE, Militair Strafrecht, Story, 1993, p. 
62, nr. 189. Zie supra, 'Strafrechter en tuchtstraffen'. 
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175. Verder zou enkel het zwaar arrest nog een zware straf zijn, ook voor officieren.387 

Artikel 16 van het ontwerp 1087 bepaalde: ‘Dit artikel definieert het zwaar arrest 

uitgesproken als tuchtstraf. De regel is dat deze niet vrijheidsberovend is. Vergeleken 

met de tekst zoals die voorkwam in de wet van 14 januari 1975 (…) onderscheidt het 

nieuwe artikel 27 zich van het vorige op het volgende punt: het zwaar arrest impliceert 

niet meer de afzondering van elke gestrafte; zij voeren hun straf uit op een plaats 

aangeduid door de militaire overheid’.388 De minister van Landsverdediging 

verantwoordde de kwalificatie van lichte straf voor het eenvoudig arrest van de officieren 

als volgt: ‘Het is vanzelfsprekend dat het zwaar arrest, zoals vroeger, een zware straf 

moet blijven die enkel mag opgelegd worden door de korpscommandant. Er bestaat 

echter geen enkele reden om het eenvoudig arrest opgelegd aan officieren in deze 

categorie te behouden terwijl het eenvoudig arrest opgelegd aan de militairen beneden 

de rang van officier beschouwd wordt als een lichte straf. Dit mag echter niet tot gevolg 

hebben dat een eenvoudig arrest voortaan door eenheidscommandanten aan officieren 

onder hun bevel zou mogen opgelegd worden. Om evidente redenen, die innig 

verbonden zijn met het leven zij aan zij in de eenheden, dringt het zich op dat deze 

bevoegdheid voorbehouden zou blijven aan de korpscommandanten, de enigen die een 

algemene disciplinaire strafbevoegdheid bezitten. Het feit dat het eenvoudig arrest 

opgelegd aan officieren de hoedanigheid van zware straf verliest heeft gevolgen op de te 

volgen procedure voor het opleggen en uitwissen van deze straf’.389 

 

176. Ten slotte bepaalde artikel 20 van het ontwerp: ‘De bepaling die aan alle 

hiërarchische chefs van de officier die een straf had opgelegd de toelating geeft deze 

straf te hervormen bleek niet te kunnen toegepast worden. Op aanbeveling van de 

regering wordt het hervormingsrecht bepaald bij artikel 32 van dezelfde wet, bij 

ontstentenis van beroep, beperkt tot de korpscommandant van de gestrafte militair. 

Indien dit voorstel aanvaard wordt zal het nochtans nodig zijn, en dit in het belang van 

de betrokken militairen, een wettelijke basis te geven aan het recht een straf te 

vernietigen dat bij artikel 29 van het (K.B.) van 19 juni 1980 betreffende de militaire 

tuchtrechtspleging toegekend is aan de chef van de generale staf. In dit besluit wordt dit 

                                                 
387

 De tuchtwet van 14 januari 1975 bepaalt dat het licht arrest voor officieren een zware straf is. V. 
HEYENS achtte dit onderscheid tussen officieren en andere militairen discriminerend, dit evenwel 
zonder te verduidelijken welke regeling aan te nemen: of het licht arrest is een zware straf voor alle 
militairen, of enkel het zwaar arrest is een zware straf (o.c., 68).  
388

 Parl. St. 1993-94, nr. 1087/1. 
389

 Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1087/1, 9. Het onderscheid tussen lichte straf en zware straf bepaalt 
de tot straffen bevoegde autoriteit en de raadpleging van een tuchtraad (artikel 31, § 1 van de wet van 
14 januari 1975; afdeling 2 van het K.B. van 19 juni 1980). 



 120 

recht gerechtvaardigd door een beroep te doen op het hervormingsrecht waarvan de 

uitoefening toekomt aan elke hiërarchische chef van de gestrafte en bijgevolg ook aan 

de chef van de generale staf'.390 

 

 

IV.II.VII.2. Advies van de Afdeling Wetgeving 

 

177. Dat deze hervorming van het tuchtstatuut van de militairen niet tot een goed einde 

gebracht werd, houdt wellicht ook verband met het gegeven dat een hervorming van de 

militaire rechtbanken (in vredestijd) aan de orde was.391 De verdere behandeling van het 

wetsontwerp brengt wel één en ander aan het licht. De Raad van State, die op 26 

september 1991 verzocht was om de minister van Landsverdediging van advies te 

dienen, formuleerde op 29 juni 1992 ‘algemene opmerkingen’ en ‘bijzondere 

opmerkingen’. In het eerste luik wees de Afdeling Wetgeving niet alleen op de legistieke 

noodzaak om meer aandacht te besteden aan de demilitarisatie van de rijkswacht.392 De 

Raad wees ook op een mogelijke begripsverwarring over de term ‘tuchtstraf’: ‘Het 

ontwerp maakt van de tuchtrechtelijke straffen militaire politiestraffen. Voorts stelt het 

ontwerp de militaire strafrechter in staat om niet alleen tuchtrechtelijke straffen uit te 

spreken, doch ook tuchtstraffen, terwijl tot dusver deze laatste steeds door de militaire 

overheid werden uitgesproken. Nu hebben de tuchtrechtelijke straf en de tuchtstraf 

dezelfde benaming, dezelfde inhoud, met als enige uitzondering het zwaar arrest, doch 

verschillende gevolgen, inzonderheid met betrekking tot de aantekening in het 

strafregister of het strafblad. Een zodanige toestand kan niet alleen tot verwarring leiden, 

doch ook tot discriminerende toestanden. Om zulks te voorkomen wordt voorgesteld het 

de rechter niet mogelijk te maken tuchtstraffen uit te spreken, doch erin te voorzien dat 

deze de mogelijkheid behoudt om de militair naar diens korpscommandant te verwijzen 

om hem krijgstuchtelijk te doen straffen, zoals wordt voorgeschreven bij artikel 24 § 1 

                                                 
390

 Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1087/1. Artikel 20: ‘Bij voorstel van de Regering wordt de nieuwe 
bepaling, waarbij het hervormingsrecht beperkt wordt tot de korpscommandant van de gestrafte, 
aangevuld met een tweede paragraaf dat op ondubbelzinnige wijze het vernietigingsrecht in het leven 
roept en de gevallen bepaalt voor dewelke het van toepassing kan zijn.’ 
391

 Over de verklaring van maart 1992 (regering-Dehaene): F. GORLE, Militair Strafrecht, Story, 1993, 
p. 3, nr. 5. 
392

 De demilitarisatie van de rijkswacht was aan de orde sedert 1991. Artikel 1, § 1, 1ste en 2de lid, van 
de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het actief kader van het 
operationeel korps van de rijkswacht, gewijzigd bij artikel 17 van de wet van 18 juli 1991 – met andere 
woorden de wet waarbij de rijkswacht gedemilitariseerd werd – : ‘De leden van het personeel van de 
rijkswacht blijven onder de wetten en reglementen vallen die van toepassing zijn op het personeel van 
de krijgsmacht, zoals deze in voorkomend geval aan hun bijzondere toestand zijn aangepast. De 
wijzigingen die in voornoemde wetten en reglementen na 1 januari 1992 worden aangebracht, zijn op 
de leden van het personeel van de rijkswacht slechts toepasselijk indien dit uitdrukkelijk is bepaald.’ 
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van het Wetboek van militaire Strafvordering, huidige lezing. Voorts moeten de 

verschillende, in artikel 1 omschreven tuchtrechtelijke straffen die de rechter kan 

uitspreken nauwkeurig en precies worden bepaald, waarbij de gelijkenissen en de 

verschillen duidelijk tot uiting komen’.393 Welke discriminerende toestanden de Raad van 

State precies voor ogen had, is onduidelijk. 

 

178. In de ‘bijzondere opmerkingen’ onderzocht de Raad van State de 

overeenstemming van de voorgestelde tuchtstraffen met het EVRM. J. VELAERS 

noteerde over dit advies inzake de ‘vrijheidsberoving van militairen bij tuchtmaatregel’: 

‘Artikel 5 EVRM houdt geen uitdrukkelijke bepaling in over de vrijheidsberoving van 

militairen in het kader van het tuchtrecht. De Raad van State diende zich uit te spreken 

over de tuchtsanctie ‘het zwaar arrest’, dat een afzondering in een gesloten lokaal met 

zich kan brengen. De Raad herinnerde aan het arrest van 8 juni 1976 van het (EHRM) in 

de zaak Engel. (…). Daarin wordt gesteld dat het mogelijk is dat een tuchtstraf die 

zonder twijfel zou kunnen worden opgevat als een vrijheidsberoving indien ze op een 

burger wordt toegepast, dat kenmerk niet vertoont indien ze op een militair toegepast 

wordt. Desalniettemin zal die tuchtstraf binnen de werkingssfeer van artikel 5 vallen 

wanneer ze beperkingen inhoudt die duidelijk afwijken van de normale 

levensomstandigheden binnen de strijdkrachten van de Verdragsluitende Staten. Het 

Hof oordeelde dat zwaar arrest, dat betekent dat de gestrafte militair de gehele dag in 

een cel doorbrengt, een zodanige vrijheidsberoving uitmaakt en strijdig is met artikel 5, 

par. 1 (…), aangezien zwaar arrest niet wordt uitgesproken door een rechtbank en niet 

tot doel heeft de uitvoering van een bij de wet voorgeschreven verplichting te 

waarborgen noch (de militair voor) de bevoegde rechterlijke overheid te brengen. In het 

licht van dit arrest had de Raad van State bezwaar tegen de tuchtsanctie ‘zwaar arrest’ 

die door de Belgische militaire tuchtrechterlijke overheid kan worden opgelegd’.394  

                                                 
393

 In de Franse versie van het advies noteren we de termen ‘peine disciplinaire’ en ‘punition 
disciplinaire’ voor de termen ‘tuchtrechtelijke straf’ en ‘tuchtstraf’. De opsteller van het voorontwerp 
verloor wellicht artikel 59 Mil. Sw. uit het oog: bij verzachtende omstandigheden kan de rechter 
immers de afzetting vervangen door tuchtstraffen die opgevoerd kunnen worden tot vijfmaal het bij het 
tuchtreglement bepaalde maximum en de militaire gevangenisstraf kan vervangen worden door 
tuchtstraffen (nvdr: in de Franse versie ‘peines disciplinaires’) die tot het dubbele van het bij het 
tuchtreglement bepaalde maximum opgevoerd kunnen worden. 
394 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State ..., 113-114. In het licht van de rechtspraak over 
de onontvankelijkheid van verzoekschriften tot vernietiging van een militaire tuchtstraf – ‘kleine’ 
tegenover ‘grote’ tucht – kan de term ‘tuchtmaatregel’ voor misverstand zorgen. De auteur voegt 
eraan toe: ‘Het advies werd gevolgd (S 93-94, 1087/1, G).’ Op p. 987 wordt verwezen naar de wet van 
31 december 1992, B.S. 8 januari 1993. Het ontwerp werd evenwel pas neergelegd bij de Senaat op 
20 mei 1994 en het Verslag dagtekent van 1 februari 1995. Het kan dus niet de wet van 31 december 
1992 zijn, die overigens geen betrekking had op de materie aangesneden in het ontwerp ‘1087/1’. De 
wetgever heeft het advies evenmin impliciet gevolgd vermits de omstreden bepaling (over het zwaar 
arrest) nog steeds bestaat in de tuchtwet van 14 januari 1975 en derhalve (nog) niet opgeheven werd. 
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179. Vraag is of de bijzondere opmerkingen betrekking hadden op het in te stellen 

disciplinair zwaar arrest. Hoe het ook zij, de Raad van State sprak zich niet uit over de 

overeenstemming met de artikelen 12, 144 en 145 van de Grondwet; evenmin boog de 

Raad zich over het vraagstuk van de toegang tot een rechter wanneer de militair, hoewel 

hij na de tuchtprocedure een lichte tuchtstraf opliep, had moeten aankijken tegen een 

zwaardere tuchtstraf zoals het zwaar arrest. 

 

 

IV.II.VII.3. Amendementen 

 

180. De Ministerraad besprak op 24 januari 1994 een tweede maal het ontwerp. Op 20 

mei 1994 werd het wetsontwerp bij de Senaat ingediend.395 De Regering diende 

amendementen in. Ze wenste artikel 1 van het Militair Strafwetboek aan te vullen met 

een nieuwe straf in correctionele en politiezaken, namelijk het ‘militair arrest’. In de 

verantwoording werd enerzijds uitgelegd dat de geldboete in politiezaken zoals in 

correctionele zaken niet meer als specifieke militaire straf behouden zou worden, maar 

dat het gemeenrecht toegepast zou worden. Anderzijds: ‘Om meer rekening te houden 

met de tweede algemene opmerking van de Raad van State (…) en om elke verwijzing 

naar het tuchtrecht dat geen straffen maar tuchtstraffen kent, weg te laten, wordt het 

opschrift ‘tuchtrechtelijke straf van zwaar arrest’ vervangen door ‘militair arrest’. Deze 

nieuwe terminologie zal in de toekomst alle verwarring uitsluiten tussen het militair 

strafrecht en het militair tuchtrecht waarnaar niet meer verwezen moet worden, behalve 

via artikel 24 van (…) het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger. Bovendien is 

de regering van mening dat in de straf van militair arrest moet worden voorzien zowel in 

correctionele zaken als in politiezaken om ze in overeenstemming te brengen met de 

gemeenrechtelijke straffen.’ Tijdens de bespreking voegde de minister van 

Landsverdediging er nog aan toe: ‘Het militair arrest vervangt de tuchtstraf en (er) wordt 

eveneens een specifieke militaire strafrechtelijke straf (ingevoerd). Het militair arrest 

vervangt in feite de tuchtstraf ‘het cachot’. Overeenkomstig de bepalingen van het 

(EVRM) mag dat geen vrijheidsstraf zijn.’ Zoals vermeld, is het uiteindelijk bij een 

wetsontwerp gebleven. 

  

                                                 
395

 Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1087-2, 2-3. 
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IV.II.VIII Demilitarisatie van de rijkswacht en geïntegreerde politiedienst  

 
Bij de demilitarisatie van de rijkswacht (1992-1994) worden de personeelsleden van dit korps 
onderworpen aan een nieuw tuchtstatuut dat op zijn beurt het gemeenschappelijke tuchtstelsel 
voor de federale en lokale politiediensten, aangenomen in 1999, zal inspireren. 
 
Zo wordt een nieuwe, enige tuchtstraffenschaal aangenomen: van waarschuwing tot het ontslag 
van ambtswege. Hierbij wordt het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' tucht verlaten en ruimen 
eenvoudig en zwaar arrest plaats voor de inhouding van wedde (1992).  
 
Voor een andere straf dan waarschuwing of blaam voorziet de wet in de raadpleging van een 
onderzoeksraad, een permanent orgaan op nationaal niveau met drie kamers; de voorzitter is een 
zittend magistraat van een hof van beroep, de bijzitters worden paritair aangewezen door de 
representatieve syndicale organisaties van het rijkswacht-personeel en de commandant van de 
rijkswacht. De vaststelling van de onderzoeksraad betreffende de feiten en de eventuele 
tenlastelegging bindt de overheid die bevoegd is om te straffen; ze mag wel afwijken van de 
voorgestelde straf. De wet waarborgt dat in elke fase van de tuchtprocedure het betrokken 
personeelslid zich naar keuze kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat, een lid 
van een erkende syndicale organisatie van het rijkswachtpersoneel of een personeelslid. 
 
In 2001 wordt de tuchtraad ingesteld, een permanent orgaan op nationaal niveau met één of 
meer Nederlandstalige kamers, één of meer Franstalige kamers en één Duitstalige kamer. Elke 
kamer heeft een zittend magistraat als voorzitter en twee bijzitters, waarvan de ene lid is van de 
federale politie en de andere lid is van de lokale politie. Als betrokkene lid is van het administratief 
en logistiek kader, wordt één van de bijzitters vervangen door een lid van dat kader. 
 
Andere innovaties zijn de verzoeken tot heroverweging of tot herziening en de gegevensbank 
voor de tuchtrechtspraak. 
 

 

 

 

IV.II.VIII.1. Wet van 24 juli 1992 

 

181. Krachtens artikel 2, § 1 van de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht maakte 

deze geleding van de gewapende macht deel uit van de krijgsmacht.396 De rijkswacht 

werd gedemilitariseerd bij de wet van 18 juli 1991 (tot wijziging van de wet van 2 

december 1957 op de rijkswacht) en, in navolging ervan, de wet van 24 juli 1992 (tot 

wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van het personeel 

van het actief kader van de rijkswacht), die in werking trad op 1 juli 1994.397  

  

                                                 
396 B.S. 12 december 1957. Andere machten waren de landmacht, de luchtmacht en de zeemacht. 
397

 B.S. respectievelijk 26 augustus 1991 en 31 juli 1992. De wet van 24 juli 1992 trad op 1 juli 1994 in 
werking bij het K.B. van 17 juni 1994 (B.S. 28 juni 1994). Over de redelijke termijn om de wet van 24 
juli 1992 in werking te laten treden: zie R.v.St. nr. 141.102, 23 februari 2005, Brion, Arbitragehof nr. 
35/93, 6 mei 1993.  
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182. De nieuwe statutaire wet voorzag in tuchtstraffen. Artikel 24/13, § 1 van de wet van 

27 december 1973 (betreffende het statuut van het operationeel korps van de rijkswacht) 

luidde voortaan: ‘De tuchtstraffen zijn: 1° de waarschuwing, met of zonder ongunstige 

vermelding; 2° de blaam; 3° de inhouding van bezoldiging; 4° de non-activiteit bij 

tuchtmaatregel; 5° de tuchtrechtelijke terugzetting in graad; 6° de ambtshalve 

pensionering, al of niet voorafgegaan door de non-activiteit bij tuchtmaatregel; 7° het 

ontslag van ambtswege. Deze tuchtstraffen zijn slechts toepasselijk op de leden van het 

beroepspersoneel’.398 Tijdens de parlementaire werkzaamheden verduidelijkte de 

minister van Binnenlandse Zaken dat de Raad van State deze tuchtstraffen kon 

vernietigen.399 Krachtens artikel 27, § 1 van de wet van 24 juli 1992 bleef ‘de wet van 14 

januari 1975 van toepassing op de tuchtrechtsplegingen ten laste van de 

personeelsleden van de rijkswacht waarin het inleidend verslag aan de betrokken 

personeelsleden reeds ter kennis was gebracht (op 1 juli 1994)’.400 Artikel 24/13, § 3 

bepaalde dat maatregelen van inwendige orde vastgesteld werden in een reglement van 

inwendige orde door de commandant van de rijkswacht in overeenstemming met de 

richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken.401 

  

183.  Artikel 24/25 van de wet van 27 december 1973 bepaalde dat de tuchtstraffen in 

eerste en laatste aanleg opgelegd werden. Wat de waarschuwing en de blaam betreft, 

kon de commandant van de rijkswacht, ambtshalve of op vraag van het betrokken 

personeelslid, de straf vernietigen indien procedureregelen geschonden waren, indien 

het bewijs werd geleverd dat het betrokken personeelslid het tuchtvergrijp waarvoor de 

straf was opgelegd, niet gepleegd had en dat dit bewijs niet in de loop van de 

rechtspleging geleverd was kunnen worden om een reden onafhankelijk van de wil van 

het personeelslid of indien de commandant van de rijkswacht oordeelde dat de feiten 

onder de gegeven omstandigheden geen tuchtvergrijp vormden.402 Krachtens artikel 

24/30, § 3 adieerde de korpscommandant de onderzoeksraad indien hij van oordeel was 

dat een andere straf dan waarschuwing of blaam moest worden opgelegd. Deze 

onderzoeksraad was een permanent orgaan op nationaal niveau met drie kamers; de 

                                                 
398

 Let op de keuze van de term ‘tuchtstraffen’ en niet ‘tuchtmaatregelen’. 
399

 Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1428/1, 2 en 4. 
400

 De demilitarisatie hield in dat verenigingen van militairen geen actueel belang meer hadden bij de 
betwisting van bepalingen van de ‘militaire’ tuchtregeling die enkel het personeel van de rijkswacht 
betroffen. R.v.St. nr. 69.331, 3 november 1997, vzw Onderling Steunfonds Syndic. 
401

 Artikel 24/13, § 13, 2de lid van de wet van 27 december 1973 luidde: ‘De maatregelen bedoeld in 
het 1° en 2° en de wijze waarop zij worden toegepast, zijn vervat in een reglement van inwendige 
orde, opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze legt de 
richtlijnen voor advies voor aan de Minister van Justitie, vooraleer ze aan de commandant van de 
rijkswacht te richten.’ Zie R.v.St. nr. 120.622, 16 juni 2003, Gillis. 
402 Analoog met artikel 29 van het K.B. van 19 juni 1980. 
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voorzitter was een zittend magistraat van een hof van beroep, de bijzitters werden 

paritair aangewezen door de representatieve syndicale organisaties van het rijkswacht-

personeel en de commandant van de rijkswacht. De vaststelling van de onderzoeksraad 

betreffende de feiten en de eventuele tenlastelegging bonden de overheid die bevoegd 

was om te straffen; ze mocht wel afwijken van de voorgestelde straf. Artikel 24/36 

waarborgde dat in elke fase van de tuchtprocedure het betrokken personeelslid zich 

naar keuze kon laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat, een lid van een 

erkende syndicale organisatie van het rijkswachtpersoneel of een personeelslid. 

 

184. Artikel 24/38, § 2 van de wet van 27 december 1973 bepaalde dat de 

tuchtprocedure in beginsel geschorst was tot de gerechtelijke overheden het dossier 

meedeelden.403 Hetzelfde gold voor de verjaring van de tuchtvordering.404 Artikel 24/40 

voorzag erin dat iedere strafrechtsmacht die belast was met de vervolging van een 

misdrijf dat weinig ernstig scheen te zijn, het verdachte personeelslid naar de 

commandant van de rijkswacht mocht verwijzen om tuchtrechtelijk te worden gestraft en 

dat dezelfde bevoegdheid werd verleend aan het openbaar ministerie, alsmede aan de 

raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling.405 

  

185. Voor dit onderzoek is het belangrijk om weten dat in het voorontwerp de straf van 

‘onbezoldigde prestaties’ niet in eerste en laatste aanleg uitgesproken werd, dit in 

tegenstelling tot de andere tuchtstraffen.406 De Afdeling Wetgeving adviseerde: ‘Een 

zodanig onderscheid kan niet worden gewettigd en schendt het beginsel dat is 

neergelegd in artikel 6 van de Grondwet. Bovendien worden in de ontworpen tekst niet 

bepaald bij welke overheid het beroep moet worden ingesteld en ook niet welke 

grondbeginselen van toepassing zijn op de beroepsprocedure, voor het vaststellen 

waaraan de Koning een algemene delegatie wordt verleend’.407 De minister van 

Binnenlandse Zaken verliet daarop de denkpiste van een beroep: ‘In het instellen van 

een systematisch verhaal bij de Koning werd evenmin voorzien, gelet op het feit dat een 

algemeen verhaal bij de Raad van State mogelijk is en dat de zwaarste straffen reeds 

door de Minister van Binnenlandse Zaken of door de Koning zullen worden opgelegd’.408 

                                                 
403

 R.v.St. nr. 118.480, 18 april 2003, Amory, nr. 92.472, 22 januari 2001, Keyen. 
404

 De tuchtvordering met het oog op de toepassing van (i) waarschuwing en blaam, (ii) inhouding van 
bezoldiging en (iii) straffen zwaarder dan deze pecuniaire inhouding, verjaarde respectievelijk na zes 
maanden, een jaar of twee jaar na de datum van de feiten. Artikel 24/38, § 1 van de wet van 27 
december 1973. 
405

 R.v.St. nr. 161.015, 5 juli 2005, Martens. 
406

 In de wet van 27 december 1973 verscheen de ‘inhouding van wedde’ nadat de Raad van State de 
term ‘niet-bezoldigen van bepaalde prestaties’ had voorgesteld. 
407

 Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1428/1, 12. Artikel 6 van de Grondwet, hernummerd tot artikel 10. 
408

 Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1428/1, 5. 
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Wat de demilitarisatie betreft, betoogde hij dat het ontwerp ‘breekt opzettelijk met het 

onderscheid dat kenmerkend is voor de krijgsmacht, tussen (militaire) tuchtstraffen en 

administratieve maatregelen waarbij enkel deze laatste vatbaar zijn voor een 

verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State. (…) Het is van belang op te merken 

dat onder deze straffen, die allen het voorwerp van een verzoekschrift bij de Raad van 

State kunnen uitmaken, de oude tuchtstraffen van eenvoudig en zwaar arrest die 

moeilijk denkbaar zijn in de schoot van een politiekorps, dat zijn militair karakter heeft 

verloren, niet voorkomen’.409 De minister meende dat dit gevolgen had voor de schaal 

van tuchtstraffen: ‘Een te groot hiaat tussen de zwaarste ‘militaire tuchtstraf’ (het zwaar 

arrest) en de lichtste statutaire maatregel (de non-activiteit bij tuchtmaatregel). Deze 

vaststelling wint nog aan belang, omdat zoals reeds uiteengezet bij de algemene 

bespreking, het ontwerp nog slechts in een schaal van tuchtstraffen voorziet, waarin de 

militaire tuchtstraffen ‘eenvoudig en zwaar arrest’ niet werden opgenomen’.410 Zo dook 

de inhouding van wedde op, een tuchtstraf die, zoals eerder aangehaald, de commissie 

ter bestudering van de delinquentie in de schoot van de krijgsmacht had voorgesteld.411 

 

 

IV.II.VIII.2. Wet van 13 mei 1999 

 

186. De wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de 

politiediensten ligt in het verlengde van de wet van 7 december 1998 « tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus », waarvan artikel 

139, 2de lid, bepaalt dat « de tuchtregeling voor de politieambtenaren, voor de 

hulpagenten van politie en voor het personeel van het administratief en logistiek kader 

[…] bij wet [wordt] bepaald ».412 De nieuwe wet voert tegen uiterlijk 1 januari 2001 een 

gemeenschappelijk tuchtstelsel in voor de federale en lokale politie, dit zowel voor het 

personeel van het operationeel kader als dat van het administratief en logistiek kader en 

van de algemene inspectie. Zij geldt niet voor personeelsleden die bij 

arbeidsovereenkomst zijn aangeworven (artikelen 2 en 74). Artikel 3 van de wet bepaalt: 

« Elke handeling of gedraging, zelfs buiten de uitoefening van het ambt, die een 

tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die van aard is de waardigheid van het 

                                                 
409

 Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1428/1, 11. 
410

 Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1428/1, 12. 
411

 Zie V. HEYENS, De rechtspleging inzake militaire tucht: een kritische evaluatie, onuitgegeven 
eindverhandeling brevet van militair administrateur, Brussel, 1992, 66-69. Eveneens Parl. St. Senaat 
1993-94, nr. 1087/1, 1. Commissie ter bestudering van de delinquentie in de schoot van de 
krijgsmacht (afgekort: CEDA), opgericht bij het M.B. van 11 oktober 1985, 
412

 B.S. 16 juni 1999, 2de editie. 



 127 

ambt in het gedrang te brengen, is een tuchtvergrijp en kan aanleiding geven tot het 

opleggen van een tuchtstraf ». Volgens de indieners van het wetsvoorstel dat tot de wet 

van 13 mei 1999 zou leiden, had de wet in de eerste plaats de verbetering van de 

ambtsuitoefening en de dienstverlening tot doel.413 Uit de parlementaire voorbereiding 

blijkt dat de wetgever een uniforme, snelle en efficiënte tuchtprocedure heeft willen 

invoeren zonder afbreuk te doen aan de rechten van de verdediging. Hij heeft de 

korpsoversten van de lokale politie alsmede de leidinggevende officieren van de federale 

politie ruimere tuchtbevoegdheden verleend, maar de hogere overheden kunnen de 

tuchtzaken evoceren. In de rechtspleging voor de zwaardere tuchtvergrijpen is het 

optreden van een onafhankelijke tuchtraad als adviesorgaan voorgeschreven. In 

tegenstelling tot wat was vooropgesteld in artikel 139, 2de lid, van voormelde wet van 7 

december 1998, voorziet de wet van 13 mei 1999 niet in een georganiseerd 

administratief beroep. In de uiteenzetting van de krachtlijnen van het ontwerp werd wel 

verduidelijkt dat alle tuchtstraffen het voorwerp kunnen uitmaken van een verzoekschrift 

tot schorsing en vernietiging bij de Raad van State.414 We vermelden hierna bepalingen 

die aanduiden hoe de wetgever zijn voorbehouden prerogatieven hier anders opvatte 

dan bij het aannemen van de militaire tuchtwet van 14 januari 1975, waarin hij het hield 

bij een (te) ruime delegatie aan de Koning om de tuchtprocedure te bepalen.415 Deze 

bepalingen vormen uiteraard ook een denkpiste in geval van herziening van deze 

Tuchtwet. 

 

187. Artikel 17 maakt een onderscheid tussen de « gewone » tuchtoverheden en de « 

hogere » tuchtoverheden. De gewone tuchtoverheid kan « lichte » tuchtsancties 

opleggen (gaande van de waarschuwing tot de schorsing van ten hoogste vijftien 

dagen). De hogere tuchtoverheid kan zowel « lichte » tuchtsancties opleggen als « 

zware » (gaande van een schorsing van meer dan vijftien dagen tot de afzetting). De 

tuchtsancties zijn opgesomd en nader omschreven in de artikelen 4 tot 16. De meest 

ingrijpende « lichte » tuchtsanctie is een schorsing (non-activiteit) tot vijftien dagen, wat 

gepaard gaat met een weddeverlies van vijfentwintig procent van de brutowedde. De 

minst ingrijpende « zware » tuchtsanctie is de schorsing van meer dan vijftien dagen tot 

ten hoogste drie maanden, met een weddeverlies van vijfentwintig procent van de 

brutowedde voor de eerste vijftien dagen en van veertig procent vanaf de zestiende dag. 

                                                 
413

 Parl. St. Kamer 1998-1999, nr. 1965/1, 1-2. Er is wel degelijk sprake van een wetsvoorstel. In de 
inleiding werd gesteld: ‘Schuilt achter elke tuchtstraf uiteraard een bedoeling tot straffen, toch heeft zij 
in de eerste plaats een pedagogisch streefdoel, namelijk de verbetering van de ambtsuitoefening en 
de dienstverlening waarvan de bakens worden uitgezet door voormelde wetsartikelen.’ 
414

 Parl. St. Kamer 1998-1999, nr. 1965/1, 2-3 en 7, evenals nr. 1965/6, 2 en 7. 
415

 Delegatie aan de Koning om de militaire tuchtrechtspleging in eerste aanleg en in beroep te 
bepalen en hierbij de regels vast te stellen volgens welke het recht op verdediging wordt uitgeoefend. 
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Een nettowedde gelijk aan het bestaansminimum moet gewaarborgd blijven. Zolang er 

nog geen uitspraak is van de gewone tuchtoverheid, kan de hogere tuchtoverheid een 

zaak evoceren en voortzetten (artikel 18). In de artikelen 19 tot en met 24 is 

gepreciseerd wie de bevoegde tuchtoverheden zijn. De artikelen 32 tot en met 38, 

waarin de respectieve procedures voor de gewone en hogere tuchtoverheden zijn 

vastgesteld, worden voorafgegaan door bepalingen die aan beide procedures 

gemeenschappelijk zijn (artikelen 25 en volgende).  

  

188. Artikel 25 verplicht alle personeelsleden loyaal mee te werken aan 

tuchtonderzoeken, ook wanneer zij daar zelf het voorwerp van zijn.416 Het bepaalt ook 

dat ademproeven mogelijk zijn, alsook doorzoekingen van persoonlijke voertuigen en 

voorwerpen van de betrokkene in de werkplaats. Artikel 26 somt een aantal overheden 

op die de tuchtoverheden kunnen verplichten feiten te onderzoeken met het oog op het 

al dan niet instellen van een tuchtprocedure. Indien de feiten volgens de gewone 

tuchtoverheid niet van die aard zijn dat zij tot een tuchtstraf kunnen leiden, kunnen die 

overheden de zaak voor de hogere tuchtoverheid brengen. Wanneer de tuchtoverheden 

of de tuchtraad oordelen dat het niet aangewezen is de zaak aan de hiërarchische 

overheid toe te vertrouwen, kunnen zij een beroep doen op de algemene inspectie van 

de federale en lokale politie (artikel 27). De tuchtoverheden en de leden van de 

tuchtraad mogen geen ruchtbaarheid geven aan de feiten en aan documenten waarvan 

zij in die hoedanigheid kennis hebben gekregen (artikel 28).  

 

189. De betrokkene heeft in elke stand van de procedure recht op bijstand van een 

advocaat, een personeelslid of een lid van een erkende vakorganisatie. Het inleidende 

verslag moet melding maken van het recht van betrokkene om zich te laten 

vertegenwoordigen of bijstaan (artikel 33, 2de lid, 3°); de tuchtoverheid of de tuchtraad 

kunnen de persoonlijke verschijning bevelen (artikel 29).417 Wanneer de gewone 

tuchtoverheid van oordeel is dat de feiten niet moeten leiden tot een tuchtstraf, stelt zij 

dat vast bij uitdrukkelijk gemotiveerde beslissing, die ter kennis wordt gebracht van de 

betrokkene (artikel 32, 2de lid). Indien de feiten volgens de gewone tuchtoverheid in 

aanmerking komen voor een zware tuchtstraf, dan stuurt zij de zaak door naar de 
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 Vernietigde bepaling: Arbitragehof nr. 4/2001, 25 januari 2001. Zie eveneens R.v.St. nr. 185.277, 9 
juli 2008, De Jonghe, overwegingen 33-37. Voor de rechterlijke orde bepaalt artikel 419, 7° lid van het 
Gerechtelijk Wetboek dat men loyaal moet meewerken aan de tuchtonderzoeken die niet ten laste van 
de magistraat zijn of kunnen worden ingesteld. 
417

 De wet voorziet niet in de bijstand van een verdediger tijdens het voorafgaand administratief 
onderzoek: R.v.St. nr. 185.277, 9 juli 2008, De Jonghe. 
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hogere tuchtoverheid (artikel 32, 4de lid).418 Als de feiten in aanmerking komen voor een 

lichte tuchtstraf, stelt de gewone tuchtoverheid een inleidend verslag op dat aan de 

betrokkene ter kennis wordt gebracht (artikelen 32, 1ste en 3de lid, en 33). De betrokkene 

kan een kosteloze kopie van het dossier krijgen (artikel 34) en beschikt over dertig 

dagen vanaf de ontvangst van het inleidende verslag om schriftelijk een verweer in te 

dienen (artikel 35). Artikel 36 betreft het getuigenverhoor.  

  

190. Uiterlijk vijftien dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van dertig dagen 

wordt de betrokkene in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van de 

tuchtoverheid. De gewone tuchtoverheid kan beslissen al dan niet een tuchtsanctie op te 

leggen of de zaak bij de hogere tuchtoverheid aanhangig te maken. Bij ontstentenis van 

een uitspraak binnen die termijn wordt de gewone tuchtoverheid geacht af te zien van 

vervolging. De beslissing van de gewone tuchtoverheid wordt ook aan de hogere 

tuchtoverheid medegedeeld. Indien de gewone tuchtoverheid beoogt de schorsing bij 

tuchtmaatregel op te leggen, deelt zij die intentie mee aan de betrokkene en, binnen 

dezelfde termijn, aan de hogere tuchtoverheid. Deze laatste kan de zaak evoceren 

binnen drie werkdagen volgend op die mededeling. Wanneer een dergelijke beslissing 

niet ter kennis gebracht worden aan de betrokkene en aan de gewone tuchtoverheid 

binnen voormelde termijn van drie werkdagen, wordt het voorstel van de gewone 

tuchtoverheid geacht een definitieve beslissing te zijn (artikel 37).  

 

191. Artikel 38 regelt de procedure voor de hogere tuchtoverheid. De hogere 

tuchtoverheid die feiten die mogelijk een tuchtvergrijp uitmaken, vaststelt of er kennis 

van krijgt, of die een zaak evoceert, stelt een inleidend verslag op na eventueel een 

onderzoek te hebben bevolen. Wanneer de hogere tuchtoverheid zich rechtstreeks 

belast met de feiten of de zaak evoceert, stelt zij de gewone tuchtoverheid daarvan in 

kennis. Die kennisgeving brengt de onttrekking van de zaak mee voor de gewone 

tuchtoverheid. Als de hogere tuchtoverheid oordeelt dat de feiten niet moeten leiden tot 

een tuchtstraf, wordt die beslissing uitdrukkelijk gemotiveerd en ter kennis gebracht van 

de betrokkene. Oordeelt de hogere tuchtoverheid dat de feiten in aanmerking komen 

voor een lichte tuchtstraf, dan handelt zij of haar afgevaardigde, voor zover nog nodig, 

zoals de gewone tuchtoverheid. Oordeelt de hogere tuchtoverheid dat de feiten in 

aanmerking komen voor een zware tuchtstraf, dan maakt zij de zaak aanhangig bij de 

tuchtraad door de toezending van het inleidende verslag en het dossier en wint zij 
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 R.v.St. nr. 166.482, 10 januari 2007, Staelen. 
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terzelfdertijd de adviezen in van de overheden bedoeld in artikel 24 (artikel 38, 3de, 4de 

en 5de lid). 

  

192.  De artikelen 39 en volgende regelen de procedure voor de tuchtraad die, zoals 

reeds vermeld, optreedt wanneer de hogere tuchtoverheid van oordeel is dat de feiten in 

aanmerking komen voor een zware tuchtstraf. De tuchtraad is een permanent orgaan op 

nationaal niveau met één of meer Nederlandstalige kamers, één of meer Franstalige 

kamers en één Duitstalige kamer. Elke kamer heeft een zittend magistraat als voorzitter 

en twee bijzitters, waarvan de ene lid is van de federale politie en de andere lid is van de 

lokale politie. Als de betrokkene lid is van het administratief en logistiek kader, wordt één 

van de bijzitters vervangen door een lid van dat kader. De betrokkene wordt opgeroepen 

om voor de tuchtraad te verschijnen, uiterlijk op de zestigste dag nadat de hogere 

tuchtoverheid de zaak bij de tuchtraad aanhangig heeft gemaakt. Artikel 45, 2de lid, somt 

de gegevens op die de oproeping dient te bevatten. Die gegevens hebben voornamelijk 

betrekking op de rechten van verdediging van de betrokkene. In beginsel moet de 

betrokkene in eigen persoon verschijnen voor de tuchtraad (artikel 46). De zittingen zijn 

openbaar indien de betrokkene of zijn verdediger dit vragen en dat verzoek niet wordt 

verworpen op grond van een van de motieven opgesomd in artikel 47. Het verdere 

verloop van de behandeling ter terechtzitting is geregeld in de artikelen 48 en volgende. 

Het uiteindelijke advies van de tuchtraad wordt binnen vijftien dagen na het sluiten van 

de debatten ter kennis gebracht van het betrokken personeelslid en van de hogere 

tuchtoverheid (artikel 53). Het advies heeft betrekking op:  

 

1°   de uiteenzetting van de feiten en de toerekening ervan aan het betrokken 

personeelslid;  

2°  het antwoord op de vraag of de feiten een tuchtvergrijp in de zin van artikel 3 

uitmaken voor zover zij bewezen worden geacht;  

3°  de voorgestelde straf (artikel 52).  

 

Het advies is bindend wat het eerste punt betreft. Het advies is bindend in zoverre de 

tuchtraad van oordeel is dat de feiten een tuchtvergrijp uitmaken. Voorts kan de hogere 

tuchtoverheid geen lichtere straf opleggen dan die welke is voorgesteld door de 

tuchtraad.419 Wanneer de hogere tuchtoverheid beoogt af te wijken van het advies, dan 

moet zij de redenen hiertoe aangeven en ze, samen met de voorgenomen straf, ter 

kennis brengen van de betrokkene. Deze kan een schriftelijk verweer indienen binnen 

                                                 
419

 Vernietigd: Arbitragehof nr. 4/2001, 25 januari 2001. 
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tien dagen na de kennisgeving, op straffe van verval (artikel 54). De hogere 

tuchtoverheid deelt aan het betrokken personeelslid haar uitspraak mee binnen dertig 

dagen nadat haar, overeenkomstig artikel 53, het advies van de tuchtraad of het dossier 

zonder advies werd toegestuurd, of nadat zij, overeenkomstig artikel 54, het laatste 

schriftelijk verweer heeft ontvangen.  

 

193. De artikelen 56 tot en met 58 regelen onder meer de verjaring – de termijn is zes 

maanden na kennisname of vaststelling van de feiten – , de inschrijving van de 

tuchtstraffen in een register en hun uitwissing.420 De artikelen 59 en volgende gaan over 

de voorlopige schorsing als ordemaatregel. Ten slotte bevatten de artikelen 66 tot en 

met 74 diverse wijzigings-, opheffings-, overgangs- en slotbepalingen. 

  

 

IV.II.VIII.3. Wet van 31 mei 2001 

 

194. De wet van 31 mei 2001 brengt wijzigingen aan de wet van 13 mei 1999, waarbij 

rekening werd gehouden met verschillende denkpistes: zo de aanpassing van de 

tuchtstraffen, de mogelijkheid voor betrokkene om mondeling te worden gehoord, de 

inrichting van een beroepsprocedure, de invoering van een stelsel voor de herziening 

van de straffen, de aanmaak van een gegevensbank voor tuchtrechtspraak en de 

aanpassing van artikel 54 van de wet van 13 mei 1999 om de hogere tuchtoverheid 

meer bewegingsvrijheid te geven.421 Wat de tuchtstraffen betreft, kan de inhouding van 

wedde uitgevoerd worden aan de hand van bijkomende onbezoldigde prestaties die aan 

het personeelslid worden voorgesteld en door hem worden aanvaard. De schorsing bij 

tuchtmaatregel en de inhouding van wedde worden bij de zware tuchtstraffen gevoegd; 

de tuchtstraf van ‘terugzetting in graad’ wordt opgeheven. Het evocatierecht, uitgeoefend 

door de hogere tuchtoverheid, wordt ook aan banden gelegd. In elke stand van de 

procedure mag het betrokken personeelslid zich naar keuze laten bijstaan of 

vertegenwoordigen tegelijk door een advocaat, een personeelslid en een lid van een 

erkende vakorganisatie; geen enkele straf mag worden uitgesproken zonder dat 

betrokkene ingelicht werd over zijn recht om mondeling gehoord te worden.422 

                                                 
420

 Zie T. DE SUTTER, ‘De verjaring en de redelijke termijn in het tuchtrecht van de politiediensten’, 
C.D.P.K. 2006, 223-226. Eveneens: R.v.St. nr. 168.446, 2 maart 2007, Vinet. Over de berekening van 
de verjaringstermijn: R.v.St. nr. 177.494, 30 november 2007, Chakroun, nr. 152.207, 5 december 
2005, Vermeulen, T.B.P. 2007, 169. 
421

 B.S. 19 juni 2001. Parl. St. Kamer 2000-2001, nr. 50 1173/001, 3. 
422

 In quasi-disciplinaire zaken herinnert de politionele overheid eraan dat het recht op 
vertegenwoordiging enkel geldt in formele tuchtzaken: R.v.St. nr. 191.005, 2 maart 2009, Cleemput. 
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195. Voor dit onderzoek zijn andere wijzigingen aan de procedure voor de hogere 

tuchtoverheid belangrijk. Zonder op alle bepalingen van de wet van 31 mei 2001 in te 

gaan, noteren we het verzoek tot heroverweging en het verzoek tot herziening.423 De 

tuchtraad wordt krachtens artikel 38sexies van de wet van 13 mei 1999 pas 

ingeschakeld, eenmaal het betrokken personeelslid reageert op een tijdig voorstel tot 

zware tuchtstraf van de hogere tuchtoverheid.424 425 Artikel 39 bevestigt de bevoegdheid 

van de tuchtraad waarvoor artikel 40 de bestaande structuur enigszins bijstuurt.426 Op 

grond van artikel 57bis van de wet van 13 mei 1999 kan een bestraft personeelslid een 

aanvraag tot herziening indienen voor zover hij een nieuw element aantoont; de met 

reden omklede beslissing van het tuchtorgaan moet binnen vier maanden na de 

aanvraag genomen worden. Tegen deze beslissing kan geen hoger beroep worden 

aangetekend. 

 
                                                 
423

 Zie A. BERTOUILLE en F. KOEKELBERG, De tuchtregeling van het gemeentepersoneel en de 
leden van de politiediensten, Heule, UGA, 2004, 182-187. 
424

 Artikel 38sexies: < Op grond van het volledige dossier en van het verweer, deelt de hogere 
tuchtoverheid haar beslissing mede door kennisgeving aan het betrokken personeelslid tegen een 
ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekend schrijven. De beslissing kan zijn, ofwel dat zij beslist 
heeft geen tuchtstraf uit te spreken, ofwel dat zij beslist heeft één van de lichte tuchtstraffen uit te 
spreken, ofwel dat zij beslist heeft een voorstel van één van de zware tuchtstraffen uit te spreken. De 
beslissing wordt aan het betrokken personeelslid medegedeeld, uiterlijk vijftien dagen na het 
verstrijken van de in artikel 38quater bedoelde termijn van dertig dagen en vermeldt het recht van de 
betrokkene om tegen het voorstel van zware tuchtstraf bij de tuchtraad overeenkomstig artikel 51bis 
een verzoek tot heroverweging in te stellen.  
 Wanneer geen verzoek tot heroverweging ingesteld wordt overeenkomstig artikel 51bis, bevestigt en 
deelt met een ter post aangetekend schrijven of door kennisgeving tegen een ontvangstbewijs, de 
hogere tuchtoverheid haar definitieve beslissing mede aan het betrokken personeelslid, zonder het 
voorstel tot zware tuchtstraf te kunnen wijzigen. 
In de in artikel 24 bedoelde gevallen kan de hogere tuchtoverheid haar definitieve beslissing slechts 
mededelen na kennis genomen te hebben van de in artikel 24, eerste en tweede lid, bedoelde 
adviezen, of, bij ontstentenis, ten vroegste de dag na de periode waarin de betrokken overheid geacht 
wordt geen bijkomend advies te willen formuleren. 
 Wanneer geen enkele in het eerste lid bedoelde beslissing genomen wordt binnen de in het eerste lid 
bedoelde termijn van vijftien dagen, in voorkomend geval verlengd met de termijn bedoeld in artikel 
24, derde lid, (of verlengd met de noodzakelijke termijn om artikel 38quinquies toe te passen,) wordt 
de hogere tuchtoverheid geacht af te zien van de vervolgingen voor de feiten die betrokkene ten laste 
gelegd werden. <W 2002-08-02/45, art. 158, 006; Inwerkingtreding: 29-08-2002> 
De in het eerste lid bedoelde beslissingen en voorstellen van beslissingen van de hogere 
tuchtoverheid, worden formeel gemotiveerd.’ 
425

 Voor een toepassing: R.v.St. nr. 191.736, 23 maart 2009, Maertens. 
426

 Artikel 3, 2de lid van de wet van 13 mei 1999: « De tuchtraad spreekt zich uit over procedures van 
verzoek tot heroverweging tegen de voorstellen van zware tuchtstraffen uitgesproken overeenkomstig 
artikel 38sexies, eerste lid. » Artikel 40: « Elke kamer bestaat uit de volgende leden: 1° een voorzitter, 
zittende magistraat van een hof van beroep of van een rechtbank van eerste aanleg; 2° een bijzitter, 
personeelslid bedoeld in artikel 2. De bijzitter behoort tot hetzelfde kader als dat van de comparant, 
zijnde hetzij het operationeel kader, hetzij het administratief en logistiek kader. Wanneer meerdere 
comparanten tot verscheidene kaders behoren, zal de voorzitter van de kamer overgaan tot 
aanwijzing van het kader door loting; 3° een bijzitter aangewezen door de Minister van Binnenlandse 
Zaken, noch personeelslid van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, noch 
lid van een kabinet van een minister van de federale regering. » 
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IV.II.VIII.4. Wet van 26 april 2002 

 

196. De wet van 26 april 2002 betreffende het statuut van het politiepersoneel wijzigt 

onder meer het tuchtstatuut.427 Over de rechten en plichten wordt weinig concreets 

voorgeschreven, behoudens het spreekrecht; aan de Koning om een deontologische 

code vast te stellen.428 De enige wijziging aan de tuchtwet van 13 mei 1999 betreft het 

inschakelen van de algemene inspectie: "Indien de tuchtoverheid of de tuchtraad van 

oordeel is dat er ernstige redenen zijn om een onderzoek, onder andere in het raam van 

de procedures bedoeld in de artikelen 26, 32, 38 en 49, derde lid, niet toe te vertrouwen 

aan de hiërarchische overheid, kan zij daarvoor een beroep doen op de algemene 

inspectie van de federale politie en van de lokale politie. Elk geschil betreffende de 

grondslag van de ernstige redenen opgeroepen om de algemene inspectie te vorderen, 

wordt voorgelegd, voor definitieve beslissing, aan de minister van Binnenlandse Zaken." 

Er zij opgemerkt dat een zware tuchtstraf de bevordering tot hoofdcommissaris kan 

hypothekeren.429 

 

                                                 
427

 Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden 
van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, 
B.S. 30 april 2002. 
428 'Afdeling 1 - Het spreekrecht.  Art. 48. Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 123 
tot 133 van de wet en onverminderd de wettelijke en reglementaire voorschriften inzake het 
beroepsgeheim en het geheim van het onderzoek, heeft het personeelslid het recht op vrijheid van 
meningsuiting ten aanzien van de feiten waarvan het kennis heeft uit hoofde van zijn ambt.  Art. 49. 
Binnen de perken van artikel 48, kan het personeelslid vrij spreken en publiceren. Bij de uitoefening 
van het spreekrecht ziet het personeelslid erop toe: 1° het belang van de dienst en de waardigheid 
van het ambt niet te schaden; 2° geen schade te berokkenen aan de gestelde machten, 
overheidsinstellingen en derden; 3° informatie te verstrekken die zo volledig en zo correct mogelijk is; 
4° duidelijk te maken dat het spreekt als gemandateerde dan wel in persoonlijke naam, en een 
duidelijk onderscheid te maken tussen objectieve feiten en persoonlijke meningen.  Afdeling 2  - De 
eerbied voor de deontologische code.  Art. 50. De Koning stelt de deontologische code van de 
politiediensten vast. Onder voorbehoud van de toepassing van het eerste lid, blijven de 
personeelsleden die een bijzondere beroepskwalificatie genieten, onderworpen aan de daaraan 
verbonden deontologische code.  Art. 51. Elk personeelslid is aan de deontologische code bedoeld in 
artikel 50 onderworpen en wordt ervan in het bezit gesteld.' 
429 Artikel 32 van de wet van 26 april 2002: 'Tot de graad van hoofdcommissaris van politie kan 
worden bevorderd, de commissaris van politie die: 1° (…) 5° geen zware tuchtstraf heeft opgelopen 
die nog niet is uitgewist.' 
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IV.II.IX Nieuwe tuchtwetgeving 

 

 
 
Het voorontwerp 50 975, dat aanleiding gaf tot de wet van 22 maart 2001 (tot wijziging van 
sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel) bevatte een tuchtluik. De 
Raad van State achtte de raadpleging van de Afdeling Wetgeving omtrent dat tuchtluik voorbarig 
omdat een werkgroep nog onderzocht of van die ontworpen tuchtbepalingen kon worden 
afgeweken. Volgens de vakorganisaties moest een onderscheid worden gemaakt tussen de 
operationele militairen en de militairen die hoofdzakelijk administratieve taken verrichten. In het 
wetsontwerp 50 0975 is ingevolge het advies van de Raad van State geen tuchtluik te vinden; de 
wet van 22 maart 2001 bevestigt noch wijzigt de tuchtwet van 14 januari 1975.  
 
 
Krachtens de programmawet van 2 augustus 2002 kunnen de syndicale afgevaardigden niet het 
voorwerp zijn van een statutaire maatregel of van een tuchtstraf wegens de handelingen die zij in 
deze hoedanigheden stellen en die rechtstreeks verband houden met de prerogatieven die zij 
uitoefenen. De wet bepaalt niets over de rechtsbescherming a posteriori. 
 
 
De afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd, verworven bij de grondwetswijziging van 
17 december 2002, treedt in werking op 1 januari 2004. Tijdens de hoorzittingen stelden sommige 
intervenanten de doelstelling en de opportuniteit van de komende grondwetswijziging ter 
discussie en wezen (tevergeefs) op het alternatief van een versterking van de tuchtrechtelijke 
bevoegdheid van de militaire overheden. 
 
 
De minister van Landsverdediging keurt in 2005 een nieuw militair tuchtreglement goed waarvan 
het ontwerp niet voor advies aan de Raad van State werd voorgelegd. Innovaties zijn: (i) het 
huisarrest, opgevat als een uitvoeringsmodaliteit van het zwaar arrest, (ii) het beperken van het 
annulatieberoep bij de chef van de generale staf tot eindbeslissingen in laatste aanleg en (iii) het 
opheffen van beperkingen aan de bijstand van een advocaat, evenals (iv) het verbod om zich 
kandidaat te stellen voor de Europese, federale, regionale, provinciale of gemeentelijke 
verkiezingen. 
 
 
De wet van 14 juni 2006 laat militairen toe om zich kandidaat te stellen voor Belgische 
gemeentelijke en provinciale mandaten mits ze zich houden aan een aangifteplicht; de deelname 
aan federale of Europese verkiezingen blijft dus problematisch. 
 
 
Nieuwigheden van de wet van 28 februari 2007 zijn onder meer: 
 
(i) de jaarlijkse beoordelingen die kunnen leiden tot het verlies van de hoedanigheid van militair; 
 
(ii) de inhouding op de wedde als nieuwe tuchtmaatregel; 
 
(iii)  de bevestiging van het recht van actieve deelname aan Belgische gemeentelijke en 

provinciale verkiezingen (2006), ditmaal met nadruk op de naleving van het EVRM in het 
kader van dit politiek engagement; 

 
(iv)  een paritair samengestelde centrale beroepsinstantie als hiërarchische beroepsmogelijkheid 

tegen van ambtswege opgelegde beslissingen. 
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IV.II.IX.1. Wet van 22 maart 2001 

 

197. Het voorontwerp 50 975, dat aanleiding gaf tot de wet van 22 maart 2001 (tot 

wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel) 

bevatte een tuchtluik.430 De wijzigingen die het voorontwerp vooropstelde, waren van 

uiteenlopende aard. Enkel het zwaar arrest werd als een zware straf beschouwd en in 

vredestijd was het consigne enkel van toepassing op dienstplichtigen en kandidaten. 

Verder nam tijdens het zwaar arrest de militair deel aan de normale dienst en aan de 

diensten van algemeen belang behalve in uitzonderlijke gevallen door de 

korpscommandant te beoordelen. Ten slotte kwam het de chef van de generale staf toe 

om, van ambtswege of op vraag van de betrokken militair, voor zover deze alle 

rechtsmiddelen had uitgeput, een eindbeslissing te vernietigen op de door de Koning 

bepaalde wijze.431  

  

198. De Raad van State achtte de raadpleging van de Afdeling Wetgeving omtrent de 

artikelen 102 tot en met 113, d.w.z. voormeld tuchtluik, evenwel voorbarig omdat een 

werkgroep nog onderzocht of van die ontworpen tuchtbepalingen kon worden 

afgeweken.432 Deze werkgroep was opgericht om na te gaan hoe de tuchtregeling van 

die krijgsmacht kon worden aangepast aan de vakbondseisen, aldus de uitleg van de 

gemachtigde officier. Volgens de vakorganisaties moest een onderscheid worden 

gemaakt tussen de operationele militairen en de militairen die hoofdzakelijk 

administratieve taken verrichten. Ze waren met andere woorden van oordeel dat 

eenzelfde tuchtregeling voor al het militair personeel niet langer aanvaardbaar was. In 

het wetsontwerp 50 0975 was uiteindelijk geen tuchtluik te vinden; de wet van 22 maart 

2001 bevestigde noch wijzigde de Tuchtwet van 14 januari 1975.  

 

 

IV.II.IX.2. Programmawet van 4 augustus 2002 

 

199. Artikel 145 van de programmawet van 2 augustus 2002 bepaalt: ‘De syndicale 

afgevaardigden kunnen niet het voorwerp zijn van een statutaire maatregel of van een 

tuchtstraf omwille van de handelingen die zij in deze hoedanigheden stellen en die een 
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 Wet van 22 maart 2001 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het 
militair personeel, B.S. 7 april 2001. 
431

 Parl. St. Kamer 2000-2001, nr. 50 975/001, 59-62. 
432

 Parl. St. Kamer 2000-2001, nr. 50 975/001, 78.  
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rechtstreeks verband houden met de prerogatieven die zij uitoefenen’.433 In de Franse 

tekst is er sprake van ‘punition disciplinaire’. De parlementaire werkzaamheden geven 

niet aan dat de wetgever zich terdege bezonnen heeft over het onderscheid tussen 

beide maatregelen. Hij heeft dit evenmin gedaan bij het aannemen van de 

‘bevestigende’ wetsbepaling van 1 mei 2006.434 De nieuwe wet werd niet opgevat als het 

sluitstuk van een bicamerale bespreking die de totstandkoming van wetten op de 

organisatie van de rechtbanken en van Raad van State kenmerken; de wetgever bepaalt 

niets over de rechtsbescherming a posteriori.435 Quid indien de overheid toch een 

tuchtstraf oplegt wegens een of meerdere handelingen die de vakbondsafgevaardigden 

in deze hoedanigheid stellen en die rechtstreeks verband houden met de prerogatieven 

die zij uitoefenen? Onduidelijk is het of aldus werd aangenomen dat dit voorval de 

discipline stricto sensu oversteeg. De wet van 1 mei 2006 bepaalt ook dat elke 

beslissing om een vakbondsafgevaardigde binnen zijn eenheid van functie te 

veranderen door zijn korpscommandant gemotiveerd moet worden en dat in geval van 

betwisting vanwege de betrokken vakbondsafgevaardigde de directeur-generaal human 

resources terzake een gemotiveerde beslissing neemt.436  

  

 

IV.II.IX.3. Grondwetswijziging van 17 december 2002 en militaire rechtbanken 

 

200. De afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd is in werking getreden op 

1 januari 2004.437 Het principe van de afschaffing was reeds verworven bij de 

grondwetswijziging van 17 december 2002.438 Belangrijk voor dit onderzoek is de 

vaststelling dat tijdens de hoorzittingen sommige intervenanten de doelstelling en de 

opportuniteit van de komende grondwetswijziging in twijfel trokken en wezen op het 

alternatief van een ‘versterking van de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de militaire 
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 B.S. 29 augustus 2002. 
434

 Wet van 1 mei 2006 tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel, B.S. 29 mei 2006. 
435

 Het Grondwettelijk Hof acht zich niet bevoegd om te oordelen over de intensiteit van de door een 
wetgevende vergadering uitgeoefende controle – aan de orde was de bekrachtiging van de 
Deurgangdok-vergunningen – , en in beginsel evenmin bevoegd om zich uit te spreken over haar 
interne werking: Arbitragehof nr. 151/2003, 26 november 2003, B.7.3. 
436

 Artikel 13 tot wijziging van artikel 15 van de wet van 11 juli 1978. De wetgever heeft niet 
verduidelijkt of dit voorschrift de algemene formele motiveringsplicht voor bestuurshandelingen 
bevestigde – dit naast het aanwijzen van overheid die op het bezwaar een beslissing kon treffen – dan 
wel of de functiewijziging, hoewel een maatregel van inwendige orde, een gedegen motivering 
verdiende. 
437

 Wetten van 10 april 2003, K.B. van 10 april 2003 tot inwerkingtreding, B.S. 7 mei 2003, R.W. 2003-
2004, 387, 552. Aan het bestaan, in Nederland, van het Militair Gerechtshof kwam op 1 januari 1991 
een einde: G. COOLEN, Militair tuchtrecht, Deventer, Kluwer, 2008, p. 6, nr. 2.1. 
438

 B.S. 31 januari 2003. 
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overheden’. Hierbij was de Eerste Voorzitter van het Militair Gerechtshof van oordeel 

‘dat een dergelijke uitbreiding van de tuchtrechtelijke bevoegdheden niet met onze 

tradities en opvattingen strookt. Hij is ervan overtuigd dat de militaire vakbonden zich 

zouden verzetten tegen het voorstel om de eenheidsbevelhebber de bevoegdheid te 

verlenen om een militair voor een tuchtrechtelijk vergrijp acht dagen op te sluiten’.439 Dat 

dit laatste reeds mogelijk was bij recidive en opsluiting voor vier dagen niet eens recidive 

veronderstelde, verloor men blijkbaar uit het oog. De kabinetschef van de minister van 

Landsverdediging ‘(gaf) toe dat de tuchtreglementen van de legers in de buurlanden 

vaak verder gaan dan het Belgische reglement, maar België heeft altijd modernere 

tuchtregels gehad dan andere landen. Momenteel wordt het tuchtreglement herzien om 

een aantal anachronismen te elimineren. Het reglement zal echter grosso modo 

aangepast blijven aan de twee soorten situaties waarvoor het moet gelden, namelijk 

discipline en de reactie op buitensporigheden tijdens een operatie enerzijds, en het 

leven in de kazernes anderzijds. In dat laatste geval is een snelle reactie niet zo 

belangrijk en kan het personeel beschikken over alle mogelijke middelen van beroep en 

controle van de procedure’.440  

  

 

IV.II.IX.4. Tuchtreglement van 23 augustus 2005 

 

201. Op 23 augustus 2005 keurt de minister van Landsverdediging een tuchtreglement 

goed dat het ‘reglement A2 uitgave 1991’ vervangt en opheft.441 Dit reglement bevat 

zeven hoofdstukken. Als rechtsgrond worden onder meer vernoemd de tuchtwet van 14 

januari 1975 en het K.B. van 19 juni 1980 betreffende de militaire tuchtrechtspleging, die 

het nieuwe tuchtreglement keurig aanhaalt en omschrijft. Hierna vermelden we markante 

(verschil)punten, doorgaans met de vaststelling dat er niet wordt verwezen naar een 

wettelijke of reglementaire grondslag.442 

  

202. Het eerste hoofdstuk stelt algemene beginselen vast. De algemene tucht bestaat 

erin ‘de regels betreffende de staat van militair na te leven’. De tucht moet standvastig 

zijn. Men moet zich meer laten leiden door plichtsgevoel, beroepsethiek en persoonlijke 
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 Verslag namens de Commissie voor de Institutionele aangelegenheden, Parl. St. Senaat 2001-
2002, 27 juni 2002, nr. 2-697/4. 
440

 Ibidem. In dit stadium van het onderzoek kan aangenomen worden dat laatste intervenant 
bezwaarlijk een wijziging van de bestaande jurisdictionele rechtshulp bepleitte of voor ogen had. 
Evenzeer als de parlementsleden wellicht niet terdege op de hoogte waren gebracht met een gedegen 
status quaestionis over de (on)bestaande jurisdictionele rechtshulp. 
441

 Nota DGHR-REG-CARDI-001 (46 p.). 
442

 We bespreken deze (verschil-)punten infra, ‘De rechtspraktijk – Nieuwe tuchtwetgeving’. 
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waardigheid en minder door de vrees voor om het even welke sanctie. Het hoofdstuk 

bevat ook de plichten en rechten van de militairen. Punt 105, (7) stelt: ‘De militairen van 

het actief kader mogen zich geen kandidaat stellen voor de Europese, federale, 

regionale, provinciale of gemeentelijke verkiezingen’.443 Terugblik op het recente 

verleden leerde dat geen enkel van deze verboden hypothetisch was.444 Een voorstel om 

in de Tuchtwet van 14 januari 1975 te bepalen dat de militairen zich kandidaat mochten 

stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen en een gemeentelijk politiek mandaat mochten 

uitoefenen, kreeg in 2000 geen gevolg, en het was niet anders in 2004.445 Vraag was 

wel of dit actief kiesrecht een expliciete wetsbepaling behoefde. 

 

203. Het tweede hoofdstuk bespreekt de ‘tuchtprocedure’. Na de omschrijving van het 

tuchtvergrijp worden de tuchtstraffen opgesomd en hun wijze van uitvoering verduidelijkt. 

Er moet progressiviteit nagestreefd worden in de bestraffing. Elke beslissing moet 

gemotiveerd worden; het volstaat niet om een vage, duistere, stereotiepe, niet ter zake 

doende uitleg, een standaard- of geen motivering te geven.446 Het consigne brengt met 

zich mee dat het tijdens de volledige duur van de straf vereist is, buiten de diensturen, bij 

de eenheid aanwezig te zijn en dat het vereist is aan de diensten van algemeen belang 

deel te nemen.447 Het nieuwe reglement verduidelijkt dat op zaterdagen en zondagen 

twee consignes uitgevoerd kunnen worden. Voor de uitvoering van het eenvoudig arrest 

hoeven de militairen van het actief kader buiten de diensturen niet in het kwartier 

aanwezig te zijn.448 Diensten van algemeen belang mogen uitgevoerd worden buiten de 

diensturen, maar moeten verplicht voor 21.00 u worden beëindigd. De militair van het 

actief kader die zich niet aanbiedt om een dienst van algemeen belang uit te voeren, 

maakt zich schuldig aan een ‘NIET-UITVOERING van een bevel (tuchtvergrijp of 

strafrechtelijk misdrijf) en niet aan een afwezigheid op het appel van de gestraften.’ Wat 

het zwaar arrest betreft, geldt de ‘beheersregel’ dat voor de militairen in de deelstand ‘in 

normale dienst’ niet langer diensten van algemeen belang, die enkel door gestraften 
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worden uitgevoerd, worden georganiseerd.449 De militair, gestraft met zwaar arrest, mag 

het kwartier verlaten buiten de diensturen, maar moet zich in zijn verblijfplaats ter 

beschikking houden van het commando. In de subparagraaf ‘de tuchtrechtspleging’ 

wordt bepaald dat de chef van de generale staf bevoegd is ‘om de eindbeslissing waarbij 

een straf werd opgelegd te vernietigen, voor zover de betrokken militair alle ter zijner 

beschikking gestelde rechtsmiddelen heeft uitgeput’.450 Wat de verjaring betreft, luidt het: 

‘De stuiting moet onbetwistbaar zijn met betrekking tot het initiële vergrijp. Bovendien 

moet de autoriteit bewijzen dat ze niet over de middelen beschikte om het dossier 

binnen de termijn van één jaar te handelen’.451 De militair mag zich laten bijstaan door 

een militair naar keuze of een advocaat.452 Indien de verdediger een permanent 

afgevaardigde van een vakorganisatie is, wordt de verdediging door deze laatste 

verzekerd in de hoedanigheid van militair en niet in de hoedanigheid van afgevaardigde 

van een vakorganisatie.453 

 

204. De derde, vierde en vijfde hoofdstukken bespreken de procedure in eerste aanleg, 

de rechtspleging in hoger beroep en de tuchtraad. Het zesde hoofdstuk bespreekt de 

‘tuchtvordering en strafvordering’. Hierbij vermeldt het reglement de grondslag van elke 

bepaling, namelijk het uitvoeringsbesluit van 19 juni 1980. Verder wordt herinnerd aan 

het verbod van cumul van straffen, waarvan sprake in artikel 43 van de Tuchtwet van 14 

januari 1975; het aandachtspunt van de cumul van vorderingen en van de kwalificatie 

van de feiten krijgt een bijzondere toelichting. 

 

205. Het reglement inzake afwezigheden om gezondsheidsredenen van korte duur van 

13 oktober 2005 voorziet in bijzondere bepalingen voor een gestrafte of onder toezicht 

gestelde militair.454 Deze militair kan zich laten onderzoeken in het kwartier door een 

burgergeneesheer waar hij ‘bewust beroep wenst op te doen’. Indien de gestrafte militair 

het noodzakelijk acht om zich naar het kabinet van een burgergeneesheer te begeven, 

moet de geneesheer van de eenheid zich uitspreken over de noodzakelijkheid van dit 

bezoek. Als dit het geval is, kan de uitvoering van de straf opgeschort worden door de 

autoriteit die de straf heeft opgelegd en wordt een dienstontheffing toegestaan voor de 

strikt benodigde tijd. Voor de onder toezicht gestelde militair ‘is de bevoegde magistraat 
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bevoegd om de maatregelen te treffen die hij nodig acht’. Wie deze ‘bevoegde 

magistraat’ precies is, wordt niet verduidelijkt. 

 

 

IV.II.IX.5. Wet van 14 juni 2006 

 

206. De wet van 14 juni 2006 laat militairen toe om zich kandidaat te stellen voor 

Belgische gemeentelijke en provinciale mandaten mits ze zich houden aan een 

aangifteplicht; de deelname aan federale of Europese verkiezingen blijft dus 

problematisch.455 De militair die, in strijd met de wet of het tuchtreglement, zich toch 

kandidaat stelt, kan een militaire tuchtstraf oplopen. Tot beter begrip past het de tekst 

weer te geven: 'Art. 2. Artikel 15 van de wet van 14 januari 1975 houdende het 

tuchtreglement van de krijgsmacht, gewijzigd bij de wetten van 24 juli 1992 en 16 juli 

2005, wordt vervangen als volgt:« Art. 15. - § 1. Het is militairen verboden zich in te laten 

met politieke activiteiten in de schoot van de Krijgsmacht. De militairen mogen lid 

worden van de politieke partij van hun keuze en er de aan hun lidmaatschap verbonden 

rechten uitoefenen. Zij mogen er de ambten van deskundige, raadgever of lid van een 

studiecentrum vervullen. Iedere andere actieve of publieke deelname aan het politieke 

leven in een andere hoedanigheid, zelfs buiten de periodes waarin prestaties in de 

schoot van de Krijgsmacht worden geleverd, is hen verboden. § 2. Onder voorbehoud 

van de toepassing van de in bijzondere wetten bepaalde onverenigbaarheden, kunnen 

de militairen van het actief kader die voldoen aan de in artikel 15bis, eerste lid, bepaalde 

voorwaarden, zich evenwel kandidaat stellen voor de volgende Belgische provinciale en 

gemeentelijke mandaten en deze uitoefenen: (…)' . 

 
 

 

IV.II.IX.6. Wet van 28 februari 2007 

 

207. Hoewel de wet van 28 februari 2007 de gegevens van het onderzoeksthema niet 

rechtstreeks wijzigt, past het volledigheidshalve de wijzigingen aan te geven die er 
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redelijkerwijze verband mee kunnen houden.456 Deze lijvige wet, die niet minder dan 272 

artikelen telt, is opgevat als een indringende wijziging van het statuut van de militairen 

om het kader te verjongen. Leidraad is het concept van ‘gemengde loopbaan’: ‘na hun 

initiële militaire loopbaan zullen sommige militairen begeleid worden om buiten Defensie 

een nieuwe loopbaan uit te bouwen, sommigen zullen een tweede loopbaan als 

ambtenaar binnen Defensie kunnen uitbouwen, anderen zullen ten slotte de militaire 

loopbaan verder kunnen zetten in het kader van een voortgezette militaire loopbaan’.457 

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder ‘militair’ de militair van het actief 

kader; de ‘post’ is een aan een organisatiestructuur toegewezen functie of nevenfunctie; 

de ‘interne overgang’ is de overplaatsing van een militair naar het statuut van 

rijksambtenaar binnen Defensie; de ‘externe overgang’ is de overgang van een militair, 

hetzij naar een openbare dienst met uitzondering van defensie, maar niet van 

instellingen die ervan afhangen, hetzij naar de privésector, in voorkomend geval, na het 

volgen van een beroepsomschakelingsprogramma; het ‘oriëntatieproces’ is het proces 

tijdens hetwelk beslist wordt of de betrokken militair hetzij de hoedanigheid van militair 

behoudt, hetzij een interne of externe overgang maakt.458 

 

208. De wet van 28 februari 2007 herdefinieert de militaire loopbaan. Zo wordt de 

hoedanigheid van militair van ambtswege ontnomen door de overheid die de militair 

heeft benoemd of aangesteld in zijn laatste graad, wanneer deze militair twee 

onvoldoende postbeoordelingen krijgt in een periode van drie jaar.459 De tijdelijke 

ambtsontheffing kan opgelegd worden om gezondheidsredenen, bij tuchtmaatregel en 

eveneens door schorsing bij ordemaatregel.460 De volgende statutaire maatregelen 

kunnen worden uitgesproken, aldus de nieuwe wet: de inhouding op de wedde, 

voormelde tijdelijke ambtsontheffing bij tuchtmaatregel en de definitieve 

ambtsontheffing.461 Indien een militair zich aan ernstige, met de staat van militair 

overeenstemmend met zijn personeelscategorie niet overeen te brengen feiten schuldig 

heeft gemaakt, kan de directeur-generaal human resources een inhouding op de wedde 

van betrokken militair toepassen.462 Deze inhouding wordt toegepast gedurende ten 

hoogste één maand en bedraagt tenminste twee percent en ten hoogste tien percent 

van de brutomaandwedde, verschuldigd voor de maand waarin de statutaire maatregel 
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betekend wordt aan de betrokken militair. Ze mag voor de betrokken militair geen andere 

geldelijke gevolgen hebben dan die welke hiervoor zijn bepaald. De Koning bepaalt de 

nadere regels volgens welke deze maatregel wordt uitgesproken.463 Naast de 

nieuwigheid van de inhouding op de wedde bevestigt het nieuwe statuut dat de tijdelijke 

ambtsontheffing bij tuchtmaatregel en de definitieve ambtsontheffing eveneens kunnen 

worden opgelegd indien een militair zich aan ernstige, met de staat van militair 

overeenstemmend met zijn personeelscategorie niet overeen te brengen feiten schuldig 

heeft gemaakt.464  

  

209. Bij de nieuwigheid van de inhouding op de wedde blijft het niet. De militair die zich 

bevindt in de deelstanden ‘normale dienst’ of ‘in vorming’ en afwezig is sinds meer dan 

eenentwintig opeenvolgende dagen, kan definitief uit zijn ambt worden ontheven volgens 

de door de Koning bepaalde procedure.465 Andere nieuwigheid is voormelde 

‘postbeoordeling’: de militair wordt jaarlijks beoordeeld inzake de uitoefening van de 

taken verbonden aan de post die hij bezet. Zoals eerder geschreven, hebben twee 

postbeoordelingen met een vermelding ‘onvoldoende’ in een periode van drie jaar het 

ambtshalve verlies van de hoedanigheid van militair tot gevolg.466 Het potentieel van de 

militairen maakt het voorwerp uit van een inschatting, ‘potentieelinschatting’ genoemd.467 

Deze inschatting vindt plaats in de domeinen van ‘probleemoplossend - conceptueel’, 

‘het leadership’, ‘de motivatie’ en ‘de interpersoonlijke relaties’. De Koning bepaalt de 

nadere regels van de potentieelinschatting. Een aantal graden worden naar anciënniteit 

verleend; indien de ‘wijze van dienen’ onbevredigend geacht wordt, kan evenwel aan de 

bevordering worden voorbijgegaan.468 Bij deze beoordeling wordt onder meer rekening 

gehouden met voormelde potentieelinschatting. Hiermee wordt ook rekening gehouden 

bij de bevordering in hogere graden die toegekend worden na een sollicitatieproces.469 

Op een aanstelling in een graad volgt een benoeming na één jaar voor zover de militair 

tenminste een vermelding ‘voldoende’ bekomt bij de postbeoordeling; bij een vermelding 

‘onvoldoende’ verliest de militair het voordeel van deze aanstelling.470 
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210. Even vermeldenswaard is het verloop van het oriëntatieproces. Een selectiecomité 

verdeelt de militairen die aan dit proces deelnemen tussen een aantal quota, opgemaakt 

rekening houdend met de encadreringsbehoeften. De indeling in het quotum en de 

rangschikking houden rekening met de desiderata van betrokken militairen, de resultaten 

van de postbeoordelingen en de resultaten van de potentieelinschattingen.471 

 

211. Titel VI van de wet van 28 februari 2007 is getiteld ‘De rechten en plichten van de 

militairen’. Artikel 171 herneemt de omschrijving van het opgeheven artikel 9 van de 

Tuchtwet – meer hierover zo meteen – met als nieuwigheid het aandachtspunt van het 

internationaal recht.472 Artikel 172 laat een actieve politieke activiteit toe op gemeentelijk 

of provinciaal vlak – het regime van de wet van 14 juni 2006 wordt bestendigd – ; het 

niet-naleven, in het kader van dit politiek engagement, van het EVRM wordt beschouwd 

als een ernstig feit dat onverenigbaar is met de staat van militair.473 Artikel 175 bepaalt 

dat elke vorm van staking wordt ontzegd, een verbod waarin het opgeheven artikel 16 

van de tuchtwet (van 14 januari 1975) tot dan toe voorzag.  

 

212. Titel VI bevat ook processueel recht. Artikel 178 bepaalt dat ‘elke van ambtswege 

opgelegde administratieve beslissing schriftelijk aan de betrokken militair (wordt) 

betekend’ en dat ‘deze militair bij de beroepsinstantie, waarvan de Koning de 

samenstelling en de werking bepaalt onder voorbehoud van het derde lid, een beroep 

(kan) aantekenen tegen de beslissingen met betrekking tot (…).’ In deze lijst is onder 

meer sprake van (i) de postbeoordeling met vermelding ‘onvoldoende’ indien deze 
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beoordeling het verlies van de hoedanigheid van militair tot gevolg heeft; in dat geval is 

er sprake van een beroepsinstantie met een paritaire samenstelling ‘overheid / 

representatieve vakorganisaties’, (ii) de van ambtswege aanwijzing voor de externe 

overgang en (iii) de voorkeursvoordracht in het kader van het sollicitatieproces; van 

militaire tuchtstraffen is evenwel geen sprake. In de memorie van toelichting is er sprake 

van een ‘hiërarchische beroepsmogelijkheid’, die ‘door één en dezelfde instantie 

behandeld wordt, volgens één gestandaardiseerde procedure’; verder is te lezen dat 

‘deze beroepsmogelijkheid een verplichte doorgang (is) alvorens van de andere 

mogelijkheden buiten het departement gebruik te kunnen maken. De voorziene termijn 

om bijvoorbeeld de Raad van State te vatten, start dan ook pas nadat deze ultieme 

beroepsmogelijkheid binnen defensie benut werd’.474 Welke 'andere mogelijkheden' men 

precies voor ogen heeft, is onduidelijk. 

  

213. In de lijst van opheffingsbepalingen is ten slotte te lezen dat in de wet van 14 

januari 1975, i.e. de Tuchtwet, opgeheven worden: artikel 9 en de artikelen 15, 15bis en 

15ter – aan de orde waren de politieke activiteiten - , evenals de artikelen 18, 19 en 20 – 

het thema van de uitoefening van bijkomende activiteiten - . 

 

214. Voor dit onderzoek onthouden we dat de wetgever uitdrukkelijk heeft bepaald: 

 

(i) de wijze van dienen kan een bevordering in vlakke loopbaan vertragen; 

(ii) onvoldoende postbeoordelingen kunnen een rechtstreekse weerslag hebben op het 

behoud van de hoedanigheid van militair en op de omschakelingsmogelijkheden; 

(iii) een commissie fungeert als enige beroepsinstantie. 

 

Redelijkerwijze kan aangenomen worden dat het militaire strafblad waarop het 

tuchtverleden wordt genoteerd, de voormelde beoordelingen kan determineren.475
 

 

215. De wetgever bepaalt daarentegen niets uitdrukkelijk over de militaire tuchtstraffen, 

hoewel hij een nieuwe statutaire maatregel, namelijk de inhouding op de wedde, 

invoert.476 Wel heft hij bepalingen van Titel I van de Tuchtwet uitdrukkelijk op zonder 
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daarom artikel 21 van de Tuchtwet te wijzigen.477 We herhalen dat de wetgever even 

uitdrukkelijk bepaalt dat onder de term ‘militair’ in de wet van 28 februari 2007 wordt 

verstaan de militair van het actief kader. Of het doen en laten van de wetgever steeds 

even doordacht is, bepalen we hierna nog volledigheidshalve. 

 

216. Het volstaat hier vast te stellen dat de verplichtingen, opgesomd in artikel 171 e.v. 

van de wet van 28 februari 2007, niet meer vermeld worden in Titel I van de Tuchtwet; 

bijgevolg kan het niet-naleven ervan in beginsel niet (meer) bestraft worden met militaire 

tuchtstraffen: het land moedig dienen, nauwgezet alle dienstverplichtingen vervullen, 

eerbiedig zijn tegenover de instellingen, alles vermijden wat afbreuk kan doen aan de eer 

of de waardigheid van de staat of het ambt van militair. Wat wel bestraft kan worden met 

militaire tuchtstraffen, is uiteraard nog steeds te lezen in de overblijvende, met andere 

woorden niet-opgeheven bepalingen van de Tuchtwet. Aldus het tuchtvergrijp van 

onwettige afwezigheid, vermeld in artikel 10 van de Tuchtwet, waarvoor de wet van 28 

februari 2007 dus voortaan voorziet in de mogelijkheid tot verlies van ambtswege van de 

hoedanigheid van militair van het actief kader indien deze afwezigheid 21 opeenvolgende 

dagen beloopt. Als toemaatje voegen we eraan toe dat de wet van 28 februari 2007 enkel 

de rechten en verplichtingen van de militair van het actief kader definieert: anders 

gezegd, de nieuwe verplichtingen gelden in beginsel niet voor de militair van het 

reservekader waarvan de overeenkomstige verplichtingen, opgenomen in de Tuchtwet, 

uitdrukkelijk opgeheven zijn en die blijkbaar niet gehouden is tot naleving van het 

internationaal recht. 

  

217. Het K.B. van 21 november 2007 stelt de werking vast van sommige instanties 

binnen Defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze 

instanties.478 Het besluit is van toepassing op de verschijningsprocedure voor de 

onderzoeksraad (in de ‘grote’ tucht), de deliberatiecommissie, de beroepsinstantie en de 

evaluatiecommissie. Essentieel voor dit onderzoek zijn volgende waarborgen: bijstand of 

vertegenwoordiging door een verdediger, wraking van elk lid van de instantie voor de in 

artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek opgesomde redenen, hoorzitting, tenzij de 

militair hieraan verzaakt, evenals oproepen van getuigen en deskundigen. 
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toepassing van een der in Hoofdstuk II opgesomde straffen tot gevolg kan hebben.’ 
478

 K.B. van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen 
Defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties, B.S. 28 december 
2007 
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218. Het K.B. van 25 november 2007 stelt de procedure betreffende de statutaire 

maatregelen vast.479 Wanneer een militair zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige, met 

de staat van militair overeenstemmend met zijn personeelscategorie niet overeen te 

brengen feiten, maakt zijn korpscommandant een omstandig verslag op dat een 

gemotiveerd advies bevat betreffende de ernst van de feiten die ten laste wordt gelegd 

en gaat hij over tot zijn oproeping. Op basis van dit verslag en in het proces-verbaal van 

verschijning geacteerde inlichtingen, kan de korpscommandant, naargelang het geval: 

1° de zaak zonder gevolg klasseren; 2° een tuchtrechtspleging instellen of, in 

voorkomend geval, bevelen aan de bevoegde overheid om deze in te stellen; 3° aan het 

hoofdbestuur één van volgende statutaire maatregelen voorstellen: inhouding op de 

wedde, een tijdelijke ambtsontheffing bij tuchtmaatregel of een definitieve 

ambtsontheffing. Het besluit werkt de procedure in de ‘grote’ tucht uit; vermeldenswaard 

zijn, enerzijds, het instellen van een onderzoeksraad indien een definitieve 

ambtsontheffing aan de orde is, en, anderzijds, de mogelijkheid om het dossier terug te 

sturen naar de korpscommandant opdat hij een tuchtrechtspleging zou instellen of, in 

voorkomend geval, aan de bevoegde overheid zou bevelen om deze in te stellen. Het 

beroep tegen een beslissing die een inhouding op de wedde oplegt, ingediend door de 

betrokken militair voor de beroepsinstantie bedoeld in artikel 178, § 1, tweede lid van de 

wet, schorst de uitvoering van deze inhouding, aldus artikel 20 van het besluit. 

 

 
IV.II.IX.7. Wet van 30 december 2008 

  

219. De wet van 30 december 2008 wijzigt diverse wetten betreffende het statuut van 

de militairen.480 Hoofdbrok is een actualisering van het statuut van de militairen van het 

reservekader. Zo wordt ‘bevestigd’ dat de Tuchtwet van 14 januari 1975 van toepassing 

is op deze militairen die, ‘wanneer (ze) in dienst (zijn), onderworpen (zijn) aan het 

krijgstuchtelijk stelsel van de beroepsmilitairen’.481 Er zij opgemerkt dat deze wet in 

werking treedt op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 juli 2011.482 

 

 
IV.II.IX.8. Wet van 26 april 2009 

                                                 
479

 K.B. van 25 november 2007 tot vaststelling van de procedure betreffende de statutaire maatregelen 
toepasselijk op de militairen van het actief kader, B.S. 28 december 2007. 
480

 Wet van 30 december 2008 tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de 
militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, B.S. 11 februari 2009. 
481

 Artikelen 2 en 44. 
482

 Artikel 57. 
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220. De wet van 26 april 2009 wijzigt diverse wetten betreffende het statuut van de 

militairen.483 Als men er de samenvatting op naleest, betreffen de wijzigingen onder 

meer een wijziging van de ontslagregeling, het creëren van een wettelijke basis met 

betrekking tot de voorwaarden voor het verstrekken van onderricht in de Engelse taal en 

technische wijzigingen, zoals het aanpassen van nieuwe benamingen en van foutieve 

verwijzingen.484  Enkele elementen verdienen vermelding in dit onderzoek. 

  

221. Zo het advies van de Afdeling Wetgeving om in plaats van een verwijzing naar een 

NAVO-document teneinde het taalvaardigheidsniveau te bepalen, het voorontwerp aan 

te vullen met een beschrijving van het vereiste niveau, zodat dit bekendgemaakt kon 

worden.485 Men heeft dan maar pragmatisch de NAVO-tekst als bijlage opgenomen; in 

een land waar een regering vaak aankijkt tegen taalkwesties, is de haast onbestaande 

discussie van het taalluik opmerkelijk en misschien tekenend voor de huidige doorsnee-

invulling van de parlementaire functie. Verder de vaststelling dat de ontslagregeling een 

zoveelste keer op veeleer fragmentarische wijze werd gewijzigd dat een buitenstaander 

de tel kwijt is en het maar de vraag is wat nu precies is beslist; daarom ook het advies 

van de Afdeling Wetgeving om het voorontwerp bij te sturen en voor de leesbaarheid en 

rechtszekerheid alles te bundelen in één wet.486 Daarop richtte de beknopte 

parlementaire discussie zich wel. 

 

222.  Hoe het ook zij, afzonderlijke vermelding is er voor de wijziging aan de Tuchtwet 

van 14 januari 1975, in de memorie van toelichting als volgt verantwoord: ‘Dit artikel 

brengt een technische verbetering aan in artikel 21, § 1 van de (Tuchtwet), rekening 

houdend met de wijzigingen die aan deze wet worden aangebracht door de wet van 28 

februari 2007 (…). De artikelen 9, 15, 15bis, 15ter, 16 en 18 tot 20 worden immers 

opgeheven door artikel 214 van voornoemde wet maar worden opgenomen in de 

artikelen 171 tot 176 van dezelfde wet’.487 Deze wijziging viel blijkbaar niet op, dermate 

dat ze niet eens aan bod kwam in de samenvatting van de memorie van toelichting.488 

                                                 
483

 Wet van 26 april 2009 tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen, B.S. 
25 mei 2009. 
484

 Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 1742/001, 3. 
485

 ‘Bij ontstentenis van een bekendmaking overeenkomstig artikel 190 van de Grondwet zou afbreuk 
worden gedaan aan het verbindend karakter van de bepalingen van het voorontwerp, waarvan de 
strekking niet kan worden bepaald zonder kennis te dragen van die internationale rechtsregels en 
aanbevelingen’ (Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 1742/001, 31). 
486

 Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 1742/001, 32. 
487

 Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 1742/001, 10. 
488

 In de ‘samenvatting – résumé’ heeft men over het ‘creëren van een wettelijke basis met betrekking 
tot de voorwaarden voor het verstrekken van onderricht in de Engelse taal … / créer une base légale 
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De Afdeling Wetgeving, verzocht om van advies te dienen binnen dertig dagen, 

formuleerde geen opmerking.489 Daaraan voegen we het curiosum toe dat in de 

Franstalige versie document ‘basistekst aan het ontwerp aangepast het ontwerp’ het 

zetduiveltje parten speelde: de wetswijziging van artikel 21 van de Tuchtwet werd via 

een onvolmaakte ‘copy-cut-paste’ voorgesteld als een wijziging van een ontslagbepaling, 

met name artikel 21 van de wet van 1 maart 1958 (betreffende het statuut van de 

beroepsofficieren). Fundamenteler is het dat in de inleidende uiteenzetting van de 

minister van Landsverdediging het ‘tuchtluik’ van het ontwerp werd samengevat als 

volgt: ‘Tucht - De bepaling laat toe om van ambtswege de dienstneming van een 

kandidaat-hulpofficier te verbreken wanneer hij wordt veroordeeld tot bepaalde straffen. 

Door deze wijziging, wordt de coherentie verzekerd met wat er reeds bestaat voor de 

andere kandidaten.’  De Commissie van Landsverdediging richtte zich op de 

ontslagregeling. Geen enkel parlementslid heeft dus opgemerkt dat de ‘kleine’ tucht 

voortaan onder meer (expliciet) betrekking heeft op de uitoefening van politieke 

activiteiten; of dit uit de enkele lezing van het Staatsblad kan blijken, valt te betwijfelen. 

Men kan ook betreuren dat de wetgever in de aanloop van de Europese en regionale 

verkiezingen van 7 juni 2009 haast in catimini een regeling met ernstige dissuasieve 

(onrechtstreekse) gevolgen voor de uitoefening van de harde kern van de politieke 

rechten heeft ingevoerd zonder eens na te gaan of de militair in de ‘kleine’ tucht over 

een volwaardig rechtsmiddel beschikte. Daarom is nog niet geschreven dat er geen 

rechtshulp is wanneer de militair een zwaar arrest oploopt om zich kandidaat te hebben 

gesteld voor de verkiezingen van 7 juni 2009, maar de inleiding van dit onderzoek laat 

toe te stellen dat men iets anders van de wetgever – tenslotte de hoeder van de rechten 

en vrijheden – mocht verwachten en de timing is bijzonder ongelukkig. 

                                                                                                                                                         
concernant les conditions pour pouvoir enseigner en anglais …’. De termen ‘onderricht’ en 
‘enseignement’ zijn geenszins gelijkwaardig. Over het federaal onderwijs: Ph. VANDE CASTEELE, 
‘De Koninklijke Militaire School’, T.B.P. 2006, 323-336. 
489 Wanneer de Raad van State verzocht wordt om van advies te dienen binnen een termijn van dertig 
dagen, beperkt de Afdeling Wetgeving het onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de 
bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten. Artikel 
84, § 3, Gecoördineerde wetten op de Raad van State. Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 1742/001, 
30. 
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IV.II.X Nederland 

 

  
In Nederland werd gekozen voor (het behoud van) een strafrechtelijke aanpak en de wetgeving 
inzake het klachtrecht voor bestuurshandelingen geldt niet wat militaire tuchtstraffen betreft. De 
‘Hollandse’ regeling van 1814-1815 evolueerde er wel anders dan in België, al was het maar 
omdat de wetgever vaker is tussengekomen om al dan niet gevolg te geven aan adviezen van 
commissies die in het vooruitzicht van een herziening ingesteld werden.  
 
De oorsprong van het militaire tuchtrecht ligt in de contracten voor het aannemen van krijgsvolk 
rond de 15de en 16de eeuw. Deze kregen al spoedig een publiekrechtelijk karakter, temeer daar in 
deze periode geen onderscheid tussen straf- en tuchtrecht werd gemaakt: alle soorten 
overtredingen werden door de commanderende officieren berecht. Een eenvoudige wijze van 
afdoening werd in 1687 mogelijk gemaakt, terwijl het tuchtrecht pas in 1815 in een afzonderlijke 
wet werd opgenomen. 
 
Aan de keuze voor een uitbreiding of juist inkrimping van de rechtsmacht van militaire jurisdicties 
hebben niet zozeer praktische argumenten of een juridisch gefundeerde stellingname ten 
grondslag gelegen. Het was grotendeels een zuiver politieke kwestie in de rivaliteit van 
stadhouder en provinciën, deels nog door de eisen van de gehuurde militairen versterkt. 
 
Terwijl in het begin, om nader te noemen redenen, aan de commandant van de betreffende 
eenheid een volledige rechtsmacht over zijn militairen toekwam, werd tussen de uitoefening van 
straf- en tuchtrecht in het geheel geen onderscheid gemaakt: beide categorieën stonden ter 
beoordeling van een krijgsraad, uit verscheidene officieren bestaande. Tekenend hiervoor is het 
feit dat een onderscheid – in 1687 – het eerst werd gemaakt niet tussen straf- en tuchtrecht, maar 
tussen straf- en tuchtrechtelijke afdoening; dit onderscheid was dan nog niet eens principieel, 
maar berustte op de wens de weinig belangrijke zaken minder rompslomp bij de afdoening mede 
te laten brengen. In de volgende eeuw zou de militaire rechtspraak heropbloeien dan wel onder 
toezicht van de Raad van State en de Staten-Generaal komen, dit alles naar gelang van het 
verzet tegen het stadhouderlijke gezag dat bepaald werd door de persoonlijkheid van de 
stadhouder, de economische bloei en de militaire successen. 
 
Het zou daarna nog ruim twee eeuwen duren alvorens in 1799 een schuchter onderscheid werd 
gemaakt tussen straf- en tuchtrecht, dat pas in 1815 een duidelijker gestalte kreeg. 
 
De belangrijkste verschillen van het wetboek van 1814-1815 met dat van 1799 liggen in een 
uitbreiding van de rechtsmacht van de militaire rechter; in een andere omschrijving van de 
afbakening tussen straf- en tuchtrecht; in een kleine uitbreiding van de straffen; in een 
uitgebreider omschrijving van verscheidene delicten en in de splitsing van de stof over 
verschillende wetten. De procedure in militaire strafzaken kwam erop neer dat de militaire 
overheid besliste over de krijgstuchtelijke afdoening of verwijzing naar een krijgsraad. 
 
De wetgeving van 1903 brengt in dat opzicht geen wijziging; de komende wetgeving wil een 
strafrechtelijke afdoening bewaren voor strafbare feiten, en een krijgstuchtelijke voor 
krijgstuchtelijke vergrijpen, zonder onderlinge wisselwerking. 
 
De huidige tuchtregeling kent vier straffen: berisping, geldboete, strafdienst en uitgaansverbod. 
De procedure bestaat uit een eerste aanleg, een beklag bij de meerdere van de strafoplegger en 
beroep bij een militaire kamer van een rechtscollege van de rechterlijke macht; het openbaar 
ministerie kan desgewenst zijn oordeel over de zaak kenbaar maken aan de militaire kamer. 
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IV.II.X.1. De Hollandse tuchtregeling 

 

223. In de Nederlanden werd in 1813, d.w.z. na herstel van de onafhankelijkheid, 

besloten om het sterk verouderde militaire straf- en tuchtrecht geheel te herzien. Willem I 

benoemde een commissie die met voortvarendheid te werk ging. Dit resulteerde in 

Criminele Wetboeken en Reglementen van Discipline die het Staatsblad reeds in 1814-

1815 bereikten.490 Deze ‘Hollandse’ militaire regeling (1814-1815) evolueerde er wel 

anders dan in België, niet het minst omdat de Nederlandse wetgever er vaker is 

tussengekomen om al dan niet gevolg te geven aan adviezen van commissies die in het 

vooruitzicht van een herziening ingesteld werden. Voor dit onderzoek volstaat het om de 

draad op te pikken bij de wet van 27 april 1903 op de Krijgstucht (WK), die pas in 

werking trad in 1923. We richten ons hierbij op de toestand die uiteindelijk gold vóór het 

invoeren van het huidige tuchtstelsel.491 Tot beter begrip wordt de evolutie van het 

tuchtrecht dat aan de Hollandse periode (1814-1830) voorafging, samengevat; leidraad 

is het proefschrift van F. LANGEMEIJER.492 Enkele relevante passussen volstaan o.i. 

om het hoe en waarom van het militair tuchtrecht beter te situeren. 

  

224. 'De oorsprong van het militaire tuchtrecht ligt in de contracten voor het aannemen 

van krijgsvolk rond de 15de en 16de eeuw. Deze kregen al spoedig een publiekrechtelijk 

karakter, temeer daar in deze periode tussen straf- en tuchtrecht geen onderscheid werd 

gemaakt: alle soorten overtredingen werden door de commanderende officieren berecht. 

Een eenvoudige wijze van afdoening werd in 1687 mogelijk gemaakt, terwijl het 

tuchtrecht pas in 1815 in een afzonderlijke wet werd opgenomen.' 493 

                                                 
490

 G. COOLEN, Militair tuchtrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 8-9. ‘Van 1590-1799 is van kracht 
geweest de ‘Artikelbrief of de Ordonnantie op de Discipline Militair’. In 1799 kwam daarvoor in de 
plaats het ‘Reglement van Krijgstucht of Crimineel Wetboek voor de Militie van den Staat’. Eerst in de 
militaire wetgeving van 1814 en 1815 werden straf- en tuchtrecht in afzonderlijke wetten 
ondergebracht, maar men bleef onderkennen dat strafrecht en strafrechtspraak mede de handhaving 
van de discipline tot doel hadden’ (T. VAN DEN BOSCH, Huidig en toekomstig Militair Straf- en 
Tuchtrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 69). 
491

 Wet van 27 april 1903 op de Krijgstucht, Staatsblad, in werking getreden op 1 januari 1923. Bij 
beschikking van de minister van Justitie van 8 november 1974, Staatsblad 642, werd de gewijzigde 
tekst opnieuw gepubliceerd. J.A. WIARDA, Militair straf- en tuchtrecht – Wetboek van Militair 
Strafrecht – Wet op de Krijgstucht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 205 p. 
492

 F. LANGEMEIJER, Aard en functie van het militaire tuchtrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1977, 239 p. 
493

 F. LANGEMEIJER, o.c., 214. 'De militaire wetgeving had doorgaans de aard van een 
standaardcontract: per veldtocht of oorlog werd een instructie of artikelbrief uitgevaardigd, een 
rechtspositieregeling voor de betrokken militairen inhoudend, met inbegrip van de mogelijkheid van 
ontslag en met bezoldigingsbepalingen. Maar de inhoud van de bepalingen ging al spoedig ver boven 
een privaatrechtelijke overeenkomst uit. De vorst moest rekening houden met de wensen van de 
steden welke door de loslopende militairen gedupeerd werden en bovendien elke inbreuk op hun 
jurisdictie zwaar rekenden, maar anderzijds kon hij zijn kostbare soldaten niet te zeer van zich 
vervreemden. Strenge strafbepalingen werden in de artikelbrieven opgenomen tegen terrorisering der 
burgerbevolking, desertie en tegen staking tijdens de gevechtshandelingen' (ibidem, 3). 
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225. 'Het militaire recht heeft zich ontwikkeld van een apart recht voor een bepaalde 

speciale groep naar een vermenging van de regelingen voor militairen met die voor alle 

burgers, met andere woorden een vermaatschappelijking van dit deel van het recht. (…) 

Twee punten markeren deze ontwikkeling in het bijzonder (…). Het eerste hiervan is de 

jurisdictie van de militaire rechter in strafzaken. Het is opvallend dat, vooral tijdens de 

Republiek der Verenigde Nederlanden, aan de keuze voor een uitbreiding of juist 

inkrimping van diens rechtsmacht niet zozeer praktische argumenten of een juridisch 

gefundeerde stellingname ten grondslag hebben gelegen. Het was grotendeels een 

zuiver politieke kwestie in de rivaliteit van stadhouder en provinciën, deels nog door de 

eisen van de gehuurde militairen versterkt. Het tweede is de verhouding tussen straf- en 

tuchtrecht. Waar in het begin, om nader te noemen redenen, aan de commandant van 

de betreffende eenheid een volledige rechtsmacht over zijn militairen toekwam, werd 

tussen de uitoefening van straf- en tuchtrecht in het geheel geen onderscheid gemaakt: 

beide categorieën stonden ter beoordeling van een krijgsraad, uit verscheidene 

officieren bestaande. Tekenend hiervoor is het feit dat een onderscheid – in 1687 – het 

eerst werd gemaakt niet tussen straf- en tuchtrecht, maar tussen straf- en 

tuchtrechtelijke afdoening; dit onderscheid was dan nog niet eens principieel, doch 

berustte op de wens de weinig belangrijke zaken minder rompslomp bij de afdoening 

mede te laten brengen. Het zou daarna nog ruim twee eeuwen duren alvorens – in 1799 

- een schuchter onderscheid werd gemaakt tussen straf- en tuchtrecht, hetwelk pas in 

1815 een duidelijker gestalte kreeg. De wetgeving van 1903 bracht in dit opzicht geen 

wijziging; de komende wetgeving wil een strafrechtelijke afdoening bewaren voor 

strafbare feiten, en een krijgstuchtelijke voor krijgstuchtelijke vergrijpen, zonder 

onderlinge wisselwerking.' 494 

  

226. Voor de volledigheid stippen we nog andere elementen aan. Zo de titel van het 

reglement van 1687 dat de auteur aanhaalt: 'Reglement op de Proceduren der Militairen 

in Zaaken van geringe Importantie'. 'De grondslag van dit reglement was niet een 

veranderd inzicht in de aard van de strafbepalingen van de artikelbrief, maar uitsluitend 

de overbelasting der krijgsraden welke de stadhouder wenste te beperken. In al zijn 

beknoptheid was het Reglement gedegen opgezet en de stadhouder maakte van de 

gelegenheid gebruik – het Reglement werd zonder toedoen van de Raad van State en 

Staten-Gerenaal opgemaakt – om de militaire jurisdictie als bestaand recht in dit 

reglement op te leggen.' Verder dat in de volgende eeuw de militaire rechtspraak zou 

                                                 
494

 F. LANGEMEIJER, o.c., 1-2. 



 152 

heropbloeien dan wel onder toezicht van de Raad van State en de Staten-Generaal 

komen, dit alles naar gelang van het verzet tegen het stadhouderlijk gezag dat bepaald 

werd door de persoonlijkheid van de stadhouder, de economische bloei en de militaire 

successen.495 Ten slotte dat de belangrijkste verschillen van het wetboek van 1814-1815 

met dat van 1799 lagen in een uitbreiding van de rechtsmacht van de militaire rechter; in 

een andere omschrijving van de afbakening tussen straf- en tuchtrecht; in een beperkte 

uitbreiding van de straffen; in een uitgebreider omschrijving van verscheidene delicten 

en in de splitsing van de stof over verschillende wetten. De procedure in militaire 

strafzaken kwam erop neer dat de militaire overheid besliste over de krijgstuchtelijke 

afdoening of verwijzing naar een krijgsraad.496 

  

227. Vanuit geschiedkundig rechtsvergelijkend oogpunt past het eraan te herinneren dat 

het (Hollandse) Wetboek van Strafvordering voor het leger te lande destijds ook voor 

België bepaalde hoe ‘beroep’ in te stellen tegen ‘tuchtstraffen’.497 R. DE RYCKERE 

noteerde: ‘Le militaire frappé d’une peine disciplinaire par ses chefs dispose d’une voie 

de recours; il peut adresser une plainte au conseil de guerre ou à la cour militaire et lui 

demander d’examiner l’affaire. Ce recours est régi par les articles (15 à 18) du code de 

procédure pour l’armée de terre.’ Vermeldenswaard is dat dit beroep was voorbehouden 

aan de militair die aangehouden was of, eenmaal vrijgelaten, zich aanbood om 

aangehouden te worden.498 De strafrechtelijke inkleuring kon destijds bezwaarlijk 

ontkend worden.499 Het was in Holland destijds niet anders. 

                                                 
495

 'In 1783 werden door de provinciale Staten van Holland de militairen voor commune delicten aan 
de militaire rechter onttrokken en op 1 mei 1783 werden de gelden voor 'het pretense college, zich 
noemende de Hoge Krijgsraad' door de Raad van State van de bergoting geschrapt, waarop in 
december van dat jaar dit college (de Krijgsraad) door de Staten-Generaal ontbonden werd. De 
krijgsraden werden bij besluit van de Raad van State van 17 maart 1784 vooralsnog gehandhaafd, zij 
het dat de commune delicten ter kennisneming van de plaatselijke rechter zouden komen. Aan de 
opheffing van de Hoge Krijgsraad was een zeer uitgebreide en heftig gevoerde polemiek 
voorafgegaan' (F. LANGEMEIJER, o.c., 14). 
496

 F. LANGEMEIJER, o.c., 21. 
497

 Wetboek van Strafvordering voor het leger te lande, uitgevaardigd bij besluit van den Souvereinen 
Prins van de Vereenigde Provinciën der Nederlanden, gedagteekend 20 juli 1814 en toepasselijk 
gemaakt op de Belgische troepen bij besluit van 21 augustus van hetzelfde jaar, aldus de Besluitwet 
van 5 april 1916 die de artikelen 15, 16, 17 en 18 van dit Wetboek heeft afgeschaft (B.S. 9-15 april 
1916). Zie H. D’HAENENS, Codex militaris, Story, 1987, 6-49. 
498

 R. DE RYCKERE, o.c., 713-714 noteert: ‘Art. 15 – Si le détenu se trouve lésé, soit par l’arrestation, 
soit par la peine qui lui est imposée, en sorte qu’il pense avoir été arrêté à tort, ou puni innocemment 
ou sévèrement, il pourra en porter sa plainte et demander même que l’affaire soit examinée dans un 
conseil de guerre. Art. 16 – Lorsqu’on aura demandé l’examen d’un conseil de guerre à l’effet dessus, 
l’officier commandant ne pourra le refuser, pourvu que le plaignant reste en état d’arrestation, ou qu’il 
s’y soumette avant tout s’il a déjà été relâché. Art. 17 – Le conseil de guerre devra ensuite examiner 
l’affaire, et s’il trouve que le plaignant est fondé dans sa plainte, il aura soin que le tort qui lui aura été 
fait soit convenablement redressé. Art. 18 – Mais lorsque le conseil de guerre aura trouvé la plainte 
tellement dénuée de fondement ou de solidité qu’elle ne puisse être attribuée qu’à une extrême 
irrévérence, le plaignant en sera puni conformément à la loi.’  
499

 Voor de evaluatie: infra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire rechtbank’. 
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IV.II.X.2. Wet van 27 april 1903 

 

228.  ‘Toen men in 1888 de herziening van het militaire tuchtrecht ter hand nam, wilde 

men niet van andere grondbeginselen uitgaan dan waarop het geldend recht gebaseerd 

was, dat van 1814 af op één wijziging na onveranderd had gegolden. Na haar invoering 

is de Wet op de krijgstucht (WK) behoudens wijzigingen die een tijdelijk karakter hadden 

tot (1981) vijf maal gewijzigd, door (…) het onafhankelijk worden van Indonesië, door de 

wet van 19 mei 1954 (…) i.v.m. de aanpassing van de WK aan de verdragen van 

Genève, door de rijkswet van 4 juli 1963 (…) i.v.m. de partiële herziening van het militair 

straf- en tuchtrecht en door de rijkswet van 26 september 1974 (…), op grond waarvan 

een aantal straffen vervielen en de straf van geldboete werd ingevoerd. Ondanks al deze 

wijzigingen is de grondslag van het militaire tuchtrecht onveranderd gebleven’.500 

 

229. In de Wet op de Krijgstucht (WK) werden de krijgstuchtelijke vergrijpen 

onderscheiden in de zgn. ‘eigenlijke’ vergrijpen: ‘Alle niet in enige strafwet omschreven 

feiten, strijdig met enig dienstbevel of dienstvoorschrift, of onbestaanbaar met de 

militaire tucht of orde’ en de zgn. ‘oneigenlijke’ vergrijpen: ‘De strafbare feiten, waarvan 

de militaire rechter kennis kan nemen, voor zover zij onbestaanbaar zijn met de militaire 

tucht of orde, doch tevens van zo lichte aard dat de zaak buiten strafrechtelijke 

behandeling kan worden afgedaan’.501 Dit werd dan uitgewerkt in het Reglement 

betreffende de Rijkstucht (RK).502 In de defensienota 1974 werd m.b.t. de militairen 

aandacht besteed aan het recht van vrije meningsuiting, betogings- en 

vergaderingsrecht en politieke bijeenkomsten op militair terrein; op 1 september 1975 

werden ‘Voorlopige algemene aanwijzingen inzake de uitoefening van bepaalde 

grondrechten door militairen’ van kracht.503 Er zij opgemerkt dat er van verjaring geen 

sprake was.504 

 

230. ‘Het strafstelsel van de WK bevatte aanvankelijk een grote verscheidenheid van 

straffen, in tegenstelling tot het (Wetboek van Strafvordering), ten aanzien waarvan in 

die tijd de opvatting bestond dat naar grote beknoptheid en eenvoudigheid moest 

worden gestreefd, waardoor een juiste straftoemeting het beste kon worden 
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 T. VAN DEN BOSCH, o.c., 69. 
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 Artikelen 2, 1° en 2°. 
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 Zie het Besluit van 31 juli 1922. J.A. WIARDA, o.c., 126-142. 
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 T. VAN DEN BOSCH, o.c., 81-82. J.A. WIARDA, o.c., 177-191. 
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gewaarborgd. De krijgstuchtelijke straffen hadden echter meer het karakter van 

maatregelen van militaire vorming en opvoeding en de verscheidenheid was een gevolg 

van de verscheidene aard der krijgstuchtelijke vergijpen en van de verschillende rang, 

stand en ontwikkeling der personen op wie zij moesten worden toegepast. Er waren dan 

ook afzonderlijke strafstelsels voor officieren, onderofficieren en mindere militairen en 

soms waren er ook verschillen in de wijze van tenuitvoerlegging. Bij een leger te velde 

was er een afzonderlijk strafstelsel, dat aan mogelijkheden om in die omstandigheden 

straffen op te leggen, was aangepast. Hoewel voordien ook al wijzigingen in het 

strafstelsel waren aangebracht, werd het ingrijpend bij de rijkswet van 12 april 1974. O.a. 

werden door die wet de straffen van streng arrest, plaatsing in een tuchtklasse en 

verlaging afgeschaft en de geldboete als hoofdstraf ingevoerd. Tevens werden de 

krijgstuchtelijke straffen gelijkelijk toepasbaar op alle militairen’.505 

  

231. Dit maakte dat in 1981 volgende krijgstuchtelijke straffen konden worden opgelegd 

in stijgende volgorde van zwaarte: de berisping; de strafdienst, ten minste 1 en ten 

hoogste 2 uur per dag, gedurende ten hoogste 8 dagen; de verplichting om in de 

kazerne of het kwartier aanwezig te zijn om 22.00 uur en aldaar te verblijven tot de 

volgende ochtend 7.00 uur, dit ten belope van maximaal 8 werkdagen; de geldboete van 

ten minste 2,50 gulden en ten hoogste 50 gulden; het licht arrest van ten hoogste 14 

dagen, eventueel gepaard gaande met strafdienst; het verzwaard arrest van ten hoogste 

14 dagen. De WK bepaalde enkel dat de verdachte gehoord moest worden, van 

verdediger was geen sprake.506 

 

232. Algemene regel was dat beklag van opgelegde krijgstuchtelijke straffen mogelijk 

was bij de beklagmeerdere, tenzij de straf was opgelegd door de militaire rechter; 

kenmerk was de niet schorsende werking, aldus werd ‘gehandhaafd (…) het oud en juist 

militair beginsel, de eerste voorwaarde tot het bewaren der krijgstucht, dat de gestrafte 

moet beginnen met te gehoorzamen’.507 Het was een nieuwe behandeling en de 

beklagmeerdere moest de zaak zodra mogelijk in haar geheel onderzoeken; de straf kon 

niet verzwaard worden; het door klager eventueel geleden nadeel moest zoveel als 

mogelijk worden hersteld.508 Tenzij de straf was tenietgedaan, was de gestrafte bevoegd 

gedurende een termijn van vier dagen, aanvangende met de tweede dag na de 

kennisgeving, de eindbeslissing aan te vechten bij het Hoger Militair Gerechtshof. De 
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behandeling van de zaak werd openbaar nadat het Europees Hof de niet-openbare 

behandeling in strijd met het EVRM had geacht.509 

 

233. Wanneer de militaire rechter in strafzaken vond dat het feit een krijgstuchtelijk 

vergrijp was of buiten strafrechtelijke behandeling kon worden afgedaan, kon hij de zaak 

doorverwijzen dan wel ‘de zaak verder behandelen als commanderende officier’. In 

geval betrokkene reeds een straf had opgelopen, kon de rechter de straf wijzigen, 

bevestigen of tenietdoen. 

  

 

IV.II.X.3. Grondwetswijziging 

 

234. Alvorens het huidige Nederlandse militaire tuchtstelsel te omschrijven, past het te 

verduidelijken dat ingevolge (huidig) artikel 113, 2de lid van de Nederlandse Grondwet 

tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld, bij de wet wordt geregeld.510 Dit heeft een 

beduidende meerwaarde indien de tuchtaangelegenheid personen betreft wier statuut 

niet, of dan toch niet uitsluitend door de formele wet geregeld moet worden. Artikel 113, 

ingeschreven in het Hoofdstuk 6 ‘Rechtspraak’, heeft het voor het overige over 

strafrecht: ‘1. Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van 

strafbare feiten. 2. (…) 3. Een straf van vrijheidsontneming kan uitsluitend door de 

rechterlijke macht worden opgelegd. 4. Voor berechting buiten Nederland en voor het 

oorlogsstrafrecht kan de wet afwijkende regels vaststellen’.511 Daarom is nog niet gesteld 

dat tuchtrechtspraak per se strafrecht is, maar tuchtzaken nemen in het Nederlandse 

wettelijke kader toch een bijzondere positie in en de Grondwet sluit geen disciplinaire 

vrijheidsbeneming uit, zij het dat een rechter moet tussenkomen. Even belangrijk is het 

dat het strafrecht een lex specialis vormt die ontsnapt aan de bevoegdheidsverdeling 

tussen justitiële rechter en bestuursrechter; wellicht is het niet anders voor tuchtzaken 
                                                 
509

 T. VAN DEN BOSCH, o.c., 78. De auteur verwees naar de casus-Dona en Schul en verduidelijkte: 
‘Nu het Nederlandse militaire tuchtrecht geen vrijheidsbenemende straffen meer kent, is de al of niet 
openbaarheid niet langer relevant voor de wettigheid van de procedure.’ Een dergelijke veralgemening 
stelt tot nadenken: het quantum van de overblijvende of nieuwe sancties – het weze 
vrijheidsbeperkende of pecuniaire – kan een aanspraak op een volwaardig jurisdictioneel toezicht 
staven. 
510

 Zie C. KORTMANN, Constitutioneel recht, Deventer, Kluwer, 2008, 261. De militaire strafrechter 
wordt er beschouwd als een militaire politierechter: G. COOLEN, Militair strafrecht, Deventer, Kluwer, 
2008, 149. 
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 Artikel 112 Nederlandse Grondwet: ‘1. Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van 
geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen. 2. De wet kan de berechting van 
geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, opdragen hetzij aan de rechterlijke 
macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. De wet regelt de wijze van 
behandeling en de gevolgen van de beslissingen’ (Nederlandse Grondwet, Amsterdam, Athenaeum, 
2006, 91-92). 



 156 

wanneer vrijheidsontneming aan de orde kan zijn.512 Daaraan voegen we ten slotte toe 

dat krachtens de artikelen 116 en 117 van de Nederlandse Grondwet rechters die niet 

behoren tot de rechterlijke macht en niet voor het leven (moeten) worden benoemd, een 

andere positie ten opzichte van beroepsrechters bekleden in de mate dat ze aan 

rechtspraak enkel kunnen deelnemen; dit onderbouwt het verbod, aan de wetgever, om 

rechtspraak toe te vertrouwen aan alleenzetelende lekenrechters.513 Er zij opgemerkt dat 

bij de grondwetsherziening van 1983 men gebroken heeft met de traditie van een vaste 

opbouw van de rechterlijke macht. ‘Niet langer heeft het begrip ‘rechterlijke macht’ de 

vroegere vaste betekenis; uitgangspunt werd de grondwettelijke term te gebruiken voor 

‘(…) alle rechterlijke instanties, die binnen onze rechtsorde een duurzame 

rechtsprekende taak vervullen. In het bijzonder dacht de grondwetgever daarbij aan de 

integratie van de met bestuursrechtspraak en militaire rechtspraak belaste gerechten in 

de rechterlijke macht’.514 

 

 

IV.II.X.4. De nieuwe tuchtregeling (1991) 

 

235. ‘De Wet militair tuchtrecht (nvdr: ingegaan op 1 januari 1991) kent slechts 

hoofdstraffen en niet – zoals vroeger de Wet op de Krijgstucht – ook bijkomende 

tuchtstraffen. De vier hoofdstraffen zijn: berisping, geldboete, strafdienst en 

uitgaansverbod. Commandanten kunnen, indien zij tot het opleggen van een tuchtstraf 

hebben besloten, een keuze maken uit deze straffen. De tuchtstraf van uitgaansverbod 

kan echter slechts worden opgelegd ter zake van twee tuchtvergrijpen: ongeoorloofde 

afwezigheid en schending van een dienstbevel. Naast tuchtstraffen staan 

administratieve maatregelen, bestuursrechtelijke sancties die niet berusten op de Wet 

militair tuchtrecht, maar regeling vinden in de rechtspositievoorschriften. Twee van deze 

maatregelen, schadeverhaal en onthouding van inkomsten, houden rechtstreeks 
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 Voor België: infra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafrechtsbedeling’. 
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 Artikel 116 Nederlandse Grondwet: ‘1. De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de rechterlijke 
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verband met een tuchtvergrijp’.515 Een regeling van de onderlinge zwaarte van deze 

straffen ontbreekt in de wet.516 Even vermeldenswaard is dat commandanten kunnen 

kiezen voor de ‘schuldigverklaring zonder oplegging van straf’.517  

 

236. Het eerste rechtsmiddel is de beklagprocedure bij de naasthogere commandant 

van de strafoplegger; het is geen ‘vol beklag’ in die zin dat strafverzwaring niet mogelijk 

is; de strafoplegger wordt betrokken bij deze procedure om, kort samengevat, zijn 

beslissing desgevallend te verantwoorden. De regering verwachtte dat van de 

beklagprocedure een zeefwerking zou uitgaan waardoor het aantal beroepen op de 

rechter zou afnemen en ‘het gerecht zich op de meer principiële zaken (kon) richten’ en 

verduidelijkte dat de beklagprocedure (vergeleken met het rechtstreeks beroep op de 

rechter) ‘drempelverlagend (zou) werken’.518 Daarop kan nog beroep ingesteld worden 

bij een rechtbank, hetzij door de gestrafte militair, hetzij door de beklagmeerdere tegen 

de door de commandant in eerste aanleg gedane uitspraak (indien de gestrafte militair 

geen beklag heeft ingediend). De rechter is het gerecht dat ingevolge de Wet militaire 

strafrechtspraak bevoegd zou zijn geweest, indien de desbetreffende gedraging een 

misdrijf zou hebben opgeleverd.519 Het openbaar ministerie kan desgewenst zijn oordeel 

over de zaak kenbaar maken aan de militaire kamer.520 De rechter kan de straf 

verzwaren.521 Tegen de door de militaire kamer in beroep genomen beslissing staat 

geen verdere voorziening open; wel kan de procureur-generaal bij de Hoge Raad beroep 

cassatie instellen in het belang van de wet, een rechtsmiddel dat geen nadeel toebrengt 

aan de rechten door de partijen verkregen.522 

 

237. Enkele bijzonderheden verdienen een afzonderlijke vermelding. In de eerste plaats 

het principieel verbod tot tuchtrechtelijk optreden in geval van eendaadse samenloop 

van tuchtvergrijp en strafbaar feit; we verwijzen naar de rechtsliteratuur voor de precieze 

regeling.523 Verder de verplichting voor de beklagmeerdere om in geval van 

ontoereikende straf of te herziene vrijspraak de zaak te verwijzen naar het bevoegde 
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gerecht.524 Ten slotte het aandachtspunt van de bijstand. Bij het uitreiken van de 

beschuldiging dient de overheid de militair te wijzen op de mogelijkheid om een 

vertrouwensman te kiezen uit het militair en burger-personeel, in dienstbetrekking bij het 

departement van defensie.525 Al waarborgt artikel 18 van de Nederlandse Grondwet dat 

‘Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan’, toch kan een 

advocaat niet optreden, behoudens toelating van de commandant in bijzondere 

omstandigheden. Deze algemene beperking heeft tot doel te bereiken ‘dat een 

vertrouwensman bekend is met de werk- en leefsfeer waarbinnen de gedraging heeft 

plaatsgevonden en met de bijzondere positie van de beschuldigde’, aldus de regering in 

de memorie van toelichting. Van een beperking op de keuze van een advocaat is geen 

sprake meer, eenmaal de rechtbank in beroep de tuchtzaak behandelt: ‘vooral als het 

gaat om juridische problemen, (is) een dergelijke bijstandmogelijkheid op haar plaats’.526  

 

238. Last, but not least zijn er dwingende korte termijnen om de tuchtprocedure 

bestuurlijk en gerechtelijk af te handelen. De Nederlandse militaire tuchtmolen moet snel 

malen, dermate dat de term van lik-op-stukbeleid wel gepast is: ‘Als uitgangspunt geldt 

een verjaringstermijn van 21 dagen, aldus de regering in antwoord op Kamervragen. 

Tuchtrecht is immers snelrecht.’ Kort geschetst enkele termijnen: eenentwintig dagen 

voor de eerste aanleg, dertig dagen om het onderzoek op beklag aan te vangen, 

veertien dagen voor de uitspraak van de rechter na afloop van de behandeling van het 

beroep; wel is de straf in eerste aanleg in beginsel meteen uitvoerbaar. Even 

vermeldenswaard is dat de wet uitdrukkelijk herstel bepaalt voor het eventueel 

onrechtmatig geleden nadeel (bijvoorbeeld in geval van vernietiging van de straf of van 

vrijspraak). 

 

 

IV.II.X.5. Rijkswet van 23 april 2009 

 

239. Volledigheidshalve vermelde men het ontwerp 31 504 tot wijziging van de Wet 

militair tuchtrecht in verband met het tegengaan van ongewenst gedrag binnen de 

krijgsmacht.527 In de memorie van toelichting van 17 juni 2008 is te lezen: ‘Door een 

onafhankelijke commissie (…) is onderzoek gedaan naar ongewenst gedrag in de 

krijgsmacht. Deze commissie heeft op 29 september 2006 haar eindrapport uitgebracht. 
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(…) De commissie is van oordeel dat Defensie een hoger ambitieniveau moet nastreven 

bij de bestrijding van ongewenst gedrag. Dat is nodig om medewerkers een beschermde 

en plezierige werkomgeving te kunnen garanderen. Zij stelt vast dat bij de krijgsmacht te 

veel ongewenst gedrag voorkomt. Bovendien wordt op ongewenst gedrag niet altijd 

adequaat gereageerd. (…) De inspanningen van Defensie om ongewenst gedrag tegen 

te gaan zijn primair gericht op het voorkomen van gedrag. (…) Militair werk blijft evenwel 

mensenwerk, waarbij een persoonlijk tekortschieten niet kan worden uitgesloten. Om die 

reden dient de commandant te beschikken over een goed, slagvaardig instrumentarium 

om de onder zijn bevel staande militairen te corrigeren. Daarvan gaat ook een 

preventieve werking uit.’ 

  

240. Volgt dan een toelichting van het hoe en waarom van de wijziging van het militair 

tuchtrecht. Aldus: ‘Het militair tuchtrecht bevat derhalve nu al belangrijke instrumenten 

voor ogenblikkelijke correctie van militairen. Vanuit de krijgsmacht is echter aangegeven 

dat enkele van deze instrumenten niet meer voldoende effectief zijn. De Wet militair 

tuchtrecht is tot stand gekomen in de periode dat de krijgsmacht nog voor een groot deel 

uit dienstplichtigen bestond. De rijkswet is nadien weliswaar op onderdelen aangepast, 

doch houdt onvoldoende rekening met de huidige (aanzienlijk betere) beloning van de 

beroepsmilitair. (…) Het uitgaansverbod is voor de tuchtrechtelijke boete geen 

volwaardig alternatief, aangezien die straf slechts kan worden opgelegd ter zake van 

twee tuchtvergrijpen: ongeoorloofde afwezigheid en het niet opvolgen van een 

dienstbevel. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe de commandanten in ruimere 

mate in staat te stellen door onmiddellijk ingrijpen de tucht te handhaven. Daartoe wordt 

allereerst voorgesteld de tuchtrechtelijke boetebedragen aan te passen aan de 

hedendaagse omstandigheden. Daarnaast wordt voorgesteld om de straf van het 

uitgaansverbod bij meer gedragingen te kunnen opleggen.’  

 

241. Als afsluiting van de algemene bespreking van het ontwerp is in de memorie van 

toelichting te lezen dat er geen overgangsbepalingen zijn opgenomen: ‘Ingevolge de 

algemene bepalingen van overgangsrecht, in het bijzonder artikel 1, tweede lid, van het 

Wetboek van Strafrecht, artikel 16 van de Grondwet, artikel 15 IVBPR en artikel 7 EVRM 

kunnen feiten die vóór de inwerkingtreding van een strafbepaling zijn geschied, niet 

strafbaar of zwaarder worden gesteld. Wat betreft het wetsvoorstel betekent dit dat ten 

aanzien van gedragingen die hebben plaatsgevonden voorafgaande aan de 

inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet militair tuchtrecht, het oude 
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sanctiepakket van toepassing blijft’.528 Militair tuchtrecht is ontegensprekelijk nog aan te 

merken als materieel strafrecht. 

  

242. Vermeldenswaard is de brief d.d. 26 februari 2009 van de staatssecretaris van 

Defensie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Niet alleen 

omdat onze noorderburen het soms zo netjes kunnen formuleren, maar ook omdat de 

discussie over het quantum van de geldboete oplaait en er verwezen wordt naar de 

'jurisprudentie', wat nu eenmaal enkel mogelijk is omdat de toegang tot een rechter een 

verworvenheid is.529 

 

'In het bij het onderwerp genoemde wetsvoorstel wordt een wijziging voorgesteld van artikel 43 

van de Wet militair tuchtrecht, waarbij het bedrag van de maximum geldboete wordt gesteld op € 

350, terwijl bij meerdere feiten in een kalendermaand het totaal niet meer mag zijn dan € 700 . Bij 

deelnemen aan een internationale operatie in het buitenland worden deze bedragen op 

respectievelijk € 700 en € 1400 gesteld. Dit voorstel maakt deel uit van de maatregelen naar 

aanleiding van het rapport Staal (Kamerstuk, 30 800 X, nr. 6). Over de uitvoering van de 

aanbevelingen van de commissie-Staal is binnen Defensie en met de centrales van 

overheidspersoneel uitgebreid van gedachten gewisseld. De inspanningen van Defensie zijn op 

de eerste plaats gericht op het voorkomen van gedrag dat correctie behoeft. Met de definitieve 

gedragscode (Kamerstuk, 30 800 X, nr. 81) beschikt Defensie over eenduidige, defensiebrede 

gedragsnormen die enerzijds appelleren aan de professionaliteit van de defensiemedewerkers en 

anderzijds bescherming bieden aan kwetsbare groepen. Indien ongewenst gedrag zich 

desondanks voordoet dient dit effectief te kunnen worden bestreden. In dit kader past het 

onderhavige wetsvoorstel dat in mei 2007 is voorgelegd aan de centrales van overheidspersoneel. 

Door omstandigheden is het niet gekomen tot een inhoudelijke bespreking van het voorstel met de 

centrales. Dit overleg heeft deze maand alsnog plaatsgevonden. De centrales brachten daarbij in 

meerderheid naar voren dat zij de bedragen van de voorgenomen verhoging excessief vinden om 

de volgende redenen: 

– De centrales achten het bedrag van € 350 te hoog in verhouding tot het salaris van de groep 

militairen die naar verwachting het meest met tuchtrechtelijke bestraffing zal worden 

geconfronteerd, te weten soldaten der tweede klasse met een maandsalaris vanaf € 923. De 

meerderheid van de centrales is van mening dat de uitbreiding van de mogelijkheden om een 

uitgaansverbod op te leggen meer effect zou hebben dan de verhoging van de geldboete en dat 

ook om die reden kan worden volstaan met een meer bescheiden stijging van het boetebedrag; 

                                                 
528

 De memorie van toelichting vermeldt: ‘Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk wordt 
niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, 
van de wet op de Raad van State).’ 
529

 Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2007-2008, nr. 31 504 (R 1864). Nr. 6. Brief van 
de staatssecretaris van Defensie. 
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– Voorts vinden zij een verhoging van het maximum van € 45 naar € 350 niet in relatie staan tot 

de verhogingen van geldboetes zoals die zich hebben voorgedaan in het strafrecht over de 

vergelijkbare periode, zelfs niet als meegewogen wordt dat inmiddels is overgegaan van een 

dienstplichtigen- (wedde eerste oefening genietend) naar een beroepsleger; 

– Ten slotte achten zij het aansluiten bij het maximum transactiebedrag voor misdrijven een 

miskenning van het feit dat het tuchtrecht een instrument voor de interne orde is waardoor het 

aansluiten bij transactiebedragen voor overtredingen meer in de rede zou liggen dan bij 

transactiebedragen voor misdrijven.  

 

Ik wil uw Kamer dit standpunt van de centrales niet onthouden. Bij het totstandkomen van het 

wetsvoorstel is evenwel een afweging gemaakt waarin soortgelijke argumenten zijn meegewogen.  

 

Allereerst gaat het bij de genoemde stijging om maximumbedragen die zeker niet automatisch en 

in alle gevallen zullen worden opgelegd. 

Volgens vaste jurisprudentie moet bij het opleggen van een maximumstrafaan een first-offender 

nadere motivering worden gegeven. Daar waar de ongewenste gedraging van geringe betekenis 

is, of als de persoon van de beschuldigde of zijn persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding 

geven, kan de commandant volstaan met «schuldigverklaring zonder oplegging van straf» (artikel 

74, derde lid, van de Wet militair tuchtrecht). 

 

 

Verder zal het bij gedragingen die aanleiding geven tot de maximale geldboete veelal gaan om 

gedragingen die ook voor een strafrechtelijke reactie in aanmerking komen. Dan wordt in overleg 

met het Openbaar Ministerie besloten tot toepassing van artikel 79 van de Wet militair tuchtrecht, 

waarbij tuchtrechtelijke in plaats van strafrechtelijke afdoening geschiedt. Hiermee wordt 

voorkomen dat de betrokkene een strafblad oploopt. 

 

Het wetsvoorstel geeft de commandant een goed, slagvaardig instrumentarium om ongewenst 

gedrag te kunnen corrigeren. Daarvan gaat ook een preventieve werking uit. Dit instrumentarium 

is, naar breed gevoelen binnen de krijgsmacht, op dit moment onvoldoende aanwezig. Ik zie dan 

ook geen aanleiding voor wijziging het wetsvoorstel.' 

 

243. Dit is de voorgeschiedenis van de Rijkswet van 23 april 2009 tot wijziging van de 

Wet militair tuchtrecht in verband met het tegengaan van ongewenst gedrag binnen de 

krijgsmacht.530 De toekomst zal uitwijzen of de staatssecretaris van Defensie zijn slag 

thuis heeft gehaald. Wat er ook van zij, onbetwist blijft het recht van de militair om aan 

een rechter een militaire tuchtcasus voor te leggen. 

                                                 
530

 De wet van 23 april 2009 werd bekendgemaakt in Staatsblad 207 en is met ingang van 1 juli 2009 
in werking getreden (Staatsblad 244). 
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IV.II.XI Luxemburg 

 

  
In Luxemburg maakt de Hollandse wetgeving (1814-1815) in 1979 plaats voor een enige 
tuchtschaal, van vermaning tot het ontslag van ambtswege met daartussen vrijheidsberovende 
arreststraffen. Het jurisdictioneel toezicht wordt toevertrouwd aan administratieve rechtscolleges. 
 
 

 

 

IV.II.XI.1. De Hollandse tuchtregeling 

 

244. Dat in het Groothertogdom Luxemburg het militair tuchtrecht ook Hollandse roots 

heeft, is te verklaren door de geschiedenis.531 Op het Congres van Wenen (1815) werd 

bepaald dat de Belgische Provincies verenigd zouden worden met de Verenigde 

Provincies – een beduidende territoriale uitbreiding voor het Nederlandse Koninkrijk – en 

dat het Groothertogdom Luxemburg als Staat van de Duitse Confederatie afgestaan 

werd aan de Hollandse Soevereine Vorst in het kader van een compensatieregeling.532 

Tot 1890 kende Luxemburg een personele unie met Nederland.533 

  

245. De Hollandse tuchtregeling (1814-1815) zou in het Groothertogdom anderhalve 

eeuw toepassing vinden, blijke uit afsluitende bepalingen van de huidige tuchtwet van 16 

april 1979 – deze wet komt hierna nog aan bod –.534 We pikken de draad op na de 

                                                 
531

 Voor een overzicht 1815-1848 : F. WELTER, Discours’ in Conseil d’Etat 1856-1956, Livre Jubilaire, 
Luxembourg, Raymon Mehlen (ed.), 33-43, nr. 1-15. 
532

 Men raadplege Pasin. 1814-1830, ‘9 juin 1815 - Acte du Congrès de Vienne – (…) Article 67. La 
partie de l’ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l’article suivant, est 
également cédée au prince souverain des Provinces-unies, aujourd’hui Roi des Pays-Bas, pour être 
possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des 
Pays-bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S.M. de 
faire, relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les princes 
ses fils, qu’il jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles. / Le Grand-
Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, 
Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confédération Germanique, et le prince, roi des 
Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec 
toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.’ 
533

 De Groothertog is nog steeds Hertog van Nassau. Zie J.M. KREINS, Histoire du Luxembourg, 
Parijs, PUF, 2007, 69-83. Artikel 72 van de Akte van Wenen bepaalde: ‘Le droit et l’ordre de 
succession établi dans les deux branches de la maison de Nassau, par l’acte de mil-sept cent-quatre-
vingt-troi, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatres principautés d’Orange-
Nassau au grand-duché de Luxembourg.’ 
534

 Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique, Mémorial, 26 april 1979, 
artikel 58: ‘Sont abrogées, dans la mesure où elles ne l’étaient pas déjà auparavant, toutes les 



 163 

Tweede Wereldoorlog en overlopen de – voor dit onderzoek – relevante bepalingen. 

Belangrijk om weten is dat de Luxemburgse Grondwet van 1868 een klassiek hoofdstuk 

‘De la Justice’ bevat dat in België als muziek in de oren kan klinken: ‘Les contestations 

qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Les 

contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf 

les exceptions établies par la loi. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent 

être établis qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux 

extraordinaires, sous quelques dénomination que ce soit’.535 De Raad van State werd 

belast met een adviesopdracht en rechtspraak.536  

 

 

IV.II.XI.2. Wet van 23 juli 1952 

 

246.  De wet van 23 juli 1952 stelt de militaire organisatie vast.537 Enkele bepalingen zijn 

in dit onderzoek vermeldenswaard. Zo artikel 47: ‘Au terme de leur instruction militaire 

primaie les hommes de troupe feront la promesse solennelle suivante: ‘Je promets 

devant Dieu fidélité au Grand-Duc et au drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois 

de l’Etat et aux règlements militaires’. Avant d’entrer en fonctions, les officiers et sous-

officiers prêteront le serment suivant: ‘Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la 

Constitution et aux lois de l’Etat et soumission à la discipline militaire. Ainsi Dieu me soit 

en aide.’ De tucht duikt dus op tot in de eedformule. Artikel 48 ontbreekt evenmin aan 

duidelijkheid: ‘Tout membre de l’Armée est tenu de se conformer scrupuleusement aux 

lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions ou de son 

état lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont 

pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu’aux ordres de service de 

ses supérieurs. Jusqu’à disposition ultérieure contraire, le règlement de discipline du 15 

mars 1815 concernant le Corps de gendarmes et volontaires, tel qu’il a été modifié par 

                                                                                                                                                         
dispositions qui sont incompatibles avec la présente loi et notamment: 1° le règlement de discipline de 
la compagnie des gendarmes et volontaires; 2° (…)’. 
535

 Grondwet van 17 oktober 1868, artikelen 84, 85 en 86. 
536

 ‘Le Conseil d’Etat trouve son origine dans la Constitution de 1856 qui a prévu, en son article 76, 
sous le chapître V: ‘Du Gouvernement’, qu’il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à 
délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur les 
contestations concernant la légalité des arrêtés et règlements généraux, à régler les conflits 
d’attribution et les questions du contentieux administratif’ (Rapport d’activité – Conseil d’Etat 
2007/2008, Luxemburg). 
537

 Loi du 23 juli 1952 concernant l’organisation militaire, Mémorial 24 juli 1952. Over de organisatie: 
Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, 
de commandement et d’administration de l’Armée, Mémorial 11 mei 1954. In uitvoering van artikel 46 
van de wet van 23 juli 1952 werd het statuut van de reserveofficieren vastgesteld in een besluit van 15 
oktober 1958, Mémorial 23 oktober 1958. 
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l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, continuera à être appliqué. Les dispositions des 

articles 11 et 12 de la loi du 13 août 1921 concernant la discipline de la Compagnie des 

gendarmes sont applicables aux officiers et sous-officiers de l’Armée.’ Ten slotte bepaalt 

artikel 67 voor de tucht in de rijkswacht: ‘Jusqu’à disposition ultérieure contraire 

continueront à être appliqués: le règlement du 30 janvier 1815 sur la police, la discipline 

et le service de la maréchaussée; le règlement de discipline du 15 mars 1815, 

concernant le Corps des gendarmes et volontaires, sans la modification apportée à ce 

règlement par l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1945; (…).’ 

  

247. De wet van 23 juli 1963 herziet in grote mate de wet van 23 juli 1952.538 Aan de 

eedformule wordt evenwel niets gewijzigd; het is niet anders voor de tucht, nu de wet 

wederom verwijst naar de reglementeringen van 15 maart 1815 en 13 augustus 1921.539 

Een besluit van 9 december 1963 bepaalt het contingent: 24 officieren, 96 

onderofficieren en 350 soldaten, met inbegrip van de stagiairs en kandidaten-

onderofficier en -officier.540 

 

248. De wet van 29 juni 1967 schaft de verplichte militaire dienst af en wijzigt de wet 

van 23 juli 1952: ze stelt zelf het kader vast; aan de eedformule en de verwijzingen naar 

discipline en God wordt nog steeds niets gewijzigd.541 Wel wordt verduidelijkt dat ‘est 

qualifié faute disciplinaire tout acte posé dans l’exercice ou hors de l’exercice des 

fonctions, qui est contraire aux devoirs des membres de l’armée tels qu’ils résultent des 

dispositions qui précèdent’, dit met verwijzing naar het (Hollandse) tuchtreglement van 

15 maart 1815. 

  

 

IV.II.XI.3. Wet van 16 april 1979 

 

249. De Tuchtwet van 16 april 1979 bepaalt een nieuw disciplinair statuut in de 

Gewapende Macht; ze is nog steeds van toepassing.542 Volgende bepalingen zijn in het 

                                                 
538

 Loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapîtres I à V de la loi du 23 juillet 1952, 
Mémorial 25 juli 1963. Voor de gecoördineerde teksten d.d. 9 juni 1967, 10 mei 1984, 18 april 1989, 
Mémorial 8 juli 1967, 18 mei 1984 en 18 april 1989. 
539

 Artikelen 47 en 48. 
540

 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation du contingent des volontaires, cadres 
et hommes de troupe de l’Armée, Mémorial 20 december 1963. 
541

 Loi du 29 juni 1967 portant abolition du service militaire obligatoire (…), Mémorial 30 juni 1967. Zie 
eveneens ‘Texte coordonné du 29 juin 1967 de la loi concernant l’organisation militaire’, Mémorial 8 
juli 1967. 
542

 Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique, Mémorial 26 april 1979. 
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kader van dit onderzoek vermeldenswaard; de ene toont al meer analogie met het 

Belgische tuchtstelsel dan de andere.543 

 

250.  Artikel 19, 1ste lid van deze Tuchtwet somt de 'peines de discipline' op; het zijn er 

twaalf 'pour les membres de carrière de la force publique’: '1° l'avertissement; 2° la 

réprimande; 3° les arrêts (…); 4° l'amende; 5° la désignation de commissaires spéciaux 

pour terminer, aux frais du militaire, des travaux qu'il est en retard d'exécuter (…); 6° le 

déplacement (…); 7° la suspension des majorations biennales (…); 8° le retard dans la 

promotion ou l'avancement en traitement (…); 9° la rétrogradation; 10° l'exclusion 

temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération; 

11° la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale 

(…); 12° la révocation'. Voor de arreststraf verduidelijkt de wet: 'cette peine consiste 

dans la défense de quitter, pour toute autre raison que le service, la caserne ou 

logement qui en tient lieu'. De geldboete mag niet minder dan tien percent van de 

brutowedde belopen en niet hoger zijn dan de maandwedde; de ontvanger van het 

registratiekantoor kan een dwangbevel uitschrijven waartegen geen verzet mogelijk is. 

  

251. Voor de aangestelde officieren bepaalt artikel 19, 2de lid vijf mogelijke sancties: '1° 

l'avertisement; 2° la réprimande; 3° l'amende (…); 4° le retrait temporaire de la 

commission (…); 5° le retrait définitif de la commission ou du grade'. 

  

252.  Voor de vrijwilligers voorziet artikel 19, 3de lid in zeven sancties: '1° l'astreinte pour 

deux jours au plus à des prestations d'intérêt général pendant les heures de loisirs ou de 

repos; 2° l'avertissement; 3° la réprimande; 4° les peines privatives de libertés (…); 5° 

l'amende (…); 6° la rétrogradation au grade immédiatement inférieur; 7° l'exclusion de 

l'armée'. Voor de vrijheidsberovende straffen verduidelijkt de wet het volgende: 

  

- la consigne pendant quatre jours au plus. Elle consiste dans la défense de quitter la 

caserne pour toute autre raison que le service; 

- les arrêts simples pour quatorze jours au plus. Ils consistent dans l'obligation de garder 

la chambre, le logement spécial ou le local spécialement désigné à cet effet pendant les 

heures libres, excepté pour les repas habituels; 

- les arrêts de rigueur pour huit jours au plus. Cette peine consiste dans l'incarcération 

aux locaux disciplinaires ou dans un local spécialement désigné à cette effet; toutefois, 
                                                 
543
 Zo de definitie van de tuchtrechtelijke overste die fraai en modern oogde: 'est supérieur 

disciplinaire celui détient le pouvoir de décerner des récompenses et d'infliger des peines et mesures 
disciplinaires'. Artikel 16. Klassiek is dan weer de toevoeging: 'le pouvoir disciplinaire est lié à la 
fonction et ne peut être délégué qu'avec celle-ci.’ 
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elle peut être assortie de l'obligation de participer au service normal et à des prestations 

d'intérêt général.' 

  

253. Cumul van tuchtsancties tijdens dezelfde tuchtvervolging is in beginsel verboden, 

aldus artikel 22, dat eveneens bepaalt: 'Les décisions judiciaires intervenues sur l'action 

publique ne forment pas obstacle à l'application des peines disciplinaires.' Uitzondering 

op het cumulverbod is de combinatie van verlaging in graad en verplaatsing.544 

Opmerkelijk is dat krachtens artikel 23 de militair die de dienst heeft verlaten – leze 

wellicht ‘ontslag heeft bekomen’ – , nog steeds disciplinair vervolgd kan worden indien 

de vervolging is ingesteld binnen zes maanden na het verlaten van de dienst. Bovendien 

geldt: 'Si le militaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu 

du titre, du droit à la pension et de la pension.' 

  

254. Voorlopige arreststraffen ten belope van maximum 48 uur kunnen worden 

uitgesproken – ‘prononcés’ – indien het behoud van orde en tucht dit vereist.545 Er zij 

opgemerkt dat artikel 12 van de (Luxemburgse) Grondwet, een ‘verbeterde’ versie van 

artikel 12 van de Belgische Grondwet, een termijn van 24 uur vermeldt.546 

  

255. De tuchtsanctie wordt uitgesproken in een gemotiveerde beslissing nadat 

betrokkene gehoord werd. Hij kan beroep instellen binnen drie werkdagen na 

kennisgeving van de beslissing, maar niet op dezelfde dag als de dag van kennisname. 

De beroepstermijn en het beroep schorsen de straf.547 

 

256. Artikel 30 van de Tuchtwet van 16 april 1979 luidt: ‘Les peines dépassant la 

compétence du chef de corps sont prononcées par décision motivée et après instruction 

préalable, dans laquelle le militaire inculpé est entendu sur les faits mis à sa charge. Le 

militaire frappé d’une de ces peines ou de cette mesure peut prendre son recours au 

Conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du 

fond. Le recours doit être formé dans le délai d’un mois de la notification de la décision.’ 

 

                                                 
544

 Naar de letter van de wet zijn twee opeenvolgende tuchtvervolgingen voor dezelfde feiten niet 
verboden en het is niet anders voor de sancties die daarop zouden volgen. 
545

 Artikel 28. 
546

 G.W. (Luxemburg), artikel 12: ‘La liberté individuelle est garantie – Nul ne peut être poursuivi que 
dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que 
dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne 
peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de 
l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. – Toute personne doit être informée sans 
délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrir sa liberté.’ 
547

 Artikel 29, al. 7. 
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257. Kort geschetst neemt de korpschef kennis van het onderzoek van de hiërarchische 

meerdere. Hij heeft drie mogelijkheden: de zaak klasseren; een sanctie kiezen tussen 

verwittiging, vermaning, arreststraffen of geldboete die twintig percent van de 

basiswedde niet mag overschrijden; het dossier verzenden naar een onderzoeksraad die 

is ingesteld voor de militairen van de krijgsmacht, rijkswacht en politie.548 De voorzitter 

van de onderzoeksraad is een magistraat van de rechterlijke macht; de andere leden zijn 

officieren van de drie machten; ze worden benoemd voor een duur van drie jaar.549 De 

onderzoeksraad zetelt achter gesloten deuren; de militair kan zich laten bijstaan door 

een verdediger naar keuze.550 De getuigen worden onder ede verhoord.551 

 

258. Misdrijven waarvoor naar het oordeel van de bevoegde tuchtoverheid een straf 

past die geen advies van de onderzoeksraad behoeft, verjaren na één jaar; de andere 

misdrijven verjaren na drie jaar. Het tuchtmisdrijf dat tegelijkertijd een strafmisdrijf 

uitmaakt, verjaart ‘en aucun cas’ vóór de verjaring van de strafvordering.552 

 

259. Schorsing van de uitvoering van de tuchtstraffen is niet aan de orde, tenzij in geval 

van ernstige redenen; vrijheidsberovende tuchtstraffen moeten uitgevoerd worden 

binnen drie maanden nadat ze definitief zijn.553 Uitstel van de uitvoering van de 

vrijheidsberovende tuchtstraf of geldboete is mogelijk, tenzij – samengevat – de militair 

reeds andere tuchtstraffen heeft opgelopen dan lichte sancties.554 In bepaalde gevallen, 

zoals een nationale feestdag, kan de uitvoering van vrijheidsberovende tuchtstraffen 

opgeheven worden op bevel van de ‘ministre de la force publique’.555 

 

260. Herziening van de tuchtstraf is mogelijk in geval van meineed of nieuwe feiten.556 

Dit recht op herziening komt de minister, de militair of diens erfgenamen toe. De minister 

verzoekt de onderzoeksraad om advies. Volgt dan een bijzondere procedure: ‘une 

expédition de l’avis et de la décision certifiée conforme par le président du conseil de 

discipline est transmise avec le dossier de la procédure au ministre de la force publique 

lequel est tenu de saisir de l’affaire le Conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statue 

en dernier ressort et comme juge du fond. Si le Conseil d’Etat juge que le militaire a été 

frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait du lui être infligée, il annule la 
                                                 
548

 Artikelen 31 en 32. 
549

 Artikel 34. 
550

 Artikelen 36 en 37. 
551

 Artikel 38. 
552

 Artikel 46. 
553

 Artikel 47. 
554

 Artikel 48. 
555

 Artikel 51. 
556

 Artikelen 53-56. 
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décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. 

Il ordonne, le cas échéant, que le militaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera 

dédommagé.’ 

 

261. In 1982 worden de Wetboeken over militair strafrecht en strafvordering 

aangenomen, wat hét einde bezegelt van de Hollandse (militaire) wetgeving – blijke uit 

de eindbepalingen – .557 Men onthoude in dit onderzoek twee bepalingen. In de eerste 

plaats: ‘la répression des fautes et manquements contre la discipline sera prévue par 

des règlements de discipline de la force publique’.558 Verder kan de strafrechter in geval 

van verzachtende omstandigheden de gevangenisstraf of de straf van afzetting of 

verlaging in graad vervangen door een tuchtsanctie die het dubbele kan belopen van wat 

het tuchtreglement bepaalt.559 Wellicht had men in eerste instantie vrijheidsberovende 

tuchtstraffen voor ogen, maar een andere tuchtsanctie, zoals de geldboete, is niet 

uitgesloten. Ten slotte kan de militaire auditeur de zaak verwijzen naar de korpstucht in 

geval van minder ernstige feiten.560 

 

262. De wet van 2 augustus 1997 reorganiseert het leger.561 Wat de tuchtwetgeving 

betreft, is er geen wijziging. De eedformule luidt voortaan: ‘Je jure fidélité au Grand-Duc, 

obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat et soumission à la discipline militaire’; 

niets nieuws onder de zon, tenzij dat de verwijzing naar God niet meer aan de orde is.562 

 

 

IV.II.XI.4. Grondwetswijziging en administratieve rechtscolleges 

 

263. Ingevolge artikel 83bis van de Grondwet, ingevoegd in 1989, heeft de Raad van 

State ondertussen voortaan enkel een adviesbevoegdheid, terwijl ‘le Comité du 

Contentieux constitue la juridiction suprême en matière administrative’.563 De Grondwet 

ondergaat in 1996 een nieuwe face-lift. Hierbij wordt de adviesbevoegdheid van de Raad 

van State bevestigd.564 Verder stelt artikel 95bis administratieve rechtscolleges in; 
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 Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code pénal militaire, Mémorial 1982, 2600; loi 
du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code de procédure militaire, Mémorial 1982, 2610. 
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 Militair strafwetboek, artikel 6. 
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 Militair strafwetboek, artikel 70. 
560 Wetboek militaire strafprocedure, artikel 21, 3de lid. 
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 Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée (…), Mémorial 14 augustus 1997. 
562

 Artikel 17. 
563

 Grondwetswijziging van 13 juni 1989. 
564

 Artikel 83bis. Grondwetswijziging van 12 juli 1996. 
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worden uitdrukkelijk vermeld ‘le tribunal administratif’ en ‘la cour administrative’.565 Ten 

slotte stelt artikel 95ter een Grondwettelijk Hof in dat in het kader van een prejudiciële 

procedure uitspraak doet over de overeenstemming van de wetten met de Grondwet.566  

 

264. De wet van 7 november 1996 ‘portant organisation des juridictions de l’ordre 

administratif’ voert artikel 95bis uit. De administratieve rechtbank heeft een algemene 

bevoegdheid: ‘Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, 

excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger 

les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun 

autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements’.567 Van een leemte in de 

jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid is aldus minder dan ooit sprake. 

Verder luidt het: ‘Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la 

Cour administrative contre les décisions du tribunal visées ci-avant’.568 Het contentieux 

van ‘le Comité du contentieux’ wordt overgeheveld naar de nieuwe administratieve 

rechtscolleges, met name ‘le tribunal administratif’ en ‘la cour administrative’; de 

bestaande wetgeving wordt gezuiverd van elke verwijzing naar voormeld Comité en de 

Raad van State als geschillenbeslechter.569 Volledigheidshalve zij vermeld dat de 

bevoegdheid van de bestuursrechter niet de geschillen van een orgaan van de 

‘Chambre des Députés’ met een personeelslid betreft ingevolge het ontbreken van een 

wetswijziging in die zin.570 
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 Artikel 95bis. Grondwetswijziging van 12 juli 1996. 
566

 Artikel 95ter. Grondwetswijziging van 12 juli 1996. Samenstelling: ‘Président de la Cour Supérieure 
de Justice, Président de la Cour administrative, deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq 
magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la 
Cour administrative.’ – ‘La Cour Constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq 
magistrats.’ 
567

 Artikel 2. (1). 
568

 Artikel 2. (3). 
569

 Artikelen 96 e.v. 
570

 Tribunal administratif, 9 juni 2008, X. tegen Bureau de la Chambre des Députés, verzoek nr. 23419 
(onbevoegdheid). De rechter verduidelijkt dat het parlementair personeelslid, in casu de adjunct-
secretaris-generaal, niet vereenzelvigd kan worden met een rijksambtenaar, nu diens statuut niet bij 
wet vastgesteld wordt. 
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IV.II.XII Frankrijk 

  
Het basisstatuut van 1975, aangenomen ter uitvoering van de wet nr. 72-662 van 13 maart 1972 
(portant statut général des militaires), geeft een nieuwe vorm aan het drieluik ‘tuchtstraffen / 
professionnele sancties / statutaire maatregelen’. Vrijheidsbeperkende en -berovende straffen 
blijven aan de orde, evenals de verwittiging en de vermaning als lichtste straffen en de blaam als 
zwaarste tuchtstraf.  
 
Ondertussen had Frankrijk in 1974 een gemaakt voorbehoud bij de ratificatie van het EVRM: ‘En 
déposant cet instrument de ratification, le Gouvernement de la république conformément à 
l’article 57 de la Convention, émet une réserve concernant: 1. les articles 5 et 6 de cette 
Convention en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions 
de l’article 27 de la loi n° 76-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives 
au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu’à celles de l’article 375 du Code de justice 
militaire.’ 
 
Hervormingen in 1985, 2001 en 2004 concretiseren het recht om beroep in te stellen tegen elke 
administratieve maatregel, met inbegrip van de tuchtstraffen. Dit recht vervangt het voormalige 
bezwaarrecht. Instellen van beroep schorst de uitvoering van de straf niet. Indien beroep wordt 
ingesteld binnen de twee maanden-termijn om de bestuursrechter te vatten, wordt deze 
vervaltermijn gestuit tot wanneer een beslissing op dat beroep genomen wordt. Het beroep kan in 
de hiërarchische keten tot bij de minister van Defensie ingediend worden. 
 
Dit alles kadert in een ruimere context waarbij enerzijds de ‘tribunal permanent des forces 
armées’ opgeheven werd bij wet van 21 juli 1982 en anderzijds de verplichte militaire dienstplicht 
in 1997 geschorst werd. 
 
De wet van 24 maart 2005 concretiseert een algemene hervorming. De tuchtsancties zijn 
voortaan opgenomen in een enige schaal, van de waarschuwing tot het schrappen uit de kaders 
of de verbreking van de dienstneming, waarbij drie groepen onderscheiden worden. De eerste 
groep omvat zes sancties: de waarschuwing, het consigne, de vermaning, de blaam, de 
arreststraffen en de blaam van de minister van Defensie. De tweede groep omvat drie sancties: 
de tijdelijke uitsluiting van de functies voor ten hoogste vijf dagen met verlies van wedde, de 
tijdelijke of definitieve verlaging in echelon en het schrappen van de bevorderingstabel. De derde 
groep omvat twee sancties: de tijdelijke ambtsontheffing en het schrappen uit de kaders of de 
verbreking van de dienstneming.  
 
Het onderscheid ‘grote’ tegenover ‘kleine’ tucht komt te vervallen, zij het met een belangrijk 
voorbehoud: ‘Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des 
arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième 
et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger. En cas de nécessité, les arrêts et les consignes 
sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une 
période d'isolement.’  
 
De alombekende arreststraffen blijven niet enkel behouden, ze vervullen ook een nieuwe 
temporiserende functie.  
 
Belangrijk om weten is dat geen tuchtraad of onderzoeksraad geraadpleegd moet worden 
alvorens sancties van de eerste groep, met inbegrip van de arreststraffen, op te leggen. 
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IV.II.XII.1. Wet van 13 juli 1972 

  
265. We knopen de draad aan in de jaren zeventig van vorige eeuw. Eenmaal de 

basiswet over het algemeen statuut van de militairen van 13 juli 1972 aangenomen was, 

sleutelde de overheid aan een hervorming van het disciplinaire statuut dat aan een 

drieluik ‘tuchtstraffen / professionele sancties / statutaire maatregelen’ vorm geeft.571 

Belangrijk om weten zijn twee gegevens: enerzijds werd de ‘tribunal permanent des 

forces armées’ opgeheven bij wet van 21 juli 1982;572 anderzijds werd de verplichte 

militaire dienstplicht in 1997 geschorst.573 Daaraan voege men uiteraard het voorbehoud 

bij de ratificatie van het EVRM toe, we schrijven 1974: ‘En déposant cet instrument de 

ratification, le Gouvernement de la république conformément à l’article 57 de la 

Convention, émet une réserve concernant: 1. les articles 5 et 6 de cette Convention en 

ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions de 

l’article 27 de la loi n° 76-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, 

relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu’à celles de l’article 375 du 

Code de justice militaire.’ 

 

266. ‘Le statut général des militaires accorde une place importante à la discipline. Selon 

les dispositions de l’article 3 du statut général des militaires, le règlement de discipline 

générale dans les armées est fixé par décret. Aujourd’hui, il résulte du décret n° 75-675 

du 28 juillet 1975, modifié à plusieurs reprises, complété par des instructions. (…) Le 

statut général précise dans son article 27 dont les dispositions sont communes à 

l’ensemble des militaires que les militaires peuvent subir trois types de sanctions, les 

punitions, les sanctions professionnelles et les sanctions statutaires. Les grands 

principes relatifs à la procédure sont exposés dans les articles 28 et 29. Mais les 

sanctions sont différentes selon le statut du militaire (voir les articles 48, 83, 91 à titre 

d’exemple). En principe, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure 

pénale. Ainsi, une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement une sanction 

disciplinaire. Mais une faute peut faire l’objet d’une condamnation pénale et d’une 

sanction disciplinaire. Pour déclencher une procédure disciplinaire, il faut des faits 
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 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, JORF 14 juli 1972. Voor de 
opeenvolgende wijzigingen: B. THOMAS-TUAL, Le droit de la fonction militaire, Parijs, Ellipses, 2004, 
p. 11, noot 1. 
572

 R. JOURDAN, Droit pénal appliqué aux forces armées, Ed. La Baule, 1995, 7. 
573

 Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, JORF 8 november 1997, 
16251. 
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qualifiés de faute qui justifient une sanction ou plusieurs. Les mesures disciplinaires 

peuvent faire l’objet de recours’.574 

  

267. ‘Les punitions disciplinaires sont les suivantes: pour les officiers et les sous-

officiers ou officiers mariniers: l’avertissement, la réprimande, les arrêts et le blâme. En 

matière disciplinaire, les aspirants sont considérés comme étant des officiers. Pour les 

militaires du rang: l’avertissement, la consigne et les arrêts. (…) L’avertissement 

sanctionne une faute sans gravité, la consigne une faute peu grave ou des fautes 

légères répétées et prive pendant sa durée le militaire du rang des sorties et 

autorisations d’absence auxquelles il pouvait prétendre. La réprimande sanctionne une 

faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Enfin, les arrêts 

sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de moindre gravité. 

Le militaire placé aux arrêts effectue son service mais ne peut pas quitter son unité. 

Depuis le décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 les arrêts sont limités à une période 

maximum de 40 jours (de 1 à 40 jours); cette sanction peut être assortie d’une période 

d’isolement dont la durée ne peut dépasser la moitité de la durée de la punition infligée, 

dans le cas d’une faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire 

présente un danger pour son entourage. Le militaire cesse alors son service et est placé 

dans un local. Le blâme sanctionne une ou plusieurs fautes graves ; prononcé par le 

ministre il sanctionne une ou plusieurs fautes très graves.’ Straffen kunnen ingeschreven 

worden in het individueel dossier, behalve de lichtste straf, met name ‘l’avertissement’. 

  

268. Uitstel en recidive zijn klassiekers, zij het dat het decreet hierbij de nadruk legt op 

vrijheidsbeperkende of -berovende straffen. ‘Les punitions peuvent faire l’objet d’un 

sursis qui suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une punition de consigne ou 

d‘arrêts. Mais le militaire peut aussi récidiver, si dans un délai de moins de trois mois à 

compter du prononcé de la punition, il comme une faute classée dans la même catégorie 

de punitions. Dans cette hypothèse, sa punition sera aggravée.’ Voor de militairen onder 

dienstneming bepaalt de reglementering: ‘les militaires qui à la date prévue de retour à 

la vie civile doivent subir et n’ont pas achevé une punition d’arrêts, sont maintenus en 

service jusqu’à ce que la punition soit terminée, sauf s’ils ont atteint la limite de durée de 

services ou la limite d’âge dans le grade.’ 

 

269. ‘Les sanctions professionnelles et les conditions dans lesquelles elles sont 

prononcées, sont prévues par décret. Elles peuvent comporter le retrait partiel ou total, 
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 B. THOMAS-TUAL, o.c., 77-78. 
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temporaire (dans la limite de six mois) ou définitif, d’une qualification professionnelle 

ainsi que des points négatifs qui interviennent pour l’appréciation de la valeur 

professionnelle.’ 

 

270. ‘Les sanctions statutaires diffèrent selon le statut du militaire. Ainsi, pour les 

militaires de carrière (…): la radiation du tableau d’avancement, le retrait d’emploi par 

mise en non-activité, la radiation des cadres par mesure disciplinaire. Pour les militaires 

engagés, elles sont constituées par la radiation du tableau d’avancement, la réduction 

d’un ou plusieurs grades, classe ou catégorie, la résiliation de l’engagement.’ 

 

271. De reglementering bepaalt welke overheid bevoegd is om een maatregel op te 

leggen. Wat de tuchtstraffen betreft, is de bevoegdheidstoewijzing afhankelijk van de 

aard en het quantum van de voorgenomen straf. Zo kan een militaire overheid van het 

1ste niveau aan onderofficieren en soldaten geen zwaardere straf opleggen dan twintig 

dagen zonder ‘mesure d’isolement’.575 

 

272. De militair heeft het recht om beroep in te stellen tegen elke administratieve 

maatregel, met inbegrip van de tuchtstraffen.576 Dit recht vervangt het voormalige 

bezwaarrecht. Instellen van beroep schorst de uitvoering van de straf niet. Indien beroep 

wordt ingesteld binnen de twee maanden-termijn om de bestuursrechter te vatten, wordt 

deze vervaltermijn gestuit tot wanneer een beslissing op dat beroep genomen wordt. Het 

beroep kan in de hiërarchische keten tot bij de minister van Defensie ingediend worden. 

 

 

IV.II.XII.2. Wet van 24 maart 2005 

 

273. In 2003 stelt de minister van Defensie een commissie in met als opdracht zich te 

bezinnen over een nieuw algemeen statuut.577 Het ontwerp tot herziening van het statuut 

bevat volgende disciplinaire krachtlijnen: ‘la possibilité d’instituer des sanctions 

pécuniaires malgré l’avis contraire du conseil supérieur de la fonction militaire. Deux 
                                                 
575

 Voor een overzicht: décret n° 91-679 du 14 juillet 1991 modifiant le décret n° 28 juillet 1975 portant 
règlement de discipline générale dans les armées, J.O. 19 juli 1991, p. 9568, aangehaald in R. 
JOURDAN, Droit pénal appliqué aux forces armées, Ed. La Baule, 1995, 325. Eveneens: instruction 
n° 201200 DEF/SGA/DPF/FM/1 du 5 septembre 2001 portant application du règlement de discipline 
générale dans les armées, BO des armées du 17 septembre 2001, page 38, p. 4712. Bron: 
http://bifp.fonction-publique.gouv.fr. 
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 ‘Droit de recours institué par le décret n° 85-914 du 21 août 1985 modifiant le règlement de 
discipline générale des armées, modifié par le décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 et le décret n° 
2004-106 du 29 janvier 2004’ (B. THOMAS-TUAL, o.c., 2004, 86). 
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 B. THOMAS-TUAL, o.c., 11. 
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sanctions de ce type sont proposées. Il s’agit d’une part de l’exclusion temporaire pour 

une durée maximale de cinq jours et de l’abaissement temporaire ou définitif d’échelon 

de solde. De même, (le projet) propose de regrouper les punitions disciplinaires et les 

sanctions statutaires au sein d’une échelle unique de sanctions disciplinaires, 

communes à l’ensemble des militaires. Les sanctions disciplinaires seraient classées en 

trois groupes. Le premier groupe serait constitué par l’avertissement, la consigne (que 

pour les militaires du rang), la réprimande, le blâme et les arrêts; le deuxième groupe 

par le blâme du ministre, l’exclusion temporaire pour une durée maximum de cinq jours, 

l’abaissement temporaire ou définitif d’échelon de solde et la radiation du tableau 

d’avancement; enfin le troisième groupe serait constitué du retrait d’emploi par mise en 

non-activité (…), de la résiliation du cadre et de la radiation des cadres.’ 

  

274. De wet van 24 maart 2005 concretiseert deze algemene hervorming.578 Volgende 

bepalingen zijn relevant in dit onderzoek. Naast het verbod om te staken bepaalt artikel 

6: ‘L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que 

l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont 

incompatibles avec les règles de la discipline militaire.’ Duidelijker kan wellicht niet.579 

Het disciplinair luik voorziet in tuchtsancties – ‘sanctions disciplinaires’ – en 

professionele sancties – ‘sanctions professionnelles’ – ; voor een zelfde feit is cumul van 

een tuchtsanctie en een professionele sanctie toegelaten.580 De militair heeft recht op 

inzage van het dossier en op voorbereiding van zijn verdediging.581  

  

275. De nieuwe tuchtsancties zijn opgenomen in een enige schaal, van de 

waarschuwing tot het schrappen uit de kaders of de verbreking van de dienstneming, 

waarbij drie groepen onderscheiden worden. De eerste groep omvat zes sancties: de 

waarschuwing, het consigne, de vermaning, de blaam, de arreststraffen en de blaam 

van de minister van Defensie.582 De tweede groep omvat drie sancties: de tijdelijke 

uitsluiting van de functies voor ten hoogste vijf dagen met verlies van wedde, de tijdelijke 
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 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires’ JORF 26 maart 2005. Artikel 
92, 21° heft de wet nr. 72-662 van 13 juli 1972 (portant statut général des militaires) op. Voor een 
samenvatting: J.L. PISSALOUX, ‘Le nouveau statut général des militaires: une adaptation bienvenue 
mais sans bouleversement’, Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, 
augustus-september 2005, 12-18. 
579

 Artikel 6, 3de lid: ‘Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses 
subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général 
qui parviendrait à sa connaissance.’ 
580

 Artikel 40, 2de lid. 
581

 ‘Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication 
de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la 
présentation de sa défense.’ Artikel 40, 3de lid. 
582

 ‘1° Les sanctions du premier groupe sont: a) L'avertissement; b) La consigne; c) La réprimande; d) 
Le blâme; e) Les arrêts; f) Le blâme du ministre.’ 
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of definitieve verlaging in echelon en het schrappen van de bevorderingstabel.583 De 

derde groep omvat twee sancties: de tijdelijke ambtsontheffing en het schrappen uit de 

kaders of de verbreking van de dienstneming.584  

 

276. Het onderscheid ‘grote’ tegenover ‘kleine’ tucht komt dus te vervallen, zij het met 

een belangrijk voorbehoud: ‘Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre 

elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de 

l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger. En 

cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les 

arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.’ De 

alombekende arreststraffen zijn dus niet enkel behouden; ze vervullen ook een 

temporiserende functie in het kader van een disciplinair lik-op-stukbeleid. Belangrijk om 

weten is dat geen tuchtraad of onderzoeksraad geraadpleegd moet worden voor de 

sancties van de eerste groep, met inbegrip van de arreststraffen.585 

 

277. Een decreet van 15 juli 2005 voert het tuchtluik van de basiswet van 24 maart 

2005 uit.586 Het is, al bij al, een klassiek tuchtreglement dat de veelvuldige verplichtingen 

van de militairen nader omschrijft; van rechten is weinig sprake, men beperkt zich tot ‘le 

droit d’expression’ en ‘le droit de saisine des officiers généraux inspecteurs’. 

                                                 
583

 ‘2° Les sanctions du deuxième groupe sont: a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
maximale de cinq jours privative de toute rémunération; b) L'abaissement temporaire ou définitif 
d'échelon; c) La radiation du tableau d'avancement.’ 
584

 ‘3° Les sanctions du troisième groupe sont: a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de 
l'article 59; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.’ 
585 Article 42: ‘Doivent être consultés: 1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le 
prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2° de l'article 40; 
2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe; 3° Un conseil 
d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. / Ces conseils sont composés d'au 
moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré 
devant eux et de militaires d'un grade supérieur; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le 
grade le plus élevé.’ 
586 Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire, JORF 17 juli 2005. 
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IV.III Het militair tuchtcontentieux 

IV.III.I Tuchtstraffen en rechterlijke macht 

 

 

 
In de schaarse rechtspraak van het Hof van Cassatie komen aan bod het beroep, in tuchtzaken, 
bij de militaire rechtbank en de kwalificatie van de vervangende tuchtstraffen die de militaire 
rechtbanken kunnen uitspreken in geval van verzachtende omstandigheden. 
 
Het Hof van Cassatie verwerpt in 1873 een voorziening tot verbreking van een beslissing van de 
krijgsraad omdat dit rechtscollege in het kader van het Hollandse tuchtcontentieux geen 
rechterlijke beslissing neemt, maar handelt als administratieve beroepsinstantie. Daarom hoeven 
de rechten van de verdediging niet nageleefd te worden, is de behandeling van de zaak evenmin 
openbaar en valt op de afwezigheid van het openbaar ministerie tijdens het beraad van de 
militaire rechtbank niets aan te merken. 
 
In de tweede aangelegenheid verschillen het Hof van Cassatie en het militair auditoraat-generaal 
van mening. Het Hof van Cassatie, hierin bijgetreden door het Militair Gerechtshof, meent dat 
wanneer het militair rechtscollege geen strafrechtelijk feit kon vaststellen, een uitspraak van 
tuchtstraffen uitgesloten is en een verwijzing naar de korpstucht evenmin mogelijk is. Het militair 
auditoraat-generaal is een tegenovergestelde mening toegedaan. 
 
Artikel 59 van het Militair Strafwetboek, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1923, bepaalt dat bij 
verzachtende omstandigheden de afzetting vervangen kan worden door tuchtstraffen die 
opgevoerd kunnen worden tot vijfmaal het bij het tuchtreglement bepaalde maximum en dat de 
militaire gevangenisstraf vervangen kan worden door tuchtstraffen (nvdr: peines disciplinaires) die 
tot het dubbele van het bij het tuchtreglement bepaalde maximum opgevoerd kunnen worden. 
Dergelijke tuchtstraffen zijn correctionele straffen, aldus het Hof van Cassatie in een arrest van 26 
mei 1952. 
 
Voor het overige blijft het als het ware windstil; als er al rechtspraak is, is het van de Raad van 
State zoals we zo meteen zullen zien in de volgende afdeling. 
 
Een uitzondering hierop is een burgerlijke casus. Een militair had in 1988 geweigerd deel te 
nemen aan repetities voor het militair défilé, waarop de krijgsauditeur haar verwees naar de 
korpstucht waar ze op 19 februari 1990 twee dagen zwaar arrest opliep. Eenmaal deze straf 
bevestigd in hoger beroep, dagvaardde ze de overheid om de schorsing van de uitvoering van de 
straf te bekomen in afwachting van een beslissing van de chef van de generale staf en van een 
uitspraak van de Raad van State over een verzoek tot vernietiging van het K.B. van 12 april 1988 
(waarbij de tuchtraad in eerste aanleg werd afgeschaft zodat bijstand door een advocaat in eerste 
aanleg niet langer mogelijk was). De uitvoering van de straf werd opgeschort op bevel van de 
Voorzitter, dit in afwachting van de uitspraak ten gronde. ‘Deze kwam er op 4 oktober 1990. De 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel verklaarde de eis van betrokkene wel ontvankelijk, maar 
niet gegrond, vermits de eiser voor de betwiste feiten afhangt van de militaire autoriteiten’. 
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278. Uit de studie van R. DE RYCKERE (1889) bleek dat de rechterlijke macht zelden 

verzocht werd zich uit te spreken in het ‘militair tuchtcontentieux’. Twee problemen 

waren aan de orde in de schaarse (gepubliceerde) rechtspraak. Wat was de aard van 

het beroep bij de krijgsraad tegen tuchtstraffen? Hoe moesten militaire rechtbanken 

omgaan met de bevoegdheid om tuchtstraffen uit te spreken in geval van verzachtende 

omstandigheden? 

 

279. In de eerste aangelegenheid zette het Hof van Cassatie de puntjes op de i door 

zich onbevoegd te verklaren.587 ‘Par un arrêt de la cour de cassation du 23 juin 1873, 

(celle-ci) a décidé que les délibérations du conseil de guerre ou de la cour militaire en 

cette matière n’ont pas le caractère de jugements ou d’arrêts et ne sont pas susceptibles 

de recours en cassation. Après avoir rappelé la disposition de l’article 12 du Code pénal 

militaire, l’arrêt s’exprime en ses termes: ‘attendu que, si les articles 15 et suivants du 

code de procédure pour l’armée de terre accordent au militaire qui a été puni 

disciplinairement la faculté de se plaindre et de demander que l’affaire soit examinée 

dans un conseil de guerre ou à la cour militaire, ces autorités, lorsqu’elles sont saisies 

de la plainte, n’ont d’autre devoir à remplir qu’à examiner au point de vue disciplinaire 

seulement, le bien ou le mal fondé de la plainte; Attendu que les décisions de la cour 

militaire qui parviennent dans ces sortes d’affaires ne sont pas susceptibles de recours 

en cassation; Attendu, en effet, que ces décisions qui sont rendues en chambre du 

conseil, non moins dans l’intérêt du plaignant qu’en vue du maintien de la discipline 

militaire, ne peuvent être considérées comme des arrêts proprement dits; Qu’elles n’ont 

pour objet que l’examen et la révision d’une simple punition, castigatio domestica, 

infligée dans un ordre intérieur et purement disciplinaire, et qu’elles ne rentrent pas dans 

les matières sur lesquelles la loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832 et les autres 

dispositions légales ont appelé la cour de cassation à (se) prononcer.’ 

  

280. In het eensluidend advies van advocaat-generaal Mesdach de ter Kiele leest men 

de ratio van de beslissing van het Hof van Cassatie: ‘Il fit remarquer que la cour militaire 

n’avait pas exercé de juridiction contentieuse, qu’elle n’avait eu à punir ni un crime, ni un 

délit, ni une contravention, mais qu’elle s’était bornée à vérifier une plainte, puis à la 

déclarer non fondée. Elle n’avait donc pas à sévir, elle n’était pas appelée à prononcer 

une peine quelconque. Devant elle il n’y avait pas de prévenu, et il ne pouvait en être 
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 R. DE RYCKERE, ‘Des peines disciplinaires en matière militaire’, J.T. 1889, 721-722. Bedoeld 
wordt Cass. 23 juni 1873, Pas. 1873, I, 236, eensluidend advies van advocaat-generaal Mesdach de 
ter Kiele. Over dit arrest: infra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire rechtbank’. 
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cité qu’à la requête de l’auditeur militaire. Le plaignant a été entendu dans sa plainte et 

le colonel dénoncé dans ses explications par écrit; il n’y eut pas de débats et l’auditeur 

général donna son avis également par écrit. Tout s’est passé également par écrit ainsi, 

sans l’assistance de défenseur puisqu’il n’y avait pas d’inculpé. Aussi la cour a-t-elle pris 

sa décision en chambre du conseil, hors la présence du ministère public; elle n’a pas 

rendu d’arrêt revêtu de la formule exécutoire, elle a pris une mesure d’ordre intérieur, 

sans même condamner la partie succombante aux frais. Des résolutions de cette 

espèce échappent à l’appréciation de la cour de cassation, qui n’a mission que de 

statuer sur les pourvois dirigés contre des arrêts ou jugements en dernier ressort, à 

moins qu’il n’y ait eu excès de pouvoir.’ - eigen onderstreping -  

 

281. In de tweede aangelegenheid verschilden het Hof van Cassatie en het militair 

auditoraat-generaal van mening. Het Hof van Cassatie, hierin bijgetreden door het 

Militair Gerechtshof, meende dat wanneer het militair rechtscollege geen strafrechtelijk 

feit kon vaststellen, een uitspraak van tuchtstraffen uitgesloten was en een verwijzing 

naar de korpstucht niet mogelijk was. Het militair auditoraat-generaal was een 

tegenovergestelde mening toegedaan.588  

 

282. In het vorige hoofdstuk werd aangegeven dat de voorziening bij de militaire 

rechtbank, bepaald in de artikelen 15 tot en met 18 van het (Hollandse) Wetboek van 

Strafvordering voor het Leger te Lande, opgeheven was bij de Besluitwet van 5 april 

1916.589 Er was later dan ook geen rechtspraak over deze opgeheven procedure te 

bespeuren. P. SCHETTER noteerde: ‘D’aucuns voyant dans ce droit de réclamation une 

garantie en faveur des militaires punis souhaitent le rétablissement des dispositions 

abrogées’.590 De auteur verwees naar een bijdrage van M. RENARD, die in 1919 de 

opheffing van … de opheffing had bepleit.591 

 

283. Zoals vermeld, bepaalt artikel 59 van het Militair Strafwetboek, gewijzigd bij de wet 

van 24 juli 1923, dat bij verzachtende omstandigheden de afzetting vervangen kan 

worden door tuchtstraffen die opgevoerd kunnen worden tot vijfmaal het bij het 

tuchtreglement bepaalde maximum en dat de militaire gevangenisstraf vervangen kan 

worden door tuchtstraffen (nvdr: peines disciplinaires) die tot het dubbele van het bij het 

                                                 
588

 We verwijzen naar voormelde studie van R. DE RYCKERE. 
589

 B.S. 9-15 april 1916. 
590

 P. SCHETTER, ‘Quelques aspects des droits de la Défense en Droit militaire belge’, R.D.P.M. 
1964, 65. 
591

 M. RENARD, ‘Le rétablissement des articles 15 à 18 du code de procédure militaire’, Le droit et la 
guerre, 1919, 58-71, geciteerd in P. SCHETTER, o.c., 65. 
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tuchtreglement bepaalde maximum opgevoerd kunnen worden.592 Dergelijke 

tuchtstraffen zijn correctionele straffen, aldus het Hof van Cassatie in een arrest van 26 

mei 1952.593 

 

284. Voor het overige bleef het als het ware windstil; als er al rechtspraak was, was het 

van de Raad van State zoals we zo meteen zullen zien. Volledigheidshalve wijzen we op 

een (enige) beslissing van de burgerlijke rechter. Een militair had in 1988 geweigerd 

deel te nemen aan repetities voor het militair défilé, waarop de krijgsauditeur haar 

verwees naar de korpstucht waar ze op 19 februari 1990 twee dagen zwaar arrest 

opliep. Eenmaal deze straf bevestigd in hoger beroep, dagvaardde ze de overheid om 

de schorsing van de uitvoering van de straf te bekomen in afwachting van een beslissing 

van de chef van de generale staf ‘als cassatierechter’ – aldus toch V. HEYENS – , en 

van een uitspraak van de Raad van State over een verzoek tot vernietiging van het K.B. 

van 12 april 1988 (waarbij de tuchtraad in eerste aanleg werd afgeschaft zodat bijstand 

door een advocaat in eerste aanleg niet langer mogelijk was).594 De uitvoering van de 

straf werd opgeschort op bevel van de Voorzitter, dit in afwachting van de uitspraak ten 

gronde.595 ‘Deze kwam er op 4 oktober 1990. De Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Brussel verklaarde de eis van betrokkene wel ontvankelijk, maar niet gegrond, vermits 

de eiser voor de betwiste feiten afhangt van de militaire autoriteiten’: voor V. HEYENS 

werd deze eis aldus terecht afgewezen.596 

  

                                                 
592

 B.S. 9 augustus 1923. 
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 Cass. 26 mei 1952, Pas. 1952, I, 615. F. GORLE, Militair Strafrecht, Story, 1993, p. 62, nr. 189. 
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 V. HEYENS, De rechtspleging inzake militaire tucht: een kritische evaluatie, onuitgegeven 
eindverhandeling brevet van militair administrateur, Brussel, 1992, 63. De chef van de generale staf is 
nochtans geen administratief rechtscollege, de zogeheten (bestuurlijke?) ‘cassatie’-procedure is niet 
eens ingesteld bij wet. Men raadplege voor de kwalificatie-criteria M. CROMHEECKE en J. VANDE 
LANOTTE, ‘Een overzicht van administratieve rechtscolleges’, T.B.P. 1995, 547-556, inzonderheid 
noot 30 met verwijzing, mutatis mutandis, naar een overweging van het arrest R.v.St. nr. 22.289, 27 
mei 1982, Rys: ‘Overwegende dat de Militaire Commissies voor Geschiktheid en Reform, die niet door 
of krachtens de wet zijn ingesteld, geen administratieve rechtscolleges zijn’. 
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 De militaire tuchtstraf wordt uitgevoerd de dag na die waarop de in hoger beroep uitgesproken straf 
ter kennis van de betrokken militair is gebracht: K.B. van 19 juni 1980, artikel 25. 
596

 Voor de uitspraak over het verzoek tot vernietiging van het K.B. van 12 april 1988: R.v.St. nr. 
69.331, 3 november 1997, vzw Onderling Steunfonds Syndic, Arrestenboek Raad van State – 10 jaar 
rechtspraak, Brugge, Vanden Broele, 2005, 10. 
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IV.III.II Raad van State: 1946-1994 

 
 
De Raad van State beperkt zijn vernietigingsbevoegdheid: de term ‘akte’ in artikel 14 R.v.St.-wet 
omvat weliswaar militaire tuchtmaatregelen – zoals het ontslag van ambtswege of de non-
activiteit bij tuchtmaatregel – of ordemaatregelen, maar in beginsel geen militaire tuchtstraffen.  
 
Voor de verantwoording van dit onderscheid, voorgesteld als ‘grote’ tegenover ‘kleine’ tucht, 
wordt teruggegrepen naar vooroorlogse parlementaire verklaringen: een jurisdictioneel 
legaliteitstoezicht zou de discipline en de cohesie van de gelederen in het gedrang brengen. 
 
De rechtspraak was schaars. Zelden besloot de Raad van State toch tot de ontvankelijkheid van 
een verzoekschrift tot vernietiging van een militaire tuchtstraf. De verantwoording voor dit verschil 
in behandeling hield verband met het feit dat in een bijzonder geval de bestreden beslissing was 
genomen wegens (mogelijke) samenwerking met de vijand. De omstandigheid dat de bestreden 
akte een militaire tuchtstraf was, sloot een onderzoek ten gronde dus niet volledig uit, maar de 
niet-ontvankelijkheid was de regel. 
 
 
Evolutie begin jaren 90? In 1988 oordeelde de Raad van State nog dat ontslag van ambtswege 
en militaire tuchtstraffen ‘présentent une nature différente’ (17 februari 1988, Bougard). De Raad 
van State omschreef vervolgens de militaire tuchtstraf als « une mesure d’ordre intérieur à 
caractère spécifique » die niet voor vernietiging vatbaar is (10 oktober 1990, Deramaix). Even 
later verduidelijkte de Raad van State: « A l’inverse des mesures disciplinaires prévues par les 
lois et arrêtés régissant le statut des militaires, les punitions disciplinaires ne sont pas des actes 
administratifs susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat; qu’en l’espèce, la punition de six 
jours d’arrêt simple constitue une mesure d’ordre intérieur à caractère spécifique pouvant faire 
l’objet de recours devant les autorités hiérarchiques – recours que le requérant a d’ailleurs 
épuisés – mais non devant le Conseil d’Etat » (11 september 1991, Lambert). 
 
 
Artikel 159 van de Grondwet en artikel 14 R.v.St.-wet zijn twee pijlers van de rechtsbescherming 
tegen de overheid. Hoe zou de Raad van State zich uitspreken over de (mogelijke) toepassing 
van de grondwettelijke illegaliteitsexceptie ten aanzien van een militaire tuchtstraf? Deze 
jurisprudentiële inzichten vindt men in een arrest van 25 april 1994 (Hemeleers).  
 
Verzoeker, kandidaat-tijdelijk officier, zag zijn dienstneming verbroken om redenen die (onder 
meer) verband hielden met zijn ‘tuchtrechtelijk’ militair strafblad. Hij onderbouwde het verzoek tot 
vernietiging van de statutaire maatregel met het betoog dat de ingeschreven militaire tuchtstraffen 
onwettig waren en derhalve niet in aanmerking genomen hadden mogen worden.  
 
De Raad van State wees de vraag tot toepassing van de exceptie van onwettigheid af omdat « de 
verwerende partij terecht opmerkt dat de beoordeling van aan militairen opgelegde tuchtstraffen, 
die uitsluitend de tucht op het oog hebben, in tegenstelling tot tuchtmaatregelen, welke niet 
uitsluitend met de tucht, maar met de administratieve toestand van de betrokkene te maken 
hebben, niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort; dat de Raad van State zich ook niet kan 
uitspreken over tuchtstraffen die niet het formele voorwerp van een annulatieberoep vormen, 
maar waarvan de onwettigheid wordt aangevoerd in een annulatieberoep dat tot voorwerp heeft 
een beslissing die mede gesteund is op dergelijke tuchtstraffen; (…) dat zelfs indien de Raad van 
State ter zake bevoegd zou zijn, de onwettigheid van de tuchtstraffen in het verzoekschrift (…) 
niet meer kan worden aangevoerd omdat ze op het ogenblik definitief waren geworden en niet 
binnen de termijn van 60 dagen werden bestreden ». 
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IV.III.II.1. Oud tuchtstelsel 

 

285. Het was wachten tot 1946 voordat de wetgever de Raad van State oprichtte met 

twee Afdelingen (Wetgeving en Administratie) die onderscheiden bevoegdheden 

hadden.597 Zoals vermeld beperkt de Raad van State sinds zijn oprichting zijn 

vernietigingsbevoegdheid: de term ‘akte’ in artikel 14 R.v.St.-wet omvat weliswaar 

militaire tuchtmaatregelen – zoals het ontslag van ambtswege of de non-activiteit bij 

tuchtmaatregel – of ordemaatregelen, maar in beginsel geen militaire tuchtstraffen.598 In 

1949 sprak de Raad zich uit over twee verzoekschriften tot vernietiging van een 

tuchtstraf van acht dagen licht arrest. In het ene arrest besloot de Raad: ‘cette punition 

(de huit jours d’arrêts simples) n’a pas le caractère d’une peine disciplinaire militaire; 

qu’elle est une mesure d’ordre administratif prise en application des dispositions 

relatives à l’épuration de l’armée; que la demande en annulation formée à son sujet est 

dès lors recevable’.599 Op dezelfde dag besloot de Raad daarentegen in het andere 

arrest tot de niet-ontvankelijkheid van een verzoekschrift tot vernietiging van een 

analoge tuchtstraf.600 De verantwoording voor dit verschil in behandeling hield verband 

met het feit dat in het eerste dossier de bestreden beslissing was genomen wegens 

(mogelijke) samenwerking met de vijand. De omstandigheid dat de bestreden akte een 

militaire tuchtstraf was, sloot een onderzoek ten gronde dus niet volledig uit, maar de 

niet-ontvankelijkheid was de regel.601 In een ander arrest verklaarde de Raad van State 

zich op dezelfde dag onbevoegd om de non-activiteit bij tuchtmaatregel of een andere 

tuchtmaatregel zoals de ambtshalve pensionering te vernietigen, maar wel enkel omdat 

                                                 
597 De wet van 23 december 1946 werd, na wijzigingen, gecoördineerd bij het K.B. van 12 januari 
1973. De Afdeling Administratie heet sinds 1 juni 2007 Afdeling Bestuursrechtspraak. Wet van 15 
september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006, artikel 277. In werking getreden op 1 juni 2007: zie 
het K.B. van 25 april 2007, B.S. 30 april 2007, artikel 99. 
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 Artikel 14 R.v.St.-wet, afgekondigd op 23 december 1946, luidt: ‘De Afdeling Administratie doet 
uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden en 
van administratieve beslissingen in betwiste zaken.’ Zie infra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – 
Bestuursrechter en krijgsmacht.’ 
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 R.v.St. nr. 117, 31 augustus 1949, Segers. 
600 R.v.St. nr. 118, 31 augustus 1949, Laforêt. 
601 Beperkte, maar vaste rechtspraak: R.v.St. nr. 118, 31 augustus 1949, R.J.D.A. 1949, 202, noot F. 
REMION en R.W. 1949-50, 866, noot J. DE MEYER; nr. 4.127, 4 maart 1955, R.J.D.A. 1955, 136, 
noot H. VLIEBERGH; nr. 5.756, 11 juli 1957, François, nr. 5.757, 11 juli 1957, Legrand; nr. 8.640, 6 
juni 1961, Martin; nr. 11.671, 2 maart 1966, De Graeve; nr. 13.162, 11 oktober 1968, Waty, Arr. et Av. 
Cons. Etat 1968, 735; nr. 13.180, 23 oktober 1968, De Letter, nr. 19.602, 2 mei 1979, Parmentier, nr. 
23.956 en 23.957, 9 februari 1984, Vanderkerken. 
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de bestreden akte aan de wet van 23 december 1946, d.w.z. de Raad van State-wet, 

voorafging.602 

  

286. Uitzonderingen op de ‘regel van de onbevoegdheid’ in de ‘kleine’ tucht bleven 

schaars. Zo de arresten nr. 262 en 265 waarbij de Raad van State oordeelde dat de 

minister van Landsverdediging de tuchtstraf van vijftien dagen arrest zonder acces 

terecht had kunnen opleggen, wat de ontvankelijkheid van de vordering tot vernietiging 

van deze militaire tuchtstraf inhield. Deze straf was opgelegd ‘pour avoir signé lors de la 

captivité au camp Lückenwalde, les statuts du lieutenant-Dewindekring; étant entré en 

Belgique, avoir suivi avec les officiers parjures les cours d’une école de police d’ordre 

nouveau et avoir accepté des fonctions auxquelles il avait ainsi été préparé’.603 Het 

besluit waarbij verzoeker aansluitend op pensioen werd gesteld, werd evenmin 

vernietigd. 

 

287. De Raad van State besloot in 1956 tot de ontvankelijkheid van een verzoek tot 

vernietiging van een berisping, opgelegd aan een reserveofficier met verlof zonder 

wedde ingevolge artikel 18 van het K.B. van 25 maart 1954 in uitvoering van de wet van 

18 april 1905 houdende het statuut van de reserveofficieren.604
 

 

 ‘Overwegende dat de tegenpartij betoogt dat de bestreden akte wegens haar zuiver 

tuchtrechterlijk karakter niet onder het toezicht van de Raad van State valt; 

 Overwegende dat de opeenvolgende Ministers van Binnenlandse Zaken en de verslaggever aan 

de Senaat tijdens de bespreking die de goedkeuring van de wet op de Raad van State is 

voorafgegaan, hebben verklaard dat zuivere militaire tuchtzaken niet voor beroep bij de Raad van 

State vatbaar zijn; dat reeds de memorie van toelichting (parl. doc. nr. 211, zitting 1936-1937) 

verklaarde dat het ontwerp "geen toepassing vindt op tuchtstraffen uitgesproken tegen officieren 

van het leger en militairen": dat deze beperking van de bevoegdheid van de Raad van State 

verantwoord is door de noodzaak, "de cohesie van het leger te verzekeren" (Verslag der 

verenigde senaatscommissies van justitie en van binnenlandse zaken, doc. nr. 80, buitengewone 

zitting 1939, blz. 56); dat aangenomen werd dat tuchtmaatregelen, in tegenstelling tot 

tuchtstraffen, wel door een beroep tot nietigverklaring bij het administratief gerecht zouden kunnen 

worden bestreden; 

 Overwegende dat het militaire tuchtreglement, dat ten tijde van de bespreking van de wet op de 

Raad van State van kracht was, een onderscheid maakte tussen tuchtstraffen en 

tuchtmaatregelen: dat het koninklijk besluit van 15 maart 1954 betreffende het statuut der 

reserveofficieren dit onderscheid handhaaft, waar het in artikel 18, tweede lid, zegt: "Wanneer hij 
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 R.v.St. nr. 119, 31 augustus 1949, Weber. 
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 R.v.St. nr. 262, 20 februari 1950, Botteldoorn, nr. 265, 21 februari 1950, Wolles. 
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 R.v.St. nr. 5.426, 21 december 1956, de ‘t Serclaes de Wommersom. 
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in werkelijke dienst is, valt de reserveofficier onder de toepassing van de tuchtstraffen en 

maatregelen welke voor de officieren van zijn graad van het actief kader zijn bepaald”; 

 Overwegende dat artikel 18, eerste lid, tegen reserveofficieren met verlof zonder soldij uitsluitend 

tuchtmaatregelen in het vooruitzicht stelt, onder meer de maatregel die tegen verzoeker is 

uitgesproken; dat de Koning, toen hij de berisping vanwege de Minister van Landsverdediging 

onder de tuchtmaatregelen en niet onder de tuchtstraffen indeelde, gewild heeft dat zij in de 

gevallen bedoeld in artikel 9 van de wet van de Raad van State zou kunnen worden vernietigd, dat 

reserveofficieren met verlof zonder soldij zich in een gans andere toestand bevinden dan militairen 

in actieve dienst en dat het dus logisch was dat het koninklijk besluit van 15 maart 1954 dit feitelijk 

verschil bekrachtigde door voorschriften, die verschillen naargelang de reserveofficier in actieve 

dienst dan wel met verlof zonder soldij is; dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet in 

aanmerking komt; ’. 

 

 Ten gronde wees de Raad van State de vordering tot vernietiging af.605 

 

288. In 1965 oordeelde de Raad van State: « De ter vervanging van een straf van arrest 

zonder acces tegen korpscommandanten uitgesproken blaam komt voor onder de bij het 

K.B. van 30 mei 1916 gestelde tuchtmaatregelen; de bijzondere regelen welke voor die 

blaam gelden, nemen niet weg dat hij een tuchtmaatregel blijft ».606 De blaam, opgelegd 

door brigade- en divisiecommandanten, en de berisping, opgelegd door de minister van 

Oorlog, waren dus vernietigbare handelingen.607 Argument voor de bevoegdheid van de 

Raad van State was de opsomming, in het K.B. van 30 mei 1916, van deze sancties als 

een tuchtmaatregel.608  

 

  

IV.III.II.2. Nieuw tuchtstelsel 
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 Voor een bespreking: infra: ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Legaliteitsbeginsel’. 
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 R.v.St. nr. 10.968, 15 januari 1965, Garnier. 
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 Op hetzelfde ogenblik was de blaam opgelegd aan ambtenaren in beginsel (nog) niet altijd voor 
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die de minister van Landsverdediging in het kader van een disciplinaire procedure aan een lid van het 
burgerpersoneel had opgelegd (R.v.St. nr. 54.139, 30 juni 1995, Wicart). In een arrest van 12 juli 1995 
stelt de (Franse) Raad van State: « la décision par laquelle l’autorité militaire (…) inflige un blâme à un 
militaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (Recueil Dalloz Sirey, 1995, I.R. 238, 
Maufroy). 
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 In het Staatsblad van 12-14 augustus 1917 was te lezen: ‘Artikel 57: De blaam mag door den 
brigade- of divisiecommandant opgelegd worden aan elken officier of gelijkgestelde die een straf tot 
arrest zonder acces ondergaan heeft. Zij vervangt (elke) straf tot arrest zonder acces. (…) Deze zeer 
strenge maatregel moet aanschouwd worden als eene verwittiging die een voorstel tot het op non-
activiteit plaatsen voorafgaat. Artikel 58: De berisping van den Minister van oorlog wordt in dezelfde 
voorwaarden als de blaam opgelegd, doch zij is strenger van aard. Elke officier op wie deze maatregel 
toegepast wordt, is door het feit zelf verwittigd dat, bij het eerstkomend vergrijp, de Minister hem op 
non-activiteit wegens ordemaatregel zal plaatsen of zulks aan den Koning voorstellen.’ 
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289. Evolutie begin jaren negentig? In 1988 oordeelde de Raad van State dat ontslag 

van ambtswege en militaire tuchtstraffen ‘présentent une nature différente’.609 De Raad 

van State omschreef in 1990 de militaire tuchtstraf als « une mesure d’ordre intérieur à 

caractère spécifique » die niet voor vernietiging vatbaar is.610 In 1991 verduidelijkte de 

Raad van State: « A l’inverse des mesures disciplinaires prévues par les lois et arrêtés 

régissant le statut des militaires, les punitions disciplinaires ne sont pas des actes 

administratifs susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat; qu’en l’espèce, la 

punition de six jours d’arrêt simple constitue une mesure d’ordre intérieur à caractère 

spécifique pouvant faire l’objet de recours devant les autorités hiérarchiques – recours 

que le requérant a d’ailleurs épuisés – mais non devant le Conseil d’Etat ».611 De Raad 

van State sneed dus volledigheidshalve een procedureel item aan dat aan belang wint, 

eenmaal de bevoegdheid in de ‘kleine’ tucht de regel is: heeft verzoeker de 

georganiseerde beroepen wel uitgeput? De Raad van State antwoordde hierop 

bevestigend zonder evenwel te besluiten tot de ontvankelijkheid ratione materiae van het 

verzoekschrift tot vernietiging van de betwiste militaire tuchtstraf. 

 

290. Artikel 159 van de Grondwet en artikel 14 R.v.St.-wet zijn twee pijlers van de 

rechtsbescherming tegen de overheid.612 Hoe zou de Raad van State zich uitspreken 

over de (mogelijke) toepassing van de grondwettelijke illegaliteitsexceptie ten aanzien 

van een militaire tuchtstraf? Deze jurisprudentiële inzichten vindt men in een arrest van 

25 april 1994.613 Verzoeker, kandidaat-tijdelijk officier, zag zijn dienstneming verbroken 

om redenen die (onder meer) verband hielden met zijn ‘tuchtrechtelijk’ militair 

strafblad.614 Hij hield voor dat de ingeschreven militaire tuchtstraffen onwettig waren. De 

Raad van State wees de vraag tot toepassing van de exceptie van onwettigheid af 

omdat « de verwerende partij terecht opmerkt dat de beoordeling van aan militairen 

opgelegde tuchtstraffen, die uitsluitend de tucht op het oog hebben, in tegenstelling met 

tuchtmaatregelen, welke niet uitsluitend met de tucht, maar met de administratieve 

toestand van de betrokkene te maken hebben, niet tot de bevoegdheid van de Raad 

                                                 
609

 R.v.St. nr. 29.347, 17 februari 1988, Bougard. 
610

 R.v.St. nr. 35.646, 10 oktober 1990, Deramaix. 
611 R.v.St. nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, J.L.M.B. 1992, 253, noot D. BATSELE, T.B.P. 
1993, 54. 
612

 Men raadplege J. THEUNIS, ‘De ‘exceptie van onwettigheid’ (artikel 159 G.W.): meer vragen dan 
antwoorden?’, R.W. 2007-2008, 1266-1281. 
613

 R.v.St. nr. 47.020, 25 april 1994, Hemeleers. 
614

 Hoofdstuk II van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren bevatte 
‘bepalingen houdende het statuut van het militair personeel van het tijdelijk kader’ (B.S. 11 augustus 
1976). Zie eveneens het K.B. van 24 september 1977 betreffende het statuut van het militair 
personeel van het tijdelijk kader, B.S. 30 september 1977. 
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behoort; dat de Raad van State zich ook niet kan uitspreken over tuchtstraffen die niet 

het formele voorwerp van een annulatieberoep vormen, maar waarvan de onwettigheid 

wordt aangevoerd in een annulatieberoep dat tot voorwerp heeft een beslissing die 

mede gesteund is op dergelijke tuchtstraffen; (…) dat zelfs indien de Raad van State ter 

zake bevoegd zou zijn, de onwettigheid van de tuchtstraffen in het verzoekschrift (…) 

niet meer kan worden aangevoerd omdat ze op het ogenblik definitief waren geworden 

en niet binnen de termijn van 60 dagen werden bestreden. » 
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IV.III.III Place Royale 

 
In dit onderdeel gaan we nader in op de rechtspraak van de Franse Raad van State (Place 
Royale) en van het Arbitragehof, sinds 2007 het Grondwettelijk Hof genoemd (Koningsplein). De 
status quaestionis in België in acht genomen, verwondert het niet vast te stellen dat er in het 
(Franse) objectief contentieux evenmin toegang tot een rechter was, wat de militaire tuchtstraffen 
betreft: het reeds vermelde (Belgische) onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ tucht was ook in 
Frankrijk van toepassing. Stelregel was: ‘Une sanction disciplinaire simple ne constitue pas un 
acte de gestion susceptible de relever du contentieux du Conseil d’Etat.’  
 
Pas in 1974 ratificeert Frankrijk het EVRM (1950) met een voorbehoud voor de artikelen 5 en 6: 
‘Ces articles ne sauraient pas faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 27 de la loi 
n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire 
dans les armées, ainsi qu’à celles de l’article 375 du Code de justice militaire’. Het formuleert een 
analoog voorbehoud voor artikel 14 IVBPR, zij het onder meer algemene bewoordingen. Dat de 
(Franse) Raad van State nadien nog steeds verzoekschriften tot vernietiging van militaire 
tuchtstraffen niet-ontvankelijk verklaart, kon dus ingevolge het voorbehoud a priori geen formele 
strijdigheid met de artikelen 5 en 6 EVRM opleveren. Het voorbehoud voor deze 
verdragsbepalingen betrof niet de daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 EVRM; dit 
laatste nam uiteraard niet weg dat een klager de interne rechtsmiddelen moest uitputten. 
 
De Franse Raad van State verlaat in 1995 het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de 
militaire tuchtstraffen wegens hun weerslag op de rechtspositie van de militair en diens vrijheid 
van beweging buiten de dienst(uren) (17 februari 1995, Hardouin). De Conseil d’Etat acht zich 
enkel onbevoegd om een waarschuwing die niet ingeschreven werd in het persoonlijk dossier, te 
vernietigen (8 februari 1999, Etienne). 
 
Het was dan ook uitkijken of de Belgische Raad van State in militaire tuchtzaken een andere 
invulling aan artikel 14 R.v.St.-wet zou geven. De eerste gelegenheid bood zich reeds in 1995 
aan. Een officier verzocht de Raad van State om de schorsing van een ontslag van ambtswege te 
bevelen, onder meer omdat hij voor dezelfde feiten reeds een tuchtstraf had opgelopen. De Raad 
achtte de grief van de schending van het beginsel ‘non bis in idem’ ernstig: « les punitions 
disciplinaires et la démission d’office procèdent toutes d’une volonté de l’autorité de punir des 
faits (…); qu’il importe peu que les punitions disciplinaires soient sans effet sur le statut des 
militaires au contraire de la démission d’office; qu’en effet, le propre des peines disciplinaires 
consiste, pour certaines, à ne pas modifier le statut administratif de l’intéressé et, pour d’autres, 
les plus graves, à modifier ledit statut; que le préambule de l’acte attaqué qualifie expressément 
la démission d’office de « sanction sévère »; qu’ainsi tant les punitions disciplinaires que la 
démission d’office sont des peines disciplinaires » (24 november 1995, Laemont). 
 
Al had de Raad van State verzoeker precies het voordeel van het verbod ‘non bis in idem’ 
gegund, deze liet toch een prejudiciële vraag stellen: is cumul van tuchtsancties, zoals af te 
leiden uit de statutaire en disciplinaire wetgeving, niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel, in acht 
genomen dat rijksambtenaren zich wel kunnen beroepen op een cumulverbod ‘non bis in idem’? 
Het Arbitragehof antwoordde hierop dat een 'cumul' van een tuchtmaatregel met een militaire 
tuchtstraf niet strijdig was met het gelijkheidsbeginsel, in samenhang beschouwd met het verbod 
'non bis in idem', onder meer omdat de tuchtstraf de rechtspositie van de militair binnen de 
krijgsmacht niet in het gedrang brengt en er geen sprake is van 'bis in idem' (nr. 59/97). 
 
De minimis non curat praetor? Ook in het contentieux van de mutaties van militairen acht de 
Franse Raad van State zich bevoegd en gaat hij tevens na of de bestreden beslissing niet is 
ingegeven door andere overwegingen dan het dienstbelang en in overeenstemming te brengen is 
met artikel 8 EVRM. De Franse Raad van State acht zich eveneens bevoegd om een evaluatie 
van een militair te vernietigen. 
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IV.III.III.1. De minimis non curat praetor 

 

291. In dit onderdeel gaan we nader in op de rechtspraak van de Franse Raad van 

State (Place Royale) en van het Arbitragehof, thans het Grondwettelijk Hof 

(Koningsplein). Het is de gelegenheid om de moeizame doorwerking van het EVRM en 

van het gemeenschapsrecht in het Franse administratief recht aan te halen, een euvel 

dat onder meer verklaring vindt in wat S. BRACONNIER fijntjes omschreef als « un 

contrôle parfois timoré » en « le triomphe trop fréquent de l’ordre public ».615 De status 

quaestionis in België in acht genomen, verwondert het niet vast te stellen dat er in het 

objectief contentieux evenmin toegang tot een rechter was, wat de militaire tuchtstraffen 

betreft die opgelegd werden aan militairen van de Franse krijgsmacht: het reeds 

vermelde (Belgische) onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ tucht was ook in Frankrijk 

van toepassing.616  

  

292. Stelregel was: ‘Une sanction disciplinaire simple ne constitue pas un acte de 

gestion susceptible de relever du contentieux du Conseil d’Etat.’ Sommige voorbeelden 

spraken tot de verbeelding; de kwalificatie van maatregel van inwendige orde dook al 

eens op, ook al was het quantum aan vrijheidsbeneming ontegensprekelijk niet te 

onderschatten. ‘Ce principe admis de longue date a été confirmé par l’arrêt DEWAVRIN 

(11 juillet 1947): ‘Considérant que les décisions en date des 2 mai et 1er juillet 1947 par 

lesquelles il a été infligé par deux fois au sieur DEWAVRIN la punition de soixante jours 

d’arrêts de forteresse, punition qui fait partie de l’ensemble des sanctions diverses dont 

l’autorité militaire dispose indépendamment des sanctions militaires ayant un caractère 

administratif, ne sont pas de la nature de celles qui peuvent déférées au Conseil d’Etat 

statuant au contentieux’. Il y avait pourtant là, semble-t-il, une violation d’une disposition 

réglementaire qui prévoit que la durée des arrêts ne peut dépasser soixante jours. Le 

Conseil d’Etat a cependant considéré qu’il s’agissait là d’une mesure d’ordre intérieur 

dont il n’avait pas à connaître’.617 

 

293. De bezorgdheid om het imperium aan elke controle of sanctie te (blijven) 

onttrekken, haalde het op andere overwegingen. Pas in 1974 ratificeerde Frankrijk het 

EVRM (1950) met de volgende verduidelijking in het voorbehoud voor de artikelen 5 en 

6: ‘Ces articles ne sauraient pas faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 

                                                 
615

 Bewoordingen ontleend aan S. BRACONNIER, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme et droit administratif français, Bruylant, 1997, 209 en 215.  
616

 In de Belgische parlementaire werkzaamheden of rechtspraak vindt men geen verwijzing naar de 
Franse wetgeving of rechtspraak. 
617

 M. GIRARD, ‘Des garanties en droit disciplinaire militaire français’, R.D.P.M. 1964, 212-213. 
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27 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au 

régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu’à celles de l’article 375 du Code de justice 

militaire’.618 Het formuleerde een analoog voorbehoud voor de artikelen 9 en 14 IVBPR, 

zij het onder meer algemene bewoordingen.619 Het voorbehoud was misschien een 

aanwijzing a contrario dat, naar het oordeel van de Franse overheid, de artikelen 5 en 6 

EVRM in beginsel wel toepassing konden vinden in het militair tuchtcontentieux. Dat de 

(Franse) Raad van State nadien nog steeds verzoekschriften tot vernietiging van 

militaire tuchtstraffen niet-ontvankelijk verklaarde, kon dus ingevolge het voorbehoud a 

priori geen formele strijdigheid met de artikelen 5 en 6 EVRM opleveren. Het 

voorbehoud voor deze verdragsbepalingen betrof niet de daadwerkelijke rechtshulp in 

de zin van artikel 13 EVRM; dit laatste nam uiteraard niet weg dat een klager de interne 

rechtsmiddelen moest uitputten.620 

  

294. Straatsburg zag geen graten in dit voorbehoud, aldus toch de Europese 

Commissie voor de Rechten van de Mens. Zo in 1983 ; aanleiding was een klacht over 

het procedureel wedervaren van een dienstplichtige die had geweigerd het uniform te 

dragen en in de procedure voor de ‘tribunal permanent des forces armées’ enkel in de 

Bretoense taal had geantwoord: ‘Pour autant que le requérant se plaint que le tribunal 

permanent des forces armées n’était pas indépendant et impartial comme le veut l’article 

6, par. 1, la Commission relève que la composition du tribunal est fixée par l’article 7 du 

Code de justice militaire. Il ressort du texte de la réserve que les articles 5 et 6 ne font 

pas obstacle à l’application des procédures disciplinaires dans le domaine de la 

discipline militaire et que par voie de conséquence, les questions relatives notamment à 

l’indépendance et à l’impartialité du tribunal débordent du cadre des obligations du 

Gouvernement français au regard de ces dispositions de la Convention’.621 

                                                 
618

 Het EVRM werd ondertekend in Rome op 4 november 1950. Het Franse voorbehoud d.d. 3 mei 
1974 luidde: ‘En déposant cet instrument de ratification, le Gouvernement de la république 
conformément à l’article 57 de la Convention, émet une réserve concernant: 1. les articles 5 et 6 de 
cette Convention en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application des 
dispositions de l’article 27 de la loi n° 76-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, 
relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu’à celles de l’article 375 du Code de justice 
militaire.’ 
619

 P. ROLLAND en P. TAVERNIER, La protection internationale des droits de l’homme, PUF, 1989, 
35: ‘Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 (du PIDCP) 
en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application des règles au régime 
disciplinaire dans les armées.’ 
620

 Decision on the admissibility, ECRM, 17 oktober 1985, M. t. Frankrijk, verzoek nr. 9984/82. Klager 
had dertig dagen ‘arrêts de rigueur’ opgelopen, maar liet na de interne beroepen uit te putten zodat de 
mogelijke schending van de artikelen 8, 9, 10 en 11 EVRM niet werd onderzocht. In de beslissing van 
6 juli 1987, Le Cour Grandmaison en Fritz t. Frankrijk (verzoeken nr. 11567/85 en 11568/85), 
onderzocht de Commissie wel de grieven ontleend aan de mogelijke schending van de artikelen 9, 10 
en 11 EVRM. 
621

 ECRM, 7 december 1983, K. t. Frankrijk, verzoek nr. 10210/82. 
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295. Het was niet anders in 1984: ‘Il découle (des réserves) que les articles 5 et 6 de la 

Convention ne sauraient entraver l’application des dispositions prévues par la legislation 

nationale concernant le régime disciplinaire dans les armées et les procédures en 

matière de discipline militaire. La Commission estime donc que cette matière se situe 

en-dehors du champ d’application de ces articles tels qu’ils ont été acceptés par le 

Gouvernement français. (…) De l’avis de la Commission cependant, en cas d’atteinte au 

droit à la liberté et à la sûreté, l’article 5, par. 4, doit être considéré comme une lex 

specialis par rapport au principe général du recours effectif qui doit être ouvert à toute 

victime d’une violation de la Convention. (…) La Commission vient d’examiner le grief 

tiré de l’article 5. par. 4; elle estime en conséquence ne pas être appelée à examiner le 

grief que le requérant prétend tirer de l’article 13 de la Convention’.622  

 

296. Het Franse voorbehoud gold enkel voor de tuchtaangelegenheid en kon dan ook 

niet naar analogie toepassing vinden in geval van een vervolging die weliswaar formeel 

als disciplinair werd betiteld, maar wel een strafrechtelijke grondslag had. De Commissie 

aanvaardde met andere woorden geen (te) ruime invulling van het voorbehoud voor de 

artikelen 5 en 6 EVRM. Zo in 1994: ‘La Commission note que le requérant n’était pas 

poursuivi pour son manquement aux règles disciplinaires mais pour l’infraction pénale 

d’abus de confiance pour laquelle il a été condamné’.623 

 

297. De militair van de Franse krijgsmacht had geen toegang tot de bestuursrechter en 

kon een grief, ontleend aan de mogelijke schending van artikel 5 of 6 EVRM, niet op 

ontvankelijke wijze voorleggen. Welke waarborgen hielden de Franse wetgeving en 

rechtspraak in? ‘S’il s’agit d’une peine disciplinaire proprement dite, telle que la salle de 

police, la prison ou les arrêts, la garantie réside dans le contrôle hiérarchique d’une part 

et le droit de réclamation d’autre part’, aldus M. GIRARD.624 De gestrafte militair kon 

enkel bezwaar indienen indien hij de straf begon uit te voeren.625 De auteur vervolgde: 

‘Si le subordonné croit devoir persister, il peut en référer, par la voie hiérarchique, à l’une 
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 ECRM, 4 juli 1984, D. t. Frankrijk, verzoek nr. 10127/82. 
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 ECRM, 7 december 1994, G.A. t. Frankrijk, verzoek nr. 21897/93. 
624

 M. GIRARD, o.c., 198. 
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 Dit gold ook in de Hollandse tuchtregeling van 1815. Zie supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – De 
Hollandse tuchtregeling’. In strafzaken kan een regeling, analoog met voormeld artikel 15, thans 
strijdig geacht worden met het EVRM: B. DE SMET, J. LATHOUWERS en K. RIMANQUE, ‘Artikel 6’ in 
Handboek EVRM, Deel 2 – Artikelsgewijze bespreking, Volume 1, Intersentia, 2004, Y. HAECK en J. 
VANDE LANOTTE (ed.), p. 493, nr. 201. S. VAN DROOGHENBROECK, La Convention européenne 
des droits de l’homme, Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 
Volume 1, Articles 1 à 6 de la Convention, Larcier, 2006, p. 117, nr. 186. S. VAN 
DROOGHENBROECK, La CEDH, Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme 1999-2001, Larcier, 2003, p. 92-93, nr. 113-117. 
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quelconque des autorités supérieures à celles qui ont déjà examiné sa réclamation. Mais 

dans ce cas, il doit être prévenu que si celle-ci est encore rejetée, il s’expose à une 

sanction, prononcée par la nouvelle autorité à laquelle il s’est adressé. Il ne fait pas de 

doute que cette menace non déguisée a pour effet de restreindre le nombre des 

réclamations et, par là, la portée de cette garantie.’ 

 

298. Ook in Frankrijk heerste de opvatting dat het bestuur omwille van een adequate 

behartiging van het algemeen belang over een aanzienlijke, rechtsvrije ruimte diende te 

beschikken waar de rechter van af moest blijven en dat – daargelaten de strafrechtelijke 

en zuiver civielrechtelijke gedingen – bestuursoptreden het best(e) gecontroleerd kan 

worden door hogere bestuursorganen.626 Een koninklijk ‘L’Etat, c’est moi’ ruimde als het 

ware plaats voor een republikeins ‘l’Etat, c’est nous’, maar de essentie bleef het behoud 

van macht en het weren van zoveel mogelijk controle op het doen en laten van de 

overheid. 

 

 

IV.III.III.2. De minimis curat praetor? 

 

299. De Franse rechtscolleges gaven in de jaren negentig aan de klassieke inzichten 

inzake ‘l’immunité juridictionnelle des actes administratifs’ te willen verlaten, dit in het 

verlengde van wat het EHRM voorschreef. Zo stelde het Hof van Cassatie in het 

activiteitenverslag van 1995: « (les) immunités de juridiction des organisations 

internationales (…) ont pour conséquence, lorsque n’est pas organisé au sein de chaque 

organisation un mode de règlement arbitral ou juridictionnel des litiges, de créer un déni 

de justice ». Met de vraag: « Ce déni de justice peut-il être évité par la primauté de la 

C.E.D.H., qui garantit le libre accès au juge et le procès équitable? ».627 Ook de Raad 

van State had het, in navolging van het Hof van Cassatie, in het militair en penitentiair 

tuchtcontentieux bij een ‘rechtsweigering’ kunnen houden en slechts in een 

activiteitenverslag aangeven dat het zeer de vraag was of dit in overeenstemming was te 

brengen met de algemene beginselen van rechtsstaat en toegang tot een rechter.628 Het 
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 Over de ontwikkeling van de rechtsbescherming tegen bestuursoptreden in Nederland: C. 
BURKENS, H. KUMMELING, B. VERMEULEN en R. WIDDERSHOVEN, Beginselen van de 
democratische rechtsstaat, Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2006, 147 e.v. 
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 H. TIGROUDJA, « L’immunité de juridiction des organisations internationales et le droit d’accès à 
un tribunal », noot onder EHRM 18 februari 1999, Waite en Kennedy t. Duitsland, Rev. trim. D.H. 
2000, 79 –106. 
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 Een verwijzing naar de artikelen 5, 6 en 13 EVRM was o.i. minder aangewezen wegens het 
voorbehoud van Frankrijk bij de artikelen 5 en 6 EVRM. 
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werd anders: de (Franse) Raad van State verliet immers de klassieke rechtspraak met 

de arresten ‘Marie’ en ‘Hardouin’.629  

 

300. In de casus-Hardouin verklaarde de ‘Conseil d’Etat, siégeant en Assemblée’, in 

1995 een verzoek tot vernietiging van een militaire tuchtstraf van tien dagen arrest 

ontvankelijk: « tant par ses effets directs sur la liberté d’aller et venir du militaire, en 

dehors du service, que par ses conséquences sur l’avancement ou le renouvellement 

des contrats d’engagement, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, 

susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ».630 - eigen onderstreping - 

Dezelfde Vergadering kwam tot hetzelfde besluit voor een verzoekschrift tot vernietiging 

van een celstraf (Marie): « Eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la 

punition de cellule constitue une mesure faisant grief, susceptible d’être déférée au juge 

de l’excès de pouvoir ».631 Telkenmale had de regeringscommissaris in zijn advies 

bepleit: « L’argument d’autorité tenant au caractère solidement établi de cette 

jurisprudence ne pouvant dans ces conditions, faire par lui-même obstacle à son 

éventuel revirement, l’heure nous paraît aujourd’hui venue d’envisager une telle 

solution ». De minimis non curat praetor? Even later oordeelde de Raad van State: « La 

décision par laquelle l’autorité militaire (…) inflige un blâme à un militaire peut faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».632 Wat de waarschuwing betreft, oordeelde 

de Raad van State daarentegen dat het verzoek tot vernietiging ervan niet-ontvankelijk 

was wanneer deze tuchtstraf niet ingeschreven werd in het persoonlijk dossier.633 

  

 

IV.III.III.3. Non bis in idem? 

 

301. De 'klassieke' verklaring van onbevoegdheid van de bestuursrechter in het 

Belgische contentieux van de ‘kleine’ tucht was veeleer gestoeld op een jurisprudentiële 

leest. Eenmaal de Franse Raad van State zijn rechtspraak gewijzigd had, was het dan 

ook uitkijken of de Belgische Raad van State in militaire tuchtzaken een andere invulling 

aan artikel 14 R.v.St.-wet zou geven. De eerste gelegenheid bood zich reeds in 1995 
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 M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, G. DEVOLVE en B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, Parijs, Dalloz, 2007, p. 726-729, nr. 99. 
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 C.E. (fr.) nr. 107.766, 17 februari 1995, Hardouin, Rec.Déc.C.E. 1995, 82 e.v. Het verzoekschrift 
werd ongegrond bevonden. 
631 C.E. (fr.) nr. 107.754, 17 februari 1995, Marie, Rec.Déc.C.E. 1995, 82 e.v. 
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 Recueil Dalloz Sirey, 1995, I.R. 238, Maufroy. 
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 C.E. (fr.) 8 februari 1999, Etienne in Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis 
Jurisclasseur, december 2000, 257. De Franse Raad van State vernietigde daarentegen wel de 
weigering van het beroep tegen een ongunstige evaluatie (‘notation’) wegens onbevoegdheid van de 
steller van deze weigering. 



 192 

aan. Een officier-arts verzocht de Raad van State om de schorsing van een ontslag van 

ambtswege te bevelen. Verzoeker betwistte deze (tucht)maatregel onder meer omdat hij 

voor dezelfde feiten reeds een tuchtstraf had opgelopen.634 De Raad oordeelde over de 

grief van de schending van het beginsel ‘non bis in idem’: « les punitions disciplinaires et 

la démission d’office procèdent toutes d’une volonté de l’autorité de punir des faits (…); 

qu’il importe peu que les punitions disciplinaires soient sans effet sur le statut des 

militaires au contraire de la démission d’office; qu’en effet, le propre des peines 

disciplinaires consiste, pour certaines, à ne pas modifier le statut administratif de 

l’intéressé et, pour d’autres, les plus graves, à modifier ledit statut; que le préambule de 

l’acte attaqué qualifie expressément la démission d’office de « sanction sévère »; 

qu’ainsi tant les punitions disciplinaires que la démission d’office sont des peines 

disciplinaires ». De Raad van State bevond daarop het middel ernstig. Vermits de 

bevoegdheid (van de bestuursrechter) geen probleem opleverde – aan de orde was 

immers een tuchtmaatregel, d.w.z. de 'grote' tucht – en er een risico van een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel bestond – vaste rechtspraak, wat het ontslag van ambstwege 

betreft 635 – , volgde een bevel tot schorsing van het ontslag van ambtswege.636 

 

302. Dit schorsingsarrest leek een aanzet tot een andere invulling van de term ‘akte’ van 

artikel 14 R.v.St.-wet.637 Dat volgens de Raad van State de militaire tuchtstraffen ‘geen 

gevolgen op het administratief statuut van de militair’ hadden, was te verklaren in die zin 

dat de tuchtrechtelijk gestrafte militair werd ontslagen noch afgezet en evenmin op non-

activiteit geplaatst werd; hij bleef met anderen woorden militair in actieve dienst. De 

Raad had het over ‘peines discipinaires’, maar in een bredere zin (namelijk sancties tot 

en met het ontslag van ambtswege) dan wat artikel 59 van het Militair Strafwetboek, 

gewijzigd bij de wet van 24 juli 1923, voor ogen heeft.638  

 

                                                 
634

 De feiten waren gepleegd tijdens een buitenlandse zending. 
635

 R.v.St. nr. 189.523, 16 januari 2009, Lambert, nr. 185.771, 21 augustus 2008, Barra, nr. 161.214, 
10 juli 2006, Maes. 
636

 R.v.St. nr. 56.431, 24 november 1995, Laemont. 
637

 De Ministerraad achtte voor het Arbitragehof het arrest nr. 56.431 ‘contraire à la jurisprudence 
constante du Conseil d’Etat’ – deze termen waren onderstreepd – met een voetnoot: ‘Voir notamment 
C.E., 14 décembre 1984, Arrêt DELPORTE, n° 24.910; C.E., 17 février 1988, Arrêt BOUGARD, N° 
(…)’ (Arbitragehof, rolnr. 1001, Memorie Ministerraad, 6). 
638

 B.S. 9 augustus 1923. Wanneer het bepaalt dat bij verzachtende omstandigheden de afzetting 
vervangen kan worden door tuchtstraffen die opgevoerd kunnen worden tot vijfmaal het bij het 
tuchtreglement bepaalde maximum en dat de militaire gevangenisstraf vervangen kan worden door 
tuchtstraffen (nvdr: peines disciplinaires) die tot het dubbele van het bij het tuchtreglement bepaalde 
maximum opgevoerd kunnen worden. Zie supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Strafrechter en 
tuchtstraffen’. 
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303. Al had de Raad van State verzoeker precies het voordeel van het verbod ‘non bis 

in idem’ gegund, deze achtte het aangewezen om een prejudiciële vraag te laten stellen: 

is cumul van tuchtsancties, zoals af te leiden uit de statutaire en disciplinaire wetgeving, 

niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel, in acht genomen dat rijksambtenaren zich wel 

kunnen beroepen op een cumulverbod ‘non bis in idem’?639 De Raad ging op dit verzoek 

in; het Arbitragehof antwoordde, wellicht tegen verzoekers verwachtingen in, hierop 

ontkennend in het arrest nr. 59/97 met overwegingen die we, in het vooruitzicht van de 

evaluatie van de rechtspraak over de ontvankelijkheid ratione materiae van 

verzoekschriften tot vernietiging van een militaire tuchtstraf, in extenso weergeven:640 

 

 ‘B.6. De straffen bepaald in het tuchtreglement vervat in de wet van 14 januari 1975 zijn van een heel 

andere orde dan het ontslag van ambtswege waarin is voorzien in de wet van 1 maart 1958: door dat 

ontslag wordt een militair uit het leger gezet, terwijl de eerstgenoemde straffen geen weerslag hebben 

op het administratief en geldelijk statuut en zich beperken tot maatregelen waarvan de meeste zelfs 

niet de deelneming aan de dienst uitsluiten. 

 In verband daarmee bepaalt artikel 23 van de wet van 1 maart 1958 dat de maatregel van ontslag 

van ambtswege wordt genomen door de Koning op het gemotiveerd verslag van de minister van 

Landsverdediging en na raadpleging van een onderzoeksraad die overeenkomstig een door de 

Koning geregelde procedure ermee belast is te onderzoeken of de feiten vaststaan en advies uit te 

brengen over de ernst ervan, terwijl de procedure die moet worden gevolgd voor de in het 

tuchtreglement bedoelde straffen veel sneller is. 

 In die omstandigheden komt het feit dat een gedrag eerst kan worden gestraft met arrest of een 

lichtere straf en vervolgens tot ontslag van ambtswege kan leiden, er strikt genomen niet op neer dat 

bis in idem wordt gestraft. De straffen, gaande van de terechtwijzing tot de arresten, enerzijds, en het 

ontslag van ambtswege, anderzijds, hebben immers tot doel onderscheiden problemen op te lossen: 

aan de ene kant maakt de wet het mogelijk, met een maatregel die op zich de rechtspositie binnen de 

krijgsmacht van de gestrafte niet in het gedrang brengt, zeer snel op te treden tegen een inbreuk op 

de orde die binnen die krijgsmacht moet heersen, opdat die krijgsmacht een maximale kans heeft 

operationeel te zijn; aan de andere kant moet worden beslist of de betrokkene nog een plaats heeft 

binnen het leger, een vraag die de meerdere die gemachtigd is terecht te wijzen of onder arrest te 

plaatsen niet heeft te behandelen. (…) 

  

 B.8. De mogelijke weerslag van tuchtstraffen op de bevordering is slechts het gevolg van het feit dat, 

voor de bevordering, de kwaliteiten van de betrokkene moeten worden beoordeeld op basis van alle 

beschikbare informatie. 

 

                                                 
639

 De Franse Raad van State achtte cumul van sancties van ‘kleine’ en ‘grote’ tucht geoorloofd: C.E. 
(fr) 1 oktober 1997, Ministre de la Défense t. Martin, aangehaald in B. THOMAS-TUAL, Le droit de la 
fonction militaire, Parijs, Ellipses, 2004, 82. 
640

 Arbitragehof nr. 59/97, 14 oktober 1997. 
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 B.9. Uit het voorgaande volgt dat het in het geding zijnde verschil in behandeling tussen de militairen 

en de personeelsleden van andere openbare diensten niet zonder verantwoording is.’ 

 

De Raad van State wees hierop het verzoek tot vernietiging van het ontslag van 

ambtswege af.641 Waarom precies de krijgsmacht met een militaire tuchtstraf een 

'maximale kans heeft operationeel te zijn', lag voor het Arbitragehof blijkbaar dermate 

voor de hand dat het dit niet verduidelijkte; misschien houdt dit verband met enig 

ontradingseffect, misschien ontwaarde het Hof een ander voordeel. Voor het Hof lag het 

wellicht even voor de hand dat sancties die kunnen oplopen tot vier of acht dagen zwaar 

arrest met opsluiting, te rekenen zijn tot maatregelen ‘die op zich de rechtspositie binnen 

de krijgsmacht van de gestrafte niet in het gedrang brengt’. 

 

 

IV.III.III.4. Bis repetita placent 

 

304. Met het oog op een betere overeenstemming met de EHRM-rechtspraak is de 

Franse rechtspraak in het penitentiair tuchtcontentieux nog verder geëvolueerd.642 Het 

was niets anders in het militair tuchtcontentieux, waarbij de (Franse) Raad van State 

eveneens de omvang van de rechterlijke controle verduidelijkte. Zo in 1997, toen de 

Raad de beslissing om veertig dagen arrest en een blaam aan een brigadegeneraal op 

te leggen, vernietigde omdat het verslag van de inspecteur van de krijgsmachten hem 

niet was meegedeeld.643 Zo ook in 2005 met een beslissing waaruit blijkt dat ook het 

inroepen van het dienstbelang grenzen kent.644 Verzoeker, luitenant bij de rijkswacht, 

had een relatie met de echtgenote van een collega toen deze met het eskadron de orde 

handhaafde in Nieuw-Caledonië. Niet kunnen, oordeelde de (Franse) minister van 

Defensie, die verzoeker twintig dagen arrest oplegde op grond van de overweging dat dit 

gedrag buiten de dienst een ongunstige weerslag had kunnen hebben op de dienst en 

op de goede naam en faam van het bestuur: ‘un comportement en privé susceptible de 

porter gravement atteinte à la dignité militaire ou au renom de l’armée’. Verzoeker 

                                                 
641

 R.v.St. nr. 75.878, 27 september 1998, Laemont. In het ambtenarencontentieux is bij de betwisting 
van het ontslag van ambtswege in beginsel steeds voldaan aan de voorwaarde van het risico tot een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel: R.v.St. nr. 189.523, 16 januari 2009, Lambert, nr. 185.771, 21 
augustus 2008, nr. 168.446, 2 maart 2007, Vinet, nr. 160.796, 29 juni 2006, Machiels. 
642

 Supra, ‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Het penitentiair tuchtcontentieux’. 
643

 C.E. (fr.) 1 oktober 1997, D. in Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, 
december 2000, 256. Wat de Franse magistraten betreft: C.E. (fr.) 21 maart 2001, Conquet: ‘Le fait 
qu’un magistrat ait eu un différend avec une entreprise dans sa vie privée ne permet pas de lui 
adresser un avertissement’ in Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, juni 
2001, 24-25, noot C. Moniolle. 
644

 C.E. (fr.) nr. 261.691, 15 juni 2005, R.Déc.C.E. 2005, 255. 
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betoogde dat hij aan deze relatie een privékarakter had toegekend en dat hij niet 

verantwoordelijk was voor de ruchtbaarheid die eraan was gegeven. De Raad van State 

heeft de sanctie vernietigd op grond van een verkeerde juridische kwalificatie van de 

feiten.  

  

305. Even vermeldenswaard zijn andere arresten die aanwijzen hoe verweven de 

contentieux van tucht, ambtsontheffingen en mutaties wel kunnen zijn. Zo een arrest van 

de (Franse) Raad van State van 7 februari 2001.645 De samenvatting bevat de 

trefwoorden: ‘Détournement de pouvoir et de procédure. Détournement de pouvoir. 

Existence. Mutation non dépourvue de tout lien avec l’offre de démission présentée par 

le militaire objet de la mutation’. Verzoeker, kapitein-arts, had op 25 februari 1998 zijn 

ontslag aangeboden en werd meteen gemuteerd, een eerste maal op 19 maart 1998 en, 

na intrekking van deze mutatie, een tweede maal op 27 augustus 1998. Voor verzoeker 

was deze administratieve maatregel het gevolg van het indienen van zijn 

ontslagaanvraag en was het te herleiden tot machtsafwending; voor de (Franse) minister 

van Defensie was de mutatie daarentegen bepaald vóór 25 februari 1998 en was er 

geen vuiltje aan de lucht. De Raad van State vroeg om de mededeling van de motieven 

van de mutatie en van de planning van de mutaties. De minister hield het aanvankelijk 

bij de verklaring dat er een post vacant was en dat er geen planningsdocument bestond. 

Nadien erkende de minister dat zo’n document wel bestond en dat verzoeker er op 17 

maart 1998 bij ‘message additif’ aan toegevoegd was. Het geheel van de 

omstandigheden leidde de Raad van State tot het uitzonderlijke besluit dat er sprake 

was van machtsafwending.646  

  

306. Deze mutatie-casus is een schoolvoorbeeld van de verkapte tuchtsanctie. Of een 

militair die om ontslag vraagt en het soms bekomt, altijd op veel begrip kan rekenen in 

de gelederen, valt te betwijfelen. In dit onderzoek is een arrest van 8 juni 2005, 

                                                 
645

 C.E. (fr) 7 februari 2001, nr. 201993, Adam, Recueil des arrêts du Conseil d’Etat, 2001, 50-51, 
RFDA 2001, 531. 
646

 ‘In beginsel is er slechts sprake van machtsafwending wanneer een bestuursoverheid de haar door 
de wet met het oog op het bereiken van een bepaald oogmerk van algemeen belang gegeven 
bevoegdheid gebruikt om een ander doel na te streven en wanneer dat ander oogmerk het enige doel 
van de betrokken bestuurshandeling is’ (R.v.St. nr. 193.267, 13 mei 2009, Smets en Van den Wouwer, 
ruimtelijke ordening). Ook in Frankrijk is het besluit van machtsafwending uitzonderlijk. ‘On parle 
souvent de ‘déclin’ du détournement de pouvoir parce que le juge annule de plus en plus rarement 
des décisions administratives pour ce motif’ (J.M. de FORGES, Droit administratif, Parijs, PUF, 1991, 
279). Idem voor Nederland: ‘Nietigverklaring van een besluit wegens détournement de pouvoir komt 
niet vaak voor. Veelal geeft de rechter de voorkeur aan nietigverklaring wegens strijd met de 
voorschriften of met het motiveringsbeginsel. Daar komt nog bij dat in de praktijk het bewijs dat zich 
misbruik van bevoegdheid heeft voorgedaan, vaak uiterst moeilijk is te leveren’ (G. COOLEN, 
Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht, Deventer, Tjeen Willink, 2001, 77). 
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nogmaals van de Franse Raad van State, vermeldenswaard, al betrof het de peripetieën 

van een aanvraag tot detachering waarbij een officier vijf dagen zwaar arrest opliep:647 

 

‘Le fait pour un militaire ou un fonctionnaire d’informer sa hiérarchie de ce qu’il se porte candidat 

à un concours ou à un emploi et est, ainsi, susceptible, si la candidature est retenue, de quitter le 

service, relève des règles de courtoisie qui doivent présider aux relations que les fonctionnaires 

ou militaires entretiennent avec les autorités dont ils dépendent. Il appartient, en revanche, au 

fonctionnaire ou au militaire dès lors qu’il est informé de ce que sa candidature est retenue, d’en 

aviser dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin que celle-ci puisse prendre, dans les meilleurs 

conditions, les mesures de gestion rendues nécessaires par son prochain départ. Un militaire qui 

n’avait pas informé sa hiérarchie de ce qu’il présentait sa candidature à un concours de 

recrutement d’inspecteurs du Trésor, a attendu le 10 juin pour porter à sa connaissance, ce en lui 

adressant une demande de détachement, son succès à ce concours, qu’il avait appris le 18 mai. 

Par sa négligence, il a provoqué des difficultés dans la gestion du corps des commissaires de 

l’armée de terre, porté atteinte à l’intérêt du service et commis une faute de nature à justifier une 

sanction disciplinaire. Toutefois, en lui infligeant la punition de cinq jours d’arrêt, l’administration a 

commis une erreur manifeste d’appréciation.’ 

 

De Raad van State verduidelijkte zo wederom de omvang van zijn controle.  

 

307.  De minimis non curat praetor? Ook in het contentieux van de mutaties van 

militairen acht de Franse Raad van State zich bevoegd en gaat hij tevens na of de 

bestreden beslissing niet is ingegeven door andere overwegingen dan het dienstbelang 

en in overeenstemming te brengen is met artikel 8 EVRM.648 De Franse Raad van State 

acht zich eveneens bevoegd om een evaluatie van een militair te vernietigen.649 

Volledigheidshalve vermelden we dat ook voor het EHRM een betwisting over een 

mutatiebesluit in ambtenarenzaken stricto sensu niet ipso facto onttrokken is aan het 

toepassingsgebied van de artikelen 6 en 13 EVRM.650 

                                                 
647

 C.E. (fr.) nr. 271538, 8 juni 2005, Rivoisy in Gazette du Palais, 18-19 november 2005. 
648

 C.E. (fr.) 10 december 2003, Bouley, verzoek nr. 235640, RFDA 2004, 198.  
649

 C.E. (fr.) 3 november 2003, Hello, verzoek nr. 248606, RFDA 2004, 196-197. Dit betekent nog niet 
dat er sprake is van een betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6 
EVRM: EHRM 9 juni 1998, Maillard t. Frankrijk, verzoek nr. 33/1997/817/1020. M. PUECHAVY, ‘Les 
fonctionnaires et l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme’ in Les droits de 
l’homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, 
678-679. 
650

 Voor een klacht van een hogere ambtenaar tegen een mutatie, gegrond op de vermeende 
schending van artikel 10 EVRM: ECRM 17 december 1981, X. t. Noorwegen, verzoek nr. 9401/81. 
EHRM (beslissing) 15 maart 2005, Ertas Aydin e.a. t. Turkije, verzoek nr. 43672/98: het Hof oordeelde 
dat deze burgerlijke ambtenaar-verpleegkundige in een openbaar ziekenhuis en verschillende 
collega’s zich op de waarborgen van artikel 6 EVRM konden beroepen bij de betwisting van een 
ambtshalve mutatie. Wel weerhield het Hof in het dispositief enkel de mogelijke schending van de 
artikelen 11 EVRM (vrijheid van vereniging) en 13 EVRM (recht op daadwerkelijke rechtshulp). In het 
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308. Het arrest-Hardouin vond snel navolging in de rechtspraak van de Franse 

administratieve rechtbanken.651 Voor het uitvoeren van twee tuchtstraffen van 

telkenmale tien dagen arrest die de hogere overheid vernietigd had, bekwam een 

onderrofficier zesduizend Franse frank vergoeding, in acht genomen de gevolgen ervan 

op zijn grondrechten.652 Verder tilde de rechter bijzonder zwaar aan een tuchtstraf van 

twintig dagen arrest, opgelegd aan een – tot dan toe gelauwerde – onderofficier van de 

rijkswacht die blijkbaar op (te) doortastende wijze zijn opdrachten in het kader van een 

gerechtelijk onderzoek naar mogelijke corruptie van hogere officieren had uitgevoerd 

zonder zijn meerdere volledig in te lichten.653 De rechtsleer had het over een ‘exemple 

original d’arrêts de vingt jours’.654 Voor alle duidelijkheid: in Frankrijk is de rijkswacht nog 

steeds een onderdeel van de krijgsmacht.655  

 

 

                                                                                                                                                         
arrest van 20 september 2005 kwam artikel 6 EVRM niet meer aan bod; het Hof weerhield verder 
enkel de schending van artikel 13 EVRM en achtte artikel 11 EVRM niet geschonden. 
651

 In een notendop is de evolutie van de structuur van de administratieve rechtscolleges als volgt: 
‘Afin de décharger un Conseil d’Etat ‘submergé par la confiance des citoyens’, selon la belle 
expression de René Cassin, des tribunaux administratifs, juges de droit commun administratif, furent 
créés en 1953, en lieu et place d’un juge d’attribution qui était le conseil de préfecture. S’y ajoutèrent, 
avec la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d’appel. Depuis leur entrée en service le 
1er janvier 1989, le Conseil d’Etat est progressivement devenu pour l’essentiel un juge de cassation. 
Mais il reste (…) juge de premier et dernier ressort de certains actes de portée nationale, tels  les 
décrets du Présidents de la République et du Premier Ministre.’ J.-M. SAUVE, ‘Le Conseil d’Etat dans 
une perspective européenne et internationale’, Conférence à l’Ecole supérieure de la magstrature, 
Alger, 7-10 november 2008. 
652

 TA Grenoble, 4 mei 1995, Maufroy in Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis 
Jurisclasseur, december 2000, 258: ‘Que, tant par ses effets directs sur la liberté d’aller et venir du 
militaire, en dehors du service, que par ses conséquences sur l’avancement ou le renouvellement des 
contrats d’engagement, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, susceptible 
d’engager la responsabilité pécuniaire de l’Etat si elle est prononcée dans des conditions illégales’. 
653

 TA Nice 29 juni 1999, Calliet, in Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, 
december 2000, 256-257: ‘qu’ainsi, à supposer même que le capitaine (S.) et lieutenant-colonel (V.), 
voire le colonel (H.), commandant de la gendarmerie maritime, n’aient pas eu l’intention délibérée de 
faire obstacle au bon fonctionnement de la justice, leur volonté de sanctionner deux enquêteurs 
indispensables à la révélation de toutes les ramifications, particulièrement militaires, d’un gigantesque 
système de corruption – alors que l’enquête allait précisément porter sur d’éventuels faits délicteux 
commis par des officiers supérieurs – révèle, en l’espèce, une attitude désinvolte gravement 
préjudiciable à la manifestation de la vérité et aux intérêts supérieurs de la République et de nature à 
justifier à leur encontre les sanctions prévues par le règlement général des armées; qu’en revanche, 
eu égard à la mission de police judiciaire qui leur avait été confiée et aux obligations qui lui 
incombaient dans ce cadre, M. Calliet n’a fait preuve en réalité d’aucune véritable insubordination vis-
à-vis d’un supérieur hiérarchique peu disposé à apporter toute la diligence requise pour une affaire 
mettant en cause non seulement l’honnêteté de hauts responsables civils et militaires, mais aussi la 
fiabilité même et la crédibilité de la Défense nationale’. 
654

 B. THOMAS-TUAL, Le droit de la fonction militaire, Parijs, Ellipses, 2004, 82. 
655

 Zie het ‘décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie 
nationale’, JO 26 maart 2005, p. 5123. De effectieven van de Franse krijgsmacht in 2002: 302.200 
(land-, lucht- en zeemacht) en 97.880 (rijkswacht). Zie J.-L. MATHIEU, La Défense nationale, Parijs, 
PUF, 2003, 128 p. 
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IV.III.III.5. Bonus pater familias 

  

309. De evolutie van de Franse rechtspraak in de ‘kleine’ tucht kan niet verhelen dat 

niet alles er rozengeur en manenschijn is. In een vorige afdeling werd aangegeven dat 

de wet van 24 maart 2005 een algemene hervorming geconcretiseerd had.656 Werden 

vermeld het verbod om te staken en artikel 6, dat luidt: ‘L’existence de groupements 

professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en 

activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles 

de la discipline militaire’. Het ene is geen novum, het tweede kan de wenkbrauwen doen 

fronsen voor de nieuwe generatie die in België enkel vertrouwd is met een meer 

participatief uitgewerkt syndicaal overleg, een verworvenheid in België sinds meer dan 

een decennium.657 Duidelijker kon wellicht moeilijk, en de figuur van de bonus pater 

familias duikt op wanneer men leest: ‘Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller 

aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout 

problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance’.658 Een decreet van 

15 juli 2005 heeft het tuchtluik van de basiswet van 24 maart 2005 uitgevoerd.659 Het is, 

al bij al, een klassiek tuchtreglement dat de veelvuldige verplichtingen van de militairen 

nader omschrijft; van rechten is weinig sprake, men beperkt zich tot ‘le droit 

d’expression’ en ‘le droit de saisine des officiers généraux inspecteurs’. Rode draad blijft 

dat in militaribus de syndicale verenigingen in beginsel gemuilkorfd worden; dit gegeven 

kan van belang zijn in het tuchtcontentieux indien en zolang er een traditie is van 

militaire verdedigers die door hun lidmaatschap van een vakvereniging misschien iets 

onafhankelijker – of minder afhankelijk – kunnen optreden. Voorwaarde is dan wel dat 

deze vereniging achter hen kan ‘staan’; het is een noodzakelijke maar geenszins 

voldoende waarde opdat militaire verdedigers enige maneuvreerruimte hebben. Het 

spreekt voor zich dat indien de vereniging niet kan ‘bestaan’, ze evenmin kan 'staan' 

achter haar afgevaardigden en leden. Dit is geenszins een irrealistisch scenario, het 

volstaat de Franse militaire tuchtwet erop na te lezen.660 

 

                                                 
656

 ‘Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires’ aangenomen, JORF 26 
maart 2005. Artikel 92, 21° heft de wet nr. 72-662 van 13 juli 1972 (portant statut général des 
militaires) op. Voor een samenvatting: J.L. PISSALOUX, ‘Le nouveau statut général des militaires: une 
adaptation bienvenue mais sans bouleversement’, Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis 
Jurisclasseur, augustus-september 2005, 12-18. 
657

 Het eerste volwaardig wettelijk syndicaal statuut werd in 1978 aangenomen en pas twee decennia 
later uitgevoerd. Zie R.v.St. nr. 77.263, 27 november 1998, Action et Liberté.  
658

 Artikel 6, 3de lid  
659 Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire, JORF 17 juli 2005. 
660

 Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Frankrijk’. 
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310. Vermeldenswaard zijn drie arresten van 11 december 2008 waarbij de (Franse) 

Raad van State telkenmale een verzoekschrift tot vernietiging van een verordende 

bepaling, ingediend door een militaire vakvereniging, niet-ontvankelijk heeft verklaard 

omdat de (tucht)wet nu eenmaal de militairen niet toelaat toe te treden.661 Deze 

vereniging had zich blijkbaar van meet af aan rekenschap gegeven van dit euvel en had 

aangevoerd dat artikel 6 van de wet van 24 maart 2005, gecodificeerd onder artikel 

4121-4 du Code de défense, strijdig was met de Grondwet en met artikel 11 EVRM. De 

grondwettigheidsgrief werd als niet-ontvankelijk afgewezen: de grondwetshervorming 

betreffende de prejudiciële vraagstelling aan de ‘Conseil constitutionnel’ was nog niet in 

werking getreden.662 Het gebrek aan verdragsconformiteit van de exceptie werd 

eveneens afgewezen, ‘eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et 

des contraintes inhérentes à l’exercice de leur mission par les forces armées, les 

dispositions précitées (…), qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à 

d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts 

professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens des stipulations de l’article 

11; que le moyen de l’incompatibilité (…) doit, en conséquence être écarté’. Waaruit 

volgde dat ‘l’association requérante, qui regroupe des militaires et qui a notamment pour 

objet d’assurer la défense de leurs intérêts professionnels, contrevient aux prescriptions 

de l’article L. 4121-4 du code de la défense; qu’il en résulte que cette association n’est 

pas recevable à demander l’annulation des dispositions du décret du 15 mai 2007 

modifiant le décret du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire’.  

  

311. Dura lex sed lex. De (Franse) Raad van State houdt zich aan de wet, aldus reeds 

in het arrest-Remy.663 In burgerlijke ambtenarenzaken houdt de Raad van State er 

daarentegen sinds geruime tijd een ruimere invulling van de procesbevoegdheid op na. 

Zo erkende de Raad van State sinds het begin van vorige eeuw de procesbevoegdheid 

en het belang van verenigingen of groeperingen van ambtenaren, ook al beschikten 

                                                 
661

 C.E. (fr.) 31 december 2008, Association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL), nr. 
307403, 307404 en 30405, A.J.D.A. 2009, 148, kritische noot. 

662 Artikel 29 van de ‘loi constitutionnelle’ nr. 2008-724 van 28 juli 2008 voorziet in een nieuw artikel 61 
van de Grondwet: ‘Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil 
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de 
cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions 
d’application du présent article.’ Artikel 46. I van deze ‘loi constitutionnelle’ bepaalt dat « les articles 
(…) 61-1 (…) de la Constitution, dans [sa] rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, 
entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur 
application ». Men raadplege B. MATHIEU, ‘Question préjudicielle de constitutionnalité – A propos du 
projet de loi organique’, JCP- La Semaine Juridique, 2009, nr. 18, 3-5. 

663
 C.E. (fr) 26 september 2007, Remy, nr. 263747. 
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deze niet over de syndicale vrijheid en hadden ze niet het recht om syndicaten op te 

richten.664 Ook verenigingen die niet aangegeven werden of onwettig waren, werd 

procesbevoegdheid toebedeeld.665 Eenmaal de vereniging opgericht, belette het 

gegeven dat dit niet aangegeven werd, niet om in het objectief contentieux rechtsgeldig 

te kunnen optreden.666 De (Franse) Raad van State ziet het in militaribus blijkbaar 

anders omdat naar zijn oordeel de wetgeving anders voorschrijft; wil men consequent 

zijn, dan is de ontbinding van de vereniging de volgende stap, aldus toch twee 

rijkswachtofficieren in een recente bijdrage.667 

 

312. Dat in militaribus de militair aangewezen is op de hiërarchie die als bonus pater 

familias de algemene klachten welwillend moet behandelen en als overste de 

tuchtvordering moet benaarstigen, is een situatie die tot nadenken stemt. Er zij aan 

herinnerd dat de Resolutie 1742 van 11 april 2006, aangehaald in de inleiding, onder 

meer bepaalt: ‘9. L'Assemblée demande aux Etats membres d'assurer la protection 

réelle et effective des droits de l'homme des membres des forces armées et notamment 

de: 9.1. autoriser les membres des forces armées à s'organiser dans des associations 

professionnelles représentatives ou des syndicats ayant le droit de négocier sur des 

questions concernant les salaires et les conditions de travail, et mettre en place des 

                                                 
664

 C.E. (fr) 11 december 1903, Lot, C.E. (fr) (Sect.) 10 februari 1933, Association amicale du 
personnel de l’administration centrale du ministère de l’Agrculture. 
665

 C.E. (Sect) 22 april 1955, Association franco-russe dite Rousky-Dom, nr. 15155, evenals C.E. (fr) 
(Ass.) 31 december 1969, Syndicat de défense des canaux de la Durance, nr. 61310, C.E. (fr) 26 april 
1989, Section Syndicale C.F.D.T. de la chambre de commerce et d’industrie de Nantes, nr. 16172. 

666 Zo C.E. (fr.) 16 oktober 1985, Ministre de l’agriculture c./ Société des courses de Questembert-
Malestroit, nr. 53759: ‘Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 ‘les 
associations de personnes pourront se former libement sans autorisation, ni déclaration préalable’, 
qu’il suit de là que les associations, mêmes non déclarées, peuvent se prévaloir d’une existence 
légale; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n’ont 
pas la capacité d’ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l’absence de la déclaration 
ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations 
légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux 
intérêts qu’elles ont pour mission de défendre’. Zie eveneens: C.E. (fr.), Sect., 24 mei 1935, Syndicat 
des agents de maîtrise de la manufacture nationale d’armes de Tulle, nr. 27677; C.E. (fr.), 16 april 
1937, Syndicat indépendant des fonctionnaires et employés de l’institut d’assurances sociales 
d’Alsace Lorraine, nr. 50971; C.E. (fr.), 25 juli 1939, Medori et Syndicat national des surveillants des 
Ponts et Chaussées, nr. 64950; C.E. (fr.), Sect., 1 december 1972, Obrego, nr. 80195 (syndicaat van 
magistraten). 

667
 Hun besluit: ‘Au final, ces associations se voient aujourd’hui privées de leurs militaires en activité 

ainsi que des moyens juridiques nécessaires à la défense de leurs intérêts. La prochaine étape 
pourrait être la recherche de leur dissolution par le juge judiciaire (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901), le 
garant des libertés individuelles: l’occasion de mesurer l’efficacité du ‘dialogue des juges’ (M. 
CIAVALDINI en J. MILLET, ‘L’expression collective des militaires: état du droit et développements 
jurisprudentiels récents’, AJDA 2009, 961-964). Men kan zich afvragen of het voor de auteurs wel 
zinvol was hun militaire hoedanigheid te vermelden.  
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organismes consultatifs à tous les niveaux associant ces associations ou syndicats, et 

représentant toutes les catégories de personnel ’.668  

 

313. Of Frankrijk weldra gevolg zal geven aan deze aanbeveling, valt te betwijfelen. Dit 

zal wellicht pas gebeuren eenmaal het Europees Hof na een klacht de nationale 

wetgeving en rechtspraak als strijdig met artikel 11 EVRM zou bevinden.669 De discussie 

over de procesbevoegdheid van een – naar Frans tuchtrecht – onbestaande 

vakvereniging wordt wellicht ooit vervolgd op Frans grondgebied, maar dan wel in 

Straatsburg.670 Dit alles is evenwel nog geen reden om de Franse overheid sensu lato 

voor eens en altijd aan de schandpaal te nagelen: zo is de problematiek van de 

rechtshulp in de ‘kleine’ tucht van de baan sinds 1995 na een wijziging in de 

rechtspraak; in een Lidstaat die uitdrukkelijk voorbehoud had gemaakt voor de artikelen 

5 en 6 EVRM bij de ratificatie, wat de militaire tucht betreft, kan het dus soms beter 

verkeren dan in een land dat geen enkel voorbehoud heeft gemaakt. Zoals eerder 

aangegeven, is het recht van toegang tot een rechter niet zaligmakend; de problematiek 

van de rechten van de verdediging, tenslotte een onderdeel van de harde kern van de 

artikel 5 en 6 EVRM en de overeenstemmende nationale wetsbepalingen, blijft in 

Frankrijk een pijnpunt, tenzij men aanneemt dat het uitblijven van bijstand van een 

raadsman gedurende de tuchtprocedure de militair nooit en te nimmer nadeel kan 

berokkenen. 

                                                 
668

 De tekst van de Recommandation 1742 van 11 april 2006 is hierna opgenomen als Bijlage. 
669

 Men raadplege EHRM 21 april 2009, Enerji Yapi-Yol Sen t. Turkije, verzoek nr. 68959/01, 
schending van artikel 11 EVRM; aan de orde was de beslissing van de Raad van State om een 
verzoek tot vernietiging van een ‘stakingscirculaire’, ingediend door een vakvereniging van 
ambtenaren, af te wijzen om de reden dat deze ‘akte’ niets toevoegde aan het bestaande recht. 
Klager bracht de mogelijke schending van de artikelen 6 en 13 EVRM niet te berde. 
670

 Vraag is of de overheid voldoende dwingende redenen heeft voor een absoluut verbod om een 
vakvereniging op te richten die uitsluitend de personeelsbelangen behartigt. Over de beperkte  
appreciatiemarge raadplege men EHRM 21 februari 2006, Tüm Haber Sen en Cinar t. Turkije, 
aangehaald in T.B.P. 2009/2. 
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IV.III.IV Gedemilitariseerde rijkswacht en geïntegreerde politiedienst 

 
De Raad van State acht zich sinds 1 juli 1994 bevoegd om tuchtstraffen, opgelegd aan 
personeelsleden van de ondertussen gedemilitariseerde rijkswacht, te vernietigen, ook al betreft 
het militaire tuchtstraffen. Het verlaten van het verschil in jurisdictionele afhandeling van de 
vorderingen van ‘kleine’ en ‘grote’ tucht – militaire tuchtstraffen tegenover tuchtmaatregelen – 
wordt verantwoord door het algemeen beginsel, verwoord in artikel 3 van het Gerechtelijk 
Wetboek, namelijk de onmiddellijke toepassing van wetten op de rechterlijke organisatie, de 
bevoegdheid en de rechtspleging op hangende rechtsgedingen. 
 
 
Het contentieux van de gedemilitariseerde rijkswacht betrof ook ordemaatregelen en maatregelen 
van inwendige orde. Het onderscheid tussen tucht- en ordemaatregel was niet altijd even 
duidelijk. De Raad van State kon een mutatie bij ordemaatregel vernietigen. De Raad achtte zich 
eveneens bevoegd, eenmaal ingevolge de omstandigheden verzoeker een beduidend moreel 
nadeel kon lijden; de concrete feiten konden overigens een schorsingsarrest verantwoorden. 
 
 
In het gelijkheidscontentieux verduidelijkt het Grondwettelijk Hof (nr. 4/2001) dat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest-Pellegrin (1999) heeft gesteld een einde te willen 
maken aan de onzekerheid over de toepassing van de waarborgen van artikel 6 EVRM op de 
geschillen tussen een Staat en zijn ambtenaren (§ 61) en namelijk geoordeeld had dat « het 
geheel van geschillen tussen de overheid en ambtenaren die zijn tewerkgesteld in betrekkingen 
die een deelneming aan de uitoefening van de openbare macht impliceren, aan de 
toepassingssfeer van artikel 6.1 ontsnapt » (§ 67) omdat die geschillen geen betwistingen 
betroffen over het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen. 
 
Het gegeven dat de waarborgen van artikel 6.1 EVRM (worden geacht) niet van toepassing (te) 
zijn op gedingen tussen de overheid en politieambtenaren – aan de orde is het Pellegrin-leerstuk 
- , neemt niet weg dat deze waarborgen in politionele tuchtzaken verantwoord zijn, zonder de 
specificiteit van dat contentieux uit het oog te verliezen. 
 
 
De vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State wordt in 1999 formeel uitgebreid, niet om 
redenen die verband houden met de immuniteit van de ‘militaire tuchtstraffen’, maar wel wegens 
een contentieux met als inzet de kwalificatie van ‘administratieve overheid’ in hoofde van 
instellingen die niet aan bod kwamen in het oorspronkelijke artikel 14 R.v.St.-wet. Ingevolge 
verzoeken tot vernietiging, ingediend door personeelsleden van de politiediensten en het Comité 
P verduidelijkt het Arbitragehof dat de wetswijziging van toepassing is op hangende 
rechtsgedingen en dat in disciplinaire geschillen de tuchtraad geen rechtscollege is. 
 
 
Het schaarse contentieux van de militaire tuchtstraffen, opgelegd aan personeelsleden van de 
gedemilitariseerde en ondertussen opgeheven rijkswacht, is thans afgesloten. In een zeldzame 
casus waarin het verzoekschrift ook ontvankelijk werd verklaard (Put - 2006) overweegt de Raad 
‘dat verzoeker in zijn laatste memorie de schending van artikel 27, § 2, van de wet van 24 juli 
1992 aanvoert en stelt dat de verwerende partij hem sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 
juli 1992 op 1 juli 1994 geen militaire tuchtstraf meer kon opleggen; dat verzoeker evenwel niet 
aantoont dat hij in de onmogelijkheid was om dit middel eerder in de procedure, op een ogenblik 
dat de verwerende partij zich op de gewone wijze kon verdedigen, te doen gelden; dat het middel 
niet ontvankelijk is’. Dit doet de vraag rijzen naar het kwalificatie van het middel waarbij 
aangevoerd wordt dat het bestuur onbevoegd is om bij wijze van arreststraffen vrijheidsbeneming 
op te leggen aan personen die geen militair statuut (meer) hebben: ambtshalve op te werpen? 
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IV.III.IV.1. Een primeur 

 

314. De Raad van State onderzocht na de demilitarisatie van de rijkswacht op 1 juli 

1994 verzoekschriften tot vernietiging van een militaire tuchtstraf.671 Aan de orde in de 

casus-Plaetinck was een tuchtstraf, opgelegd in 1990 aan een personeelslid van de 

(ondertussen gedemilitariseerde) rijkswacht.672 In het verslag besloot de auditeur tot de 

ontvankelijkheid: ‘Het staat niet ondubbelzinnig vast dat de wetgever militaire 

tuchtstraffen van het vernietigingsberoep bij de Raad van State heeft willen uitsluiten. 

(…) De stelling dat militaire tuchtstraffen maatregelen van inwendige orde zijn, die naar 

hun aard niet voor vernietiging vatbaar zijn, is eveneens betwistbaar. Een militaire 

tuchtstraf heeft immers, zoals een tuchtstraf t.o.v. andere overheidsambtenaren, alle 

kenmerken van een aanvechtbare bestuurshandeling, in die zin dat zij de rechtspositie 

van de betrokkene beïnvloedt. De tuchtstraf wordt ingeschreven op het strafblad en kan 

bovendien de grondslag vormen voor statutaire maatregelen zoals tijdelijke of definitieve 

ambtsontheffing. Bij dergelijke maatregel worden de feiten die door een definitief 

uitgesproken tuchtstraf werden vastgesteld als bewezen beschouwd.’ De auditeur 

verwees hierbij ook naar een recente kritische noot.673 

 

315. De Raad van State verklaarde op 3 november 1997 het verzoekschrift ontvankelijk 

en gegrond, zonder evenwel de analyse van het verslag inzake de bevoegdheid bij te 

treden: ‘Overwegende dat in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat de wet 

van 24 juli 1992 (…) geworden is, bevestigd werd dat voortaan alle tuchtstraffen het 

voorwerp kunnen uitmaken van een beroep bij de Raad van State (…); dat naar luid van 

artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek de wetten op de rechterlijke organisatie, de 

bevoegdheid en de rechtspleging van toepassing zijn op hangende rechtsgedingen; dat 

de onmiddellijke toepasselijkheid van de wetten op de bevoegdheid als een algemeen 

rechtsbeginsel kan beschouwd worden (…); dat bijgevolg, wat de bevoegdheid van de 

Raad van State betreft, geen onderscheid moet worden gemaakt naargelang het gaat 

om tuchtstraffen die vóór of na de inwerkingtreding van de wet van 24 juli 1992 werden 

ingediend; dat, met andere woorden, zelfs indien zou aangenomen worden dat de Raad 

van State vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 juli 1992 ter zake niet bevoegd 

                                                 
671

 Het 1ste onderzoek na 1 juli 1994 betrof een vordering tot schorsing, bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid, van een straf van zes dagen eenvoudig arrest: de Raad achtte het risico van een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet aangetoond. R.v.St. nr. 49.234, 23 september 1994, Allaert. 
672 R.v.St. nr. 69.324, 3 november 1997, Plaetinck. Zie ‘Uittreksel uit het verslag van Eerste Auditeur-
Afdelingshoofd VAN NOTEN’, T.B.P. 1998, 147. 
673 D. BATSELE, ‘Les lacunes de la protection juridictionnelle des militaires en matière disciplinaire’, 
noot onder R.v.St. nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, J.L.M.B. 1992, 253. 
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was, de Raad van State zich thans bevoegd dient te verklaren ten aanzien van alle 

hangende annulatieberoepen die door personeelsleden van de rijkswacht werden 

ingesteld’.674 Bij Koninklijk Besluit van 13 augustus 1990 was verzoeker ondertussen met 

ingang van 1 september 1990 op anciënniteitspensioen gesteld, een beslissing waaraan 

de – ondertussen vernietigde – militaire tuchtstraf niet vreemd was. Op 15 december 

1997 vernietigde de Raad van State deze tuchtmaatregel, dit in het verlengde van het 

annulatiearrest van 3 november 1997.675 

 

316. Het administratief contentieux van de gedemilitariseerde rijkswacht betrof ook 

ordemaatregelen en maatregelen van inwendige orde. Het onderscheid tussen tucht- en 

ordemaatregel was niet altijd even duidelijk.676 De Raad van State kon een mutatie bij 

ordemaatregel vernietigen.677 De Raad achtte zich eveneens bevoegd, eenmaal 

ingevolge de omstandigheden verzoeker een beduidend moreel nadeel kon lijden; de 

concrete feiten konden overigens een schorsingsarrest verantwoorden: ‘Considérant 

qu’une décision de mutation n’est, en principe, pas susceptible de recours; que, 

cependant, elle peut le devenir dans certains cas; qu’il en va ainsi lorsque comme en 

l’espèce, eu égard aux circonstances particulières, elle cause à l’intéressé un préjudice 

moral considérable’.678 

 

                                                 
674 Over het beginsel van onmiddellijke toepassing: P. POPELIER, Toepassing van de wet in de tijd, 
A.P.R., Story, 1999, p. 72, nr. 110. 
675

 Pensionering bij toepassing van artikel 3, B.a, 1°, van de gecoördineerde wetten op de militaire 
pensioenen, aldus het arrest R.v.St. nr. 70.195, 15 december 1997, Plaetinck. De Raad van State 
verduidelijkte: ‘2.1. Overwegende dat verzoeker als middel aanvoert dat de tuchtstraf die tot het 
bestreden besluit geleid heeft, werd uitgesproken met schending van de zorgvuldigheidsplicht, welke 
volgens verzoeker inhoudt dat "de overheid volledig op de hoogte dient te zijn van alle feiten die de 
besluitvorming kunnen beïnvloeden" en "dat de feiten die het besluit tot grondslag dienen, moeten 
bestaan, juist moeten zijn en op hun waarde moeten ingeschat worden"; 2.2. Overwegende dat de 
Raad van State in zijn arrest nr. 69.324 van 3 november 1997, gewezen in de zaak A. 42.268, de 
beslissing van de commandant van de rijkswacht van 23 januari 1990 houdende handhaving van de 
op 22 september 1989 aan verzoeker opgelegde tuchtstraf vernietigd heeft; dat het middel gegrond 
werd bevonden waarin verzoeker aanvoert dat in de tegen hem gevoerde tuchtprocedure niet de 
vereiste zorgvuldigheid aan de dag werd gelegd; dat hieruit volgt dat ook het thans bestreden besluit, 
dat ingevolge de voormelde tuchtstraf werd genomen, dient te worden vernietigd;’ (R.v.St. nr. 70.195, 
15 december 1997, Plaetinck). De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel had bij 
bevelschrift van 16 november 1990 het Koninklijk Besluit van de definitieve ambtsontheffing door 
oppensioenstelling geschorst “totdat de Raad van State uitspraak zal hebben gedaan nopens de 
regelmatigheid ervan", aldus het arrest nr. 70.195 van 15 december 1997; het verzoekschrift tot 
annulatie werd ingediend op 31 augustus 1990. 
676

 Over dit onderscheid: R.v.St. nr. 49.705, 17 oktober 1994, Allaert. Zie eveneens R.v.St. nr. 66.190, 
7 mei 1997, Guns: verzoeker was een postbeambte die definitief werd teruggeroepen uit de Belgische 
Strijdkrachten in Duitsland (BSD) en een moreel belang behield bij zijn annulatieberoep. 
677

 R.v.St. nr. 73.007, 15 mei 1998, Aimé, nr. 93.844, 12 maart 2001, Janssens. 
678

 R.v.St. nr. 67.675, 5 augustus 1997, Legros. Verzoeker was belast met opsporingen en 
onderzoeken, in Charleroi, inzake de verdwijning van minderjarigen (de zaak ‘Dutroux’). 
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317. De lijst van de nieuwe tuchtstraffen bevatte als morele straffen de waarschuwing, 

met of zonder ongunstige vermelding, en de blaam.679 Het zijn aanvechtbare sancties; 

idem dito voor de vermaning.680 Quid wanneer de overheid een personeelslid van het 

operationeel korps van de gedemilitariseerde rijkswacht ‘aanmaande’ of ‘vermaande’? 

Een officier was stichtend lid van een studiecentrum dat tot doel had een politicus 

materieel en moreel bij te staan in zijn politieke en maatschappelijke activiteiten.681 Een 

maand na publicatie van de statuten werd de minister van Binnenlandse Zaken verzocht 

een parlementaire vraag hierover te beantwoorden. De commandant van de rijkswacht 

had het over een laakbaar gedrag, vroeg een tuchtonderzoek aan en vroeg om 

betrokkene aan te manen zijn ontslag aan te bieden in de bedoelde vzw.682 Betrokkene 

schikte zich naar dit bevel, maar betwistte de rechtmatigheid ervan bij de Raad van 

State.683 Hij meende steun te vinden in het arrest nr. 62/93 van het Arbitragehof, dat 

artikel 24/9, 2de lid, van de wet van 27 december 1973 vernietigd had.684 

 

318. De Raad van State achtte de verzoekschriften tot schorsing en annulatie 

ontvankelijk: ‘dat met de nota van 17 juni 1997 verzoeker een uitdrukkelijke en formele 

aanmaning wordt gezonden; dat dit betekent dat verzoeker aangespoord wordt om te 

doen waartoe hij – naar het oordeel van de groepscommandant – verplicht is; dat deze 

aanmaning een uitdrukkelijk gebod is en een verplichting inhoudt om een bepaalde daad 

te stellen: namelijk ontslag te nemen uit de (vzw) waarvan hij medestichter is; dat 

aangezien deze nota voor verzoeker een echte verplichting inhoudt, de derde bestreden 

beslissing een voor vernietiging vatbare handeling is’.685 De exceptie dat – samengevat 

– ‘verzoeker als het ware afstand van geding had gedaan door spontaan zijn ontslag in 

te dienen’, werd afgewezen: verzoeker had een bevel opgevolgd. In het administratief 
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 R.v.St. nr. 122.807, 15 september 2003, Philip, nr. 161.446, 25 juli 2006, Maes. 
680

 R.v.St. nr. 191.270, 23 maart 2009, De Volder. 
681

 B.S. 17 april 1997, bijlagen. 
682

 Wat geschiedde in een nota van 19 juni 1997: ‘Onverminderd de eventuele gevolgen op 
tuchtgebied maan ik U aan ONMIDDELLIJK uw ontslag aan te bieden in de v.z.w. Studiecentrum (…)’. 
Zie R.v.St. nr. 70.404, 18 december 1997, nr. 102.952, 28 januari 2002, Van den Bussche. 
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 De commandant van de rijkswacht had ondertussen zijn standpunt verduidelijkt: ‘gelet op het feit 
dat (betrokkene) onmiddellijk gevolg heeft gegeven aan de aanmaning en het mogelijk is dat er bij 
hem enige misvatting is ontstaan omtrent de openbaarheid van zijn medewerking aan de vzw, (ben ik) 
van oordeel dat er jegens hem geen tuchtprocedure dient te worden opgestart.’ 
684

 Artikel 24/9 van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het 
actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht, ingevoegd door artikel 5 van de wet van 24 
juli 1992, omvatte twee onderdelen (B.S. 31 juli 1992). Het 1ste lid bepaalde dat de leden van de 
rijkswacht ‘er zich in alle omstandigheden van (moeten) onthouden openlijk uiting te geven aan hun 
politieke overtuiging en zich in te laten met politieke activiteiten’. Luidens het 2de lid was het hun 
verboden ‘zich aan te sluiten bij of hun medewerking te verlenen aan politieke partijen evenals aan 
bewegingen, groeperingen, organisaties of verenigingen met politieke oogmerken’. Het Arbitragehof 
heeft het 2de lid vernietigd wegens schending van het gelijkheidsbeginsel juncto de artikelen 10.2 en 
11.2 van het EVRM en de artikelen 19.3 en 22.3 van het IVBPR (Arbitragehof nr. 62/93, 15 juli 1993). 
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 R.v.St. nr. 70.404, 18 december 1997, nr. 102.952, 28 januari 2002, Van den Bussche. 
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kort geding stelde de Raad van State wel dat er van een verkapte tuchtstraf geen sprake 

was vermits de disciplinaire sancties limitatief waren opgesomd en aan verzoeker geen 

‘waarschuwing’ in de zin van artikel 24/14, eerste lid van de wet van 27 december 1973 

werd opgelegd: ‘dergelijke waarschuwing vereist immers dat men verzoeker 

tuchtrechtelijk wenst te bestraffen voor zijn schuldig gedrag, hetgeen niet het geval is’.686 

  

 

IV.III.IV.2. Verduidelijkingen 

 

319. De rechtspraak heeft andere punten verduidelijkt die voor de militaire 

tuchtprocedure van belang kunnen zijn.687 Zo ging de Raad van State in 2001 na of de 

onderzoeksraad waarvan de voorzitter een magistraat was en die de feiten vaststelde, 

een rechtscollege dan wel een administratieve overheid was.688 De onderzoeksraad was 

een orgaan van het actief bestuur die een administratieve aangelegenheid onderzocht. 

Later oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid van de commandant van de 

rijkswacht, ingeschreven in artikel 24/15 van de wet van 27 december 1973, een 

vernietigingsbevoegdheid was; van hervorming van de straf was geen sprake.689  

 

320. Het onderscheid ‘grote’ tegenover ‘kleine’ tucht dook soms op zonder dat de Raad 

van State zich met zoveel woorden uitsprak over zijn (on)bevoegdheid in geschillen van 

militaire tuchtstraffen.690 Nadat een rijkswachtofficier in 1992 in eerste aanleg 

strafrechterlijk was veroordeeld, leidde het bestuur een tuchtprocedure in. De Raad van 

State vernietigde op 2 oktober 1998 het K.B. van 12 augustus 1994 van ontslag van 

ambtswege.691 Ondertussen had ook het Hof van Beroep betrokkene veroordeeld, 

                                                 
686

 Het middel dat in het administratief kort geding niet ernstig bevonden werd, achtte de Raad van 
State in de annulatieprocedure gegrond. Voor een voorbeeld van een maatregel die genomen werd in 
een ‘sfeer van een tuchtactie en (waarbij) het voorstel tot overplaatsing steunde op schuldig gedrag 
van verzoeker’: R.v.St. nr. 66.190, 7 mei 1997, Guns. 
687

 In de gedemilitariseerde rijkswacht bepaalde een reglement van inwendige orde (R.I.O.) sinds 1 juli 
1994 welke ordemaatregelen getroffen konden worden. Na het verstrijken van de redelijke termijn is 
de overheid niet meer bevoegd om een ordemaatregel te treffen, ‘aangezien een ordemaatregel per 
definitie snel moet worden genomen, wat bevestigd wordt door de wet van 27 december 1973 
waarvan artikel 24/13, § 3, 1°, bepaalt dat maatregelen van inwendige orde een goede organisatie en 
een goede werking van de dienst beogen’ (R.v.St. nr. 103.588, 15 februari 2002, Vanhoutte). Dit 
beginsel is ook van belang voor de militairen, al was er geen R.I.O. van toepassing. Anders is het 
wanneer de verjaringstermijn wettelijk geregeld is: R.v.St. nr. 137.406, 22 november 2004, Corre. 
Over de bevoegdheden van de korpschef in de tuchtregeling van de geïntegreerde politiedienst: 
R.v.St. nr. 185.285, 10 juli 2008, Bultynck. 
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 R.v.St. nr. 95.629, 21 mei 2001, Deschauwer, nr. 95.628, 21 mei 2001, Deteye. In dezelfde zin: 
Arbitragehof nr. 6/2001, 31 januari 2001. 
689

 R.v.St. nr. 121.287, 3 juli 2003, Lumen. 
690

 R.v.St. nr. 126.677, 19 december 2003, George. 
691

 R.v.St. nr. 76.089, 2 oktober 1998, George. 



 207 

namelijk op 31 maart 1995. Hij werd bij een K.B. van 9 november 1998 van ambtswege 

op pensioen gesteld met ingang van 1 oktober 1994. Na opmerkingen van het Rekenhof 

werd deze datum gewijzigd naar 19 april 1995. Betrokkene betwistte deze ambtshalve 

pensionering bij de Raad van State en stelde hierbij dat de regels van verjaring, bepaald 

in artikel 42 van de Tuchtwet van 14 januari 1975 en in het nieuwe artikel 24/38, § 1, 3de 

lid, van de wet van 27 december 1973, geschonden waren: de ene norm voorzag in een 

termijn van één jaar, de andere in een termijn van twee jaar na vaststelling van de 

feiten.692 Verzoeker erkende dat de oorspronkelijke wet van 27 december 1973 geen 

verjaringstermijn bevatte, maar achtte dit niet onoverkomelijk omdat, naar zijn oordeel, 

de nieuwe wet wel toepassing kon vinden sinds 1 juli 1994, een scharnierdatum voor de 

demilitarisatie van de rijkswacht.693 

  

321. De Raad van State bevond het middel, ontleend aan de schending van de 

verjaringsregels, ongegrond met de verduidelijking dat de verwijzing naar de militaire 

tuchtwet niet terzake was: ‘les règles relatives à la prescription disciplinaire contenues 

dans la loi du 14 janvier 1975 (…) ne concernaient que la petite discipline; que la mise à 

la pension est une mesure statutaire relevant de la grande discipline à laquelle la loi du 

14 janvier 1975 ne s’appliquait pas’. Verder oordeelde de Raad van State dat de 

overgangsmaatregelen bepaald in artikel 27, § 2 van de wet van 24 juli 1992, van 

toepassing waren – samengevat bleef de ‘oude’ tuchtregeling van toepassing in de 

reeds ingeleide procedures – , en dat verzoeker enkel de schending van de redelijke 

termijn had kunnen inroepen, wat hij evenwel had nagelaten.694 In dat verband kan het 

arrest nr. 129/99 vermeld worden: rekening houdend met de verplichting voor de 

tuchtoverheid om in de verschillende stadia van de procedure de redelijke termijn-eis in 

acht te nemen, vloeiden naar het oordeel van het Arbitragehof uit de ontstentenis van 

verjaring van de tuchtvordering geen onevenredige gevolgen voort ten aanzien van de 

categorie van rijkswachters tegen wie een tuchtrechtspleging was ingesteld, vergeleken 

met de categorie van rijkswachters tegen wie een strafvervolging was ingesteld.695 
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 Bedoeld wordt de wet van 27 december 1973 houdende het statuut van het personeel van het 
operationeel kader van de rijkswacht. 
693

 Over de redelijke termijn om de wet van 24 juli 1992 in werking te laten treden: R.v.St. nr. 141.102, 
23 februari 2005, Brion, Arbitragehof nr. 35/93, 6 mei 1993. 
694

 De Raad van State werpt deze mogelijke schending niet ambtshalve op: zie eveneens R.v.St. nr. 
115.058, 27 januari 2003, Rampelberg. Het middel, ontleend aan de schending van het 
evenredigheidsbeginsel, dat voor het eerst in de memorie van wederantwoord wordt geformuleerd, is 
evenmin van openbare orde en is niet ontvankelijk: R.v.St. nr. 105.055, 25 maart 2002, Sackx, nr. 
153.917, 19 januari 2006, Frans. Voor een toepassing in het contentieux van de rijksambtenaren: 
R.v.St. nr. 181.161, 17 maart 2008, Blehen. 
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 Arbitragehof nr. 129/99, 7 december 1999. Aan de orde was artikel 33 van de wet van 27 december 
1973 zoals het bestond vóór de vervanging bij de wet van 24 juli 1992. Zie T. DE SUTTER, ‘De 
verjaring en de redelijke termijn in het tuchtrecht van de politiediensten’, C.D.P.K. 2006, 223-226. Na 
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322. Ondertussen had de Raad van State eveneens de draagwijdte verduidelijkt van het 

verzoek tot heroverweging, waarvan sprake in artikel 38sexies van de wet van 13 mei 

1999, aldus aangevuld bij de wet van 31 mei 2001.696 Verzoekers hadden telkenmale 

nagelaten een verzoek tot heroverweging van een voorstel tot zware tuchtstraf in te 

dienen en hadden dit op uiteenlopende wijze verantwoord: voor de ene was er geen 

sprake van een georganiseerd administratief beroep omdat op dat ogenblik enkel een 

voorstel aan de orde was; voor de andere was de tuchtprocedure voordien niet keurig 

afgehandeld. De Raad van State achtte de verzoeken tot vernietiging van de zware 

tuchtstraf kennelijk onontvankelijk: de procedure voor de tuchtraad was mede in het 

voordeel van de tuchtrechtelijk vervolgde ambtenaar uitgeschreven; de overheid kon van 

het advies niet afwijken zonder een uitdrukkelijke verantwoording en een nieuw verweer 

van betrokkene; verzoeker had derhalve de procedure van heroverweging moeten 

doorlopen om zijn recht op het instellen van een annulatieberoep niet te verbeuren.697 

 

323. Wat artikel 56, 2de lid van de wet van 13 mei 2001 betreft, heeft de Raad van State 

erop gewezen dat deze bepaling geen interpretatie behoeft en de termijn waarbinnen 

een tuchtvordering moet worden ingesteld – met andere woorden de termijn waarbinnen 

het inleidende verslag ter kennis gebracht moet worden – in de daar genoemde gevallen 

slechts laat aanvangen op het ogenblik van de kennisneming van de definitieve 

uitspraak van de gerechtelijke overheid.698 De wet maakt de toepassing van artikel 56, 

2de lid niet afhankelijk van een voorgaande verwittiging vanwege het bestuur. De 

omstandigheid dat het bestuur aanvankelijk van oordeel is dat het niet voldoende 

ingelicht is om zonder de gegevens van het strafonderzoek de tuchtvordering te sturen, 

belet niet dat het bestuur na verloop van tijd tot andere inzichten komt en alsnog voor 

het afsluiten van de strafrechtelijke procedure de tuchtvordering opstart met de 

gegevens waarover het op dat ogenblik beschikt. 

 

 

                                                                                                                                                         
het prejudicieel antwoord in het arrest nr. 129/99 bevond de Raad van State de grief van de schending 
van de redelijke termijn-eis gegrond: R.v.St. nr. 85.745, 1 maart 2000, Van Mullen. Men raadplege 
eveneens R.v.St. (Algemene Vergadering) nr. 190.728, 20 februari 2009, Darville: verjaringstermijn 
sluit toepassing redelijke termijn niet uit. 
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 R.v.St. nr. 115.186, 29 januari 2003, De Kerpel, nr. 148.758, 12 september 2005, Philip. Over de 
vervaltermijn na kennisgeving van het voorstel van tuchtstraf en het indienen van een verweer: R.v.St. 
nr. 153.180, 23 december 2005, Van Der Smessen, T.B.P. 2007, 174. Voor de berekening van de 
termijnen: R.v.St. nr. 182.986, 19 mei 2008, De Wachter. 
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 Contra: G. PYL en A. LINERS, Discipline, Manuel pour les fonctionnaires de police dirigeants, 
Brussel, Politeia, IV/25. 
698

 R.v.St. nr. 152.207, 5 december 2005, Vermeulen, met verwijzing naar R.v.St. nr. 135.028, 20 
september 2005, T.B.P. 2007, 169. 
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IV.III.IV.3. Het gelijkheidscontentieux 

 

324. Ook het Arbitragehof werd verzocht zich uit te spreken over het tuchtstatuut van de 

gedemilitariseerde rijkswacht en van de geïntegreerde politiedienst. Zo gebeurde naar 

aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad van State over onderdelen van het 

nieuwe artikel 24 van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het 

operationeel korps van de rijkswacht: ‘Miskennen deze bepalingen niet het 

gelijkheidsbeginsel, afzonderlijk beschouwd en in samenhang gelezen met artikel 184 

van de Grondwet, in zoverre zij erin voorzien dat de saisine van de onderzoeksraad 

verplicht is, dat de onderzoeksraad een zwaardere sanctie kan voorstellen dan die welke 

door de korpscommandant wordt voorgesteld en dat de Koning de onderzoeksraad of 

zelfs diens voorzitter kan machtigen het verstrekken van een advies niet op te schorten 

wanneer hij het advies van de korpscommandant niet deelt?’.699 

  

325. Het Hof besloot tot de grondwettigheid van de onderzochte bepalingen. In de 

eerste plaats was de saisine van de paritair samengestelde onderzoeksraad een 

maatregel die de betrokkene een voordeel verschafte en die jegens hem bijgevolg niet 

als discriminerend kon worden beschouwd. Daarop sprak het Hof zich uit over de 

tuchtwet, in zoverre zij voor de onderzoeksraad in de mogelijkheid voorzag … een 

zwaardere straf voor te stellen dan die voorgesteld door de korpscommandant; daaraan 

voegen we toe dat dit voorstel in het concrete tuchtdossier inderdaad was verzwaard. 

Vermits dit niet meteen een voordeel te noemen is, is het de vraag of de opbouw van de 

argumentatie van het arrest niet voor verbetering vatbaar was. Het Hof herinnerde eraan 

dat de onderzoeksraad geen advies uitbracht over het voorstel van de 

korpscommandant, maar zelf een advies gaf dat de tot straffen bevoegde overheid enkel 

bond, wat de uiteenzetting van de feiten en de eventuele tenlastelegging betrof, maar 

dat dit laatste niet gold voor de voorgestelde straf. Verder werd aangegeven dat de wet 

de onderzoeksraad niet verbood een zwaardere of lichtere straf voor te stellen dan die 

voorgesteld door de korpscommandant. De vergelijking met het ambtenarenstatuut liep 

naar het oordeel van het Hof mank. Weliswaar bepaalde het KBAP van 26 september 

1994 dat de overheid die bevoegd was om de tuchtstraf uit te te spreken, geen 

zwaardere straf kon opleggen dan die welke in laatste instantie werd voorgesteld en het 

Camu-statuut bepaalde niets anders, maar daarom was er nog geen sprake van een 

discriminatie: de onderzoeksraad vervulde een ‘regulerende rol (…) tegenover de talrijke 

korpscommandanten die, vanwege het eigen karakter van de rijkswacht en de 

                                                 
699

 Arbitragehof nr. 123/2000, 29 november 2000, B.1. 
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opdrachten ervan, voorstellen voor tuchtstraffen moeten uitwerken’.700 Vermits de 

procedure voor de onderzoeksraad op tegenspraak gebeurde en ‘betrokken 

rijkswachters (wisten) dat de onderzoeksraad een zwaardere straf (kon) voorstellen en 

zich daartegen (konden) verdedigen’, was het aangekaarte verschil in behandeling 

verantwoord.701 Om deze redenen was het dan ook niet vereist om betrokkene opnieuw 

te horen over het nieuwe strafvoorstel dat zwaarder zou uitvallen dan het voorstel van de 

korpscommandant. 

  

326. In de casus van het arrest nr. 4/2001 onderzocht het Arbitragehof bepalingen van 

de wet van 13 mei 1999 (houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de 

politiediensten).702 Belangrijk voor dit onderzoek (over rechtshulp in de 'kleine' tucht) is 

de beoordeling van de vergelijkbaarheid tussen personeelsleden van politiediensten en 

rijksambtenaren, van de draagwijdte van artikel 6 EVRM en van de weerslag van het 

bestaan van beroep bij de Raad van State. Mits de discriminatiegrieven duidelijk 

genoeg verwoord waren, nam het Hof aan dat de vergelijking opging, wat de rechten van 

verdediging betreft, met personen tegen wie een strafvervolging werd ingesteld, alsook 

met rijksambtenaren in andere tuchtprocedures. Er kon evenwel niet worden ingegaan 

op grieven waarbij werd verwezen naar de vroegere statuten van de korpsen, die in de 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, waren opgegaan: er kon 

immers niet pertinent worden vergeleken tussen situaties die door bepalingen waren 

geregeld die op verschillende tijdstippen van toepassing waren, zoniet zou elke 

wetswijziging onmogelijk worden.703 Of dit laatste steevast geldt voor elk grondrecht, valt 

te betwijfelen.704 
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 K.B. van 26 september 1994 (tot bepaling van de algemene principes van het administratief en 
geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van 
de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook de publiekrechtelijke 
rechtspersonen die ervan afhangen), artikel 37. ‘Artikel 81, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit 
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 Arbitragehof nr. 4/2001, 25 januari 2001. 
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 Zie P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Intersentia, 2008, 128-129. Inzake de 
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niet zou elke wijziging van de wetgeving onmogelijk worden, maar dat geldt niet wanneer in 
samenhang met die bepalingen een schending van artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR wordt 
aangevoerd. Die bepalingen verbieden de rechter immers iemand te veroordelen wegens een 
handelen of nalaten dat geen strafbaar feit uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde 
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327.  Quid met artikel 14 IVBPR en artikel 6 EVRM? Het Arbitragehof merkte op dat het 

vermoeden van onschuld en het zwijgrecht, gewaarborgd in artikel 14.2, respectievelijk 

artikel 14.3.g IVBPR, enkel van toepassing waren in strafzaken. Verder verduidelijkte het 

Hof dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest-Pellegrin had 

gesteld een einde te willen maken aan de onzekerheid over de toepassing van de 

waarborgen van artikel 6 EVRM op de geschillen tussen een Staat en zijn ambtenaren 

(§ 61) en namelijk geoordeeld had dat « het geheel van geschillen tussen de overheid 

en ambtenaren die zijn tewerkgesteld in betrekkingen die een deelneming aan de 

uitoefening van de openbare macht impliceren, aan de toepassingssfeer van artikel 6.1 

ontsnapt » (§ 67) omdat die geschillen geen betwistingen betroffen over het vaststellen 

van burgerlijke rechten en verplichtingen.705 Het EHRM had daarbij de uitoefening van 

de openbare macht door de gewapende macht en de politie als voorbeeld aangehaald (§ 

66).706 De tuchtsancties die konden worden opgelegd, waren van die aard dat de 

tuchtvervolgingen op basis van de wet van 13 mei 1999 al evenmin konden worden 

beschouwd als strafvervolgingen in de zin van artikel 6, 1ste lid EVRM, aldus nog steeds 

het Arbitragehof.  

  

                                                                                                                                                         
en een zwaardere straf op te leggen dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van 
toepassing was’ (Grondwettelijk Hof nr. 157/2007, 19 december 2007, B.4). 
705

 Over het arrest-Pellegrin van 8 december 1999: C. PETTITI, ‘La notion autonome de droit de 
caractère civil’ in Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruylant, 2001, 36-39. 
Zie eveneens Y. HOUYET, “L’art. 6 de la (C.E.D.H.) et le contentieux de la fonction publique: l’arrêt 
Pellegrin”, A.P.T. 2000, 276-284. Voor de evolutie van de rechtspraak tot 2000: zie M. PUECHAVY, 
‘Les fonctionnaires et l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme’ in Les droits 
de l’homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, 
673-691. 
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 Zie evenwel EHRM 31 oktober 2006, Aksoy (Eroglu) t. Turkije, verzoek nr. 59741/00. Een 
burgerlijke ambtenaar-verpleegkundige, tewerkgesteld in de Turkse krijgsmacht, kan aanspraak 
maken op de waarborgen van artikel 6 EVRM wanneer zij een ontslag van ambtswege – een 
‘révocation’ – oploopt en ook voor de (militaire) rechtscolleges geen inzage krijgt van het 
onderzoeksdossier. Het EHRM besloot tot de schending van de wapengelijkheid. In de beslissing van 
3 november 2005 had het Hof beslist dat het verzoek ontvankelijk was, wat betreft de grieven ontleend 
aan de mogelijke schending van de artikelen 6 en 10 EVRM. Hierbij stelde het Hof: ‘La Cour rappelle 
sa jurisprudence selon laquelle les litiges relatifs au personnel hospitalier, et donc a fortiori à des 
infirmières d’un hôpital public appartenant à la fonction publique, relèvent du domaine de l’article 6 § 1 
(…). Ce ne sont pas des postes qui relèvent d’une participation à l’exercice de la puissance publique, 
dont les titulaires détiennent ainsi une parcelle de la souveraineté de l’Etat.’ Idem: EHRM (beslissing) 
3 november 2005, Kahraman t. Turkije, verzoek nr. 60366/00, Gunner Corum t. Turkije, verzoek nr. 
59739/00. Zie eveneens EHRM (beslissing) 15 maart 2005, Ertas Aydin e.a. t. Turkije, verzoek nr. 
43672/98: de burgerlijke ambtenaar-verpleegkundige in een openbaar ziekenhuis en verschillende 
collega’s kunnen zich op de waarborgen van artikel 6 EVRM beroepen bij de betwisting van een 
ambtshalve mutatie. In het dispositief weerhield het Hof enkel de mogelijke schending van de artikelen 
11 EVRM (vrijheid van vereniging) en 13 EVRM (recht op daadwerkelijke rechtshulp). In het arrest van 
20 september 2005 kwam artikel 6 EVRM niet meer aan bod; het Hof weerhield verder enkel de 
schending van artikel 13 EVRM en achtte artikel 11 EVRM niet geschonden. 
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328. Het gegeven dat de waarborgen van artikel 6, 1ste lid EVRM werden geacht niet 

van toepassing te zijn op gedingen tussen de overheid en politieambtenaren, nam 

evenwel niet weg dat bepaalde waarborgen van die verdragsbepaling in tuchtzaken 

verantwoord waren, zonder de specificiteit van dat contentieux uit het oog te verliezen. 

Het Arbitragehof verduidelijkte evenwel niet de plaats van deze waarborgen in de 

hiërarchie der normen.707 Even essentieel voor dit onderzoek is dat in het disciplinair 

contentieux van de geïntegreerde politiedienst de toegang tot een rechter, in casu de 

Raad van State, een verworvenheid was en dat het Hof zich derhalve niet uitsprak over 

de eventuele doorwerking, naar analogie, van de harde kern van de rechten die artikel 6 

EVRM waarborgt, namelijk toegang tot een rechterlijke instantie. Vermeldenswaard is 

dat het Arbitragehof voor het zwijgrecht verwees naar het IVBPR, maar de (in 

vergelijking met artikel 6 EVRM) 'ruimere' invulling van het burgerlijk luik van artikel 14 

IVBPR uit het oog verloren leek te hebben.708 

  

329. Eenmaal de vergelijkbaarheid tussen tuchtprocedures en strafvervolgingen 

aanvaard, kwam de evenredigheidstoets. Weliswaar bestonden er objectieve verschillen 

die een onderscheiden behandeling voor bepaalde aspecten in beginsel konden 

verantwoorden, maar zowel in tuchtzaken als in strafzaken moest men het recht van 

verdediging als algemeen rechtsbeginsel in acht nemen en uitgaan van het beginsel dat 

de bewijslast op de overheid woog. De verplichting tot loyale medewerking deed op 

kennelijk onevenredige wijze afbreuk aan deze grondbeginselen in zoverre deze 

verplichting gold wanneer het tuchtonderzoek op de betrokkene zelf betrekking had.709  

 

330. De verzoekende partijen hadden ook aangevoerd dat zij, in tegenstelling tot de 

militairen, niet over een beroepsmogelijkheid in tuchtzaken beschikten. Het Arbitragehof 

oordeelde dat er geen algemeen rechtsbeginsel van dubbele aanleg bestond. De 

aangevochten wet voorzag weliswaar niet in een georganiseerd administratief beroep, 

maar zoals ook in de parlementaire voorbereiding uitdrukkelijk was gesteld, konden  “alle 
                                                 
707

 Over de verhoudingen tussen, enerzijds, algemene rechtsbeginselen, ontleend aan artikel 6 EVRM, 
en, anderzijds, de wetgevende en verordenende teksten raadplege men voor de Franse rechtspraak 
F. SUDRE en C. PICHERAL, La diffusion du modèle européen du procès équitable, Parijs, La 
documentation française, Institut de droit européen des droits de l’homme, 2003, 352 p. 
708

 Artikel 6 EVRM stelt het zwijgrecht niet uitdrukkelijk in, maar het EHRM beschouwt dit grondrecht 
als een onderdeel van een behoorlijke strafvervolging. J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des 
droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., p. 475-477, nr. 364. Over het zwijgrecht en het afleggen van 
verklaringen ten laste zonder bijstand van de advocaat, dit in bijzondere omstandigheden die twijfel 
zaaien over de praktijken van de onderzoeker: EHRM 19 februari 2009, Chabelnik t. Ukraïne, verzoek 
nr. 16404/03. Over de 'ruimere' invulling van het burgerlijk luik van artikel 14 IVBPR in geschillen van 
bestuur: infra, 'Toegang tot de rechter: verdragsrechtelijke evaluatie – Meerwaarde van het IVBPR’. 
709

 In Nederland moeten tuchtoverheid en rechter de beschuldigde vóór de aanvang van het verhoor 
meedelen dat hij niet tot antwoorden verplicht is: G. COOLEN, Militair tuchtrecht, Deventer, Kluwer, 
2008, 134, 138, 154, 158, 179. 
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tuchtstraffen […] het voorwerp uitmaken van een verzoekschrift tot schorsing en 

vernietiging bij de Raad van State”.710 Voor het Hof was er dus wel degelijk een 

mogelijkheid tot het instellen van een rechtsmiddel; het gegeven van een beroep bij de 

bestuursrechter woog wellicht door bij deze beoordeling.  

 

331. Volgens de verzoekende partijen was er ten slotte ook een discriminerende 

aantasting van het vermoeden van onschuld doordat tuchtstraffen werden ingeschreven 

en uitgevoerd vóór uitspraak van de Raad van State. Zoals alle ambtenaren konden 

personeelsleden van de politiediensten tegen de tuchtsanctie zowel een vordering tot 

schorsing – eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid – als een beroep tot 

vernietiging instellen. Uit het vermoeden van onschuld kon niet worden afgeleid dat een 

beroep tegen de beslissing van de tuchtoverheid een schorsende werking had, aldus 

nog het Arbitragehof in het arrest nr. 4/2001.  

 

332. In het arrest nr. 66/2002 onderzocht het Arbitragehof de prejudiciële vraag of het 

niet discriminerend was dat de tuchtstraf van ‘inhouding van bezoldiging’ werd opgelegd 

aan rijkswachters in eerste en laatste aanleg, terwijl militairen en rijksambtenaren in de 

tuchtprocedure s.s. een administratief beroep konden indienen.711 Het Hof meende dat 

de rechten van de betrokken persoon niet op onevenredige wijze beperkt werden: er 

was, afgezien van het strafrecht, geen algemeen rechtsbeginsel van dubbele aanleg en 

evenmin één dat de mogelijkheid zou waarborgen om administratief beroep in te stellen 

tegen een tuchtstraf.712 Verder was beroep bij de Raad van State mogelijk, wat een 

volwaardige jurisdictionele waarborg inhield waarbij de Raad een toetsing doorvoert 

zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen; het Hof herinnerde dat de 

Raad van State oog had voor de vraag of de bestreden overheidsbeslissing de vereiste 

feitelijke grondslag had en of de opgelegde straf niet kennelijk onevenredig was met de 

vastgestelde feiten.713 

 

333. In politionele tuchtzaken bekleedt het beroep tot herziening een eminente rol, 

dermate zelfs dat het de vraag is of er geen sprake was van een verplicht door te lopen 

procedure. De wetgeving is evenwel niet altijd even duidelijk zodat de vraag rijst of de 

vervolgde persoon deze procedure inderdaad had moeten doorlopen of, volledig andere 
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 Parl. St. Kamer 1998-1999, nr. 1965/1, 3. 
711

 Arbitragehof nr. 66/2002, 28 maart 2002, B.6., B.S. 18 juni 2002. 
712

 Voor geschillen van politioneel bestuur inzake evaluaties, zie Grondwettelijk Hof nr. 181/2008, 11 
december 2008, B.9.: 'Er bestaat, afgezien van het strafrecht (artikel 14.5 van het IVBPR), geen 
algemeen rechtsbeginsel van dubbele aanleg. Evenmin bestaat een algemeen rechtsbeginsel dat de 
mogelijkheid zou waarborgen om administratief beroep in te stelllen tegen een evaluatie.' 
713

 Zie eveneens Arbitragehof nr. 141/2003, 29 oktober 2003, B.5. 
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optie, niet had mogen doorlopen. Een dergelijk verwijt trof een agent van de 

gemeentepolitie in het kader van een betwisting voor de Raad van State. Het bestuur 

betwistte de ontvankelijkheid van het verzoekschrift tot vernietiging omdat de ontslagen 

agent zich rechtstreeks had moeten richten tot de bestuursrechter; artikel 180, 3de lid van 

de Gemeentewet van 30 maart 1836, zoals ze werd aangevuld bij de wet van 11 februari 

1986, verzette zich met andere woorden tegen het indienen van een beroep tot 

herziening in geval van ontslag van ambtswege. In het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen zal een analoge vraag over het al dan niet uitputten van rechtsmiddelen 

meermaals aan bod komen, zowel vanuit een nationaal perspectief als vanuit een 

internationaalrechtelijke invalshoek. 

 

334. Het Arbitragehof heeft in het arrest nr. 119/2005 twee interpretaties over voormeld 

artikel 180, 3de lid van de Gemeentewet van 30 maart 1836 in aanmerking genomen en 

hierbij geoordeeld dat niet uitgesloten was dat een beroep tot herziening kon worden 

ingesteld tegen het ontslag van ambtswege van een agent van de gemeentepolitie.714 

Na verduidelijkt te hebben dat, aangezien de onderzochte bepaling niet voorzag in dat 

beroep tot herziening, een verzoeker niet kon worden verweten het niet te hebben 

ingesteld vooraleer een beroep in te stellen, achtte het Hof het gelijkheidsbeginsel 

geschonden inzoverre een beroep tot herziening niet kon worden ingesteld door de 

agent aan wie de maximumstraf werd opgelegd. Van discriminatie was daarentegen 

geen sprake als dezelfde wetsbepaling werd geïnterpreteerd in die zin dat een beroep 

tot herziening wel ingesteld kon worden.715 

 

 

IV.III.IV.4. Artikel 14, § 1 Raad van State-wet 

 

335. Zoals in de inleiding van de titel ‘Het militair disciplinair contentieux’ geschreven, 

acht de Raad van State zich in de regel onbevoegd om na te gaan of een militaire 

tuchtstraf onrechtmatig werd opgelegd – het verzoekschrift tot vernietiging ervan is in 

beginsel niet-ontvankelijk – , maar wel bevoegd om een militaire tuchtmaatregel te 

vernietigen. Het onderscheid is terug te vinden in de rechtspraak van de Franse Raad 

van State en luidt ‘petite discipline’ tegenover ‘grande discipline’, met andere woorden 

‘kleine’ versus ‘grote’ tucht: een militaire tuchtstraf is in beginsel geen ‘akte’ in de zin van 
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 Arbitragehof nr. 199/2005, 6 juli 2005, T.B.P. 2006, 485-486. 
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 Het beroep bij de Raad van State is dan alleen ontvankelijk voorzover het gericht is tegen de 
beslissing van de gewestregering en de gemeente moet dan buiten de zaak worden gelaten: R.v.St. 
(Alg. Verg.) nr. 150.677, 25 oktober 2005, Carleer, T.B.P. 2007, 50-51. 
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artikel 14 R.v.St.-wet, een militaire tuchtmaatregel daarentegen wel. Dit leerstuk is niets 

minder dan dé aanzet voor dit onderzoek. 

  

336. Artikel 14 R.v.St.-wet, althans het luik van het objectief annulatiecontentieux, 

vermeldt na een wijziging bekrachtigd op 25 mei 1999 de ‘administratieve overheden’ 

alsook ‘de wetgevende vergaderingen en hun organen, daarbij inbegrepen de 

ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, het Rekenhof en het Arbitragehof, 

evenals de organen van de rechterlijke macht en de Hoge Raad voor de Justitie’.716 

Deze uitbreiding werd niet aangenomen om redenen die verband houden met een 

jurisdictionele immuniteit van penitentiaire of militaire tuchtstraffen, maar wel wegens 

een contentieux met als inzet de kwalificatie ‘administratieve overheid’.717 De 

wetswijziging dient begrepen te worden in het licht van de rechtspraak van het 

Arbitragehof over de onbevoegdheid van de Raad van State om in personeels-

aangelegenheden administratieve akten van organen van wetgevende vergaderingen te 

vernietigen; het Hof had het in het arrest nr. 31/96 over een discriminerende leemte. 

Voor het overige bevestigt de wetsbepaling dat de Raad van State akten en reglementen 

van de ‘onderscheiden administratieve overheden’ kan vernietigen wegens 

machtsoverschrijding, machtsafwending of schending van substantiële vorm-

voorschriften. 

 

337. Personeelsleden van het Vast comité van toezicht op de politiediensten (Comité P) 

hebben bij het Arbitragehof de vernietiging van artikel 14, § 1 R.v.St.-wet gevraagd. 

Hoewel deze wetswijziging hen tot voordeel strekte, meenden ze dat de nieuwe wet niet 

van toepassing was op hangende rechtsgedingen en dat voorgaande beslissingen van 

het Comité P in personeelsaangelegenheden dus aan de nieuwe jurisdictionele controle 

ontsnapten. Ze vreesden met andere woorden dat de Raad van State zich in die zaken 

nog steeds onbevoegd zou verklaren. Het Arbitragehof verwierp hun vordering met de 

overweging dat de nieuwe wet van onmiddellijke toepassing was en dat het Comité P 

een orgaan van de Kamer van Volksvertegenwoordigers was.718 Verder vroegen 

personeelsleden van de gedemilitariseerde rijkswacht de vernietiging van artikel 14, § 2 

R.v.St.-wet aan omdat naar hun oordeel het (nieuwe) cassatietoezicht nadelig uitviel in 

het tuchtcontentieux. Het Hof wees ook dit verzoek af omdat ze het verkeerd voor 

hadden: de tuchtraad was geen rechtscollege en de tuchtstraf kon vernietigd worden bij 
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 Wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van 
State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 22 juni 1999. 
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 Zie supra, ‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Meer rechtshandhaving’. 
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 Arbitragehof nr. 6/2001, 31 januari 2001, B.4.3. 
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toepassing van artikel 14, § 1 R.v.St.-wet.719 Geen enkele militair heeft gevraagd om de 

vernietiging van artikel 14, § 1 R.v.St.-wet dat, het weze benadrukt, niet (uitdrukkelijk) 

bepaalt dat penitentiaire en militaire tuchtstraffen niet voor vernietiging vatbaar zijn. 

Sindsdien heeft de wetgever in 2006 de lijst van de bijzondere instellingen, limitatief 

opgesomd in artikel 14 R.v.St.-wet, aangevuld met de Raad van State en de 

administratieve rechtscolleges; voor het overige was er als het ware een bevestiging van 

de bevestiging van het oorspronkelijke artikel 14 R.v.St.-wet, wat het objectief 

contentieux betreft.720 De wet van 15 mei 2007 heeft deze – in 2006 uitgebreide – 

limitatieve opsomming (impliciet) bevestigd door te bepalen dat artikel 159 van de 

Grondwet voortaan van toepassing was in dat aanvullende contentieux.721 

 

 

IV.III.IV.5. Een afgesloten hoofdstuk 

 

338. Het militair tuchtstatuut kwam later nog sporadisch aan bod bij het afhandelen van 

verzoekschriften tot vernietiging van militaire tuchtstraffen opgelegd aan rijkswachters: 

zo in 2004, zo ook in 2006. In januari 2004 sprak de Raad van State zich uit over twee 

verzoekschriften tot vernietiging van een militaire tuchtstraf, respectievelijk twee dagen 

eenvoudig arrest en een vermaning.722 In beide zaken besloot de Raad van State tot een 

gebrek aan belangstelling waardoor het beroep niet langer ontvankelijk was: 

‘Overwegende dat verzoeker met een brief van 6 oktober 2003, op de door hem 

gekozen woonplaats ontvangen op 14 oktober 2003, ondervraagd is over het actueel 

belang dat hij thans nog meende te kunnen doen gelden om alsnog de vernietiging te 

verkrijgen van de bestreden tuchtstraf; dat verzoeker dat schrijven niet beantwoord 

heeft; dat hij ook op de openbare terechtzitting niet verschenen is of zich heeft laten 

vertegenwoordigen; Overwegende dat, door zijn houding, verzoeker er blijk van geeft 

geen interesse meer te hebben voor de verdere gewone afhandeling van zijn 

annulatieberoep; dat het beroep wegens gebrek aan actueel belang wordt verworpen.’ 

 

339. In 2006 sprak de Raad van State zich uit over een verzoekschrift, ingediend op 25 

augustus 1995 tot vernietiging van een beslissing van 7 juni 1995 waarbij een 
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 Arbitragehof nr. 46/2001, 18 april 2001. 
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 Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006. K.B. van 30 november 2006 tot vaststelling 
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 R.v.St. nr. 126.820, 5 januari 2004, Craenhals, nr. 127.027, 12 januari 2004, Gerits. 
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personeelslid van de rijkswacht van het Veiligheidsdetachement van de Nationale 

Luchthaven in Zaventem in beroep vijf dagen eenvoudig arrest opliep en van de 

(hervormde) beslissing van 30 maart 1995 tot het opleggen, in eerste aanleg, van een 

militaire tuchtstraf van vier dagen zwaar arrest met uitstel van twee jaar.723 De ten laste 

gelegde feiten hadden zich voorgedaan in mei 1993 en werden gekwalificeerd als 

feitelijkheden die niet in verhouding stonden tot de gebeurlijke weerspannigheid van een 

teruggewezen vreemdeling. Op 2 juni 1993 maakte de eenheidscommandant een 

inleidend tuchtverslag op, de feiten werden ter kennis van de procureur des Konings 

gebracht, die op 6 mei 1994 noteerde dat de zaak zonder gevolg gerangschikt werd. Op 

5 augustus 1994 besliste de korpscommandant dat ingevolge de inwerkingtreding van 

het nieuwe tuchtstatuut op 1 juli 1994, de tuchtprocedure herbegonnen moest worden en 

hij maakte op 21 oktober 1994 een verslag op. Eenmaal betrokkene een verweerschrift 

had ingediend en was gehoord, besliste de tuchtoverheid de procedure voort te zetten 

op basis van het inleidende verslag van 2 juni 1993. Zoals zojuist aangegeven liep 

betrokkene in eerste aanleg vier dagen zwaar arrest op en in beroep vijf dagen 

eenvoudig arrest. Op 7 augustus 1995 verzocht hij de commandant van de rijkswacht 

om ‘overeenkomstig artikel 29 van het koninklijk besluit van 19 juni 1980 (…) de (straf) 

wegens procedureredenen te vernietigen’. Hierop nam de commandant van de 

rijkswacht geen beslissing, althans niet meteen. Waarna verzoeker op 25 augustus 1995 

een annulatieverzoek indiende. 

 

340. Vermeldenswaard is dat de Raad van State verzoeker niet heeft aangeschreven 

om zijn actueel belang en zijn belangstelling toe te lichten; het verzoekschrift werd 

ontvankelijk verklaard, ook al verscheen verzoeker eveneens niet ter zitting. Zo hoort het 

in tuchtzaken. In het verlengde van het arrest-Plaetinck van 3 november 1997 achtte de 

Raad van State zich dan wederom bevoegd ingevolge de onmiddellijke toepasselijkheid 

van de wetten op de bevoegdheid. Het bestuur had andere excepties opgeworpen: het 

annulatieberoep tegen de beslissing in eerste aanleg was onontvankelijk, verzoeker 

moest het georganiseerd administratief beroep bij de commandant van de rijkswacht 

uitputten en de straf was reeds uitgevoerd.724 De Raad van State achtte enkel de eerste 

exceptie gegrond – de tuchtstraf opgelegd in eerste aanleg, herleeft niet na vernietiging 

van de tuchtstraf opgelegd in beroep, – en oordeelde voor het overige dat aan 

verzoeker, wiens belang voorhanden bleef ondanks de uitvoering van de tuchtstraf, niet 

verweten kon worden dat de commandant van de rijkswacht geen uitspraak had gedaan 
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 R.v.St. nr. 161.019, 5 juli 2006, Put, T.B.P. 2007, 620-621, noot. 
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 Verwerende partij was de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse 
Zaken. 
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‘voor zover het beroep bij de commandant van de rijkswacht wel als een echt 

georganiseerd beroep moet aangemerkt worden’.725  

  

341. Dat verzoeker de toegang tot de rechter niet ontzegd werd, betekent nog niet dat 

het verzoek ipso facto gegrond was; in casu verwierp de Raad van State het beroep. 

Hierbij achtte de Raad het middel, ontleend aan de schending van de redelijke termijn 

voorzien in artikel 6 EVRM, gedeeltelijk ontvankelijk, overwegende ‘dat artikel 6 EVRM, 

dat de redelijke termijn waarborgt, niet van toepassing is op administratieve 

tuchtprocedures tegen overheidsambtenaren; dat evenwel de verplichting van de 

tuchtoverheid, om binnen een redelijke termijn over de tuchtvordering uitspraak te doen, 

een beginsel van behoorlijk bestuur is; dat de redelijkheid van de termijn beoordeeld 

moet worden rekening houdend met de concrete omstandigheden, zoals de aard van de 
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 ‘2.3.1. Overwegende dat de verwerende partij in een derde exceptie een gebrek aan belang 
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bestreden beslissing uitgevoerd is en dus reeds haar effect gehad heeft; dat de exceptie niet gegrond 
is in de mate dat zij betrekking heeft op het annulatieberoep tegen de (beslissing in 1ste aanleg).' 
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zaak en de houding van de tuchtoverheid en de betrokkene’.726 Ter afsluiting overwoog 

de Raad eveneens ‘dat verzoeker in zijn laatste memorie de schending van artikel 27, § 

2, van de wet van 24 juli 1992 aanvoert en stelt dat de verwerende partij hem sinds de 

inwerkingtreding van de wet van 24 juli 1992 op 1 juli 1994 geen militaire tuchtstraf meer 

kon opleggen; dat verzoeker evenwel niet aantoont dat hij in de onmogelijkheid was om 

dit middel eerder in de procedure, op een ogenblik dat de verwerende partij zich op de 

gewone wijze kon verdedigen, te doen gelden; dat het middel niet ontvankelijk is’.727 Dit 

doet de vraag rijzen naar de kwalificatie van het middel waarbij aangevoerd wordt dat 

het bestuur onbevoegd is om bij wijze van arreststraffen vrijheidsbeneming op te leggen 

aan personen die geen militair statuut hebben: ambtshalve op te werpen of niet? 

  

342. Volledigheidshalve zij de onduidelijkheid vermeld over de toepassing van de 

Politie-tuchtwet (van 13 mei 1999) in casussen waarin het eerste inleidende verslag 

werd opgesteld op grond van de Rijkswacht-tuchtwet (van 27 december 1973). De 

Politie-tuchtwet bepaalde dat de bij de inwerkingtreding hangende zaken zouden worden 

afgehandeld overeenkomstig de tot dan toepasselijke regels. Een synthese is te lezen in 

het arrest-Maertens.728 ‘In de arresten-Kerstens en -Van Hoek, nrs. 155.918 en 155.919, 

van 6 maart 2006 overwoog de Raad van State dat ‘krachtens artikel 24/27, § 1 van de 

wet van 27 december 1973 een tuchtprocedure wordt opgestart met de redactie van een 

inleidend verslag, waaraan een voorafgaand onderzoek kan voorafgaan’ en in zijn arrest 

Corre, nr. 137.406 van 22 december 2004, “dat (…) op 1 april 2001 de nieuwe 

Politietuchtwet in werking getreden is; dat die wet onmiddellijke toepassing heeft 

gekregen, behalve voor de ‘hangende zaken’, dit zijn de zaken waarin de eigenlijke 

tuchtprocedure reeds op gang gebracht is, meer bepaald de zaken waarin 

overeenkomstig artikel 24/27 (…) een inleidend verslag ten laste van het personeelslid 

opgesteld is.’ Waarop vernietiging volgde van de zware tuchtstraf van schorsing van drie 

weken omdat de bepalingen van de Rijkswacht-tuchtwet niet werden nageleefd ondanks 

een inleidend verslag, opgesteld vóór 1 april 2001. 

                                                 
726 Overweging 3.3.5. In dezelfde zin: R.v.St. nr. 191.961, 30 maart 2009, Servayge, vernietiging van 
de terugzetting in de graad van penitentiair beambte wegens overschrijding van de redelijke termijn. 
727 Overweging 3.4. 
728

 R.v.St. nr. 191.736, 23 maart 2009, Maertens. 
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IV.III.V De deur op een kier? 

 

 

 
Sinds 1999 acht de Raad van State inzake griefhoudende militaire 'maatregelen van inwendige 
orde' dat de parlementaire werkzaamheden van artikel 14 R.v.St.-wet aan eenduidigheid 
ontbreken om een verklaring van onbevoegdheid te gronden; de exceptie die berust op het 
leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraffen, wordt dan ook verworpen. 
Na een decennium is er ontegensprekelijk sprake van vaste rechtspraak. 
 
 
Rechtspraak over de 'kleine' tucht blijft daarentegen schaars. De Raad van State verklaart in het 
arrest-Bellemans (1999) een verzoekschrift tot vernietiging van een militaire tuchtstraf van twee 
dagen eenvoudig arrest niet-ontvankelijk, overwegende dat 'les faits ressortissent de la discipline 
sensu stricto' en ‘considérant que les effets de la punition contestée ne sont, en l’espèce, pas tels 
que l’absence de recours juridictionnel serait contraire à une norme internationale directement 
applicable’. De Raad van State acht de parlementaire werkzaamheden (opnieuw?) voldoende 
eenduidig om een verklaring van onontvankelijkheid ratione materiae te gronden. De Raad voegt 
hieraan toe dat de wetgever ter gelegenheid van de demilitarisering van de rijkswacht het 
onderscheid ‘kleine’ tegenover ‘grote’ tucht (impliciet?) bevestigd heeft, maar houdt 
desalniettemin de toegang tot een ‘ruimere’ rechtsbescherming op een kier.  
 
Een parallellisme met het eerste arrest van 26 augustus 1949 (nr. 117, Segers) ligt voor de hand; 
de onontvankelijkheid blijft de regel, maar een onderzoek ten gronde is niet uitgesloten wanneer 
de inzet van het geschil de zuivere militaire tucht overstijgt of verzoeker dit aannemelijk maakt. 
Belangrijk is dat de Raad van State bij het onderzoek van de doorwerking van nader te bepalen 
verdragsbepalingen oog heeft voor de opgelegde militaire tuchtstraf, met andere woorden niet 
voor de maximale sanctie die verzoeker had kunnen oplopen, in casu een zwaar arrest. 
 
Na het arrest-Bellemans blijft het windstil op het front van de 'kleine' tucht. Het arrest-
Waeyenberghe houdt weinig leerstelligs in: verzoeker vroeg in 2001 om de vernietiging van de 
beslissing van de chef van de generale staf om een tuchtstraf opgelegd aan verzoeker niet te 
vernietigen, maar liet na om de memorie van wederantwoord aangetekend te verzenden. 
Evenmin brengen het arrest-Fertinel (2000) en het arrest-Walleze (2008) iets bij: verzoekers 
hebben de voortzetting van de procedure immers niet aangevraagd na kennisname van het 
auditoraatsverslag. 
 
Artikel 43 van de Tuchtwet schrijft een ‘non bis in idem’-regel voor: een strafrechterlijke 
veroordeling staat een sanctie in de ‘kleine’ tucht in de weg. In het arrest-Ryserhove (2000) 
oordeelt de Raad van State dat artikel 43 niet belet om voor dezelfde feiten als die waarvoor 
reeds een strafrechtelijke veroordeling is uitgesproken, eventueel een andere, ditmaal statutaire 
maatregel op te leggen dan de tuchtstraffen bedoeld in artikel 22 van de Tuchtwet, en dat de 
militaire tuchtstraffen ‘van een heel andere aard zijn dan het ontslag van ambtswege’. 
 
In het arrest-Meyvisch (2008) merkt de Raad van State op, weliswaar prima facie, dat de 
‘(militaire tuchtstraffen) voorzien in de wet van 14 januari 1975, een andere draagwijdte hebben 
dan de tuchtstraffen bepaald in de wet van 27 december 1961’. 
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IV.III.V.1. Rwanda-dossiers 

 

343. Na het arrest nr. 59/97 (van het Arbitragehof) en het arrest-Plaetinck d.d. 3 

november 1997 (van de Raad van State) was het uitkijken of de Raad van State het zou 

houden bij de (jurisprudentiële) uitsluiting, in de militaire tucht stricto sensu, van de 

toegang tot een rechter. Het bestuur bracht dit item weer te berde ter gelegenheid van 

de behandeling van enkele ‘Rwanda-dossiers’.729 Een parlementaire 

onderzoekscommissie van de Senaat had aan de minister van Landsverdediging 

aanbevelingen overgemaakt.730 Op 3 november 1998, d.w.z. meer dan vier jaar na de 

gebeurtenissen, besloot de minister om bij ordemaatregel drie hogere officieren een 

bevelvoering te ontzeggen: voor officieren ontegensprekelijk een als kiespijn te missen 

odium. Twee onder hen betwistten deze beslissing voor de Raad van State en 

vorderden niet alleen de vernietiging, maar ook de schorsing. 

 

344. In de eerste zaak betoogde het bestuur: « Le législateur a accordé une immunité 

vis-à-vis du Conseil d’Etat, non seulement aux affaires de discipline purement militaires 

mais également et a fortiori aux matières exclusivement militaires et (…) l’acte attaqué 

doit sans aucun doute être qualifié comme tel; qu’ayant souligné que la Cour d’arbitrage 

a reconnu la spécificité des forces armées dans son arrêt nr. 59/97 du 14 octobre 1997, 

la partie adverse a plaidé que si le Conseil d’Etat se déclarait compétent en la présente 

cause, cela pourrait conduire à des conséquences absurdes ».731 Een legaliteitscontrole 

zou met andere woorden afbreuk doen aan het operationeel karakter van de 

strijdkrachten en het gezag aantasten dat aan elke militaire bevelhebber moet (kunnen) 

toekomen. Dit moest des te meer vermeden worden indien de beslissing in administratief 

kort geding werd betwist. Een vergelijking met het leerstuk van de niet-ontvankelijkheid 

van verzoeken tot vernietiging van een militaire tuchtstraf lag volgens het bestuur voor 

de hand en werd uitdrukkelijk opgeworpen. 

 

345. De Raad van State achtte de exceptie ongegrond: « Le Conseil d’Etat n’est certes 

pas compétent pour juger en opportunité la manière dont sont conduites des opérations 

militaires, en ce compris la répartition des tâches et missions entre les membres des 

forces armées; que l’exemple donné par la partie adverse est dépourvu de pertinence 

dès lors que la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne suppose pas 

                                                 
729

 Tien Belgische blauwhelmen verloren in Kigali het leven in april 1994. 
730

 Parl. St. Senaat 1997-98, nr. 1-611/7. Verslag van 6 december 1997. 
731

 R.v.St. nr. 78.996, 26 februari 1999, nr. 79.523, 25 maart 1999 (verbeterend arrest), Choffray. 
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seulement qu’un moyen sérieux soit invoqué, mais également qu’un préjudice grave et 

difficilement réparable soit établi dans le chef du requérant et jugé prépondérant par 

rapport aux intérêts des forces armées et de ses membres; que tel ne saurait être le cas 

dans l’exemple visé sauf pour le Conseil à substituer son appréciation à celle des 

autorités militaires, ce qu’il ne peut faire ». De Raad besloot ook dat het bestuur niet 

duidelijk stelde hoe een schorsingsarrest haar een nadeel opleverde dat zou kunnen 

opwegen tegen het nadeel dat verzoeker opliep, laat staan het zou overtreffen en beval 

derhalve de schorsing van de betwiste ordemaatregel.732 Het ernstig bevonden middel 

was ontleend aan de schending van de redelijke termijn-eis. 

 

346. In de tweede zaak weerlegde de Raad van State een gelijkaardige exceptie:733  

 

 « De exceptie (betreft) niet de bevoegdheid van de Raad van State – ze heeft immers geen 

betrekking op de vraag welke rechter te dezen bevoegd is – maar de ontvankelijkheid van het 

beroep; dat volgens de exceptie dat beroep namelijk onontvankelijk zou zijn vanwege de aard 

van de bestreden beslissing;  

 Overwegende dat de zorg voor « in het leger noodzakelijke cohesie en discipline » de militaire 

overheid er niet van ontslaat wettig te handelen; dat niet onmiddellijk valt in te zien waarom, als 

zij onwettig handelt, haar beslissingen volkomen aan het schorsings- en annulatiecontentieux 

onttrokken zouden moeten worden; dat wel moet worden aangenomen dat in uitgesproken 

militaire materies waar de vereisten van cohesie en discipline nadrukkelijk op de voorgrond 

treden, de Raad van State met een uitzonderlijke ruime discretionaire bevoegdheid dient te 

rekenen; dat in deze gevallen de Raad van State optredend als rechter in kort geding, wanneer 

de militaire overheid hem wijst op het belang van de cohesie en de discipline dat de bestreden 

beslissing vertoont, dat belang bijzonder zorgvuldig zal moeten afwegen tegen het belang waar 

de verzoekende partij zich op beroept; (…)  

 

 Overwegende dat de verklaringen afgelegd gedurende de parlementaire voorbereiding van de 

wet tot oprichting van de Raad van State met betrekking tot de onontvankelijkheid van beroepen 

in militaire aangelegenheden niet zo eenduidig lijken te zijn als de verwerende partij het voorstelt; 

  

 Overwegende dat in het arrest nr. 59/97 van 14 oktober 1997 van het Arbitragehof de vraag van 

de onontvankelijkheid van beroepen bij de Raad van State in militaire aangelegenheden niet 

                                                 
732

 ‘Le Conseil d’Etat a fixé sa jurisprudence en ce sens qu’il ne lui appartient pas de négliger la 
condition du préjudice, lors même que cette dernière est bien remplie, au motif que la suspension de 
l’exécution de l’acte contesté affecterait l’intérêt général, voire d’autres intérêts, dans une mesure plus 
grave encore: une telle pondération des préjudices n’a pas lieu d’être, dès qu’elle ne pourrait de toute 
façon pas faire obstacle à l’annulation éventuelle concerné lorsque l’affaire sera examinée au fond’ 
(Ph. BOUVIER, 'Les procédures d'urgence et les procédures simplifiées devant les juridictions 
administratives', Rev. R.R.D. 2007, p. 13, nr. 5.2). 
733

 R.v.St. nr. 80.934, 14 juni 1999, Maggen, T.B.P. 2000, 403-404. 
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eens wordt aangesneden; dat het Arbitragehof die vraag trouwens niet zou kunnen beslechten; 

dat het enkel zou kunnen oordelen over de grondwettigheid van hetgeen de wetgever 

daaromtrent in welke zin ook, heeft beslist; ». 

 

347. De Raad van State relativeerde voor het eerst de draagwijdte van de vooroorlogse 

parlementaire voorbereidende werkzaamheden van de Raad van State-wet, dit in 

navolging van de – sinds 1990 heropgedoken –kritische rechtsleer en het advies 

voorafgaand aan het arrest van 3 november 1997 (Plaetinck).734 Argumenten van het 

bestuur, ontleend aan het arrest nr. 59/97 en de ‘militaire specificiteit’, werden van de 

hand gewezen. De Raad van State besloot wederom dat de overheid niet duidelijk stelde 

hoe een schorsingsarrest haar een nadeel opleverde dat kon opwegen tegen het nadeel 

dat verzoeker opliep, laat staan verzoekers nadeel kon overtreffen. De Raad beval de 

schorsing: er was als het ware eenheid van rechtspraak.735 

  

348.  De minister van Landsverdediging verzocht de Raad van State om zich te buigen 

over de verzoeken tot annulatie. In beide zaken werd de beslissing vernietigd, dit 

telkenmale in het verlengde van het schorsingsarrest.736 Het onderzoek van de exceptie 

ratione materiae, in de Franstalige zaak, luidde als volgt: 

 

 « Considérant que la mesure attaquée n’est pas une punition disciplinaire, ainsi que le reconnaît 

d’ailleurs la partie adverse; que, selon une jurisprudence bien établie, le Conseil d’Etat est 

compétent pour annuler un acte administratif pris en raison du comportement de l’intéressé ou qui 

modifie la manière dont celui-ci accomplit ses fonctions; qu’en l’espèce, l’acte attaqué a pour seul 

objet d’empêcher le requérant d’accomplir des tâches qui rentrent normalement dans les 

attributions d’un officier et qu’il n’a d’autre cause que l’attitude du requérant lors des événements 

tragiques qui se sont déroulés au Rwanda au mois d’avril 1994; que le Conseil d’Etat est 

compétent pour contrôler la légalité d’un tel acte; que ce faisant, il ne s’immisce pas dans la 

conduite des opérations militaires; 

 Considérant que la partie adverse fait valoir que l’acte attaqué n’est pas susceptible de recours 

car il s’agirait d’une simple mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service; 

 Considérant que même si l’intérêt du service exigeait que la mesure attaquée fût prise, il est 

incontestable que celle-ci a été prise en raison de l’inaptitude, selon la partie adverse, du 

requérant à s’acquitter de certaines tâches, c’est-à-dire en raison de son comportement; que 

l’exception n’est pas fondée; ». 

 

                                                 
734

 Zie supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – Gedemilitariseerde van de rijkswacht en geïntegreerde 
politiedienst’. 
735

 Het ernstig bevonden middel was eveneens ontleend aan de schending van de redelijke termijn-
eis. 
736 R.v.St. nr. 83.673, 22 november 1999, Choffray, nr. 91.084, 27 november 2000, Maggen. 
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IV.III.V.2. Maatregelen van inwendige orde? 

 

349. Tuchtstraf? Tuchtsanctie? Tuchtmaatregel? Maatregel van inwendige orde? Het 

onderscheid is soms onduidelijk.737 In 1996 verzocht een onderofficier van het 

aanvullingskader de Raad van State om de vernietiging van een interne mutatie naar 

een onbestaand of in ieder geval weldra op te heffen ambt.738 Ze achtte zich gegriefd, 

dermate zelfs dat ze een schorsingsaanvraag indiende en ook om voorlopige 

maatregelen vroeg om niet meer op de werkvloer met een welbepaalde overste 

geconfronteerd te worden. Zij betoogde onder meer dat ze gediscrimineerd werd 

wegens haar geslacht, nu de overheid geen maatregel nam tegen de overste, die ze had 

aangeklaagd wegens sexual harassment. Onjuist, oordeelde de Raad van State, omdat 

de maatregel was genomen op grond van haar lagere graad ten aanzien van de officier 

die ze had aangeklaagd. Wel achtte de Raad van State zich bevoegd: ‘Le Conseil d’Etat 

est compétent pour connaître, au contentieux de l’annulation, d’une ‘mesure d’ordre’ 

dont il est prétendu qu’elle est, en réalité, fondée sur des considérations étrangères au 

bon fonctionnement du service’.739 De Raad van State herinnerde een jaar later een 

andere verzoeker eraan dat een statutaire maatregel – zoals de verbreking van de 

dienstneming – geen tuchtstraf was en in de gegeven omstandigheden evenmin een 

verkapte tuchtstraf uitmaakte.740 

  

350. In 1999 sprak de Raad van State zich uit over een zaak die onopvallend kan lijken, 

maar toch wel vertaald werd overeenkomstig artikel 63, 1ste lid van de R.v.St-wet.741 Een 

onderofficier, vakbondsafgevaardigde, was aangeduid in de Technische 

Intermachtenschool om er het ambt van instructeur ‘hersteller voertuigen’ uit te oefenen. 

Als gevolg van een reorganisatie werd hij aangesteld in de Directie van de 

                                                 
737

 Artikel 145 van de programmawet van 2 augustus 2002 bepaalt: ‘De syndicale afgevaardigden 
kunnen niet het voorwerp zijn van een statutaire maatregel of van een tuchtstraf omwille van de 
handelingen die zij in deze hoedanigheden stellen en die een rechtstreeks verband houden met de 
prerogatieven die zij uitoefenen’ (B.S. 29 augustus 2002). In de Franse tekst is er sprake van ‘punition 
disciplinaire’. Men kan redelijkerwijze betwijfelen dat bij het aannemen van een omvangrijke 
programmawet de wetgever zich wel terdege bezonnen heeft over het onderscheid tussen beide 
maatregelen. O.i. heeft hij dit evenmin gedaan bij het aannemen van de ‘bevestigende’ wetsbepaling 
van 1 mei 2006 (B.S. 29 mei 2006). In onderwijszaken acht de Raad van State dat het geen enkele rol 
speelt of door de lokale raad bij het opleggen van de blaam, van een tuchtmaatregel, tuchtsanctie dan 
wel tuchtstraf gewaagd wordt: het rechtspositiedecreet bevat alleen tuchtrecht en geen strafrecht. 
R.v.St. nr. 147.122, 30 juni 2005, Jacquemijn. 
738

 R.v.St. nr. 62.729, 25 oktober 1996, Anciaux. 
739

 Het middel werd ernstig bevonden, nu de uitleg a posteriori van het bestuur de Raad van State niet 
kon overtuigen. Er was ook sprake van een risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 
740

 R.v.St. nr. 68.918, 16 oktober 1997, Van Coppenolle. 
741

 R.v.St. nr. 79.639, 31 maart 1999, Bellemans. 
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gespecialiseerde cursussen (afgekort D2), maar bleef hij les geven bij de Directie hogere 

secundaire cursussen (afgekort D1). Nadat hij in de loop van het schooljaar 1993-1994 

een discussie over de vakorganisaties zou hebben aangegaan met leerlingen kandidaat-

beroepsonderofficier tijdens de verplichte studie, werd beslist hem bij de start van het 

volgende schooljaar alleen nog lessen toe te vertrouwen die onder de afdeling D2 

ressorteerden met als reden: ‘Zou zijn invloed aanwenden voor vakbondsdoeleinden.’ 

  

351. Deze wijzigingen werden betwist bij de Raad van State. Verzoeker opperde in het 

verzoekschift dat hij in werkelijkheid bestraft was wegens zijn vakbondsactiviteiten, dat 

hij niet gehoord was, dat zijn verkregen rechten miskend werden, dat de formele 

motiveringsplicht miskend was en dat er sprake was van machtsafwending.742 In de 

memorie van wederantwoord betoogde hij ook dat de steller van de omstreden 

beslissing onbevoegd was.  

  

352. Uitspraak volgde op 31 maart 1999 in wat we het 1ste arrest-Bellemans kunnen 

noemen, vermits verzoeker ondertussen ook een militaire tuchtstraf had betwist – meer 

hierover zo meteen. De Raad van State achtte elk middel ongegrond. Hierbij stelde de 

Raad in de eerste plaats dat verzoekers betoog faalde vermits noch zijn administratieve 

positie noch de uitoefening van zijn prerogatieven als vakbondsafgevaardigde aangetast 

waren. Verder merkte de Raad op dat verzoeker niet gehoord had moeten worden, 

vermits ‘de bestreden handelingen, wat ook de oorzaak ervan (was), niet zwaarwichtig 

(waren)’. Wat de eventuele schending van de formele motiveringsplicht betreft, 

oordeelde de Raad dat ‘de bestreden handelingen, aangezien ze maatregelen van orde 

zijn, niet uitdrukkelijk gemotiveerd hoefden te worden’.743 Van een onderzoek van de 

(on)bevoegdheid van de Raad van State of van de ontvankelijkheid van het annulatie-

verzoekschrift was geen sprake.744
 

 

 

IV.III.V.3. De ‘kleine’ tucht 

 

                                                 
742

 De hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde is geen vrijgeleide om om het even wat te doen. 
Wanneer het bestuur een vakbondsafgevaardigde aanvankelijk ontziet en talmt met een sanctie, kan 
het de vereiste van de redelijke termijn schenden: R.v.St. nr. 106.981, 24 mei 2002, Hougardy. De 
verwijzing naar de syndicale gevoeligheden laat de overheid evident niet toe haar wettelijke opdracht 
te veronachtzamen: R.v.St. nr. 111.508, 15 oktober 2002, Aerts, nr. 111.509, 15 oktober 2002, 
Naegels. 
743

 Men leze wellicht ordemaatregel (= ‘mesure d’ordre’). 
744

 Het is niet uitgesloten dat verzoekers pecuniaire toestand nadelig werd beïnvloed door een 
vermindering van een toelage voor het uitoefenen van een onderwijsfunctie. 
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353. Op 31 maart 1999 verklaarde de Raad van State een verzoek tot vernietiging van 

een militaire tuchtstraf van twee dagen eenvoudig arrest, opgelegd aan de zonet 

vermelde onderofficier, niet-ontvankelijk. Dit is het 2de arrest-Bellemans:745 

 

 « Considérant que la partie adverse soutient que le recours n’est pas recevable dès lors qu’il 

poursuit l’annulation d’une punition disciplinaire prononcée contre un militaire; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de distinguer les mesures statutaires qui peuvent être prises à l’égard 

des militaires, et qui sont susceptibles d’être annulées par le Conseil d’Etat, des punitions 

disciplinaires infligées sur la base de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline 

des forces armées qui, en principe, ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation; qu’en effet, 

au cours des débats qui précédèrent le vote de la loi portant création du Conseil d’Etat, il a été 

déclaré tant par les Ministres de l’Intérieur successifs que par le rapporteur au Sénat, que les 

questions de pure discipline militaire ne relevaient pas de la compétence d’annulation du Conseil 

d’Etat; 

 

 Considérant que le principe de l’exclusion de la compétence du Conseil d’Etat quant à la "petite 

discipline" a notamment été confirmé au cours des travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 

1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la 

gendarmerie; qu’en outre, la spécificité de la discipline militaire a été soulignée par la Cour 

d’arbitrage dans son arrêt nr. 59/97; 

 

 Considérant toutefois que le Conseil d’Etat s’est reconnu compétent pour connaître du recours 

dirigé contre une punition relevant par sa nature de la "petite discipline" pour le motif qu’elle avait 

été infligée pour des motifs étrangers à la discipline militaire stricto sensu; que c’est en vain que le 

requérant fait valoir qu’il en irait de même en l’espèce pour la raison que ce serait "l’activité 

syndicale du requérant et de l’organisation dont il est le délégué qui est réprimée au travers d’une 

sanction disciplinaire individuelle, et non de quelconques agissements d’insubordination de nature 

à compromettre l’efficacité de l’action militaire"; qu’en effet, le requérant a été puni pour avoir 

divulgué la teneur d’un entretien confidentiel qu’il a eu avec un supérieur hiérarchique et avoir 

altéré les propos tenus par celui-ci; que ces faits ressortissent de la discipline stricto sensu; 

 

 Considérant que les effets de la punition contestée ne sont, en l’espèce, pas tels que l’absence de 

recours juridictionnel serait contraire à une norme internationale directement applicable; 

 

 Considérant que le recours est irrecevable ». 

 

354. Ratio legis of ratio jurisprudentiae? De Raad van State achtte de parlementaire 

werkzaamheden (opnieuw?) voldoende eenduidig om een verklaring van 
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 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. 
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onontvankelijkheid ratione materiae te gronden. De Raad voegde hieraan toe dat de 

wetgever ter gelegenheid van de demilitarisering van de rijkswacht het onderscheid 

‘kleine’ tegenover ‘grote’ tucht (impliciet?) bevestigd had, maar hield desalniettemin de 

toegang tot een ‘ruimere’ rechtsbescherming op een kier. Een parallellisme met het 

eerste arrest van 26 augustus 1949 lag voor de hand; de onontvankelijkheid bleef de 

regel, maar een onderzoek ten gronde was niet uitgesloten wanneer de inzet van het 

geschil de zuivere militaire tucht oversteeg of verzoeker dit aannemelijk maakte.746 

Belangrijk is dat de Raad van State bij het onderzoek van de doorwerking van nader te 

bepalen verdragsbepalingen oog heeft voor de opgelegde straf, met andere woorden 

niet voor de straf die verzoeker had kunnen oplopen, in casu een zwaar arrest. 

  

355. Na het arrest-Bellemans blijft het windstil op het front van de 'kleine' tucht. Het 

arrest-Waeyenberghe houdt weinig leerstelligs in: verzoeker vroeg in 2001 om de 

vernietiging van de beslissing van de chef van de generale staf om een tuchtstraf 

opgelegd aan verzoeker niet te vernietigen, maar liet na om de memorie van 

wederantwoord aangetekend te verzenden.747 Evenmin brengen de arresten-Fertinel en 

-Walleze iets bij: verzoekers hebben de voortzetting van de procedure immers niet 

aangevraagd na kennisname van het auditoraatsverslag.748 

 

 

IV.III.V.4. De ‘grote’ tucht 

 

356. In 1999 vroeg een onderofficier aan de Raad van State om de schorsing van het 

ministerieel besluit waarbij hij uit zijn ambt werd ontslagen. Hij voerde in zijn 

verzoekschrift onder meer aan dat artikel 43 van de Tuchtwet (van 14 januari 1975) het 

beginsel ‘non bis in idem’ had bestendigd en dat de overheid voor het ontslag van 

ambtswege had gekozen om dit verbod te omzeilen.749 De Raad van State oordeelde dat 

artikel 43 niet belette om voor dezelfde feiten als die waarvoor reeds een strafrechtelijke 

veroordeling was uitgesproken, eventueel een andere, ditmaal statutaire maatregel op te 

leggen dan de tuchtstraffen bedoeld in artikel 22 van de Tuchtwet, en dat de militaire 

tuchtstraffen ‘van een heel andere aard zijn dan het ontslag van ambtswege’, zodat het 
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 R.v.St. nr. 117, 31 augustus 1949, Segers.  
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 R.v.St. nr. 120.302, 10 juni 2003, Van Waeyenberghe. Voor de handhaving van een blaam 
opgelegd aan een personeelslid van de rijkswacht: R.v.St. nr. 120.306, 10 juni 2003, Sapion. 
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 R.v.St. nr. 185.284, 10 juli 2008, Walleze, nr. 84.862, 26 januari 2000, Fertinel. 
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 R.v.St. nr. 86.476, 3 april 2000, Ryserhove. Aan een militair mogen geen tuchtstraffen worden 
opgelegd voor dezelfde feiten waarvoor hij door de strafrechter veroordeeld is, zelfs niet wanneer het 
gepleegde misdrijf tevens een krijgstuchtelijk vergrijp is. Artikel 43, 1° van de wet van 14 januari 1975. 
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derhalve niet zo was dat het bestuur, onder het mom van een statutaire maatregel, aan 

verzoeker de zwaarste tuchtstraf had opgelegd.750 

  

357. Het onderscheid tussen de termen ‘tuchtmaatregel’ en ‘tuchtstraf’ lijkt aan 

vervaging toe. Zo oordeelde de Raad van State, nog steeds in 2000, dat ‘degene tegen 

wie de meerdere overweegt een tuchtstraf uit te vaardigen ingelicht moet worden over 

de aard van de maatregel en over de motieven die de overheid ertoe gebracht hebben 

die maatregel voor te stellen, teneinde zijn verdediging met kennis van zaken te kunnen 

voordragen’.751 - we onderstrepen - Verzoeker betwistte de beslissing om hem 

gedurende zeven dagen bij wijze van tuchtmaatregel uit zijn ambt te ontheffen, wat 

stricto sensu geen militaire tuchtstraf is.752 In een andere zaak vroeg een onderofficier de 

vernietiging van de beslissing om hem gedurende drie maanden bij wijze van 

tuchtmaatregel van zijn ambt te ontheffen en riep hierbij in dat hij zich niet had kunnen 

weren.753 De Raad van State oordeelde dat, al kon een verzoeker zijn recht verwerken 

om zich voor de Raad te beroepen op de schending van de rechten van verdediging, in 

tuchtzaken de hand streng gehouden moest worden aan de eerbiediging van deze 

rechten.754 Die exceptie kon slechts aan een tuchtrechtelijk gestrafte opgeworpen 

worden wanneer bleek dat hij zijn recht had misbruikt.755 In voormelde ‘tuchtzaken’ had 

de militair ‘tuchtrechtelijk gestrafte’ geen (militaire) ‘tuchtstraf’ opgelopen, wel een 

'tuchtmaatregel' die betrokkene inderdaad als een straf ervaarde. Het onderscheid kan 

zonderling lijken, al blijft de essentie in dit onderzoek over het daadwerkelijk 

jurisdictioneel beroep in het contentieux van de militaire tuchtstraffen dat de Raad van 

State zich bevoegd heeft verklaard. 

 

358.   Het beginsel ‘non bis in idem’ belet in beginsel niet dat een bestuur aan een militair 

die strafrechtelijk wordt veroordeeld, een maatregel van een andere aard oplegt, zoals 

een tuchtmaatregel waarbij de ambtenaar, met het oog op het herstel van de orde 
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 In het arrest nr. 29.347, 17 februari 1988, Bougard, oordeelde de Raad van State dat ontslag van 
ambtswege en militaire tuchtstraffen ‘présentent une nature différente’. 
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 R.v.St. nr. 90.697, 8 november 2000, Puissant. ‘Tuchtstraffen?’. In dit arrest had een Franse Kamer 
het over ‘sanctions disciplinaires’ en niet ‘punitions disciplinaires’. 
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 Het middel dat betrekking heeft op de rechten van verdediging in tuchtzaken, is van openbare orde 
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 R.v.St. nr. 92.470, 22 januari 2001, Vandensteen. 
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 R.v.St. nr. 93.844, 12 maart 2001, Janssens. 
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 Over het verwerken van het recht om de onbevoegdheid van de korpschef tegen te werpen in 
politionele tuchtzaken: R.v.St. nr. 185.277, 9 juli 2008, De Jonghe. 
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binnen de dienst, wordt gestraft. De omstandigheid dat de overheid er door de wet toe 

wordt verplicht een statutaire maatregel, waarvan het tuchtrechtelijk karakter niet wordt 

aangetoond, te verbinden aan een strafrechtelijke veroordeling belet het tuchtrechtelijk 

optreden niet; te dezen bepaalde artikel 14, § 1 van de wet van 27 december 1961 dat 

de ‘tijdelijke ontzetting van één der rechten opgesomd in artikel 31 Strafwetboek’ van 

rechtswege de ontneming van de graad van de beroepsonderofficier tot gevolg had.756 In 

het arrest-Meyvisch merkt de Raad van State bij het onderzoek van de geoorloofdheid 

van de cumul van ‘kleine’ en ‘grote’ tucht op dat de ‘(militaire tuchtstraffen), voorzien in 

de wet van 14 januari 1975, een andere draagwijdte hebben dan de tuchtstraffen 

voorzien in de wet van 27 december 1961’.757
 

 

  

IV.III.V.5. Ordemaatregelen 

 

359. In 2004 vernietigde de Raad van State een beslissing waarbij de militaire 

inlichtingendienst in 1999 verzoekers veiligheidscertificaat, geldig voor vijf jaar vanaf 

eind 1998, ontnomen had nadat gebleken was dat hij een faxlijn voor persoonlijke 

doeleinden had gebruikt.758 Deze onderofficier, tevens syndicaal afgevaardigde, werd 

aansluitend gemuteerd uit de mobilisatiedienst. Het bestuur betoogde onder meer dat er 

sprake was van een maatregel van inwendige orde. De Raad van State achtte het 

verzoekschrift ontvankelijk: ‘l’acte attaqué a été pris en raison du comportement du 

requérant et la partie adverse conclut d’ailleurs que la perte de confiance vis-à-vis du 

requérant résulte de l’incident de sécurité du 9 décembre 1998; que la possession d’un 

certificat de sécurité a une influence déterminante sur l’affectation que peut recevoir un 

militaire; qu’en l’espèce l’affectation du requérant a été modifiée de même que ses 

attributions; que l’acte attaqué lèse les intérêts du requérant et est susceptible de 

recours’. Aansluitend bevond de Raad het middel, ontleend aan de schending van de 
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 R.v.St. nr. 137.409, 22 november 2004, Rijnders. Samenvatting ontleend aan C.D.P.K. 2005, 429. 
Verzoeker werd van ambtswege ontslagen. Eveneens: C.D.P.K. 2005, 687. 
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 R.v.St. nr. 185.280, 10 juli 2008, Meyvisch, schorsingsverzoek verworpen. Artikel 25 van de wet 
van 27 december 1961 (betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de 
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mei 2005). Over het voorgaande regime: Arbitragehof nr. 14/2006, 25 januari 2006, A.P.M. 2006, 24, 
noot P. PIETERS, ‘Over de impact van veiligheidsonderzoeken en veiligheidsverificaties’, Vigiles – 
Tijdschrift voor politierecht 2006, 59-62. 
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rechten van verdediging, gegrond omdat verzoeker zijn standpunt niet naar voren had 

kunnen brengen, hoewel de bestreden maatregel zwaarwichtig was en een ernstige 

aantasting van zijn eer vormde. 

 

360. Nog steeds in 2004 onderzocht de Raad van State een beroep tot vernietiging van 

het ministerieel besluit waarbij verzoeker in 2000 van ambtswege uit zijn ambt werd 

ontslagen.759 Na een aantal perikelen geraakte deze militair betrokken bij een 

handgemeen met een meerdere.760 Terwijl hij in het belang van de dienst bij 

ordemaatregel geschorst was tot zes maanden na de gerechtelijke beslissing 

hieromtrent, stelde de korpscommandant voor om hem te laten verschijnen voor een 

onderzoeksraad met het oog op zijn ontslag van ambtswege.761 De Raad van State 

hanteerde in verscheidene overwegingen de termen ‘tuchtstraf’ en ‘tuchtoverheid’. 

Hierbij achtte de Raad van State het middel, ontleend aan de schending van het 

beginsel ‘non bis in idem’, niet-gegrond omdat ‘een tuchtstraf gecombineerd (kon) 

worden met een ordemaatregel’ met de toevoeging dat de definitieve ambtsontheffing 

door ontslag van ambtswege een ‘tuchtmaatregel’ was en de schorsing bij 

ordemaatregel geen ‘tuchtrechtelijk karakter’ had.762 De Raad oordeelde ook dat, 

eenmaal de gerechtelijke procedure afgesloten, de ‘tuchtoverheid’ desgevallend de 

‘tuchtstraf’ zou moeten intrekken.763 Verder ook dat geen bepaling het bestuur belette 

om een ‘tuchtstraf’ op te leggen.764 Tuchtstraf? Tuchtmaatregel? Tuchtsanctie? De Raad 

van State hield ogenschijnlijk de hand niet meer zo streng aan het onderscheid tussen 

‘grote’ en ‘kleine’ tucht.765 In het arrest-Van Looy, we schrijven 2007, oordeelde de Raad 

van State ‘dat de omstandigheid dat de minister (van Landsverdediging) de aard van de 

tuchtstraf - een tijdelijke ambtsontheffing - niet gewijzigd heeft, niet tot gevolg kan 
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 R.v.St. nr. 133.173, 28 juni 2004, Eyskens. 
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 Perikelen waaronder gewelddaden jegens meerderen, feiten waarvoor hij strafrechterlijk 
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 231 

hebben dat de minister geen uitleg verschuldigd zou zijn wanneer hij dergelijke 

tuchtstraf, door de verlenging van haar duur, verzwaart’.766  

 

361. Quid met de griefhoudende maatregel van inwendige orde? De heisa, in 2004, 

over het reilen en zeilen van het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek is de 

aanleiding geweest voor jurisprudentiële verduidelijkingen.767 Een hogere officier-arts 

had een andere functie toegewezen gekregen. De Raad van State achtte het 

verzoekschrift tot schorsing, bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van de omstreden 

aanwijzing en mutatie ontvankelijk: ‘la décision d’écarter le requérant de ses fonctions, 

fût-ce pour une durée limitée, a été prise en raison de son comportement; il s‘agit d’une 

mesure grave puisqu’elle fait obstacle à l’exercice de ses fonctions de direction sans 

qu’aucune tâche équivalente lui soit confiée; ces constatations suffisent pour considérer 

que, même s’il devait s’agir d’une mesure d‘ordre intérieur, celle-ci est susceptible de 

faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat’.768 Tot driemaal toe beval de Raad van State 

de schorsing, de laatste maal met voorlopige maatregelen en een dwangsom.769 Er 

zouden evenveel vernietigingsarresten volgen.770 

 

362. In het najaar 2004 verduidelijkte de Raad van State de invulling van artikel 14 

R.v.St.-wet.771 Een beroepsonderofficier was in de jaren voordien strafrechterlijk 

vervolgd. De minister van Landsverdediging had hem daarop in het belang van de dienst 

geschorst bij ordemaatregel.772 De strafprocedure werd op de voet gevolgd door de 

media en werd uiteindelijk afgesloten met een gedeeltelijke vrijspraak.773 Toen de 

eenheid van betrokkene in 2003 ingezet werd in de operatie ‘Avenir’ in Congo (RDC), 

vernam hij dat de Congolese ambassade in België zijn visumaanvraag had geweigerd.774 

Nadat hij om uitleg had gevraagd, antwoordde het bestuur, met inbegrip van de minister 

van Landsverdediging zelf, dat ze voor deze weigering niet verantwoordelijk was. Kort 
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nadien meldde het Hoofd van het Departement Operaties en Training hem dan weer: ‘Je 

marque mon désaccord pour toute participation de l’intéressé à une mission en RDC, 

pour des raisons de moralité et en vue de ne causer quelque préjudice que ce soit dans 

les relations diplomatiques avec la RDC qui avait refusé sa demande de visa’.  

  

363. Verzoeker vroeg de schorsing van deze beslissing aan, waarop het bestuur de 

bevoegdheid van de Raad van State betwistte: ‘le juge administratif ne peut connaître 

des matières exclusivement militaires’. De Raad van State bevond deze exceptie 

ongegrond: ‘Considérant que les travaux préparatoires d’une loi peuvent servir à en 

éclairer la portée lorsque celle-ci est controversée ou douteuse; que les lois 

coordonnées sur le Conseil d’Etat ne contiennent aucune disposition explicite excluant 

‘les matières exclusivement militaires’ du contrôle de légalité confié au Conseil d’Etat et, 

a fortiori, ne définissent pas cette notion; que, de toute manière, la décision contestée ne 

peut être rangée parmi celles celles qui relèvent des intérêts stratégiques de l’état belge 

et de ses forces armées; qu’elle tend à modifier, en raison de son comportement, 

l’exercice normal des fonctions attribuées au requérant, qui, au demeurant, est premier 

sergent-major, ‘technicien matériel roulant et engins’ selon les dires de la partie adverse; 

que ce grade et cette qualité ne permettent pas de conférer au requérant une 

importance telle que sa participation à une ou des missions en RDC serait de nature à 

affecter les intérêts militaires de la Belgique.’ Verder oordeelde de Raad van State in het 

schorsingsarrest dat, prima facie, de bestreden beslissing een keurige motivering 

verdiende; dit drong zich des te meer op omdat de auteur ervan terugkwam op 

standpunten van andere Belgische overheden. Essentieel voor dit onderzoek is dat de 

Raad van State een restrictieve invulling van artikel 14 R.v.St.-wet verliet, zij het zonder 

te verduidelijken of het tuchtbeleid in de ‘kleine’ tucht (nog?) behoorde tot de ‘exclusief 

militaire aangelegenheden’.775 

  

364. Het onderscheid tussen ‘tuchtrechtelijke’ maatregel en ordemaatregel kan ook op 

procedureel vlak gevolgen hebben. Zo overwoog de Raad van State ‘dat een 

preventieve schorsing in het belang van de dienst, ook wanneer zij verbonden is met 

een strafvordering tegen de betrokken ambtenaar, een ordemaatregel is, die geen 

tuchtrechtelijk karakter heeft en geen uitspraak bevat over de schuld van de betrokkene; 

dat daarom aangenomen wordt dat, in beginsel, het nadeel dat dergelijke maatregel 
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veroorzaakt goedgemaakt wordt door een vernietigingsarrest; dat het aan de verzoeker 

toekomt om aan te tonen dat zijn geval buiten het gewone valt’.776 Het was in de 

onderzochte zaak anders dan gewoonlijk; de Raad van State beval immers de schorsing 

van een schorsing bij ordemaatregel van drie maanden, dit met verduidelijking dat het 

recht om gehoord te worden voordat een ernstige maatregel genomen wordt, een 

algemeen beginsel is dat geen uitdrukkelijke tekst behoeft. 

 

365. In de jaren negentig had de Raad van State nog geoordeeld dat de militaire 

tuchtstraf een maatregel van inwendige orde van bijzondere aard was, ‘une mesure 

d’ordre intérieur à caractère spécifique’.777 De rechtspraak over maatregelen van 

inwendige orde voor ambtenaren berust op beginselen die in 2005 nog actueel zijn, zij 

het dat de controle van de Raad van State minder schroomvol lijkt te zijn. Dit gegeven 

kan in het onderzoek over rechtshulp in de ‘kleine’ tucht belangrijk zijn, tenzij men 

aanneemt of poneert dat in tuchtzaken ambtenaren ten aanzien van militairen geen 

vergelijkbare categorie uitmaken; we komen er nog op terug in de volgende titel.778 
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IV.IV Rechtsleer 

IV.IV.I Tuchtstraffen en gerechtelijke veroordelingen 

  
De schaarse rechtsleer (1830-1914) heeft vragen bij de bevoegdheid van de tuchtoverheid om 
vrijheidsberovende tuchtstraffen op te leggen, al dan niet na verwijzing naar de korpstucht. 
 
Steen des aanstoots is de stelling van de administratie dat wanneer de korpsoverste een 
tuchtstraf uitsprak na verwijzing door een militair rechtscollege, er sprake was van een 
gerechtelijke veroordeling. Hieraan kan redelijkerwijze getwijfeld worden: als er geen 
strafrechtelijke incriminatie voorhanden was, moet dan wellicht de vrijspraak volgen; in geval van 
verzachtende omstandigheden moeten de militaire rechtbanken zelf de tuchtstraf uitspreken. 
 
De kwalificatie van de tuchtoverheid lijkt problematisch: bestuurder, rechter of opvoedkundige? 
 
In 1919 gaat slechts één stem op om de Besluitwet van 5 april 1916 houdende opheffing van het 
(Hollandse) beroep bij de militaire rechtbank, op te heffen. 
 
 

 

366. In de 19de eeuw heeft de rechtsleer weinig aandacht besteed aan het militair 

tuchtcontentieux, de Pandectes belges buiten beschouwing gelaten.779 Enkel over 

militaire tuchtstraffen werd uitgeweid vanuit een strafrechtelijke invalshoek. Aanleiding 

van de bijdrage van R. DE RYCKERE is de ‘instruction générale du 30 novembre 1887 

relative à l’application du régime disciplinaire et à la tenue des feuillets de punitions des 

sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats’.780 Steen des aanstoots was de stelling 

van de administratie dat wanneer de korpsoverste een tuchtstraf uitsprak na verwijzing 

door een militair rechtscollege, er sprake was van een gerechtelijke veroordeling. De 

auteur deelde deze visie niet: als er geen strafrechtelijke incriminatie voorhanden was, 

moest de vrijspraak volgen; in geval van verzachtende omstandigheden moesten de 

militaire rechtbanken zelf de tuchtstraf uitspreken.781 De auteur besprak daarentegen 

niet de rechtspraak van het Hof van Cassatie, die oordeelde dat er geen voorziening in 

cassatie mogelijk was tegen een beslissing van een militair rechtscollege dat zich had 

uitgesproken over een ‘beroep’ tegen een tuchtstraf op grond van het Hollandse 

Wetboek van Strafvordering voor het leger te lande.782  
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 Pandectes, V° Conseil de discipline militaire, t. XXIV, p. 495. 
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 R. DE RYCKERE, ‘Des peines disciplinaires en matière militaire’, J.T. 1889, 689. 
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 Men raadplege eveneens P. GERARD, Code pénal militaire mis en rapport avec le Code pénal 
commun suivi du règlement de discipline militaire, Brussel, Vanderauwera, 1870, 153. 
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 Bedoeld werd Cass. 23 juni 1873, Pas. 1873, I, 236, eensluidend advies van advocaat-generaal 
Mesdach de ter Kiele. 
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367. In een geschiedkundig overzicht besprak krijgsauditeur A. DE GROOTE in 1914 

curiosa van de Belgische militaire strafrechtspleging.783 Hierbij vermeldde hij de 

rechtsleer die de bevoegdheid van de militaire commandant om kleine fouten en 

overtredingen van de militaire tucht te beteugelen, exorbitant achtte.784 Wat het beroep 

bij de krijgsraad betreft, ontwaarde de auteur een andere leemte en stelde hij zich de 

vraag of de ruime disciplinaire bevoegdheid van de militaire bevelhebbers van 

bestuurlijke dan wel rechterlijke aard was. De eerste optie ging volgens hem niet op: ‘het 

Reglement van Krijgstucht (is) een overtollig gewrocht dat, op strafgebied, het recht van 

de bestuurlijke macht die onder de leiding van het gerecht niet staat, komt aflijnen’. 

Verder is ‘die bevoegdheid in strijd met de Nederlandse Grondwet van 1815, die in art. 

168 verbiedt iemand zonder bevel van den rechter in hechtenis te nemen en in art. 169 

de bestuurlijke macht – waaronder de militaire bevelhebber – verplicht, terstond aan den 

plaatselijken rechter kennis van de aanhouding te geven.’ ‘Eindelijk is dit stelsel in strijd 

met artikel 7 der Belgische Grondwet, dat verbiedt iemand, buiten het geval van 

heterdaad, zonder bevel van den rechter aan te houden’.785 Daarom verkoos de auteur 

aan te nemen dat men om pragmatische redenen rechterlijke macht aan de militaire 

overheid had toegekend om de krijgsraden niet met geringe zaken te belasten. Dan toch 

rechter? De auteur herhaalde dat een officier in tuchtzaken optrad ‘gelijk een vader tot 

verbetering zijner kinderen’ met als enige correctie voor de gestrafte militair ‘klagten 

tegen zijnen Superieuren in te brengen, zoo hij meende onverdiend of te zwaar 

gecorrigeerd te zijn’.786 

  

368. Zoals eerder aangegeven, schaft de Besluitwet van 5 april 1916 het (Hollandse) 

beroep bij de militaire rechtbank, zetelend in tuchtzaken, af. In het Verslag aan de 

Koning verantwoordde de Regering de afschaffing van het ‘rechterlijk’ beroep: de tucht 

behoorde tot het domein van de inwendige orde; er bestonden gevaren voor het aanzien 

van de tucht en het gezag in het leger; klager bevond of stelde zich in een moeilijk 

parket. In 1919 bepleit M. RENARD de opheffing van … de opheffing.787 
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 A. DE GROOTE, Belgische militaire strafrechtspleging – Ontstaan, ontwikkeling – talengebruik, 
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 Verwijzing (p. 251, noot I) naar VAN DER HOEVEN, Redevoering uitgesproken den 23 November 
1875, ter vergadering der ‘Vereeniging tot beoefening der Krijgswetenschap’, IIde Verslag, ‘s 
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 M. RENARD, ‘Le rétablissement des articles 15 à 18 du code de procédure militaire’, Le droit et la 
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IV.IV.II Officier-tuteur en militaire politierechter 

 
Op een uitzondering na heeft de rechtsleer (1946-1975) weinig aan te merken op het leerstuk van 
de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraffen: nu eens treedt de tuchtoverheid op als 
opvoedkundige, dan weer is te lezen dat ze (volwaardige) rechter van de rechterlijke macht is. 
 
 

  

369. Ook de rechtspraak van de Raad van State in het militair tuchtcontentieux heeft 

weinig inkt doen vloeien. Het traditionele onderscheid tussen militaire tuchtstraffen en 

militaire tuchtmaatregelen – ‘kleine’ versus ‘grote’ tucht; ‘petite discipline’ tegenover 

‘grande discipline’ – vonden enkele auteurs verantwoord, zelfs vanzelfsprekend, maar 

« il s’est (…) trouvé très tôt un auteur pour réprouver la différence qui était ainsi opérée, 

au motif que celle-ci était purement formelle ».788 De ratio legis van de rechtspraak van 

de Raad van State die deze vorm van rechtshulp aan militairen ontzegt, kon op 

verschillende wijzen worden uitgelegd. De verklaring dat militaire tuchtstraffen eveneens 

beschouwd werden als maatregelen van inwendige orde, ging volgens de Novelles niet 

op: « Cette solution ne peut pas se justifier par la nature de l’acte. En effet, une décision 

infligeant à un militaire des arrêts de rigueur produit incontestablement des effets 

juridiques, elle est exécutoire et elle fait grief au militaire. Elle satisfait à toutes les 

conditions généralement requises pour qu’un acte soit susceptible de faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir. L’immunité accordée aux affaires de discipline purement 

militaire ne peut se justifier que par le souci qu’a eu le législateur d’éviter que l’institution 

du Conseil d’Etat puisse ébranler la discipline indispensable à l’armée ».789 Of deze 

laatste bezorgdheid, toebedeeld aan de wetgever, hout sneed, werd niet verduidelijkt. 

 

370. F. REMION lichtte de klassieke verwijzing naar de parlementaire werkzaamheden 

van de Raad van State-wet toe: « Il pourrait se présenter des cas, où la démarcation 

entre les questions de pure discipline et celle de l’ordre administratif paraîtra difficile à 

établir à première vue; le Conseil d’Etat les résoudra cependant, et rien ne permet de 

supposer que ces décisions énerveront la force d’un commandement qui est d’autant 

plus respectable qu’il s’exerce légalement comme il se doit. » Verder verwees de auteur 

naar het Wetboek van Militaire Strafrechtspleging: « Les punitions disciplinaires, 

continue l’exposé des motifs (du Code de procédure pénale militaire), ne sont pas des 

                                                 
788 D. BATSELE, « Les lacunes de la protection juridictionnelle des militaires en matière disciplinaire », 
noot onder R.v.St. nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, J.L.M.B. 1992, 253. 
789

 Novelles, Le Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, nr. 1031. 
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peines proprement dites. L’officier qui punit son inférieur n’agit pas comme juge; il agit 

comme tuteur chargée de l’éducation militaire de ses subordonnés ».790 Hij had het dan 

ook over een ‘jurisprudence explicable et judicieuse’.791 Dat de Raad van State een 

verzoekschrift al eens ontvankelijk verklaarde, begreep hij: « Le Conseil d’Etat doit 

pouvoir apprécier la légalité (des mesures disciplinaires) sous certaines réserves qui 

devraient être faites en ce qui concerne le blâme et la réprimande mais qu’il nous 

appartient pas de faire dans la présente note d’observations. » De auteur besloot: « La 

distinction faite par le Conseil d’Etat nous semble des plus judicieuses: elle donne aux 

officiers dans ce domaine de l’épuration les mêmes garanties que celles qui sont 

accordées aux agents de l’Etat sans « énerver la force du commandement de l’armée » 

dont parlait le rapporteur du Sénat. »  

  

371. Wat de ontdubbeling van de tuchtsancties betreft – tuchtstraffen tegenover 

tuchtmaatregelen – , achtte krijgsauditeur H. BOSLY een decennium later dat bepaalde 

omstandigheden die de specificiteit van het militair ambt konden bevestigen, ‘plaident en 

faveur de l’existence d’une discipline immédiate, non exclusive de mesures plus graves 

prises dans un délai plus éloigné’.792 De auteur verduidelijkte evenwel niet of de 

toelaatbaarheid van een ‘cumul’ van onderscheiden sancties ook het uitblijven van een 

jurisdictioneel toezicht op militaire tuchtstraffen inhield en, in voorkomend geval, of deze 

ontstentenis wel verantwoord was. 

 

372. Slechts één auteur had kritiek op de rechtspraak van de Raad van State. J. DE 

MEYER noteerde in 1949 – vóór de ondertekening van het EVRM, laat staan de 

ratificatie – dat geen enkele tuchtstraf onttrokken kon worden aan een 

legaliteitstoezicht.793 Het argument dat een vordering niet-ontvankelijk was omdat de 

overheid over een discretionaire bevoegdheid beschikte, overtuigde hem niet; de Raad 

van State moest in beginsel steeds de grond van de zaak kunnen onderzoeken. 

Desgevallend was het legaliteitstoezicht op het doen en laten van de militaire overheid 

beperkter of schroomvoller dan in andere geschillen van bestuur, maar niets 
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 F. REMION, noot onder R.v.St. nr. 117, 31 augustus 1949, Segers, R.J.D.A. 1949, 201-204. 
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Laforêt, R.W. 1949-50, 866-868. De rode draad van dit betoog is later te lezen in de dissenting opinion 
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verantwoordde de volstrekte ‘onbevoegdheid’ van de Raad van State in de ‘kleine’ tucht, 

aldus nog de auteur. Zonder de rechtspraak van de Raad van State in twijfel te trekken 

noteerde P. SCHETTER in 1964: ‘On observera que la remontrance, punition applicable 

aux trois catégories de militaires, est une sanction de portée morale. Comme les 

mesures disciplinaires proprement dites, elle est de nature à exercer une influence sur la 

carrière militaire’.794 

 

373. Zoals reeds vermeld, was de publicatie van het K.B. van 4 februari 1972 voor Y. 

ROGGEN de gelegenheid om zijn leerstellige bevindingen te herhalen, namelijk dat ‘de 

officier die een militaire tuchtstraf oplegt, een rechter is’.795 Al citeert de rechtsleer deze 

bijdrage niet, dit onderzoek zou niet volledig zijn zonder de vermelding ervan. Her en der 

in deze bijdrage dook de ‘juge militaire de police’ op.796 Zo in het hoofdstuk ‘Le droit 

disciplinaire militaire belge au regard des principes constitutionnels’. ‘La répression 

disciplinaire militaire se caractérise principalement par une privation de liberté. (…) Ce 

pouvoir exercé par des supérieurs hiérarchiques ne paraît pas contraire aux dispositions 

de l’alinéa 3 de l’article 7 de la Constitution belge du 7 février 1831 qui énonce (…). En 

effet, en vertu des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 105 de la Constitution belge qui 

énonce que ‘des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs 

attributions, les droits et les obligations des membres de ces tribunaux et la durée de 

leurs fonctions’, on peut estimer qu’un officier investi du droit de punir est un juge unique 

militaire, comme l’est, dans le civil, un juge de police’. Il résulte des considérations qui 

précèdent (…) tout militaire mis aux arrêts préventifs par un supérieur hiérarchique qui 

n’est pas investi du droit de punir doit voir constitutionnellement cette ordonnance 

d’arrestation être confirmée et motivée dans les 24 heures au plus tard, sauf le cas de 

flagrant délit, par un officier investi du droit de punir. Il appartient alors à ce dernier de 

confirmer ou de lever les arrêts préventifs. Ce délai de 24 heures est l’une des 

incidences importantes que les règles constitutionnelles ont sur la discipline militaire. 

Une autre incidence importante de la Constitution sur la discipline militaire résulte du 

prescrit de l’article 118 de notre loi fondamentale. (…) Ces dispositions permettent aux 

militaires mis disciplinairement en cause de rejeter comme anti-constitutionnelles des 

dispositions réglementaires relatives à ses droits et à ses obligations et qui ne seraient 
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pas prises en vertu ou en application de la loi, notamment en matières disciplinaires. 

Toute peine (punition) ou mesure disciplinaire prise à son égard en contravention aux 

prescrits de la loi ou sans que la loi n’en ait prévu ou autorisé l’existence, porte 

anticonstitutionnellement, donc illégalement – car la Constitution est une loi – atteinte à 

ses droits et n’emporte pour lui nulle obligation de s’y soumettre.’ Y. ROGGEN 

herhaalde deze zienswijze in het Hoofdstuk ‘Les peines (ou punitions) disciplinaires’.797 

Hoe relatief en spraakverwarrend formele onderscheiden kunnen zijn, noteerde hij in 

een voetnoot.798 Hij merkte eveneens op: ‘Les règles nouvelles relatives à la discipline 

(…) témoignent certes d’un intérêt réel du pouvoir réglementaire envers les justiciables 

de la discipline. Mais les dispositions qui ont été prises sont quelquefois d’une légalité 

douteuse, et presque toujours pour le moins extralégales’.799 

  

374. In het besluit bepleitte Y. ROGGEN een terugkeer naar … het Hollandse K.B. van 

20 juli 1814: ‘Maintenant que l’on a créé, en cas de punition majeure du moins, 

l’obligation de réunir un conseil de discipline (…), c’est-à-dire en réalité un véritable 

conseil militaire comme l’est aussi le conseil de guerre, ne serait-il pas plus opportun, 

plus simple pour la procédure, plus utile pour le militaire en cause, et moins contraignant 

pour la chaîne hiérarchique de remplacer les règles longues, compliquées et difficiles à 

observer qu’énonce l’arrêté royal du 4 février 1972 par les articles 15 à 18 nouveaux du 

Code procédure à la Force terrestre du 20 juillet 1814 où l’on énoncerait tout simplement 

que tout militaire puni ou arrêté provisoirement peut en appeler en conseil de guerre. 

(…) (Cette règle) répondrait mieux à l’esprit de la (CEDH) car, nonobstant le fait qu’en 

droit constitutionnel belge où l’on peut tenir le juge disciplinaire militaire comme un 

véritable juge de police militaire relevant du pouvoir judiciaire militaire, il est bien évident 
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qu’un juge militaire n’offrira jamais la garantie réelle d’une impartialité fonctionnelle 

certaine que lorsqu’il est lui-même couvert par l’anonymat de délibérations collégiales en 

conseil de guerre assorties du secret de ces délibérations’.800 Volksvertegenwoordiger 

C. Poswick zou dit betoog tevergeefs hernemen in een amendement om in de tuchtwet 

van 14 januari 1975 een beroep bij de militaire rechtbanken te laten instellen.801 Zoals 

eerder geschreven, had een auteur reeds in 1919 de opheffing van … de opheffing 

bepleit.802
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IV.IV.III Belgische rechtsleer: 1990-2008 

 

 

 

 

 
De rechtsleer (1990-2008) stuurt aan op het verlaten van het leerstuk van de jurisdictionele 
immuniteit van militaire tuchtstraffen in het annulatiecontentieux.  
 
Minder eensgezindheid is er over de toepassing van de artikelen 5 en 6 EVRM. De auteurs 
verduidelijken evenwel niet hoeveel het quantum aan vrijheidsbeneming moet belopen opdat er 
sprake kan zijn van een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM of artikel 14 IVBPR en 
evenmin hoe zware vrijheidsberovende sancties onderscheiden moeten worden van lichte 
vrijheidsberovende sancties; verder gaan ze niet in op het vraagstuk van de overeenstemming 
van de militaire tuchtregeling met artikel 5 EVRM of artikel 9 IVBPR. Dat artikel 12 van de 
Grondwet een quantum van 24 uur voorschrijft die niet overschreden kan worden zonder 
rechterlijk bevel, lijkt irrelevant. 
 
Nu de Raad van State oordeelt militaire tuchtstraffen in beginsel niet te kunnen vernietigen, rijst 
volledigheidshalve de vraag of deze benadering niet inhoudt dat andere wetgeving waarin 
verwezen wordt naar termen van artikel 14 R.v.St.-wet, evenmin van toepassing is. Men denke 
aan de formele motiveringswet en de ombudswet, en waarom niet de wet inzake openbaarheid 
van bestuur. De gezaghebbende rechtsleer verwijst naar de materiële, statutaire en morele 
gevolgen van tuchtstraffen en besluiten: « O.i. zijn alle militaire tuchtmaatregelen daarom 
rechtshandelingen en geen maatregelen van inwendige orde. Bijgevolg vallen zij onder het 
toepassingsgebied van de wet Motivering Bestuurshandelingen. » Voor de toepassing van de 
ombudswet van 22 maart 1995 is het begrip ‘akte’ van minder belang, wel moet de aangeklaagde 
tuchtoverheid een 'administratieve overheid' in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet zijn. 
 
Het recente contentieux over militaire ordemaatregelen en maatregelen van inwendige orde 
kreeg tot nu toe een beperkte aandacht, en dan nog zonder enige vermelding van de 'kleine' 
tucht. Een auteur haalt recente rechtspraak aan inzake ordemaatregelen en maatregelen van 
inwendige orde, meer bepaald de arresten inzake Pirson (2004) en Kanusagi (2007-2008): de 
Raad van State besloot tot zijn bevoegdheid, maar de auteur vraagt zich af of men in de 
overweging, van de Raad, dat de bestreden beslissing 'n'affectait pas les intérêts militaires de la 
Belgique', niet kan lezen dat er geen toegang tot de bestuursrechter zou zijn indien het 
tegenovergestelde werd vastgesteld. Het contentieux van de 'kleine' tucht wordt er enkel 
zijdelings aangehaald bij de bespreking van de ontvankelijkheid van verzoekschriften tot 
vernietiging van maatregelen van inwendige orde – het statuut van de gedetineerden is een 
aandachtspunt – , en dan nog is het door een vermelding van het arrest-Hardouin (1995) van de 
Franse Raad van State. 
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375. Pas decennia na de kritische noot van J. DE MEYER nam een andere auteur de 

rechtspraak in het objectief contentieux wederom op de korrel. D. BATSELE vroeg zich 

in 1992 af waarom militaire tuchtstraffen geen (aanvechtbare) ‘akten’ in de zin van artikel 

14 R.v.St.-wet waren.803 Indien zelfs de parlementaire tussenkomsten zo eenduidig en 

duidelijk waren geweest – wat de auteur weerlegde – , sloot hij een evolutie « en 

fonction de l’expérience » niet uit omdat de wetgever zich verlaten had op de inzichten 

van de Raad van State. Of de ratio legis van de omstreden uitsluiting van 

rechtsbescherming bij de Raad van State wel geoorloofd was, betwijfelde de auteur: 

« Le fonctionnement efficace des forces de police postule, en tout temps, l’efficacité de 

la fonction disciplinaire. Il ne semble pas que le contrôle réservé au Conseil d’Etat en 

cette matière entrave le bon fonctionnement des services de police. Il est de ce point de 

vue difficilement compréhensible qu’un traitement différent soit réservé aux membres du 

personnel des forces armées, du moins en temps de paix ». De auteur meende ook 

steun te vinden voor een onverminderde bevoegdheid in de parlementaire 

werkzaamheden van de wet van 24 juli 1992: de Raad van State kon (voortaan) 

tuchtstraffen, opgelegd aan rijkswachters, vernietigen.804 In de veronderstelling dat het 

oorspronkelijke artikel 14 R.v.St.-wet impliciet had voorzien in een uitsluiting van de 

militaire tuchtstraffen in het objectief contentieux, zou deze beperking als het ware even 

impliciet zijn opgeheven. « Enfin et surtout, eu égard aux garanties établies par la 

C.E.D.H., on comprend difficilement que des mesures privatives de liberté, même 

disciplinaires, ne soient pas soumises au contrôle d’un juge, par exemple le juge 

administratif ». De auteur besloot: « Il n’existe plus aucun motif de fait ou de droit de 

maintenir la jurisprudence existante, qui conclut invariablement à l’irrecevabilité de 

recours contre les décisions qui prononcent une punition militaire ». 

 

376. J. SAROT onderschreef deze analyse: « Cette position (de la jurisprudence) est 

critiquable à plusieurs égards et notamment parce qu’elle repose à la fois sur la 

distinction formelle de ces deux catégories de sanctions disciplinaires et sur une 

interprétation juridique très fragile des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Tout aussi 

critiquables sont les arrêts (…) selon lesquels le principe ‘non bis in idem’ n’est pas violé 

lorsque les faits retenus pour l’application de punitions disciplinaires donnent lieu à la 

démission d’office. En effet, on peut difficilement soutenir que les punitions disciplinaires 

                                                 
803 D. BATSELE, « Les lacunes de la protection juridictionnelle des militaires en matière disciplinaire », 
noot onder R.v.St. nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, J.L.M.B. 1992, 253. 
804

 Bedoeld wordt de wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 
rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de rijkswacht (B.S. 31 juli 1992). 
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et les mesures disciplinaires, parmi lesquelles figure la démission d’office, ne relèvent 

pas du même ordre de sanctions ».805 

 

377. De Belgische rechtsleer besprak, in navolging van D. BATSELE, wederom de ratio 

jurisprudentiae van het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht. Zo schreef M. 

LEROY: « La distinction est contestable, car les punitions consistent souvent en 

privations partielles de liberté, et d’autre part, l’accumulation de punitions peut entraîner 

une mesure disciplinaire, telle que l’exclusion, qui, elle, a un effet certain sur le statut de 

l’intéressé. Comment justifier l’absence de contrôle juridictionnel sur des décisions qui, 

répétées, peuvent déboucher sur une mesure statutaire? Si le principe est clair, le critère 

de distinction entre mesures attaquables et punitions non attaquables l’est moins. En 

dépit de l’énumération, a priori limpide des peines et des mesures faites par le règlement 

de discipline, des peines peuvent parfois être attaquables, par exemple quand elles ont 

été prononcées pour des faits de collaboration avec l’ennemi ».806 Het is onduidelijk of, 

naar het oordeel van de auteur, de vrijheidsbeperking (in het Frans niet omschreven als 

'privation', maar wel als 'restriction') buiten de diensturen vrijheidsberovend wordt dan 

wel of de (maximale) tuchtstraf inderdaad ‘slechts’ vrijheidsbeperkend is, zowel tijdens 

als buiten de diensturen. De auteur noteerde in een voetnoot: ‘Un début d’évolution 

perce peut-être dans l’arrêt n° 56.431, 24 novembre 1995, Laemont’. 

 

378. Naar het oordeel van J. BAERT en G. DEBERSAQUES had de rijkswacht-tuchtwet 

van 24 juli 1992 de klassieke rechtspraak van de Raad van State (over de 

(on)bevoegdheid om een militaire tuchtstraf te vernietigen) ‘impliciet’ bevestigd.807 

Verder meenden de auteurs, in navolging van de ‘Novelles’, dat voor de militaire 

tuchtstraffen de kwalificatie van maatregelen van inwendige orde niet opging.808 Mede in 

acht genomen de kritische noot van D. BATSELE noteerden ze dat een gezamenlijke 

lezing van de arresten van het Arbitragehof nr. 35/93 (virtueel gedemilitariseerde 

rijkswachters) en 33/94 (griffiers van de rechterlijke macht) en van het arrest-Laemont 

van de Raad van State (nr. 56.431, 24 november 1995) nieuwe perspectieven opende. 

« De vraag stelt zich derhalve of het klassieke standpunt in de toekomst wel zal (kan?) 

                                                 
805

 J. SAROT e.a., Précis de Fonction publique, Bruylant, 1994, p. 383, nr. 599. 
806

 M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, 2004, 265. Welke sanctie de auteur voor ogen heeft 
met de term ‘exclusion’, is onduidelijk. Misschien was dit het ontslag van ambtswege. 
807

 J. BAERT en G. DEBERSAQUES, De Raad van State – Ontvankelijkheid, die Keure, 1996, 82.  
808

 ‘Om buiten het bereik van de annulatierechter te blijven, mag een maatregel van inwendige orde 
enkel betrekking hebben op aangelegenheden die aan het goedvinden van de betrokken overheid zijn 
overgelaten en mag hij geen wijzigingen brengen in de rechtsorde, m.a.w. noch direct noch indirect 
een wijziging brengen in de rechtstoestand van wie dan ook, doch hij moet zich ertoe beperken te 
bevestigen wat reeds uit een bestaande wets- of verordeningsbepaling voortvloeit’ (J. BAERT en G. 
DEBERSAQUES, o.c., p. 70, nr. 62). 
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behouden blijven ».809 In 1993 had het Arbitragehof geoordeeld: « In die omstandigheden 

kan het tijdelijk behoud van de bevoegdheid van de militaire gerechten ten aanzien van de 

leden van de rijkswacht niet als discriminerend worden aangezien, in zoverre althans de 

nieuwe wetgeving, houdende een aangepast disciplinair en strafrechtelijk statuut en 

onttrekking aan de bevoegdheid van de militaire gerechten, binnen een redelijke termijn in 

werking treedt ».810 J. BAERT en G. DEBERSAQUES meenden: « a fortiori gold dit o.i. 

ook ten aanzien van het (tijdelijk) behoud van het militair tuchtreglement ».811 Naar hun 

oordeel maakte ook het behoud van de militaire disciplinaire regeling ten aanzien van de 

personeelsleden van de gedemilitariseerde rijkswacht een discriminatie uit.812 Het is 

evenwel onduidelijk of naar hun oordeel voormelde (impliciete) ‘bevestiging’, door de wet 

van 24 juli 1992, van de onbevoegdheid van de Raad van State, ook de militaire 

tuchtstraffen betrof waarvan niet militairen s.s., maar rijkswachters vóór de demilitarisatie 

van de rijkswacht de vernietiging gevorderd hadden. 

 

379. Voor R. DEFOOR en E. THIBAUT ‘(was) in het buitenland het tij reeds gekeerd’.813 

‘Heel recent heeft de Franse Conseil d’Etat immers de vordering met betrekking tot een 

militaire tuchtstraf (bij gebrek aan onwettigheden verworpen, waarmee meteen impliciet 

de ontvankelijkheid ervan is aangenomen) (arrest Hardouin van 17 februari 1995). Dit 

‘princiepsarrest’ is er gekomen mede onder invloed van het (EVRM), op grond waarvan 

het onhoudbaar is de rechterlijke tussenkomst te weigeren met betrekking tot 

beslissingen – van inwendige orde met een zekere graad van ernst (…) – die wel 

degelijk een invloed hebben op de vrijheid, de bevordering, de inplaatsstelling, …, van 

de militair. Wat de werkelijke impact van het arrest zal zijn, is voorlopig onvoorspelbaar; 

een aanpassing vindt – dan weer op vaderlandse bodem – steun in het heel recente 

arrest (R.v.St., Laemont, nr. 56.431, 24 november 1995) van de Raad van State, waarin 

een statutaire maatregel - na het opleggen van een zuivere militaire tuchtstraf voor 

dezelfde feiten – op grond van de schending van het ‘non bis in idem’-beginsel werd 

geschorst. Dit lijkt ons een beslissing die eventueel aanstuurt op de opheffing van de 

ontdubbeling van de zuivere militaire tuchtstraffen (de zgn. ‘kleine’ tucht …) en de 

statutaire (orde)maatregelen (de zgn. ‘grote’ tucht …), in de richting van het enkelvoudig 

                                                 
809

 J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c., noot 427. Bij het afsluiten van het standaardwerk was o.i. 
het arrest nr. 31/96 de auteurs niet bekend. 
810

 Arbitragehof nr. 35/93, 6 mei 1993, A.P.M. 1993, 91. 
811

 J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c., 80.  
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 Zie infra, Het militair tuchtcontentieux – Demilitarisatie van de rijkswacht en geïntegreerde 
politiedienst’. 
813

 R. DEFOOR en E. THIBAUT, ‘Over sommige ordemaatregelen en het behoorlijk bestuur’, Vigiles – 
Tijdschrift voor politierecht 1996, nr. 1, 25. 
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tuchtstatuut zoals het bijvoorbeeld bestaat voor de personeelsleden van de 

(gedemilitariseerde) rijkswacht.’  

  

380. Het arrest nr. 59/97 was dan weer koren op de molen voor voorstanders van een 

beperkt extern legaliteitstoezicht in militaribus; zo de vertegenwoordiger van de 

Ministerraad voor het Arbitragehof: « Met het hier besproken arrest lijkt het Arbitragehof 

een einde te hebben gemaakt aan de kritiek van sommigen op de voornoemde 

specifieke tuchtrechterlijke behandeling van de militairen ».814 Het arrest-Hardouin van 

de Algemene Vergadering van de Franse Raad van State (d.d. 17 februari 1995) leek 

hen van weinig belang: « in het licht van het thans besproken arrest is het (…) ten 

zeerste onwaarschijnlijk dat de Raad van State in België vooralsnog daartoe overgaat ». 

 

381. Men kan de rechtsbescherming in een volmaakte rechtsstaat als een 

samenhangend geheel opvatten. Nu de Raad van State oordeelt militaire tuchtstraffen in 

beginsel niet te kunnen vernietigen, rijst volledigheidshalve de vraag of deze benadering 

niet inhoudt dat andere wetgeving waarin verwezen wordt naar termen van artikel 14 

R.v.St.-wet, evenmin van toepassing is. Men denke aan de formele motiveringswet, en 

waarom niet de wet inzake openbaarheid van bestuur of de ombudswet.815 I. 

OPDEBEEK en A. COOLSAET verwijzen naar de materiële, statutaire en morele 

gevolgen van tuchtstraffen en besluiten: « O.i. zijn alle militaire tuchtmaatregelen 

daarom rechtshandelingen en geen maatregelen van inwendige orde. Bijgevolg vallen zij 

onder het toepassingsgebied van de wet Motivering Bestuurshandelingen ».816 Zoals in 

de probleemstelling aangehaald, is er daadwerkelijke rechtshulp voor de openbaarheid 

van bestuur in de zin van artikel 32 van de Grondwet: de militair kan de Raad van State 

aanspreken mits hij zich, zoals de rijksambtenaren, schikt naar de wet van 11 april 1994, 

wat een raadpleging van de Commissie voor de openbaarheid van bestuursdocumenten 

veronderstelt.817 Dit grondrecht kent geen tegenhanger in het EVRM, al kan de 

                                                 
814

 J. GOVAERT, « De militaire specificiteit bevestigd door het Arbitragehof », T.B.P. 1998, 140-145, 
meer bepaald de noten 5, 19 en 37. 
815

 Zie supra, ‘Toegang tot een rechter – Annulatiecontentieux en administratief kort geding’ en 
‘Toegang tot een rechter – Preventieve rechtsbescherming’. 
816

 I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, die Keure, 1999, 
p. 282, nr. 369. Tuchtstraffen opgelegd aan rijksambtenaren moeten formeel gemotiveerd worden: 
R.v.St. nr. 121.118, 1 juli 2003, Mertens, A.P.M. 2003, 138. ‘Appliquée à la matière disciplinaire, 
l’obligation de motivation formelle implique que l’administré doit pouvoir déterminer quels faits ont été 
pris en considération, pourquoi ces faits constituent une faute disciplinaire et pourquoi ils justifient la 
sanction prononcée.’ Het bestuur moet aangeven waarom het geen oog heeft voor verzachtende 
omstandigheden die de onderzoeksraad in aanmerking nam: R.v.St. nr. 90.694, 8 november 2000, 
Carbone. 
817

 R.v.St. nr. 58.655, 18 maart 1996, Van Dyck, nr. 141.321, 28 februari 2005, Desmaele. Zie J. De 
Maertelaere, De CTB, Overzicht van de adviespraktijk september 1994 - december 1997, Ministerie 
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verwijzing naar artikel 10 EVRM enig houvast bieden.818 Andere vraag is of een militair 

die gevolg geeft aan een aanvraag tot openbaarmaking en zo het grondwettelijk 

openbaarheidsrecht van een derde gestalte geeft, een militaire tuchtstraf kan oplopen 

zonder dat hem daadwerkelijke rechtshulp gewaarborgd is.819 Voor de toepassing van 

de ombudswet van 22 maart 1995 is het begrip ‘akte’ van minder belang, wel moet de 

aangeklaagde tuchtoverheid een 'administratieve overheid' in de zin van artikel 14 

R.v.St.-wet zijn.820 Vermeldenswaard is dat de federale ombudsman zich bevoegd 

acht.821 

  

382. Volledigheidshalve zij de rechtsleer vermeld die oordeelt dat artikel 6 EVRM niet 

van toepassing is in het militair tuchtcontentieux. Zo M. LEROY: ‘On pourrait douter de la 

compatibilité de la jurisprudence qui persiste à déclarer des recours irrecevables à 

l’encontre (des arrêts de rigueur) avec l’article 6.1 (de la C.E.D.H.), en tant que cet 

article vise les ‘accusations en matière pénale’. Vu la durée brève des privations de 

liberté en cause, il ne semble pas que les punitions infligeant des arrêts de rigueur 

doivent être considérées comme relevant de la matière pénale’.822 Het quantum aan 

vrijheidsbeneming zou met andere woorden ontoereikend zijn om te kunnen besluiten tot 

de toepasbaarheid van artikel 6 EVRM. Nu de auteur ‘des punitions qui consistent 

souvent en privations partielles de liberté’ aanhaalt, is het onduidelijk of naar zijn oordeel 

de vrijheidsbeperking (in het Frans niet omschreven als 'privation', maar wel als 

'restriction') buiten de diensturen vrijheidsberovend wordt dan wel of de (maximale) 

tuchtstraf inderdaad ‘slechts’ vrijheidsbeperkend is, zowel tijdens als buiten de 

diensturen. 

  

                                                                                                                                                         
van Binnenlandse Zaken, 40-4. Voor een aanbeveling inzake documenten van bevorderingscomités: 
nr. 95/51, 19 juni 1995, Jaarverslag CTB 1994-1995, 9-10 en 23-24.  
818

 F. SCHRAM, Openbaarheid van bestuur, die Keure, 2003, 23. 
819

 Over het ‘conflict’ tussen eerbiediging van het grondrecht van de burger en discretieplicht van de 
ambtenaar: B. LOMBAERT, La CEDH dans le contentieux de la fonction publique belge, Nemesis-
Bruylant, 2001, 107-108. 
820 Artikel 1 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (B.S. 6 april 
1995): “Er zijn twee federale ombudsmannen, (…) die als taak hebben: 1° klachten te onderzoeken 
over de werking van de federale administratieve overheden;. (…)’. De ombudsmannen oefenen hun 
taken uit ten aanzien van de federale administratieve overheden zoals bedoeld in artikel 14 van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State (…).” 
821

 Dossier 00 EF 0786. ‘Le plaignant proteste contre le fait qu’un supérieur hiérarchique a établi à 
deux reprises de fausses ‘situations de jours’ en le signalant comme absent au contrôle des 
présences les jours concernés. Il signale également ne pas avoir été informé des suites réservées à 
un rapport d’information établi par lui à l’encontre d’un collègue, et ce en violation d’une disposition du 
règlement de discipline de l’armée. L’enquête diligentée par le Collège a révélé que les deux aspects 
de la réclamation sont non fondés et que l’administration a agi correctement, et d‘ailleurs dans l’intérêt 
du plaignant lui-même.’ Besluit: ‘bonne administration’. 
822

 M. LEROY, o.c., p. 265, noot 3. 
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383. In een recente bijdrage over de hoorplicht in disciplinaire zaken stelt L. DONNAY 

eveneens dat het strafrechtelijk luik van artikel 6 EVRM er niet aan de orde is omdat er 

geen sprake is van ‘de lourdes peines privatives de libertés’.823 Beide auteurs 

verduidelijken evenwel niet hoeveel het quantum aan vrijheidsbeneming moet belopen 

opdat er sprake kan zijn van een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM of artikel 

14 IVBPR, en evenmin hoe zware vrijheidsberovende sancties te onderscheiden zijn van 

lichte vrijheidsberovende sancties; verder gaan ze niet in op het vraagstuk van de 

overeenstemming van de militaire tuchtregeling met artikel 5 EVRM of artikel 9 IVBPR. 

Dat artikel 12 van de Grondwet een quantum van vierentwintig uur voorschrijft die niet 

overschreden kan worden zonder rechterlijk bevel, lijkt irrelevant.824 

  

384. Een afzonderlijke vermelding gaat naar het referentiewerk van P. LEWALLE. Het 

contentieux van de militaire beslissingen – getiteld 'décisions exclusivement militaires?' - 

komt er immers pas aan bod in de laatste uitgave, zij het zonder vermelding van de 

'kleine' tucht.825 De auteur haalt recente rechtspraak aan inzake ordemaatregelen en 

maatregelen van inwendige orde, meer bepaald de arresten inzake Pirson 826 en 

Kanusagi 827: de Raad van State besloot tot zijn bevoegdheid, maar de auteur vraagt 

zich af of men in de overweging, van de Raad, dat de bestreden beslissing 'n'affectait 

pas les intérêts militaires de la Belgique', niet kan lezen dat er geen toegang tot de 

bestuursrechter zou zijn indien het tegenovergestelde werd vastgesteld. Het contentieux 

van de 'kleine' tucht wordt enkel zijdelings aangehaald bij de bespreking van de 

ontvankelijkheid van verzoekschriften tot vernietiging van maatregelen van inwendige 

orde – het statuut van de gedetineerden is een aandachtspunt – , en dan nog is het door 

een vermelding van het arrest-Hardouin (1995) van de Franse Raad van State.828 Dat de 

Belgische tegenhanger geen vermelding krijgt, in welke zin ook, is uiteraard niet 

onoverkomelijk en draagt bij tot het relativeren van de dingen des levens. Wel 

onthouden we dat de auteur dit repertorieert in een hoofdstuk over de ontvankelijkheid, 

en dus niet over de bevoegdheid.829 Misschien kan dan minstens aangenomen worden 
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 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier, 2008, p. 676-677, nr. 423. 
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pouvoirs législatif et judiciaire ainsi que par rapport à celle de l'administrateur actif. Les conditions de 
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dat de militaire tuchtstraf een aanvechtbare akte is, tenzij deze disciplinaire beslissing 

‘affecte les intérêts militaires de la Belgique’ … Hoe beperkt of ruim de bevoegdheid van 

de Raad van State wordt opgevat, onvermijdelijk is de vraag of het bestuur zich dan niet 

beroept op een conflictenbesluit sui generis, een regeling waarmee het aan de 

bestuursrechter de bevoegdheid zou kunnen ontzeggen om zich in te laten met het 

reilen en zeilen van de krijgsmacht. Het Hollandse conflictenbesluit zou dan als het ware 

uit zijn as herrijzen.830 Er zij opgemerkt dat artikel 158 van de Grondwet aanvankelijk 

betrekking had op de bevoegdheidsverdeling tussen de rechterlijke macht en de 

uitvoerende macht, die de bevoegdheid van de rechter betwistte en zichzelf bevoegd 

achtte om een beslissing te nemen over een geschilpunt, dit alles op een ogenblik dat er 

van een volwaardige bestuursrechter geen sprake was.831 

                                                                                                                                                         
recevabilité sont celles qui doivent être réalisées pour que, indépendamment des conditions de 
compétence, le recours soit examiné au fond par la juridiction administrative.' 
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Cour de cassation est investie du pouvoir, qui appartenait autrefois au chef de l’Etat, de trancher les 
conflits d’attribution.’ (B. LOMBAERT, F. TULKENS en A. VAN DER HAEGEN, ‘Cohérences et 
incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du recours’ in La protection juridictionnelle du 
citoyen face à l’administration, Bruxelles, La Charte, 2007, p. 21, nr. 3). De auteurs hadden met de 
term ‘attributieconflict’ in hun bijdrage wel de huidige klassieke visie van conflicten tussen rechterlijke 
macht en administratieve rechtscolleges voor ogen, terwijl artikel 158 van de Grondwet dus 
oorspronkelijk inderdaad betrekking had op bevoegdheidsconflicten tussen uitvoerende macht en 
rechterlijke macht. 
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IV.IV.IV Franse rechtsleer: 1995-2008 

 
De Franse rechtsleer verwelkomt de jurisprudentiële ommezwaai in het contentieux van de 
militaire en penitentiaire tuchtstraffen (1995). De vraag over de volle rechtsmacht van de 
jurisdictionele overheden blijft een aandachtspunt. 
 
 

  

385. De radicale ommekeer die de arresten-Hardouin en -Marie d.d. 17 februari 1995 

ontegensprekelijk inhielden, kreeg in Frankrijk zelfs mediabelangstelling: ‘Lorsque les 

journalistes accordent quelque attention à un jugement des juridictions administratives, 

sans nul doute cela concerne-t-il une jurisprudence de grand intérêt. Si le journal Le 

Monde consacre une page entière à un arrêt du Conseil d’Etat, il s’agit alors très 

certainement d’une véritable révolution juridique. Tel fut le cas pour les arrêts Hardouin 

et Marie qui instaurent un contrôle juridictionnel sur les sanctions disciplinaires dans les 

armées et les prisons’.832 Een dergelijke belangstelling was op zich een nieuwigheid, dit 

uiteraard naast de jurisprudentiële kentering.833 

 

386. De Franse rechtsleer heeft de lang uitgebleven jurisprudentiële ommezwaai 

gunstig onthaald. M. LASCOMBE en F. BERNARD noteerden:834 « Tout se passe 

comme si chacun s’était donné le mot, pour développer, rapidement, dans les derniers 

bastions où il était absent, ce qu’on a l’habitude de nommer l’état de droit. (…) Ce n’est 

pas que la catégorie des actes échappant à tout contrôle ait disparu, c’est simplement 

que, comme peau de chagrin, elle se restreint pour la plus grande joie du juriste et la 

meilleure garantie des citoyens. (…) Il était anormal et même choquant que des 

décisions entraînant une modification souvent importante de la situation des administrés 

restassent ainsi hors du droit. On ne peut que se réjouir du développement du contrôle 

sur ce type d’acte et du fait qu’il trouve son origine dans la Convention européenne des 

droits de l’homme. » P. LEWALLE en R. JOURDAN onderkenden in deze evolutie de 

invloed van het EVRM.835 Ook J.M. MAILLOT: ‘S’agissant des exigences de la 

                                                 
832

 N. BELLOUBET-FRIER. Recueil Dalloz Sirey, 1995, Jurisprudence, 382, C.E. (fr.) nr. 107.754 en 
107.766, 17 februari 1995, Marie en Hardouin, « note consacrée au contrôle du Conseil d’Etat de la 
légalité des sanctions disciplinaires dans les armées ».  
833

 M. GJIDARA klaagde eerder het besloten karakter van de (Franse) administratieve rechtspraak 
aan: « C’est pourquoi la valeur des décisions jurisprudentielles n’est pas seulement fonction de la 
portée théorique de la solution donnée au litige, mais aussi de l’audience qu’elle reçoit dans le 
public. » (La fonction administrative, Parijs, 1972, 180). 
834

 Noot onder C.E. (fr) (Assemblée) 17 februari 1995, Semaine Juridique 1995, 173-175. 
835

 P. LEWALLE, Le contentieux administratif, Université de Liège, 1997, p. 467, nr. 300. R. 
JOURDAN, Droit pénal appliqué aux forces armées, Ed. La Baule, 1995, 231. 
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Convention et de la Cour européenne des droits de l’homme, les signes de bonne 

volonté se multiplient depuis quelques années. (…) Le revirement de jurisprudence peut 

également être considéré comme le résultat de l’influence européenne’.836 

 

387. S. BRACONNIER verwees met voldoening naar dezelfde arresten wanneer hij de 

nieuwe verhouding tussen de Franse Raad van State en het Hof in Straatsburg 

omschrijft als « une inspiration réciproque » en « une asepsie préventive ». « On peut 

déceler ce mouvement dans un domaine fort critiqué par la doctrine: les mesures d’ordre 

intérieur. Sur ce point, le juge administratif a succombé, lentement mais sûrement, aux 

charmes de l’article 13 de la CEDH. Sur ces mesures, qui ont pour terrain de 

prédilection la prison, l’armée et les établissements d’enseignement, toute possibilité de 

recours était encore, jusqu’à une date récente, ‘supprimée’, ‘escamotée’. (…) Jusqu’à 

une époque récente, le Conseil d’Etat s’est arc-bouté sur une position consistant à 

dénier à certaines catégories d’actes le caractère de décision faisant grief. Cette position 

a d’abord semblé, dans le droit fil de la jurisprudence Silver (…) évoluer, notamment 

dans le cas de décisions d’autorités pénitentiaires. (…) Enfin, et c’est sans doute le plus 

important, le mouvement a été beaucoup plus nettement affirmé dans un arrêt 

d’Assemblée du 17 février 1995 (M. Marie) rendu à propos d’une punition de cellule. (…) 

Le même jour sera d’ailleurs rendu un arrêt concernant une sanction disciplinaire prise à 

l’encontre d’un militaire et considéré là encore par le juge comme susceptible de recours 

(M. Hardouin). (…) Il semble donc que sur cette matière, la jurisprudence administrative, 

poussée par la jurisprudence européenne, soit sur la bonne voie, même si cette mise en 

conformité du droit administratif jurisprudentiel avec la jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg risque d’alourdir encore un peu plus la tâche des magistrats du Palais-

Royal ».837 Mogelijke beschouwingen van een verhoogde werklast wegen niet (meer?) 

op tegen de vereiste van afdoende rechtsbescherming en daadwerkelijke rechtshulp. 

 

388. De nieuwe rechtspraak werd her en der aangehaald. « Comment peut-on refuser 

aux militaires les possibilités d’un contrôle juridictionnel sur les sanctions disciplinaires 

reconnues depuis longtemps aux agents de la fonction publique et récemment aux 

détenus? Sans doute, le dispositif juridique en vigueur prend soin de distinguer les 

sanctions statutaires, qui, seules censées exercer une incidence sur la situation juridique 

des militaires, sont donc susceptibles de recours contentieux, des sanctions 

disciplinaires, qui, dénuées de toute incidence de cet ordre, échappent à tout contrôle 
                                                 
836

 J.-M. MAILLOT, La théorie administrativiste des principes généraux de droit, Dalloz, 2003, p. 225, 
nr. 341.b, noot 93. 
837

 S. BRACONNIER, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et droit 
administratif français, Bruylant, 1997, 181-183. 
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juridictionnel. (…) Bien qu’au fond sa requête ait été rejetée (Hardouin), l’essentiel est 

qu’une telle sanction disciplinaire cesse d’être considérée comme une mesure d’ordre 

intérieur ».838 Het is onduidelijk welk nieuw onderscheid men aldus voor ogen heeft, 

vermits de Raad van State op 15 juni 1995 ook een militaire blaam vernietigde.839 

 

389. Of alles daarom in kannen en kruiken was, is nog een andere vraag. F. SUDRE en 

C. PICHERAL temperden in ieder geval de toedracht van deze rechtspraak. ‘A la lumière 

des commentaires de l’arrêt Marie, et des jugements qui ont suivi, néanmoins, il y a tout 

lieu de penser que le contrôle opéré, comme dans le contentieux disciplinaire de la 

fonction publique, est à la fois normal (en ce qui concerne la qualification des faits 

reprochés au détenu) et restreint (en ce qui concerne la sanction même). Autrement dit, 

le juge se borne à vérifier qu’il n’y a pas disproportion manifeste entre la faute et la 

punition. En elle-même, cette restriction exclut que le contrôle puisse être dit de ‘pleine 

juridiction’, dès lors que les sanctions pénitentiaires entrent dans le champ d’application 

de l’article 6 au titre de la ‘matière pénale’. Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait 

que des tribunaux administratifs ont pu accorder des indemnités au détenu du fait du 

préjudice résultant d’une sanction disciplinaire illégale. Car réparation n’est pas 

réformation. En définitive, le revirement que constitue l’arrêt Marie ne suffit pas à rétablir 

la situation au regard des exigences européennes: logiquement, les détenus devraient 

pouvoir bénéficier des garanties de l’article 6 devant les autorités pénitentiaires’.840 

Daarom was nog niet gezegd dat de penitentiaire tuchtoverheden ipso facto moesten 

voldoen aan artikel 6 EVRM; wel moest in fine een rechterlijke instantie (in de zin van 

artikel 6) beschikken over volle rechtsmacht. D. TURPIN onderkende in het arrest-

Hardouin een verruiming van de rechtsstaat en van de invloed van de EHRM-

rechtspraak over de vrije meningsuiting van militairen, maar las er ook de bevestiging in 

van de regel ‘de minimis non curat praetor’.841 Indien de sanctie niet in aanmerking komt 

voor artikel 6 EVRM, biedt artikel 13 EVRM in beginsel wel waarborgen voor 

                                                 
838 N. VAN TUONG, noot onder C.E. (fr.) 10 maart 1995, JCP 22430-22431. De (Franse) Raad van 
State sprak zich uit over de disciplinaire gevolgen verbonden aan het dragen van een sluier in het 
onderwijs. 
839 Recueil Dalloz Sirey, 1995, I.R. 238, Maufroy. 
840

 F. SUDRE en C. PICHERAL, La diffusion du modèle européen du procès équitable, Parijs, La 
documentation française, Institut de droit européen des droits de l’homme, 2003, 224-225. 
841

 ‘Enfin, le juge administratif a élargi le domaine de l’Etat de droit en étendant son contrôle, d’une 
part aux mesures d’ordre intérieur, en particulier disciplinaires, qui, par leur gravité, affectent les droits 
fondamentaux (sinon, la règle ‘de minimis non curat praetor’, qui l’empêche de se mêler de petites 
affaires, joue toujours), qu’il s’agisse des décisions prises par les arbitres sportifs (…), du règlement 
intérieur des établissements scolaires concernant le port de signes religieux ostentatoires (…), des 
arrêts de rigueur et autres punitions disciplinaires frappant les militaires (C.E., ass., 17.02.1995, sous 
l’influence de la Cour EDH, 19.12.1994, Vereinigung Demokratischer Soldaten Östenreichs et Gusi 
c/Autriche) ou encore des punitions de cellule dans les prisons (… Marie)’ (D. TURPIN, Libertés 
publiques & droits fondamentaux, Parijs, Seuil, 2004, 147). 
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daadwerkelijke rechtshulp wanneer de inzet van het geschil een EVRM-grondrecht 

betreft. 

  

390. J. PRALUS-DUPUY verduidelijkt in een recente bijdrage de kanttekeningen bij de 

doorwerking van artikel 6 EVRM.842 Een citaat in extenso van haar onderbouwde 

bevindingen over het arrest-Ezeh & Connors is in dit onderzoek aangewezen: ‘Ainsi, 

qu’une accusation d’avoir commis une faute disciplinaire soit qualifiable d’accusation en 

matière pénale peut résulter non seulement de ce qu’elle l’est en elle-même (au regard 

des critères posés dans l’arrêt Engel), mais aussi de ce qu’elle peut être la base d’une 

amputation du crédit de réduction de peine. Cette évolution du système d’octroi des 

réductions de peine rend donc encore plus préoccupante qu’auparavant la procédure 

disciplinaire pénitentiaire française au regard des exigences de l’article 6. Ainsi, on peine 

à considérer que la commission de discipline soit une tribunal indépendant et impartial 

alors que son président – assisté de deux assesseurs désignés par lui et n’ayant que 

voix consultative – est celui-là même – le directeur de l’établissement – qui aura engagé 

les poursuites. Et, s’il est vrai que le détenu peut comparaître assisté d’un avocat, il n’a à 

être informé de l’accusation portée contre lui qu’au moment de sa comparution et non 

pas lorsque l’enquête sur son cas est lancée; il ne peut disposer pour préparer sa 

défense que d’un délai de trois heures et, si le président n’accède pas à sa demande en 

ce sens, il ne peut ni faire citer un témoin à décharge ni interroger un témoin à charge. 

Enfin, même si le Conseil d’Etat est d’avis qu’il en est ainsi, le détenu condamné 

bénéficie-t-il d’un recours juridictionnel effectif dès lors que, s’il peut former un recours 

devant la juridiction administrative, ce n’est pas immédiatement contre la décision de la 

commission de discipline mais seulement contre la décision que le directeur régional de 

l’administration pénitentiaire (saisi par lui d’un recours hiérarchique) aura rendue dans 

un délai pouvant atteindre un mois? Dans bien des cas, la sanction aura été appliquée 

en totalité ou presque lorsque le directeur régional, et plus encore le juge administratif, 

aura statué.’ Deze bevindingen krijgen een bijzondere betekenis wanneer men het 

militair tuchtcontentieux voor ogen heeft. 

                                                 
842

 J. PRALUS-DUPUY, 'L'applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme aux contentieux disciplinaires: état des lieux', R.F.D.A. 2008, 317-327. 
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IV.IV.V Nederlandse rechtsleer 

 
In Nederland werd gekozen voor (het behoud van) een strafrechtelijke aanpak en de wetgeving 
inzake het klachtrecht voor bestuurshandelingen geldt niet wat militaire tuchtstraffen betreft. De 
‘Hollandse’ regeling van 1814-1815 evolueerde er wel anders dan in België, al was het maar 
omdat de wetgever vaker is tussengekomen om al dan niet gevolg te geven aan adviezen van 
commissies die in het vooruitzicht van een herziening ingesteld werden.  
 
Toegang tot een rechter in tuchtzaken was een wettelijke verworvenheid en werd nooit ernstig 
betwist. Over het thema van de toegang tot een rechter werd dan ook weinig gepubliceerd, al 
waren enkele EHRM-arresten (vb. Engel - 1976) aanleiding tot nader onderzoek en 
kanttekeningen. Een bijzondere vermelding krijgt het Militair Rechtelijk Tijdschrift, sinds 1905 
gedrukt en uitgegeven op last van het Ministerie van Defensie en gevestigde waarde in de 
rechtsleer. 
 
 

  

391. In Nederland werd gekozen voor (het behoud van) een strafrechtelijke aanpak en 

de wetgeving inzake het klachtrecht voor bestuurshandelingen geldt niet wat militaire 

tuchtstraffen betreft. De ‘Hollandse’ regeling van 1814-1815 evolueerde er wel anders 

dan in België, al was het maar omdat de wetgever vaker is tussengekomen om al dan 

niet gevolg te geven aan adviezen van commissies die in het vooruitzicht van een 

herziening ingesteld werden. De huidige tuchtprocedure (1991) bestaat uit een eerste 

aanleg, een beklag bij de meerdere van de strafoplegger en beroep bij een militaire 

kamer van een rechtscollege van de rechterlijke macht; het openbaar ministerie kan 

desgewenst zijn oordeel over de zaak kenbaar maken aan de militaire kamer. Er zij 

opgemerkt dat toegang tot een rechter ook voordien een verworvenheid was. 

  

392. Over het aandachtspunt van de toegang tot een rechter werd dan ook weinig 

gepubliceerd, al waren enkele EHRM-arresten (vb. Engel - 1976) aanleiding tot nader 

onderzoek en kanttekeningen. Naast enkele klassiekers verdient het Militair Rechtelijk 

Tijdschrift, sinds 1905 gedrukt en uitgegeven op last van het Ministerie van Defensie, 

een bijzondere vermelding: de meest uiteenlopende thema’s van het militair straf- en 

tuchtrecht komen aan bod; elke auteur, jurist of niet, die in zijn pen durft te kruipen, krijgt 

als het ware spreekrecht, zolang zijn bijdrage de discussie maar kan voeden; dit blijkt 

duidelijk uit het ‘Cumulatief register – Militair Rechtelijk Tijdschrift 1905-2002’.843 Dit 

contrasteert met de beslotenheid van de discussies over het Belgische tuchtstelsel. 

                                                 
843

 Men raadplege G. COOLEN, Militair tuchtrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 209 p., evenals G. 
COOLEN, Militair strafrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 242 p. Zie eveneens T. VAN DEN BOSCH, 
Huidig en toekomstig Militair Straf- en Tuchtrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 195 p. Ten slotte: 
‘Cumulatief register – Militair Rechtelijk Tijdschrift 1905-2002’, Ministerie van Defensie, 230 p. 
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V EVALUATIE  

 

V.I Geschillen van bestuur en strafzaken 

 

In titel V evalueren we de aangeboden of onthouden jurisdictionele rechtsbescherming en toetsen 

we bevindingen en analyses aan de onderzoeksvraag. Aan de eindevaluatie gaat een ruim 

onderzoek vooraf waarin we als het ware de bouwstenen ervan verder uitzetten en deelbesluiten 

formuleren.  

 

Na het opmaken van een status quaestionis over de toegang tot een rechter in andere geschillen 

van militair bestuur dan de ‘kleine’ tucht – is er prima facie ook een knelpunt? – , bepalen we of de 

rode draad van de principiële uitsluiting, in het objectief contentieux, van een jurisdictioneel 

toezicht op militaire tuchtstraffen te lezen is in de Raad van State-wet (V.I.I en V.I.II).  

 

Vervolgens gaan we na wanneer er sprake is van vrijheidsbeneming in strafzaken (V.I.III). Zo is 

het pad geëffend om te bepalen of het formeel militair tuchtrecht, inzonderheid de huidige 

Tuchtwet, niet gerekend kan worden tot het materieel militair of disciplinair strafrecht (V.I.IV).  

 

Ten slotte onderzoeken we hoever de bevoegdheid van het bestuur in strafzaken reikt en hoe de 

aangelegenheid van de strafrechtsbedeling waarvan sprake in de artikelen 12 en 14 van de 

Grondwet, zich verhoudt tot de bepalingen inzake de jurisdictionele bevoegdheidsverdeling voor 

geschillen over burgerlijke en politieke rechten, zoals de artikelen 144 en 145 van de Grondwet 

(V.I.V). Dit is een bijzonder aandachtspunt, eenmaal de militaire tuchtstraf een vrijheidsbeneming 

in de zin van artikel 5 EVRM, een aanhouding in de zin van artikel 12 van de Grondwet of een 

straf in de zin van artikel 14 van de Grondwet of artikel 6 EVRM kan zijn. Indien nodig worden de 

klassieke inzichten over strafrechtsbedeling en bevoegdheidsverdeling tussen justitiële en 

administratieve rechter verfijnd dan wel bijgestuurd of verlaten. 
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V.I.I Bestuursrechter en krijgsmacht 

 
De Raad van State biedt rechtsbescherming op de scharniermomenten van de loopbaan van 
ambtenaren en personeelsleden van de politiediensten, van de aanwerving tot de 
ambtsontheffing. Komen eveneens voor vernietiging in aanmerking maatregelen van inwendige 
orde, eenmaal ze gevolgen hebben voor de situatie van ambtenaren of ingegeven zijn door hun 
schuldig gedrag. Het is niet anders voor militairen, tenzij wat de militaire tuchtstraffen betreft. 
 

  

  

393. Wanneer men er de Grondwet op naleest, zijn voor de militairen a priori een vijftal 

bepalingen van specifiek belang in geschillen van bestuur. De artikelen 107 en 167 

schrijven voor dat de Koning de graden verleent in het leger en het bevel voert over de 

krijgsmacht. Artikel 157 voorziet in militaire rechtbanken waarvan de wet de organisatie 

en de bevoegdheid regelt; sinds 2004 bestaan ze nog enkel wanneer de staat van 

oorlog is vastgesteld.844 Artikel 182 stelt het versterkt legaliteitsbeginsel in: ‘De wet 

bepaalt op welke wijze het leger wordt aangeworven. Zij regelt eveneens de 

bevordering, de rechten en de verplichtingen van de militairen.’ Waaraan artikel 186 

toevoegt dat militairen niet van hun graden, ererechten en pensioenen kunnen worden 

ontzet dan op de wijze bij de wet bepaald.845 De artikelen 182 en 186 zijn ingeschreven 

in titel VI ‘De Gewapende Macht’, die thans ook de personeelsleden van de 

geïntegreerde politiedienst, tot 2001 van de rijkswacht, vermeldt.846 Daarom is uiteraard 

nog niet gezegd dat andere grondwetsbepalingen de militairen als dusdanig niet 

aanbelangen: we komen er zo meteen op terug. 
                                                 
844

 De afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd trad in werking op 1 januari 2004: wetten 
van 10 april 2003, K.B. van 10 april 2003 tot inwerkingtreding, B.S. 7 mei 2003. 
845

 In tegenstelling tot artikel 152 van de Grondwet bepaalt de Grondwet niet dat de militairen enkel bij 
vonnis afgezet of geschorst kunnen worden. De Constituante stapte af van het idee om de rechter als 
enige bevoegd te maken voor het ontnemen van de graden, rechten en pensioenen van de militairen: 
O. ORBAN, Droit constitutionnel, Luik, Dessain, 1911, p. 317, nr. 137. 
846

 Artikel 184 van de Grondwet luidt: ‘De organisatie en de bevoegdheid van de geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden bij de wet geregeld. De essentiële elementen 
van het statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, worden bij de wet geregeld’ (B.S. 1 april 2001). De overgangsbepaling bepaalde dat de 
Koning de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, kon vaststellen en uitvoeren, voor zover het besluit met 
betrekking tot deze elementen bekrachtigd werd bij wet vóór 30 april 2002. Het Arbitragehof heeft zo’n 
bekrachtiging aanvaardbaar geacht (nr. 102/2003, 22 juli 2003, nr. 105/2003, 22 juli 2003). Men 
raadplege ten slotte Grondwettelijk Hof nr. 181/2008, 11 december 2008, B.17: aan de orde was 
artikel 14, 3de lid van de Wet op de Algemene Inspectie: ‘Het personeelslid wordt geëvalueerd door 
een commissie intern aan de Algemene Inspectie waarvan de modaliteiten door de Koning bepaald 
worden. Deze modaliteiten zijn van toepassing in alle gevallen dat het personeelslid dient te worden 
geëvalueerd, zo onder meer in het raam van de baremische loopbaan, de graad- of 
kaderverhogingen, de mobiliteit, de herplaatsing en het directiebrevet.’ Het Hof besloot tot 
overeensteming met artikel 184 van de Grondwet. 
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394. De Koning benoemt op grond van artikel 107 van de Grondwet ook de ambtenaren 

bij het algemeen bestuur en bij de buitenlandse betrekkingen, behoudens de door de 

formele wet gestelde uitzonderingen.847 Dit benoemingsrecht houdt de bevoegdheid in 

om hun statuut te bepalen. Alle andere ambtenaren benoemt Hij alleen krachtens een 

uitdrukkelijke wetsbepaling: hiervoor volstaat een loutere delegatie, van versterkt 

legaliteitsbeginsel is geen sprake.848 In een vorige bijdrage werd aangegeven dat ook in 

ambtenarenzaken de wetgever als eerste, zoniet zelfs als enige beperkingen aan 

grondrechten kon instellen, ook al gaven we er ons rekenschap van dat de 

meerderheidsopvatting aan de Koning een ruime autonome verordeningsbevoegdheid 

toekent, wat het rijksbestuur betreft.849 In een recente kroniek formuleert A. DE BECKER 

dezelfde analyse.850  

 

395. Wat er ook van zij, alleszins anders is het voor de militairen wegens het 

legaliteitsbeginsel van artikel 182 van de Grondwet.851 Hoe verhouden de machten van 

wetgever en Koning zich tot elkaar? In het arrest-Ronsse vatte de Raad van State de 

‘grondwettelijke constellatie’ als volgt samen:852 

 

  ‘Overwegende dat artikel 182 van de Grondwet, dat geschreven is vanuit de bekommernis om 

de rechten en de plichten van de militairen te laten vaststellen door de democratisch verkozen 

beraadslagende vergadering en om aldus de aangelegenheid niet volledig aan de uitvoerende 

macht over te laten, verhindert dat de wetgever een essentieel aspect betreffende de vaststelling 

van die rechten en plichten delegeert aan de Koning; dat daarmee evenwel niet elke 
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 Over de meerwaarde van artikel 184 van de Grondwet ten opzichte van artikel 107 van de 
Grondwet: P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Intersentia, 2008, p. 130, nr. 257. 
848

 De Raad van State oordeelde dat, buiten artikel 107 van de Grondwet om, de bevoegdheid van de 
Koning om de gerechtelijke officieren te benoemen, de bevoegdheid inhield om ook de benoemings- 
en bevorderingsvoorwaarden vast te stellen wanneer de wetgever er niet zelf in had voorzien: R.v.St. 
nr. 70.203, 15 december 1997, Monsieur. 
849

 Ph. VANDE CASTEELE, ‘Minder recht tot ontslag van ambtswege, meer recht op vrijwillig ontslag’, 
C.D.P.K. 2005, 587-591. 
850

 A. DE BECKER, 'Kroniek van het Belgische ambtenarenrecht 1999-2008', R.W. 2008-2009, 1154-
182, inzonderheid p. 1166, voetnoot 94: ‘De bevoegdheid om de rechtspositie van de ambtenaren bij 
het algemeen bestuur en bij de buitenlandse betrekkingen uit te tekenen, wordt immers traditioneel 
beschouwd als een bevoegdheid die de Koning als hoofd van de uitvoerende macht (op basis van art. 
37 en 107, tweede lid, van de Grondwet) rechtstreeks ontleent aan de Grondwet. Of deze interpretatie 
ook overeenstemt met de wil van de oorspronkelijke grondwetgever, valt sterk te betwijfelen (zie: A. 
DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, 148-158).’ 
851

 Over het ‘versterkt’ legaliteitsbeginsel van artikel 182 van de Grondwet: Arbitragehof nr. 173/2006, 
22 november 2006, R.v.St. nr. 181.152, 17 maart 2008, Barbon-Vega. Eveneens: J. VELAERS, ‘De 
Grondwet en de Krijgsmacht’ in De Grondwet en het inzetten van strijdkrachten, Maklu, 2005, 63-135; 
Ph. VANDE CASTEELE, ‘Gewapende macht en aan de wet voorbehouden aangelegenheden: enkele 
beschouwingen’, R.W. 2005-2006, 921-942. 
852

 R.v.St. nr. 132.337, 14 juni 2004, Ronsse. 
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bevoegdheidstoewijzing aan de uitvoerende macht uitgesloten wordt en dat, daarnaast, ook 

rekening gehouden moet worden met artikel 167, § 1, van de Grondwet, dat aan de Koning de 

bevelvoering over de krijgsmacht opdraagt, hetgeen insluit dat de Koning in de Grondwet zelf de 

bevoegdheid vindt om de rechten en de plichten van de militairen nader te bepalen voor zover zij 

met die bevelvoering verband houden, wat onmiskenbaar het geval is voor het treffen van 

maatregelen wegens misdragingen van de militairen; dat, voorts, ook de minister een 

grondwettelijke status heeft waarop het parlement controle uitoefent, zodat ook hij met bepaalde 

uitvoeringstaken kan worden belast, zowel op het vlak van de uitvoering van de wetten getroffen 

op grond van artikel 182 van de Grondwet als op het vlak van reglementering getroffen 

overeenkomstig artikel 167, § 1, tweede lid van de Grondwet; ’. 

  

396. Voor het overige zijn militairen burgers zoals ook de andere openbare ambtenaren 

dat zijn; de Grondwet zegt niets anders. Artikel 14 van de Tuchtwet, i.e. de wet van 14 

januari 1975, bepaalt dat de militairen dezelfde rechten genieten als de Belgische 

burgers, maar dat de wijze waarop sommige van deze rechten worden uitgeoefend, bij 

deze tuchtwet bepaald worden.853 Deze toevoeging belet in beginsel de wetgever niet 

om in een afzonderlijke wet andere inzichten aan te geven. Hij kan ook instemmen met 

verdragen en conventies die de bestaande rechtsbescherming wijzigen; doorgaans is dit 

in de zin van een verruiming, zij het met een clausule die toelaat de uitoefening van het 

ingestelde grondrecht te beperken in welbepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in het 

belang van de nationale veiligheid). De overheid mag hierbij telkenmale de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet niet uit het oog verliezen: de Belgen zijn gelijk voor de wet en 

het genot van de rechten en vrijheden wordt hen zonder discriminatie verzekerd.854 Dit 

sluit evenwel in militaire aangelegenheden geen bijzondere afweging van de individuele 

en collectieve belangen uit, en evenmin een andere invulling van grondwettelijke, 

wettelijke en EVRM- of IVBPR-beperkingsvoorwaarden.855 Belangrijk hierbij is dat noch 

de Grondwet, noch de bijzondere wet, noch de wet specifieke beperkingen instellen voor 

                                                 
853 Wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht, B.S. 1 februari 1975. 
Artikel 14 bepaalt niet dat militairen dezelfde verplichtingen hebben als de Belgische burgers … 
854

 Aan de orde is dan de vraag wanneer de militairen vergelijkbaar zijn met de andere burgers, en 
wanneer niet. 
855

 ‘In het algemeen is de structuur van de (EVRM- of IVBPR-)bepaling als volgt. Een eerste lid bevat 
de, vaak ruime, omschrijving van het grondrecht, een tweede (eventueel derde en volgende) lid bevat 
de beperkingsmogelijkheid van het grondrecht. De beperkingen moeten bij de wet (loi, law) zijn 
voorzien en nodig zijn in een democratische samenleving in het belang van … (volgt een aantal 
clausuleringen)’ (C. KORTMANN, Constitutioneel recht, Deventer, Kluwer, 2008, 405). Zie J. VANDE 
LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 300 e.v., nr. 464 
e.v. Dit alles met dien verstande dat het voordeel van de ruimste rechtsbescherming ook de militairen 
toekomt. Zie onder meer EVRM, artikel 60; IVBPR, artikel 5, § 2. 
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de toegang van militairen tot het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de 

administratieve of gewone rechtscolleges.856
 

 

397. Artikel 10 van de Grondwet waarborgt de gelijkheid voor de wet en de gelijke 

toegang tot de openbare ambten en is het grondbeginsel voor het ‘ambtenaren-

contentieux’ lato sensu.857 De Raad van State biedt rechtsbescherming op 

scharniermomenten van de militaire loopbaan: de aanwerving 858, de vorming in militaire 

onderwijsinstellingen 859 , het onderbreken of beëindigen van de vorming 860, 

bevorderingsproeven 861, het vaststellen of toekennen van anciënniteit met het oog op 

bevordering 862, bevorderingen in vlakke loopbaan 863 of naar keuze van de Koning 864, 

de mobiliteit 865, het vrijwillig ontslag 866, het verbreken van een (weder)dienstneming 867 

                                                 
856

 De Grondwet verduidelijkt niet welke concrete bevoegdheid precies toekomt aan de gewone of 
administratieve rechtscolleges; dit is evenmin het geval voor het Grondwettelijk Hof in die zin dat de 
bijzondere wetgever bepaalt of het Hof een wetsbepaling kan schorsen en vernietigen. De artikelen 
144 en 145 van de Grondwet bepalen wel dat administratieve rechtscolleges geen geschillen over 
burgerlijke rechten kunnen afhandelen. Vraag is of artikel 160 van de Grondwet, aangenomen in 
1993, geen lex specialis is. Infra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – 
Rechtsherstel en dualisme’. 
857

 Artikel 25 IVBPR waarborgt het recht van toegang tot het openbaar ambt. 
858

 R.v.St. nr. 149.857, 5 oktober 2005, nr. 153.731, 12 januari 2006, Mesri, nr. 153.871, 17 januari 
2006, Gillet, nr. 180.548, 6 maart 2008, X., nr. 186.111, 8 september 2008, Meersman, nr. 192.415, 
20 april 2009, Tielemans. 
859

 R.v.St. nr. 156.223, 13 maart 2006, De Cock, nr. 145.832, 13 juni 2005, Dewelde, nr. 142.937, 11 
april 2005, De Greve, nr. 137.998, 3 december 2004, Alu, nr. 125.810, 28 november 2003, De Cock, 
nr. 115.059, 27 januari 2003, De Cock, nr. 108.700, 3 juli 2002, Piccoli, nr. 107.140, 29 mei 1002, 
Gauthier, nr. 102.508, 14 januari 2002, Van Hespen, nr. 102.509, 14 januari 2002, Bauwens, nr. 
97.913, 19 juli 2001, Jambers, nr. 93.616, 28 februari 2001, Demoulin, nr. 93.385, 19 februari 2001, 
Staelens, nr. 93.384, 19 februari 2001, Stevens, nr. 89.837, 27 september 2000, Frippiat, nr. 89.704, 
89.705, 19 september 2000, Lecocq, nr. 88.317, 27 juni 2000, Karoui, nr. 84.360, 22 december 1999, 
Alu, nr. 83.539, 22 november 1999, Brands, nr. 81.352, 28 juni 1999, Vyncke, nr. 80.099, 5 mei 1999, 
Lecocq, nr. 79.148, 8 maart 1999, De Cock, nr. 78.994, 78.995, 79.001, 26 februari 1999, Lecocq, nr. 
77.267, 30 november 1998, Van Hespen, nr. 77.270, 30 november 1998, Bauwens, nr. 76.010, 30 
september 1998, Soens, nr. 68.916, 16 oktober 1997, De Winter, nr. 57.380, 28 december 1995, 
Coppola, nr. 55.566, 2 oktober 1995, De Greve, nr. 53.796, 19 juni 1995, Denblinden, nr. 52.972, 18 
april 1995, Staelens, nr. 50.784, 19 december 1994, De Greve, nr. 46.437, 7 maart 1994, De Winter, 
nr. 29.760, 15 april 1988, Meyers, nr. 24.349, 17 mei 1984, Waegeneers, 
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 R.v.St. nr. 46.897, 18 april 1994, Rixhon, nr. 55.566, 2 oktober 1995, De Greve, nr. 162.496, 18 
september 2006, Milants, nr. 191.448, 16 maart 2009, Devilder, nr. 192.037, 30 maart 2009, Wauters, 
nr. 192.527, nr. 192.528, 22 april 2009, Sighi.  
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 R.v.St. nr. 76.994, 16 november 1998, nr. 120.623, 16 juni 2003, nr. 179.257, 1 februari 2008, Bels, 
nr. 149.350, 26 september 2005, Haegeman, T.B.P. 2006, 620, nr. 151.297, 14 november 2005, nr. 
195.970, 11 september 2009, de Ghellinck, nr. 192.005, 30 maart 2009, David. 
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 R.v.St. nr. 181.152, 17 maart 2008, Barbon-Vega, nr. 193.644, 29 mei 2009, Ranson, heropening 
van de debatten. 
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 R.v.St. nr. 182.976, 16 mei 2008, Monissen, nr. 157.620, 18 april 2006, nr. 72.985, 3 april 1998, 
Beauclercq. 
864 R.v.St. nr. 69.330, 3 november 1997, Gabriëls, nr. 94.541, 5 april 2001, Achten, nr. 111.134, 8 
oktober 2002, Robert, nr. 118.682, 28 april 2003, Vranckx, T.B.P. 2004, 437, nr. 146.247, 20 juni 
2005, nr. 152.261, 6 december 2005, Bruyns, nr. 162.708, 25 september 2006, Seys, vermeld in B.S. 
17 november 2006, nr. 179.861, 19 februari 2008. 
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 R.v.St. nr. 39.195, 8 april 1992, Robert, nr. 33.326, 3 november 1989, De Groof. 
866

 R.v.St. nr. 86.466, 3 april 2000, nr. 82.793, 11 oktober 1999, Godeyne. 
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of het beëindigen van een (weder)dienstneming 868, het niet-verlengen van vrijwillige 

encadreringsprestaties,869 de geschiktheid voor de dienst 870, de medische 

ongeschiktheid 871, het toekennen van een forfaitair pensioensupplement 872 en het 

toekennen van een verlof voor afwezigheid om gezondheidsredenen 873. Idem dito voor 

tuchtmaatregelen zoals het ontslag van ambtswege 874 en de non-activiteit bij 

tuchtmaatregel 875, evenals voor de schorsing bij ordemaatregel 876.  

  

398. Wat de militaire tuchtstraffen betreft, acht de Raad van State zich daarentegen in 

beginsel onbevoegd of verklaart hij in ieder geval in de regel een annulatieverzoek niet-

ontvankelijk: we hebben het reeds in de afbakening van het onderzoek aangegeven en 

komen er nog uitgebreid op terug. De vraag naar de verantwoording van dit leerstuk is 

gesteld vanuit artikel 10: een rijksambtenaar of politieman kan immers wel een 

terechtwijzing of blaam bij de Raad van State betwisten;877 zo was het eveneens voor 

het personeelslid van de gedemilitariseerde rijkswacht die een militaire tuchtstraf had 

opgelopen.878 Belangrijk om weten is dat deze onbevoegdheid in de ‘kleine’ tucht niet 
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 R.v.St. nr. 170.007, 14 april 2007, nr. 179.786, 18 februari 2008, Weltens, nr. 171.010, 10 mei 
2007, nr. 179.256, 1 februari 2008, Kürten. 
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 R.v.St. nr. 74.503, 24 juni 1998, Sferlazza. 
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 R.v.St. nr. 189.028, 19 december 2008, Godard. 
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 R.v.St. nr. 118.960, 5 mei 2003, Frank. 
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 R.v.St. nr. 182.993, 19 mei 2008, nr. 180.327, 3 maart 2008, Lambrecht. 
872

 R.v.St. nr. 148.577, 5 september 2005, Vanhumbeek. 
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 R.v.St. nr. 152.876, 19 december 2005, Vandenbroucke. 
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januari 1999, nr. 79.004, 1 maart 1999, Rampelberg, nr. 86.476, 3 april 2000, Ryserhove, nr. 91.525, 
11 december 2000, Harmsen, nr. 110.250, 16 september 2002, Durand, nr. 115.058, 27 januari 2003, 
nr. 126.819, 5 januari 2004, nr. 137.409, 22 november 2004, Rijnders.  
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92.470, 22 januari 2001, Vandensteen, nr. 117.610, 26 maart 2003, Abbeels, nr. 128.525, 18 februari 
2004, De Brackeleer, nr. 132.337, 14 juni 2004, Ronsse, nr. 138.000, 3 december 2004, Collart, nr. 
168.469, 5 maart 2007, Van Looy. 
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 R.v.St. nr. 89.837, 27 september 2000, Frippiat, nr. 95.290, 11 mei 2001, Pirson, nr. 134.963, 15 
september 2004, Chassard, nr. 134.964, 15 september 2004, Renard, nr. 139.642, 24 januari 2005, 
Debeuckelaere, nr. 140.818, 16 februari 2005, Renard, nr. 145.433, 6 juni 2005, Ceelen, nr. 166.656, 
15 januari 2007, Sathory. 
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 R.v.St. nr. 122.807, 15 september 2003, Philip (waarschuwing met ongunstige vermelding, 
gehandhaafd door de commandant van de rijkswacht), nr. 177.494, 30 november 2007, Chakroun 
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 R.v.St. nr. 69.324, 3 november 1997, Plaetinck. Zie ‘Uittreksel uit het verslag van de Eerste 
Auditeur-Afdelingshoofd VAN NOTEN’, T.B.P. 1998, 147. Supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – 
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wordt verantwoord door het gegeven dat de hoven en rechtbanken bevoegd (zouden) 

zijn.879
 

  

 

399. Zoals reeds geschreven, is de heisa omtrent het reilen en zeilen van het Militair 

Hospitaal in Neder-over-Heembeek ondertussen aanleiding geweest voor 

jurisprudentiële verduidelijkingen inzake geschillen van militair bestuur.880 De Raad van 

State achtte in 2004 het verzoekschrift tot schorsing van de aanwijzing en de interne 

mutatie van een officier-arts ontvankelijk.881 Tot driemaal toe beval de Raad van State de 

schorsing, de laatste maal met voorlopige maatregelen en een dwangsom.882 Er zouden 

evenveel vernietigingsarresten volgen.883
 Of deze rechtshulp voor de militairen de facto 

zo afdoende is geweest, is dan weer een andere zaak.884 De Raad van State houdt ook 

in militaribus de hand aan bestuursrechtelijke klassiekers, zoals het onderscheid tussen 

hoorplicht en recht van verdediging.885
 

 

400. Het onderzoek van de (gedeeltelijke?) jurisdictionele immuniteit van de militaire 

tuchtstraffen leidt ook tot de vraag of het uitblijven van een (on)rechtstreekse 

jurisdictionele controle de artikelen 159 en 160 van de Grondwet niet veronachtzaamt.886 

Wat met een ontslag van ambtswege dat verantwoord wordt, onder meer wat de 

strafmaat betreft, door voorgaande militaire tuchtstraffen waarvan de legaliteit niet wordt 
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 De bevoegdheid van de justitiële rechter is in militaribus niet uitgesloten: men vergelijke R.v.St. nr. 
181.160, 17 maart 2008, Dassonville (terugbetaling vormingskosten na ontslag) en R.v.St. nr. 
193.245, 12 mei 2009, Thiry (terugbetaling vormingskosten na onderbreking van de vorming). Zie 
eveneens R.v.St. nr. 196.547, 1 oktober 2009, Van Straelen: het gegeven dat het bestuur de Raad 
van State aanwijst, is nog geen reden om ipso facto te besluiten tot diens bevoegdheid. 
880

 Supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – De deur op een kier?’. Voor enkele interpellaties: Kamer, 
Verslag van de Commissie van Landsverdediging, 29 juni 2004. 
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 R.v.St. nr. 131.903, 28 mei 2004, Pirson.  
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 R.v.St. nr. 131.903, 28 mei 2004, nr. 132.223, 4 juni 2004 en nr. 135.403, 24 september 2004, 
Pirson. 
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 R.v.St. nr. 151.518, 151.519, 151.520, 22 november 2005, Pirson. 
884
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spreken over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift: zie R.v.St. nr. 151.789, 28 november 2005, 
De Buck; aan de orde was de vervanging in de functie van ‘Installation Safety Officer’. 
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 R.v.St. nr. 177.506, 30 november 2007, Kanusagi (ordemaatregel tegen een chauffeur van een 
militair attaché). 
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 Artikel 159 Grondwet: ‘De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke 
besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.’ Artikel 160 
Grondwet: ‘Er bestaat voor geheel België een Raad van State, waarvan de samenstelling, de 
bevoegdheid en de werking door de wet worden bepaald. De wet kan evenwel aan de Koning de 
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van State doet bij wege van arrest uitspraak als administratief rechtscollege en geeft advies in de door 
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KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 65, nr. 73, p. 145-147, nr. 
268-270. 
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onderzocht?887 Ook artikel 12 van de Grondwet is niet ver. Wat immers met een 

vrijheidsberovende tuchtstraf, opgelegd met uitstel, eenmaal betrokkene een nieuwe 

tuchtstraf oploopt en de voorwaarden voor het (behoud van het) uitstel niet meer zijn 

vervuld? Dit zijn allerlei aandachtspunten die in dit onderzoek aan bod komen. 

                                                 
887

 Zie de wet van 9 juli 1951 houdende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de 
Zeemacht B.S. 4 augustus 1951. Krachtens artikel 12, 6° kon het ontslag van ambtswege onder meer 
uitgesproken worden, nogmaals na advies van een onderzoeksraad, in geval van desertie die alleen 
een tuchtstraf tot gevolg had gehad. 
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V.I.II Raad van State en militaire tuchtstraffen: de rode draad 

 

 
De ratio van het leerstuk van de jurisprudentiële immuniteit van de militaire tuchtstraf berust op 
het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht. Zo is te lezen in het arrest-Bellemans (1999), 
waarbij de Raad van State een verzoek tot vernietiging van een militaire tuchtstraf van twee 
dagen eenvoudig arrest niet-ontvankelijk verklaarde: 
 

‘Considérant qu’il y a lieu de distinguer les mesures statutaires qui peuvent être prises à l’égard 

des militaires, et qui sont susceptibles d’être annulées par le Conseil d’Etat, des punitions 

disciplinaires infligées sur la base de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline 

des forces armées qui, en principe, ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation; qu’en 

effet, au cours des débats qui précédèrent le vote de la loi portant création du Conseil d’Etat, il a 

été déclaré tant par les Ministres de l’Intérieur successifs que par le rapporteur au Sénat, que les 

questions de pure discipline militaire ne relevaient pas de la compétence d’annulation du Conseil 

d’Etat; (…)’  
 
met de toevoeging: ‘Considérant que le principe de l’exclusion de la compétence du Conseil 

d’Etat quant à la "petite discipline" a notamment été confirmé au cours des travaux préparatoires 

de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du 

cadre actif de la gendarmerie; qu’en outre, la spécificité de la discipline militaire a été soulignée 

par la Cour d’arbitrage dans son arrêt nr. 59/97; ’. 
 
 
De – voornamelijk vooroorlogse – parlementaire bespreking van de Raad van State-wet, 
aangenomen in 1946, bevat inderdaad tussenkomsten in de zin van een – door de Raad van 
State nader te bepalen – ‘onbevoegdheid’ in het militair tuchtcontentieux, een uitsluiting die artikel 
14 R.v.St.-wet evenwel niet met zoveel woorden voorschrijft. Kreeg destijds geen gevolg het 
voorstel, van de minister van Landsverdediging, om een Raad van State sui generis op te richten 
waarin twee staatsraden zouden zetelen. 
 
Na een wetswijziging in 1999 vermeldt artikel 14, § 1 R.v.St.-wet naast de ‘administratieve 
overheden’ ook ‘de wetgevende vergaderingen en hun organen, daarbij inbegrepen de 
ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, het Rekenhof en het Arbitragehof, evenals de 
organen van de rechterlijke macht en de Hoge Raad voor de Justitie’. Deze uitbreiding van de 
bevoegdheid is beperkt tot personeelsaangelegenheden en openbare aanbestedingen. 
 
De wet van 15 september 2006 neemt de Raad van State en de administratieve rechtscolleges 
op in deze nieuwe limitatieve opsomming van artikel 14, § 1 R.v.St.-wet, dit uiteraard nog steeds 
naast de 'onderscheiden administratieve overheden'. 
 
 
Deze uitbreiding van de arrestbevoegdheid (25 mei 1999 en 15 september 2006) werd niet 
aangenomen om redenen die verband houden met een (eventuele) jurisdictionele immuniteit van 
penitentiaire of militaire ‘tuchtstraffen’, maar wel wegens een contentieux met als knelpunt het 
toekennen van de kwalificatie ‘administratieve overheid’ aan instellingen die het niet zijn op grond 
van een louter organieke benadering. 
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401. Wat de militaire tuchtstraffen betreft, acht de Raad van State zich daarentegen in 

beginsel onbevoegd.888 De ratio van het leerstuk van het leerstuk van de jurisprudentiële 

immuniteit van deze sancties berust op het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht, 

met andere woorden militaire ‘tuchtstraffen’ tegenover ‘tuchtmaatregelen’. Hieraan 

herinnert de Raad van State in het arrest-Bellemans, waarbij een verzoek tot vernietiging 

van een militaire tuchtstraf van twee dagen eenvoudig arrest niet-ontvankelijk werd 

verklaard: 889  

 

‘Considérant qu’il y a lieu de distinguer les mesures statutaires qui peuvent être prises à l’égard 

des militaires, et qui sont susceptibles d’être annulées par le Conseil d’Etat, des punitions 

disciplinaires infligées sur la base de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline 

des forces armées qui, en principe, ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation; qu’en 

effet, au cours des débats qui précédèrent le vote de la loi portant création du Conseil d’Etat, il a 

été déclaré tant par les Ministres de l’Intérieur successifs que par le rapporteur au Sénat, que les 

questions de pure discipline militaire ne relevaient pas de la compétence d’annulation du Conseil 

d’Etat; Considérant que le principe de l’exclusion de la compétence du Conseil d’Etat quant à la 

"petite discipline" a notamment été confirmé au cours des travaux préparatoires de la loi du 24 

juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la 

gendarmerie; qu’en outre, la spécificité de la discipline militaire a été soulignée par la Cour 

d’arbitrage dans son arrêt nr. 59/97; ’. 

 

402. Al bepaalt artikel 14 R.v.St.-wet niet dat de Raad van State onbevoegd is om een 

militaire tuchtstraf te vernietigen, toch bevatten de vooroorlogse parlementaire 

besprekingen van de Raad van State-wet (1946) inderdaad tussenkomsten in de zin van 

een (on)bevoegdheid in militaire tuchtzaken die de Raad van State zelf nader zou 

bepalen. Dit heeft voormelde rechtspraak ertoe geleid het leerstuk van de jurisdictionele 

immuniteit van de sancties in de 'kleine' tucht vorm te geven. Kreeg destijds geen gevolg 

het voorstel, van de minister van Landsverdediging, om een Raad van State sui generis 

op te richten waarin twee staatsraden zouden zetelen.890 

 

                                                 
888 R.v.St. nr. 118, 31 augustus 1949, Laforêt, R.J.D.A. 1949, 202, noot F. REMION en R.W. 1949-50, 
866, noot J. DE MEYER; R.v.St. nr. 4.127, 4 maart 1955, R.J.D.A. 1955, 136, noot H. VLIEBERGH; 
R.v.St. nr. 5.756, 11 juli 1957, François, nr. 5.757, 11 juli 1957, Legrand, nr. 8.640, 6 juni 1961, Martin, 
nr. 11.671, 2 maart 1966, De Graeve, nr. 13.162, 11 oktober 1968, Waty, Arr. et Av. Cons. Etat 1968, 
735 , nr. 13.180, 23 oktober 1968, De Letter, nr. 19.602, 2 mei 1979, Parmentier, nr. 23.956 en 
23.957, 9 februari 1984, Vanderkerken. 
889 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. 
890

 Pasin. 1946, 1215-1217. 
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403. Na een wijziging in 1999 vermeldt artikel 14 R.v.St.-wet, naast de ‘administratieve 

overheden’, ook ‘de wetgevende vergaderingen en hun organen, daarbij inbegrepen de 

ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, het Rekenhof en het Arbitragehof, 

evenals de organen van de rechterlijke macht en de Hoge Raad voor de Justitie’.891 

Deze aanvullende bevoegdheid, beperkt tot personeelsaangelegenheden en openbare 

aanbestedingen, werd niet aangenomen om redenen die verband houden met de 

eventuele jurisdictionele immuniteit van de penitentiaire en militaire tuchtstraffen, die dan 

per hypothese geen ‘akte’ in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet zouden (kunnen) zijn, maar 

wel wegens een bijzonder objectief contentieux waarin het toekennen van de kwalificatie 

‘administratieve overheid’ aan instellingen die louter op grond van een organieke 

benadering het niet waren, het knelpunt was.  

 

404. De parlementaire werkzaamheden vermelden niets over het militair of penitentiair 

tuchtcontentieux. Dat de krijgsmacht in de limitatieve opsomming van de instellingen, 

waarvan de genoemde beslissingen voortaan onder de bevoegdheid van de Raad van 

State vallen, ontbreekt, houdt dus nog niet in dat de wetgever disciplinaire beslissingen 

van penitentiaire en militaire overheden heeft willen uitsluiten van de bevoegdheid van 

de Raad van State, het weze in 1999 of in 2006.892 Tenzij uiteraard er ab initio sprake 

was, in het objectief contentieux, van een uitsluiting van de penitentiaire of militaire 

tuchtstraffen – per hypothese geen (aanvechtbare) ‘akte’ in de zin van artikel 14 R.v.St.-

wet – , en de wetgever het een halve eeuw later tot tweemaal toe heeft gehouden bij een 

bevestiging van deze uitsluiting. 

                                                 
891

 Wet van 25 mei 1999, B.S. 22 juni 1999.  
892

 De wet van 15 september 2006 neemt de Raad van State en de administratieve rechtscolleges op 
in de limitatieve opsomming van het nieuw artikel 14, § 1 R.v.St.-wet, dit naast de 'onderscheiden 
administratieve overheden’: B.S. 6 oktober 2006. De wet van 15 mei 2007 bepaalt dat ‘artikel 159 van 
de Grondwet eveneens van toepassing is op de in (artikel 14, § 1, 2°) bedoelde akten en 
reglementen’. B.S. 8 juni 2007. 
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V.I.III Strafzaken en vrijheidsberoving 

 
Krachtens artikel 12, 3de lid van de Grondwet, moet de rechter ten laatste vierentwintig uur na de 
aanhouding tussenkomen. Eén zaak is de vrijheidsbeneming – ze gaat in zodra men niet meer 
beschikt over de vrijheid van komen en gaan –; een andere zaak is het quantum aan 
vrijheidsberoving voordat (ten laatste) de grondwettelijke waarborg van artikel 12, 3de lid tegen het 
overheidsoptreden uitwerking moet hebben en in het (straf)dossier de justitiële rechter een 
beslissing over de vrijheidsberoving genomen moet hebben. 
 
Overeenkomstig het legaliteitsbeginsel van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet moet de 
formele wet de reden(en) voor aanhouding bepalen; artikel 12, 3de lid van de Grondwet, is geen 
vrijgeleide voor de rechter om zonder wettelijke regeling iemand aan te houden, ook al verzoekt 
een bestuur hierom en machtigt de Grondwet (enkel) de rechter om iemand te laten aanhouden. 
 
Er is sprake van vrijheidsberoving (in de zin van artikel 12 van de Grondwet) eenmaal de 
disciplinair gestrafte militair niet meer beschikt over zijn vrijheid van komen en gaan of buiten de 
diensturen taken tegen zijn wil uitvoert. Dit was het geval voor de Hollandse tuchtregeling die de 
(Belgische) officier machtigde om straffen zoals het kwartierarrest tot 21 dagen, het arrest zonder 
acces tot 14 dagen en de cachotstraf tot 21 dagen op te leggen. Van vrijheidsberoving is 
eveneens sprake voor het zwaar arrest met of zonder opsluiting in een militair kwartier, en zo is 
het ook voor het huisarrest – een nieuwigheid, ingevoerd in het tuchtreglement van 23 augustus 
2005 – en voor het consigne en het eenvoudig arrest, beide uitgevoerd buiten de diensturen.  
 
Tegen het (mogelijke) besluit, in militaire tuchtzaken s.s., van de toepasselijkheid van artikel 12 
kan men niet inbrengen dat de waarborgen van artikel 12, 2de en 3de lid slechts gelden in ‘zuivere’ 
strafzaken, d.w.z. in een procedure waarbij, enerzijds, de wet het misdrijf formeel bestraft met 
een politionele, correctionele of criminele straf – ‘nullum crimen sine lege’ – en, anderzijds, de 
justitiële rechter een straf kan uitspreken die een dubbele doelstelling heeft, namelijk vergelding 
en resocialisering. Van strafzaken zou dan enkel sprake zijn in het strafcontentieux dat de 
(formele) wet aan de strafrechter heeft toevertrouwd. Men gaat met een dergelijke organieke 
benadering voorbij aan het gegeven dat de termen ‘straf’ en ‘vervolging’ autonome 
grondwettelijke begrippen zijn waarop de wetgever acht moet slaan, hoe ruim ook zijn 
bevoegdheid is. Zoals een administratieve geldboete als sanctie in de zin van artikel 6 EVRM 
aangemerkt kan worden, heeft de materiële benadering van de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet tot gevolg dat waarborgen die gelden inzake strafrecht en strafvordering, toepasselijk 
kunnen zijn buiten formele strafzaken. 
 
Ook buiten het formele militaire straf- en tuchtcontentieux kan er sprake zijn van vrijheids-
beperking of -beroving: men denke aan de collocatie van geesteszieken die geen misdrijf hebben 
gepleegd. De waarborg van vrijheid van de persoon is algemeen: artikel 12, 1ste lid komt ook toe 
aan diegene die geen straf in de zin van artikel 14 van de Grondwet oploopt en evenmin vervolgd 
wordt in de zin van artikel 12, 2de lid. Aangenomen wordt dat de wetgever op de uitoefening van 
de vrijheid van de persoon verantwoorde beperkingen kan instellen.  
 
Haast niets verplicht de wetgever in straffen in de zin van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet 
te voorzien wanneer de gedraging van een ambtenaar, militair of magistraat als een tekortkoming 
aan zijn ambtsplichten of aan de waardigheid van zijn ambt beschouwd kan worden.  
 
De bevoegde overheid – de wetgever voor krijgsmacht, politiediensten en magistratuur, de 
Koning voor het rijksbestuur – heeft in beginsel de handen vrij bij de keuze van een tuchtregime. 
Wanneer ze ervoor kiest een schuldig gedrag te bestraffen met een vrijheidsberovende tuchtstraf, 
moet ze de Grondwet in acht nemen, inzonderheid de artikelen 10 en 12 van de Grondwet. Deze 
laatste grondwetsbepaling wordt met andere woorden niet geneutraliseerd door het gegeven dat 
vrijheidsbeneming of -beperking enkel een bepaalde doelgroep betreft. 
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405. Krachtens artikel 12, 3de lid van de Grondwet moet de rechter ten laatste 

vierentwintig uur na de aanhouding tussenkomen. Eén zaak is de vrijheidsberoving – ze 

gaat in zodra men niet meer beschikt over de vrijheid van komen en gaan – ; een andere 

zaak is het quantum aan vrijheidsberoving voordat (ten laatste) de grondwettelijke 

waarborg van artikel 12, 3de lid tegen het overheidsoptreden uitwerking moet hebben en 

in het (straf)dossier de justitiële rechter een beslissing over de vrijheidsberoving 

genomen moet hebben. Overeenkomstig het legaliteitsbeginsel van de artikelen 12 en 

14 van de Grondwet moet de formele wet de reden(en) voor de aanhouding bepalen; 

artikel 12, 3de lid van de Grondwet is geen vrijgeleide voor de (straf)rechter om zonder 

wettelijke regeling iemand aan te houden, ook al verzoekt een bestuur hierom en 

machtigt de Grondwet de justitiële rechter om iemand te laten aanhouden. 

 

406. Er is sprake van vrijheidsberoving (in de zin van artikel 12 van de Grondwet), 

eenmaal de disciplinair gestrafte militair niet meer beschikt over zijn vrijheid van komen 

en gaan of buiten de diensturen taken tegen zijn wil uitvoert. Dit was het geval voor de 

Hollandse tuchtregeling (1814-1815) die de (Belgische) officier machtigde om straffen 

zoals het kwartierarrest tot eenentwintig dagen, het arrest zonder acces tot veertien 

dagen en de cachotstraf tot eenentwintig dagen op te leggen. Van vrijheidsberoving is 

eveneens sprake in het kader van de Tuchtwet van 14 januari 1975 voor het zwaar 

arrest, met of zonder opsluiting in een militair kwartier; het is niet anders voor het 

huisarrest – een nieuwigheid, ingevoerd in het tuchtreglement van 23 augustus 2005 – 

en het consigne en het eenvoudig arrest, beide uitgevoerd buiten de diensturen.  

  

407. Tegen het besluit, in militaire tuchtzaken s.s., van de toepasselijkheid van artikel 12 

van de Grondwet kan men niet inbrengen dat de waarborgen van artikel 12, 2de en 3de lid 

slechts gelden in ‘zuivere’ strafzaken, d.w.z. in een procedure waarbij, enerzijds, de wet 

het mogelijke misdrijf formeel bestraft met een politionele, correctionele of criminele straf 

– 'nullum crimen sine lege' – en, anderzijds, de justitiële rechter een straf kan uitspreken 

die een dubbele doelstelling heeft, namelijk vergelding en resocialisering. Van strafzaken 

zou dan enkel sprake (kunnen) zijn in het strafcontentieux dat de (formele) (straf)wet aan 

de strafrechter heeft toevertrouwd. Men gaat met een dergelijke organieke benadering 

voorbij aan het gegeven dat de termen ‘straf’ en ‘vervolging’ autonome grondwettelijke 

begrippen zijn waarop de wetgever acht moet slaan, hoe ruim zijn bevoegdheid ook is. 

Zoals een administratieve geldboete kan worden gekwalificeerd als sluitstuk van een 

‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM, heeft de materiële internrechtelijke 
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benadering tot gevolg dat waarborgen die gelden inzake strafrecht en strafvordering, 

toepasselijk kunnen zijn buiten de formele strafprocedure om. 

 

408. De waarborg van de vrijheid van de persoon is algemeen: artikel 12, 1ste lid belangt 

derhalve ook de persoon aan die noch een straf in de zin van artikel 14 van de Grondwet 

oploopt, noch vervolgd wordt in de zin van artikel 12, 2de lid. Buiten de klassieke formele 

militaire straf- en tuchtcontentieux kan er met andere woorden ook sprake zijn van 

vrijheidsbeperking of -beroving: men denke aan de collocatie van geesteszieken die 

geen misdrijf hebben gepleegd. Aangenomen wordt dat de wetgever op de uitoefening 

van de vrijheid van de persoon verantwoorde beperkingen kan instellen. Dit neemt niet 

weg dat strafzaken uiteraard het domein bij uitstek zijn waar het gehele artikel 12 van de 

Grondwet toepassing vindt. Opmerkelijke uitzondering op de vierentwintig uur-termijn is 

de regeling voor asielzoekers wier aanhouding (ten belope van één of twee maanden, 

eventueel op beperkte wijze verlengd in uitzonderlijke gevallen) als geoorloofde 

preventieve ordemaatregel wordt aangemerkt, mede wegens juridische waarborgen die 

het mogelijk maken de wettigheid ervan te toetsen.893 

 

409. Wanneer men het oorlogsstrafrecht en het humanitair recht buiten beschouwing 

laat, verplicht haast niets en zeker geen andere grondwetsbepaling de wetgever om in 

straffen in de zin van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet te voorzien wanneer de 

gedraging van een ambtenaar, militair of magistraat als een tekortkoming aan zijn 

ambtsplichten of aan de waardigheid van zijn ambt beschouwd kan worden.894 Nog 

anders gezegd: als de overheid weinig voelt voor een jurisdictionele controle die zij moet 

instellen en uitwerken, kan zij nog steeds afzien van de ontworpen tuchtregeling; geen 

enkele grondwetsbepaling verplicht de wetgever om in een militair tuchtrecht te voorzien, 

het gelijkheidsbeginsel en eventuele verdragsbepalingen niet te na gesproken. 

 

410. Voormelde bevindingen brengen geenszins het onderscheid tussen strafrecht en 

tuchtrecht op de helling. De bevoegde overheid – de wetgever voor de krijgsmacht, de 

geïntegreerde politiedienst en de magistratuur; de Koning voor het rijksbestuur – heeft 

de handen vrij bij de keuze van een tuchtregime. Voorbehoud is wel dat wanneer de 

overheid ervoor kiest een schuldig gedrag te (laten) bestraffen met een 

                                                 
893

 Grondwettelijk Hof nr. 95/2008, 26 juni 2008, B.69. Eveneens J. VANDE LANOTTE en G. 
GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 437, nr. 653, noot 107, met 
verwijzing naar Arbitragehof nr. 43/98, 22 april 1998. 
894

 Over de weerslag van het oorlogsstrafrecht en het humanitair recht: G. COOLEN, Militair strafrecht, 
Deventer, Kluwer, 2008, p. 3-4, nr. 1.3. Over de verplichting om de naleving van bv. artikel 4 EVRM te 
verzekeren met strafsancties: EHRM (Grote Kamer) 26 juli 2005, Siladin t. Frankrijk. 
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vrijheidsberovende tuchtsanctie, ze ook de vereisten van artikel 12 van de Grondwet in 

acht moet nemen. Deze grondwetsbepaling wordt met andere woorden niet 

geneutraliseerd door het gegeven dat de vrijheidsbeneming enkel een bepaalde 

doelgroep betreft of formeel ondergebracht wordt in het tuchtcontentieux. 
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V.I.IV Militair strafrecht 

 
Het militair tuchtrecht, ingesteld door de Tuchtwet van 14 januari 1975, kan wegens zijn 
strafrechtelijke inkleuring, inzonderheid de vrijheidsberovende tuchtstraffen, gerekend worden tot 
het militair of disciplinair strafrecht, ook al maakt het geen deel uit van het formeel strafrecht.  
 
Deze (her)kwalificatie houdt in dat de beginselen van het strafrecht in de ‘kleine’ tucht van 
toepassing zijn, tenzij de wetgever er anders over heeft beslist en hierop niets aan te merken valt 
vanuit een grondwettelijke of verdragsrechtelijke invalshoek. 
 
Het militair tuchtrecht vertoont andere strafrechtelijke facetten en aanknopingspunten dan het 
gegeven dat vrijheidsberovende tuchtsancties straffen in de zin van de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet zijn. Zo het wettelijk verbod om een tuchtstraf op te leggen voor dezelfde feiten 
waarvoor de (militaire) strafrechter de militair heeft veroordeeld; zo ook de bevoegdheid van de 
strafrechter om militaire tuchtstraffen op te leggen in plaats van militaire straffen.  
 
Verder kan de militaire tuchtstraf met uitstel van drie maanden tot twee jaar worden opgelegd: dit 
uitstel zal niet herroepen worden wanneer de militair gedurende de proefperiode noch arreststraf, 
noch veroordeling voor een misdrijf bepaald bij het Militair Strafwetboek, oploopt. De militair van 
het actief kader die zich niet aanbiedt om een dienst van algemeen belang uit te voeren, maakt 
zich schuldig aan een ‘NIET-UITVOERING van een bevel (tuchtvergrijp of strafrechtelijk misdrijf) 
en niet aan een afwezigheid op het appel van de gestraften’, aldus het nieuwe tuchtreglement. 
 
Wanneer een Belgische militair één of meer zware tuchtvergrijpen heeft begaan, kan hij in zijn 
eenheid onder toezicht worden geplaatst indien deze maatregel vereist is in het belang van het 
onderzoek of van de handhaving van de orde. Deze maatregel wordt genomen door de 
korpscommandant of door zijn gemachtigde die het commando waarneemt en mag de 
vierentwintig uur niet te boven gaan. Voor de uitvoering van een straf wordt rekening gehouden 
met de periode van ondertoezichtstelling die is voorafgegaan – ontegensprekelijk een 
vrijheidsberoving – en waarvoor deze maatregel wordt gelijkgesteld met een arreststraf. 
 
Ook de inbreng van het openbaar ministerie wijst op een strafrechtelijke inkleuring. Zo kon een 
krijgsauditeur in de tuchtraad van beroep zetelen als raadgever op grond van het K.B. van 4 
februari 1972; het openbaar ministerie werd eveneens ingeschakeld als raadgever in de 
tuchtraad, ingesteld bij het K.B. van 30 december 1959. Een overblijfsel ervan is te lezen in artikel 
34 van de Tuchtwet van 14 januari 1975, dat het tuchtcomité voor opperofficieren instelt. 
 
Niet alleen in België zijn militair strafrecht en tuchtrecht met elkander nauw verweven. In 
Nederland heeft men gekozen voor (het behoud van) een strafrechtelijke aanpak en de wetgeving 
inzake het klachtrecht voor bestuurshandelingen geldt niet wat militaire tuchtstraffen betreft. Daar 
evolueerde de ‘Hollandse’ regeling van 1814-1815 wel anders dan in België, al was het maar 
omdat de wetgever vaker is tussengekomen om al dan niet gevolg te geven aan adviezen van 
commissies die in het vooruitzicht van een herziening ingesteld werden. De huidige tuchtregeling 
kent vier straffen: berisping, geldboete, strafdienst en uitgaansverbod. De procedure bestaat uit 
een eerste aanleg, een beklag bij de meerdere van de strafoplegger en beroep bij een militaire 
kamer van een rechtscollege van de rechterlijke macht; het openbaar ministerie kan desgewenst 
zijn oordeel over de zaak kenbaar maken aan de militaire kamer. 
 
In Luxemburg maakt de Hollandse wetgeving (1814-1815) in 1979 plaats voor een enkele 
tuchtschaal, van vermaning tot het ontslag van ambtswege met daartussen vrijheidsberovende 
arreststraffen. Jurisdictioneel toezicht is de bevoegdheid van de administratieve rechtbanken. 
 
Eén zaak is het te weten of de militaire tuchtaangelegenheid gerekend kan worden tot het militair 
strafrecht; een tweede is het de specificiteit van het militair tuchtrecht te verklaren; ten slotte is 
het nog iets anders te weten of er in militaire tuchtzaken sprake is van een jurisdictionele 
immuniteit en, zo ja, of zo’n onschendbaarheid geoorloofd is. 
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411. Het militair tuchtrecht waarin de Tuchtwet van 14 januari 1975 voorziet, kan 

wegens zijn strafrechtelijke inkleuring, meer bepaald de vrijheidsberovende tuchtstraffen, 

gerekend worden tot het (materieel) militair strafrecht, ook al maakt het geen deel uit van 

het formeel strafrecht en werd het Hollandse tuchtregime verzacht door het verlagen van 

het quantum aan maximale vrijheidsberoving of -beperking. Deze (dis)kwalificatie houdt 

in dat de beginselen van strafrecht van toepassing zijn, tenzij de wetgever er anders 

over heeft beslist en hierop niets aan te merken valt vanuit een grondwettelijke of 

verdragsrechtelijke invalshoek. 

 

412. Naast het gegeven dat vrijheidsberovende tuchtsancties straffen in de zin van de 

artikelen 12 en 14 van de Grondwet zijn, vertoont het militair tuchtrecht nog andere 

strafrechtelijke facetten. Zo het wettelijk verbod om een tuchtstraf op te leggen voor 

dezelfde feiten waarvoor de (militaire) strafrechter de militair heeft veroordeeld;895 zo ook 

de bevoegdheid van de strafrechter om militaire tuchtstraffen op te leggen in plaats van 

militaire straffen.896 Van recidive is sprake wanneer de militair zich binnen een termijn 

van zes maanden schuldig maakt aan een krijgstuchtelijk vergrijp dat van dezelfde aard 

is als de feiten waarvoor hij werd veroordeeld of tuchtrechtelijk gestraft.897  

 

413. Verder kan de militaire tuchtstraf met uitstel van drie maanden tot twee jaar worden 

opgelegd: dit uitstel zal niet herroepen worden wanneer de militair gedurende de 

proefperiode noch arreststraf noch veroordeling voor een misdrijf, bepaald bij het Militair 

Strafwetboek, oploopt.898 De militair van het actief kader die zich niet aanbiedt om een 

dienst van algemeen belang uit te voeren, maakt zich schuldig aan een ‘NIET-

UITVOERING van een bevel (tuchtvergrijp of strafrechtelijk misdrijf) en niet aan een 

afwezigheid op het appel van de gestraften’, aldus het bestuurlijk tuchtreglement.899  

 

414. Wanneer een Belgische militair één of meer zware tuchtvergrijpen heeft begaan, 

kan hij in zijn eenheid onder toezicht worden geplaatst indien deze maatregel vereist is 

in het belang van het onderzoek of van de handhaving van de orde; deze maatregel 

wordt genomen door de korpscommandant of zijn gemachtigde die het commando 

                                                 
895

 Wet van 14 januari 1975, artikel 43. 
896

 Militair Strafwetboek, artikel 59. 
897

 Wet van 14 januari 1975, artikel 28, 1ste lid. De Franse tekst heef het over ‘condamné ou puni’, niet 
over ‘condamné ou puni disciplinairement’. 
898

 K.B. van 19 juni 1980, artikelen 26 en 27. 
899

 Nota DGHR-REG-CARDI-001 (46 p.), Tuchtreglement A2 van 23 augustus 2005, punt 202. 
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waarneemt en mag de vierentwintig uur niet te boven gaan; voor de uitvoering van een 

straf wordt rekening gehouden met de periode van ondertoezichtstelling die is 

voorafgegaan – ontegensprekelijk een vrijheidsbeneming – en waarvoor deze maatregel 

wordt gelijkgesteld met een arreststraf.900 

 

415. Niet alleen in België zijn militair strafrecht en tuchtrecht met elkander nauw 

verweven. In Nederland heeft men gekozen voor (het behoud van) een strafrechtelijke 

aanpak en de wetgeving inzake het klachtrecht voor bestuurshandelingen geldt niet, wat 

militaire tuchtstraffen betreft. Daar evolueerde de ‘Hollandse’ regeling (1814-1815) wel 

anders dan in België, al was het maar omdat de wetgever vaker is tussengekomen om al 

dan niet gevolg te geven aan adviezen van commissies die in het vooruitzicht van een 

herziening ingesteld werden.901 De huidige tuchtregeling kent vier straffen: berisping, 

geldboete, strafdienst en uitgaansverbod. De procedure bestaat uit een eerste aanleg, 

een beklag bij de meerdere van de strafoplegger en beroep bij een militaire kamer van 

een rechtscollege van de rechterlijke macht; het openbaar ministerie kan desgewenst 

zijn oordeel over de zaak kenbaar maken aan de militaire kamer.  

  

416. In Luxemburg maakt de oorspronkelijke Hollandse wetgeving (1814-1815) in 1979 

plaats voor een enkele tuchtschaal, van de vermaning tot het ontslag van ambtswege 

met daartussen vrijheidsberovende arreststraffen.902 Jurisdictioneel toezicht is de 

bevoegdheid van de administratieve rechtcolleges. Verder kan de strafrechter in geval 

van verzachtende omstandigheden de gevangenisstraf of de straffen van afzetting of 

verlaging in graad vervangen door een tuchtsancties die het dubbele kan belopen van 

wat het tuchtreglement bepaalt.903 Wellicht had men de vrijheidsberovende tuchtstraffen 

voor ogen, maar een andere sanctie (zoals een geldboete) is niet uitgesloten. Ten slotte 

kan de militaire auditeur de zaak verwijzen naar de korpstucht in geval van minder 

ernstige feiten.904 De bevindingen over het Belgische militair tuchtrecht – namelijk dat er 

nog steeds sprake is van disciplinair strafrecht – zijn, mutatis mutandis, ook hier van 

toepassing. 

  

417. De bevindingen over de herkwalificatie, in de Benelux-landen, van het militair 

tuchtrecht tot disciplinair strafrecht of strafrechtelijk tuchtrecht, gelden als het ware 

mutatis mutandis voor Frankrijk omdat vrijheidsberovende sancties er nog een 
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 G. COOLEN, Militair tuchtrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 8-9. 
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 Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique, Mémorial 26 april 1979. 
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 Militair strafwetboek, artikel 70. 
904 Wetboek militaire strafprocedure, artikel 21, 3de lid. 
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bijzondere plaats hebben. De wet van 24 maart 2005 concretiseert de laatste algemene 

hervorming.905 Het disciplinair luik voorziet in tuchtsancties – ‘sanctions disciplinaires’ – 

en professionele sancties – ‘sanctions professionnelles’ – ; voor een zelfde feit is cumul 

van een tuchtsanctie en een professionele sanctie toegelaten.906 De nieuwe 

tuchtsancties zijn opgenomen in een enkele schaal, van de waarschuwing tot het 

schrappen uit de kaders of de verbreking van de dienstneming, waarbij drie groepen 

onderscheiden worden. De eerste groep omvat zes sancties: de waarschuwing, het 

consigne, de vermaning, de blaam, de arreststraffen en de blaam van de minister van 

Defensie. De tweede groep omvat drie sancties: de tijdelijke uitsluiting van de functies 

voor ten hoogste vijf dagen met verlies van wedde, de tijdelijke of definitieve verlaging in 

echelon en het schrappen van de bevorderingstabel. De derde groep omvat enerzijds de 

tijdelijke ambtsontheffing en anderzijds het schrappen uit de kaders of de verbreking van 

de dienstneming.  

 

418. Het onderscheid ‘grote’ tegenover ‘kleine’ tucht komt dus te vervallen, zij het met 

een belangrijk voorbehoud: ‘Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre 

elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de 

l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger. En 

cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les 

arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.’ De 

alombekende arreststraffen zijn dus niet enkel behouden; ze zijn bovendien meteen 

uitvoerbaar indien nodig; ze vervullen ten slotte nog een andere temporiserende functie 

in het kader van een disciplinair lik-op-stukbeleid. Belangrijk om weten is het dat geen 

tuchtraad of onderzoeksraad geraadpleegd hoeft teworden voor de sancties van de 

eerste groep, met inbegrip van de arreststraffen.907 

 

419. De beperkingen die de arreststraf er met zich meebrengt, houden in dat er 

eveneens sprake is van vrijheidsbeneming van de disciplinair gestrafte militair. De 

Franse rechtspraak heeft het dan ook terecht over een vorm van voorlopige hechtenis: ‘il 

est de jurisprudence constante que la punition disciplinaire des arrêts, assortis ou non 

de la période d’isolement, est réputée détention provisoire. La durée de cette punition 

disciplinaire s’impute sur la durée de la peine à subir, au même titre que la détention 
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 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires’, JORF 26 maart 2005. 
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de opeenvolgende wijzigingen: B. THOMAS-TUAL, Le droit de la fonction militaire, Parijs, Ellipses, 
2004, p. 11, noot 1. 
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 Artikel 40, 2de lid. 
907 Artikel 42. 
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provisoire subie en exécution d’un ordre d’incarcération provisoire ou d’un mandat de 

justice’.908 Zo was het vóór de hervorming van 2005 en het is niet anders nadien. 

 

420. Het militair tuchtrecht is en blijft een buitenbeentje tussen de tuchtrechten omdat 

de tuchtvordering er kan leiden tot sancties die vrijheidsberovend zijn of toch zo worden 

ervaren. Een specifieke bevraging over de kwalificatie ‘disciplinair strafrecht’ is 

verantwoord. Deze (her)kwalificatie tot materieel strafrechtelijk tuchtrecht of disciplinair 

strafrecht houdt in dat de beginselen van het strafrecht er van toepassing zijn, tenzij de 

wetgever er anders over heeft geoordeeld en hierop bovendien niets aan te merken valt 

vanuit grondwettelijk of verdragsrechtelijk oogpunt. De (her)kwalificatie van tuchtrecht tot 

strafrecht is niet eens een novum, blijke uit volgende analyse: ‘Le pouvoir disciplinaire 

est donc le pouvoir, pour un corps social de prononcer lui-même des sanctions 

répressives appropriées, contre ceux de ses membres qui troublent l’ordre publique. Les 

sanctions disciplinaires ne touchent pas les justiciables dans leur liberté individuelle ni 

dans leurs biens; elles les atteignent dans leurs droits de membres du groupe ou dans 

leur carrière. Forme du pouvoir répressif, la discipline tisse des liens manifestes avec le 

droit pénal des corps présentant le droit disciplinaire comme ‘le droit pénal des corps 

intermédiaires’ – en ce qu’il n’est applicable qu’à un groupe particulier et non à 

l’ensemble des citoyens de l’Etat – ou que d’autres retiennent inversément que la 

‘répression pénale n’est que la répression disciplinaire propre à l’Etat’.909 Deze terechte 

strafrechtelijke benadering geldt, a fortiori, voor het militair tuchtrecht. 

  

421. Eén zaak is het te weten of de militaire tuchtaangelegenheid niet gerekend kan 

worden tot het strafrechtelijk tuchtrecht dan wel het (materieel) militair strafrecht of het 

disciplinair strafrecht; een tweede is het de specificiteit van het militair tuchtrecht te 

verklaren; ten slotte is het nog iets anders te weten of er sprake is van een jurisdictionele 

immuniteit van de militaire tuchtstraf en de tuchtoverheid en, zo ja, of een dergelijke 

onschendbaarheid geoorloofd is. 
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V.I.V Strafrechtsbedeling 

 
De justitiële (straf)rechter is als enige bevoegd zodra de vervolgde persoon een straf in de zin 
van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet kan oplopen – dus niet alleen wanneer een rechter 
deze sanctie concreet oplegt – . Een exclusieve bestuurlijke bevoegheid om een dergelijke straf 
op te leggen veronachtzaamt deze jurisdictionele waarborg, waaraan niet te tornen valt. 
 
Wanneer vrijheidsbeneming niet aan de orde is, komt het in strafzaken uiteindelijk aan een 
rechter met volle rechtsmacht toe om zich uit te spreken over de straf die het bestuur oplegt, 
maar door de burger niet vrijwillig wordt uitgevoerd of niet wordt aanvaard. Deze jurisdictionele 
bevoegdheid laat onverlet de mogelijkheid tot transactie of een andere minnelijke schikking. 
 
De artikelen 12 en 14 van de Grondwet zijn als lex specialis onttrokken aan de algemene 
jurisdictionele bevoegdheidsverdeling van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet.  
 
In strafzaken zijn andere wezenlijke formele of inhoudelijke waarborgen als dusdanig niet te 
vinden in de straf(proces)rechtelijke bepalingen van de Grondwet, maar wel in het EVRM en het 
IVBPR, de (straf)wet of de algemene beginselen van het strafrecht. 
 
In geval van een betwisting buiten strafzaken heeft de justitiële rechter in beginsel bevoegdheid in 
een geschil over de individuele vrijheid, niet omdat artikel 12, 1ste lid van de Grondwet dit vereist, 
wel omdat de artikelen 144 en 145 van de Grondwet dit voorschrijven en de artikelen 160 en 161 
van de Grondwet niets anders bepalen. De wetgever kan hiervan afwijken door een administratief 
rechtscollege in te stellen of aan te wijzen indien de betwisting over de individuele vrijheid 
aangemerkt kan worden als een geschil over een politiek recht. 
 
Traditioneel rekent men het ius suffragii, het ius tributi, het ius honorum en het ius militiae tot de 
politieke rechten (in de zin van artikel 145 van de Grondwet). Behalve deze rechten tot actieve en 
passieve deelname aan het openbaar gezag zijn ook de normen die betrekking hebben op het 
stand komen van gezagshandelingen van politieke aard, en de ermee corresponderende 
(subjectieve) rechten zijn politieke rechten. Dit geldt ook voor handelingen waarbij de overheid 
een uitgesproken discretionaire bevoegdheid heeft en dus beleidskeuzes kan maken. Minder 
problematisch is dan ook de vaststelling dat het annulatieberoep bij de Raad van State in 
individuele betwistingen eigenlijk ook herstel van (subjectieve) rechten beoogt en derhalve onder 
het toepassingsgebied van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet kan vallen. 
 
De Grondwet verplicht de wetgever niet in straffen (in de zin van de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet) te voorzien wanneer de gedraging van een ambtenaar, militair of magistraat als een 
tekortkoming aan zijn ambtsplichten of aan de waardigheid van zijn ambt beschouwd kan worden. 
 
Het is niet omdat de 1ste stelling (dat strafzaken burgerlijke rechten betreffen en ressorteren onder 
artikel 144 van de Grondwet) verfijnd wordt dat men daarom de 2de stelling volledig kan bijtreden, 
namelijk dat het bestuur alle straffen kan opleggen (behoudens vrijheidsberovende sancties).  
 
Een verdienste van de 2de stelling is dat ze een halt toeroept aan het bejubelen van de Grondwet: 
zo stelt ze in strafzaken het vermoeden van onschuld niet met zoveel woorden in en vereist ze 
evenmin een jurisdictionele controle met volle rechtsmacht. Men kan uit het gehele artikel 12 van 
de Grondwet niet afleiden dat de overheid – hiertoe rekenen we dan het bestuur en het openbaar 
ministerie – geen andere sancties dan een vrijheidsberovende straf kan opleggen zonder 
tussenkomst van een (straf)rechter. Deze (2de) stelling leidt tot curiosa die aantonen dat men zo 
voorbijgaat aan het gegeven dat artikel 12 van de Grondwet wel het optreden van een rechter in 
strafzaken voorschrijft. Zo zou het bestuur of een administratief rechtscollege vrijheidsbeneming 
met uitstel kunnen opleggen omdat artikel 12, 3de lid dat nu eenmaal niet expressis verbis 
verbiedt. Een analoog bezwaar rijst wanneer de overheid zich beperkt tot het beantwoorden van 
de schuldvraag: in het denkpatroon van de 2de stelling hoeft de strafrechter niet tussen te komen. 
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422. Om met kennis van zaken de grondwettelijke en verdragsrechtelijke gevolgen van 

de kwalificatie van de militaire tuchtvordering te bespreken moet men weten hoever de 

bevoegdheden van bestuur en rechter inzake strafrechtsbedeling reiken. Wanneer is er 

sprake van strafzaken? Hoever reikt de bevoegdheid van het bestuur in strafzaken? Hoe 

verhoudt de aangelegenheid van de strafrechtsbedeling waarvan sprake in de artikelen 

12 en 14 van de Grondwet, zich tot de jurisdictionele bevoegdheidsverdelende 

bepalingen voor geschillen over burgerlijke en politieke rechten, zoals de artikelen 144 

en 145 van de Grondwet? Dit alles is een bijzonder aandachtspunt wanneer de militaire 

tuchtstraf een vrijheidsberoving (in de zin van artikel 5 EVRM), een aanhouding (in de 

zin van artikel 12 van de Grondwet) of een straf (in de zin van artikel 14 van de 

Grondwet of artikel 6 EVRM) is.  

 

423. De grondwettelijke regels inzake strafrechtsbedeling zijn de volgende: 

 

- De justitiële (straf)rechter is bevoegd zodra de vervolgde persoon een straf in de 

zin van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet ‘kan’ oplopen, met andere woorden 

niet alleen wanneer een rechter zo’n sanctie concreet ‘uitspreekt’ en allerminst enkel 

wanneer een bestuurlijke overheid zo’n straf oplegt. De justitiële rechter is in 

beginsel als enige bevoegd, eenmaal een vrijheidsbeneming aan de orde is; een 

exclusieve bestuurlijke bevoegheid om een dergelijke straf op te leggen 

veronachtzaamt deze grondwettelijke waarborg (van een jurisdictioneel toezicht of 

tussenkomst) waaraan niet te tornen valt. Het komt de wetgever toe om de regels 

vast te leggen. 

  

- Wanneer een vrijheidsberovende straf niet aan de orde is, komt het uiteindelijk aan 

een rechter met volle rechtsmacht toe om zich uit te spreken over de straf die het 

bestuur heeft opgelegd, maar die door de burger niet vrijwillig werd uitgevoerd of in 

ieder geval niet werd aanvaard. Deze jurisdictionele bevoegdheid laat onverlet de 

mogelijkheid tot transactie of een andere minnelijke schikking. 

 

- De artikelen 12 en 14 van de Grondwet zijn als lex specialis onttrokken aan de 

jurisdictionele bevoegdheidsverdeling van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet.  

 

- In strafzaken zijn andere wezenlijke formele of inhoudelijke waarborgen als 

dusdanig niet te vinden in het strafrechtelijk luik van de Grondwet, maar wel in het 

EVRM en het IVBPR, de (straf)wet of de algemene beginselen van het strafrecht. 
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424. Buiten strafzaken heeft de justitiële rechter in beginsel bevoegdheid in een geschil 

over de individuele vrijheid, niet omdat artikel 12, 1ste lid van de Grondwet dit vereist, 

wel omdat de artikelen 144 en 145 van de Grondwet dit voorschrijven. De wetgever 

kan hiervan afwijken door een administratief rechtscollege in te stellen of aan te wijzen 

indien er sprake is van een geschil over een politiek recht; hij kan hierbij moeilijk 

voorbij het gegeven dat in de rechtsbescherming tegen de overheid de Raad van State 

sinds 1993 een essentiële (eind)schakel met grondwettelijke status is. 

 

425. Nader onderzoek van de strafrechtsbedeling leert dat behalve de klassieke 

‘rechten’ tot actieve en passieve deelname aan het openbaar gezag – ius suffragii, ius 

tributi, ius honorum en ius militiae – , alle normen die betrekking hebben op het tot stand 

komen van gezagshandelingen, ook van handelingen waarbij de overheid een 

uitgesproken discretionaire bevoegdheid heeft en dus beleidskeuzes moet maken, van 

politieke aard zijn, en de ermee corresponderende (subjectieve) rechten politieke 

rechten zijn. Minder problematisch is dan ook de vaststelling dat het annulatieberoep bij 

de Raad van State zeker in individuele betwistingen eigenlijk ook herstel van 

(subjectieve) rechten kan beogen en dan onder het toepassingsgebied van de artikelen 

144 en 145 van de Grondwet valt.910 Er is des te minder iets mis met de kwalificatie van 

‘geschillen over rechten’, van welke aard ook, omdat de annulatierechter zich in beginsel 

beperkt tot een toetsing aan het ‘recht’. Het is niet anders wanneer een administratief 

rechtscollege in bepaalde contentieux zelf een beslissing moet nemen dan wel een 

beslissing moet herzien en hierbij, als het ware zoals een strafrechter, beschikt over 

enige discretionaire bevoegdheid, zij het uiteraard binnen de krijtlijnen van de wet. Het is 

uiteraard nog iets anders te weten of artikel 160 van de Grondwet als mogelijke lex 

specialis geen roet in het eten gooit, inzonderheid wat de Raad van State betreft; 

hiervan is minder sprake indien naar klassieke inzichten de toepassingsgebieden van 

respectievelijk de artikelen 144 en 145 en artikel 160 volstrekt gescheiden zijn. 
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V.II Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie 

 

 

In het onderzoek is een systematiek ingebouwd rond de eindvraag of in de ‘kleine’ tucht steeds 

voldaan is aan de waarborgen van jurisdictionele rechtsbescherming waarmee de kwalificatie van de 

tuchtvordering, van de disciplinair te beteugelen feiten tot en met de uitvoering van de militaire 

tuchtstraf, krachtens de Grondwet, het EVRM, het IVBPR en de wet gepaard gaat.  

 

Met de bevindingen van het vorige hoofdstuk 'geschillen van bestuur en strafzaken' (V.I.) kan men de 

onderzoeksvraag over de toegang tot een rechter in het contentieux van de militaire tuchtstraffen met 

betere kennis van zaken beantwoorden.  

 

In dit hoofdstuk evalueren we de inbreng van bestuur, rechtspraak en rechtsleer: waren hun inzichten 

steeds volledig in overeenstemming te brengen met de wet en dient zich een evolutie aan? Daarom 

een bespreking van concrete essentiële aandachtspunten zoals de naleving van het 

legaliteitsbeginsel (V.II.I), de kwalificatie van de militaire politierechter of rechtbank (V.II.II en III), de 

diskwalificatie van de militaire tuchtstraffen tot maatregelen van inwendige orde (V.II.IV), het uitputten 

van de administratieve beroepen vanuit een nationaal perspectief (V.II.V), de bevestiging van de 

(on)bevoegdheid van de administratieve rechter (V.II.VI) en het cumuleren van sancties (V.II.VII); 

verder ook een bespreking van knelpunten zoals het leerstuk van de 'enjeu initial' of de naleving van 

de formele motiveringseis (V.II.VIII). Hierbij zijn de schaarse rechtspraak en rechtsleer de aanleiding 

voor nader onderzoek van de gerepertorieerde aandachtspunten. 
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V.II.I Legaliteitsbeginsel 

 
De rechter die aan machtsoverschrijding gevolgen verbindt die Grondwet of wet voorschrijven – 
dit veronderstelt zijn bevoegdheid – , beoordeelt niet de opportuniteit van de administratieve 
rechtshandeling of het stilzwijgen van het bestuur, maar waarborgt de naleving van de wet. 
 
Wat de rechtshulp in de ‘kleine’ tucht betreft, kan een onderscheid gemaakt worden tussen de 
‘Hollandse’ periode en de ‘Belgische’ periode na de militaire tuchtwet van 14 januari 1975.  
 
De Hollandse bepalingen die de officier machtigen om vrijheidsberovende tuchtstraffen op te 
leggen, zijn in 1831 wegens hun gebrek aan overeenstemming met artikel 12 van de Grondwet 
de iure opgeheven ingevolge artikel 188 van de Grondwet. Zelfs als men aanneemt dat deze 
straffen wel overeind waren gebleven, dan nog handelt de Belgische officier die een dergelijke 
‘Hollandse’ straf toch oplegt, onrechtmatig – alleen een (straf)rechter mag ze uitspreken – en 
komt het de rechter, indien al bevoegd, toe om deze machtsoverschrijding te bestraffen.  
 
Het opleggen van straffen die enkel in het K.B. van 30 mei 1916 voorkomen, maar niet in een 
Hollandse bepaling (1814-1815) of in een Belgische formele wet bepaald werden, gebeurt in strijd 
met artikel 182 van de Grondwet; voor de vrijheidsberovende straffen is er dan eveneens sprake 
van onvoldoende overeenstemming met artikel 12 van de Grondwet. 
 
 
In tuchtzaken geldt de regel ‘nullum crimen sine lege’ in beginsel niet, tenzij de wet dit voorschrijft 
of er sprake is van strafrechtelijke tuchtzaken, meer bepaald een categorie die door de aard van 
de (maximale) straffen aanleunt bij het formeel strafrecht. Dit laatste is het geval wanneer het 
tuchtrecht vrijheidsberovende sancties instelt; eenmaal er sprake is van strafzaken in de zin van 
de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, geldt eveneens het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. 
 
Enkel bij onderzoek van een specifieke casus kan men, rekening houdend met de elementen 
eigen aan het misdrijf dat de militaire tuchtwet wil bestraffen, uitmaken of de (algemene) 
bepalingen die de overheid, inzonderheid de wetgever, hanteert, dermate duidelijk zijn dat ze het 
wettigheidsbeginsel niet schenden dat artikel 182 van de Grondwet en – in geval van een 
strafrechtelijke kwalificatie – artikel 12, 2de lid, van de Grondwet en artikel 7 EVRM waarborgen. 
 
De bijzondere wet van 9 maart 2003 voorziet in de rechtstreekse toetsing van de wet aan de 
bepalingen van Titel II van de Grondwet: de ‘omweg’ via het gelijkheidsbeginsel hoeft niet meer 
voor een toetsing aan de artikelen 12, 13 en 14 van de Grondwet, maar wel voor artikel 182. 
 
 
Artikel 59 Mil. Sw., gewijzigd bij de wet van 24 juli 1923, bepaalt dat bij verzachtende 
omstandigheden de afzetting vervangen kan worden door tuchtstraffen die opgevoerd kunnen 
worden tot vijfmaal het bij het tuchtreglement bepaalde maximum en dat de militaire 
gevangenisstraf vervangen kan worden door tuchtstraffen (nvdr: peines disciplinaires) die tot het 
dubbele van het bij het tuchtreglement bepaalde maximum opgevoerd kunnen worden. 
 
De Hollandse bepalingen inzake vrijheidsberovende sancties werden de iure opgeheven bij 
toepassing van artikel 188 van de Grondwet; de strafrechter kon dergelijke sancties dan ook niet 
opleggen. Evenmin kan de strafrechter tuchtstraffen opleggen die de (Belgische) Koning heeft 
ingesteld ter aanvulling van de Hollandse tuchtregeling; pas in 1975 werd een wet aangenomen 
waarin de wetgever zelf overeenkomstig artikel 182 van de Grondwet de militaire tuchtstraffen 
had ingesteld. Deze straf(proces)rechtelijke waarborgen werden de militairen wellicht nooit 
gegund en ze hebben zelden of misschien zelfs nooit getracht ze te verzilveren. 
 
Zelfs indien de Hollandse straffen in 1831 overeind waren gebleven, handelt de strafrechter hoe 
dan ook onrechtmatig wanneer hij tuchtstraffen, ingesteld door de Belgische Koning, oplegt. 
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426. Wat is in de ‘kleine’ tucht de inbreng van bestuur, rechtspraak en rechtsleer 

geweest? Waren hun inzichten steeds volledig in overeenstemming te brengen met de 

Grondwet, het EVRM, het IVBPR en de wet, en dient zich een evolutie aan? Deze 

vragen verantwoorden een bespreking van essentiële aandachtspunten zoals de 

naleving van het legaliteitsbeginsel, de kwalificatie van de tuchtoverheid als militaire 

politierechter of rechtbank, de (her)kwalificatie van de militaire tuchtstraf als niet-

aanvechtbare maatregel van inwendige orde, het uitputten van administratieve beroepen 

vanuit een internrechtelijk perspectief, het cumuleren van sancties of de naleving van de 

formele motivering-eis; verder ook een bespreking van knelpunten zoals het leerstuk van 

de maximumstraf ('enjeu initial' / ‘at stake’) en de ‘bevestiging’ van de (on)bevoegdheid 

van de administratieve rechter. Hierbij zijn de schaarse rechtspraak en rechtsleer de 

aanleiding voor nader onderzoek van de gerepertorieerde aandachtspunten. 

 

427.  De rechter die aan machtsoverschrijding van de tuchtoverheid het gevolg verbindt 

in de vorm die de Grondwet of de wet voorschrijven – dit veronderstelt zijn bevoegdheid 

– , beoordeelt niet de opportuniteit van de straf, maar waarborgt de naleving, door het 

bestuur, van de wet. Wat de rechtshulp in de aangelegenheid van de militaire 

tuchtstraffen betreft, kan een onderscheid gemaakt worden tussen de ‘Hollandse’ 

periode en de ‘Belgische’ periode na de Tuchtwet (van 14 januari 1975). De Hollandse 

bepalingen (1814-1815) die de officier machtigen om vrijheidsberovende tuchtstraffen op 

te leggen, zijn in 1831 wegens hun gebrek aan overeenstemming met artikel 12 van de 

Grondwet de iure opgeheven ingevolge artikel 188 van de Grondwet; bijgevolg handelt 

de Belgische officier die desalniettemin zo’n ‘Hollandse’ straf oplegt, onrechtmatig en 

komt het elke rechter toe om deze machtsoverschrijding vast te stellen en het gevolg 

eraan te verbinden waarin de Grondwet of de wet voorzien.911 Even on(grond)wettig zijn 

de vrijheidsberovende straffen die enkel bij K.B. of reglement werden ingevoerd, met 

andere woorden in strijd met de artikelen 12, 14 en 182 van de Grondwet. 

  

                                                 
911

 Artikel 188 Grondwet (voormalig artikel 138): ‘A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, 
tous les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.’ Er is 
sprake van een quasi-impliciete opheffing, vermits artikel 188 van de Grondwet expliciet voorziet in de 
opheffing van niet-uitdrukkelijk opgesomde Franse en Hollandse bepalingen. De administratieve 
rechter kan ook de impliciete opheffing van een wetsbepaling vaststellen: 'elke rechter is bevoegd om 
de opheffing krachtens dit artikel vast te stellen' (K. RIMANQUE, De grondwet toegelicht, gewikt en 
gewogen, Intersentia, 2004, 402). Voor de Franse rechtspraak: C.E. (ass.) 16 december 2005, nr. 
259584, Revue mensuelle Lexis Juris Classeur – Droit administratif, 2006-2, 30. Voormalig artikel 138, 
thans genummerd artikel 188, is niet opgeheven. 
 =gewogen, Intersentia, 2004, 402). Voor de Franse rechtspraak: C.E. (ass.) 16 december 2005, nr. 
259584, Revue mensuelle Lexis Juris Classeur – Droit administratif, 2006-2, 30. 
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428. In tuchtzaken geldt de regel, vervat in het adagium ‘nullum crimen sine lege’, in 

beginsel niet. De tuchtwet kan anders voorschrijven: schoolvoorbeeld is artikel 770, § 5 

van het Gerechtelijk Wetboek.912 Er kan ook sprake zijn van strafrechtelijke tuchtzaken, 

meer bepaald een categorie die door de aard van de (maximale) straffen aanleunt bij het 

formeel strafrecht. Dit laatste is in de 'kleine' tucht zeker het geval zolang er sprake is 

van vrijheidsberovende straffen; in dat geval geldt eveneens het strafrechtelijk 

legaliteitsbeginsel van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. Enkel bij onderzoek van 

een specifieke casus kan men, rekening houdend met de elementen eigen aan het 

misdrijf die de Tuchtwet wil bestraffen, uitmaken of de (algemene) bepalingen die de 

overheid, inzonderheid de wetgever, hanteert, dermate duidelijk zijn dat ze het door 

artikel 182 van de Grondwet en – in geval van een strafrechtelijke kwalificatie – door 

artikel 12, 2de lid, van de Grondwet en artikel 7 EVRM gewaarborgde 

wettigheidsbeginsel niet schenden. 

 

429. De bijzondere wet van 9 maart 2003 voorziet in de rechtstreekse toetsing aan de 

bepalingen van Titel II van de Grondwet, zodat de ‘omweg’ via het gelijkheidsbeginsel 

niet meer hoeft voor het onderzoek van een wetsbepaling met de artikelen 12, 13 en 14 

van de Grondwet.913 Deze omweg blijft wel aan de orde de toetsing van een formele 

wetsbepaling aan het voorschrift van artikel 182 van de Grondwet, t.t.z. het ‘versterkt’ 

legaliteitsbeginsel in militaribus.  

 

430. Tot slot weiden we volledigheidshalve nog even uit over formele militaire 

strafzaken. Het Militair Strafwetboek bepaalt dat de militairen veroordeeld kunnen 

worden tot tuchtstraffen in plaats van militaire straffen. Artikel 59 Mil. Sw., gewijzigd bij 

de wet van 24 juli 1923, bepaalt dat bij verzachtende omstandigheden de afzetting 

vervangen kan worden door tuchtstraffen die opgevoerd kunnen worden tot vijfmaal het 

bij het tuchtreglement bepaalde maximum en dat de militaire gevangenisstraf vervangen 

kan worden door tuchtstraffen (nvdr: peines disciplinaires) die tot het dubbele van het bij 

het tuchtreglement bepaalde maximum opgevoerd kunnen worden.914 Dergelijke 

tuchtstraffen zijn correctionele straffen, aldus het Hof van Cassatie in een arrest van 26 

mei 1952.915 De wet van 23 januari 2003 bestendigt deze regeling; opmerkelijk is dat de 

regering in de memorie van toelichting de discussie over de kwalificatie als correctionele 

                                                 
912

 Artikel 770 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet voor magistraten van de rechterlijke macht in een 
tuchtvergrijp en een minimumsanctie waarin noch de Raad van State-wet noch de bijzondere wet van 
6 januari 1989 voorzien. Zie Grondwettelijk Hof nr. 169/2008, 27 november 208, B.18. 
913

 B.S. 11 april 2003. 
914

 B.S. 9 augustus 1923. 
915

 Cass. 26 mei 1952, Pas. 1952, I, 615. F. GORLE, Militair Strafrecht, Story, 1993, p. 62, nr. 189. 
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straf niet meer te berde bracht en met andere woorden niet meer figuurlijk uithaalde naar 

het Hof van Cassatie; een decennium vroeger was dit wel het geval geweest toen in de 

memorie van toelichting bij het wetsontwerp 1087 voormelde rechtspraak van het Hof op 

de korrel werd genomen.916 

 

431. Leiden de bevindingen over het gebrek aan overeenstemming van de ‘oude’ 

tuchtregeling met artikelen 182 van de Grondwet niet tot het besluit dat de strafrechter 

vóór de inwerkingtreding van de Tuchtwet van 14 januari 1975 wellicht ongrondwettige 

militaire tuchtstraffen heeft opgelegd? Weliswaar is het verschil dat de militaire 

strafrechter formeel een justitiële rechter is en ingevolge artikel 12 van de Grondwet 

gemachtigd is om vrijheidsbenemende sancties uit te te spreken – tenminste als de wet 

dit bepaalt – , terwijl de bestuurlijke tuchtoverheid hiervoor noch bevoegd is noch het in 

beginsel kan zijn.917 De bevoegdheid van de organieke militaire strafrechter zou dan een 

reden kunnen zijn, of moet men niet veeleer spreken van voorwendsel, om de 

ongrondwettigheid van (i) de vrijheidsberovende Hollandse tuchtstraffen en (ii) de 

tuchtstraffen die de Belgische Koning heeft ingesteld, door de vingers te zien.  

 

432. Zo eenvoudig is dit evenwel niet wanneer men aanneemt dat deze Hollandse 

sancties in 1831 de iure opgeheven waren bij toepassing van artikel 188 van de 

Grondwet en derhalve niet meer bestonden; de strafrechter kon dergelijke sancties 

bijgevolg niet opleggen. Evenmin kon de strafrechter nieuwe tuchtstraffen opleggen die 

de (Belgische) Koning had ingesteld in een aanvulling van de Hollandse tuchtregeling, 

met andere woorden zonder een wettelijke grondslag.918 Pas in 1975 werd een formele 

wet aangenomen waarin de wetgever zelf conform artikel 182 van de Grondwet de 

sancties van de ‘kleine’ tucht, met name ‘militaire tuchtstraffen’ heeft ingesteld. Deze 

waarborgen werden in de periode 1831-1975 de militairen wellicht nooit gegund; ze 

hebben zelden of misschien zelfs nooit getracht ze te verzilveren. 

 

433. Deze bevindingen moeten wel bijgestuurd worden in die zin dat het Crimineel 

wetboek voor het krijgsvolk te lande, i.e. het Hollandse Militair Strafwetboek, zelf 

voorzag in een aantal straffen, van de ‘straffe des doods met den kogel’ tot het ‘arrest of 

                                                 
916

 Wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 
10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, B.S. 13 maart 
2003. Artikel 102. Over het ontwerp 1087: supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Het ontwerp 1087’. 
917

 Tenzij men aanneemt dat het bestuur in tuchtzaken een justitiële rechter is. 
918

 Artikel 159 Grondwet: ‘De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke 
besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.’ Over de 
toepassing van artikel 159 van de Grondwet in strafzaken: F. KUTY, Principes généraux du droit pénal 
belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 65, nr. 73, p. 145-147, nr. 268-270. 



 282 

detentie’, dit laatste zonder dat er verwezen werd naar de tuchtsancties.919 De 

(Belgische) strafrechter kon dus inzonderheid de (Hollandse) arreststraf uitspreken bij 

wijze van verzachtende omstandigheid zonder na te hoeven gaan of deze sanctie in het 

tuchtstatuut juridisch bestaansrecht had; de arreststraf was als het ware een politionele 

of correctionele straf. Anders zou het zijn, eenmaal het Belgisch Militair Strafwetboek, 

aangenomen op 27 mei 1870, dit Hollandse Militair Strafwetboek zou opheffen en met 

verwijzing naar het – toenmalig Hollandse – militair tuchtstatuut een andere regeling zou 

voorschrijven in geval van verzachtende omstandigheden. 

                                                 
919

 Strafwetboek voor de Landmacht, artikel 26, Pasin. 1837, Monarchie absolue – 17 avril 1835, p. 92. 
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V.II.II De militaire politierechter 

 
De militaire tuchtoverheid is geen rechter, inzonderheid geen alleenzetelende militaire rechtbank, 
maar handelt als bestuurlijke overheid; zo is het ook voor de tuchtraad. De ‘wetgever’ – eerst de 
Hollandse Koning, daarna de Belgische wetgever die pas optrad bij de tuchtwet van 14 januari 
1975 - heeft de militaire tuchtoverheid nooit ‘geüpgraded’ tot een alleenzetelende 'militaire 
politierechter’ om de reden dat deze vrijheidsberovende tuchtstraffen kon opleggen. Deze 
leerstellige diskwalificatie werd in essentie voorgesteld om de schending van artikel 12 van de 
Grondwet pragmatisch op te vangen; de bespreking ervan toont aan dat het leerstuk van de 
grondwetsconforme interpretatie grenzen kent en een ondoordachte toepassing ervan de – te 
verhelen - ongrondwettigheid meer in de verf zet dan ze keurig en overtuigend opvangt. 
 
Artikel 157 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de grondwettelijke waarborg van 
benoeming voor het leven van de justitiële rechter en het gelijkheidsbeginsel, houdt in strafzaken 
lato sensu een verbod in om een dergelijke alleenzetelende militaire (politie-)rechter in te stellen. 
 
Wat de rechtshulp in de aangelegenheid van de militaire tuchtstraffen betreft, kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen de ‘Hollandse’ periode en de ‘Belgische’ periode na de 
tuchtwet van 14 januari 1975.  
 
De Hollandse bepalingen die de officier machtigen om vrijheidsberovende tuchtstraffen op te 
leggen, zijn in 1831 wegens hun gebrek aan overeenstemming met artikel 12 van de Grondwet 
de iure opgeheven ingevolge artikel 188 van de Grondwet. Bijgevolg handelt de Belgische officier 
die desalniettemin zo’n ‘Hollandse’ straf oplegt, onrechtmatig; alleen een (straf)rechter mag dit 
uitspreken. Er is de iure geen vrijheidsbeneming; de (her)kwalificatie als rechter hoeft dus niet. 
 
Even onwettig zijn de tuchtstraffen, inzonderheid de vrijheidsberovende sancties, die enkel bij 
K.B. of reglement werden ingevoerd, met andere woorden in strijd met de artikelen 12, 14 en 182 
van de Grondwet. Of de bestuurlijke tuchtoverheid toch rechter is, maakt even weinig uit.  
 
Sinds 1975 kan de (door de Belgische formele wet aangewezen) officier een vrijheidsberovende 
tuchtstraf opleggen zonder jurisdictionele procedure of machtiging. Deze strijdigheid van de wet 
van 14 januari 1975 met artikel 12 van de Grondwet ligt aanvankelijk buiten bereik van de rechter 
(wanneer men het EVRM en het IVBPR buiten beschouwing laat). Het prejudicieel contentieux bij 
het Grondwettelijk Hof biedt ondertussen enig soelaas, met dien verstande dat uitsluitend een 
rechtscollege – en dat is de militaire tuchtoverheid niet – een prejudiciële vraag kan stellen. 
 
Er is voldoende stof voor prejudiciële vragen, ook al beperkt men zich tot het aandachtspunt van 
de toegang tot een rechter. Schendt de Raad van State-wet, inzonderheid artikel 14, niet het 
gelijkheidsbeginsel, afzonderlijk beschouwd of in samenhang met de artikelen 12, 144, 145 en 
160 van de Grondwet, in zoverre de Raad van State in de regel onbevoegd is om militaire 
tuchtstraffen te vernietigen? Schendt de tuchtwet van 14 januari 1975 niet de artikelen 10, 11 en 
12 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 EVRM, in zoverre de 
tuchtoverheid straffen, inzonderheid vrijheidsberovende of -beperkende tuchtstraffen, kan 
opleggen zonder een volwaardig legaliteitstoezicht van een justitiële of administratieve rechter? 
 
De bijzondere wet van 9 maart 2003 voorziet in de rechtstreekse toetsing van de wet aan de 
bepalingen van Titel II van de Grondwet, zodat de ‘omweg’ via het gelijkheidsbeginsel niet meer 
hoeft voor een toetsing aan de artikelen 12, 13 en 14 van de Grondwet. Deze uitbreiding houdt 
niet in dat het gelijkheidsbeginsel zelf volledig naar de achtergrond wordt geduwd, zelfs als de 
Grondwet of een Verdrag het recht van toegang tot een rechter of het recht op daadwerkelijke 
rechtshulp instelt. De vergelijking tussen de waarborg die de ene kan verzilveren en de andere 
per hypothese moet ontberen, blijft aangewezen: al kent het recht van toegang tot een rechter of 
het recht op daadwerkelijke rechtshulp wellicht expliciete dan wel impliciete beperkingen, toch 
moet de overheid het gelijkheidsbeginsel naleven wanneer ze dergelijke beperkingen instelt. 
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434.  De militaire tuchtoverheid is geen rechter, inzonderheid geen alleenzetelende 

militaire rechtbank, maar handelt als een bestuurlijke overheid; het is niet anders voor de 

tuchtraad wiens advies de zware militaire tuchtstraf voorafgaat. De ‘wetgever’ – eerst de 

Hollandse Koning, daarna de Belgische wetgever, die pas optrad bij de Tuchtwet (van 

14 januari 1975) – heeft de militaire tuchtoverheid nooit ‘geüpgraded’ tot een ‘rechter’ om 

de reden dat deze vrijheidsberovende tuchtstraffen kon opleggen. Deze leerstellige 

diskwalificatie werd voorgesteld om de schending van artikel 12 van de Grondwet 

pragmatisch op te vangen.920 De bespreking ervan toont aan dat het Waleffe-leerstuk 

(van de grondwetsconforme interpretatie van de formele wet) grenzen kent en een 

ondoordachte toepassing ervan de – te verhelen – ongrondwettigheid meer in de verf zet 

dan dat ze die keurig en overtuigend opvangt.921 Opvallend onopvallend is dat een 

volkomen tegenovergestelde ‘grondwetsconforme’ lezing nooit werd voorgesteld, 

namelijk één waarbij aangenomen wordt dat er geen sprake is van vrijheidsbeneming 

omdat er nu eenmaal geen rechter bij te pas komt. Een dergelijke pseudo-organieke 

benadering, die het tuchtgeschil afdoet als een onbelangrijke gebeurtenis, sluimert wel in 

het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van militaire tuchtstraffen. 

 

435. De Belgische formele wet, met andere woorden de Tuchtwet van 14 januari 1975, 

heeft nooit bepaald dat de officier in tuchtzaken optrad als rechter; hij is niet ipso facto 

een rechter omdat de wet hem machtigt om een vrijheidsberovende straf op te leggen. 

De analyse van krijgsauditeur Y. ROGGEN gaat des te minder op omdat ingevolge 

artikel 188 van de Grondwet het scala aan Hollandse militaire tuchtstraffen de iure fel 

gereduceerd was en de nieuwe ‘Belgische’ sancties ingesteld werden in 1916, niet bij 

(besluit)wet, maar wel bij het K.B. van 30 mei 1916.922 Waarom de militaire tuchtoverheid 

diskwalificeren tot militaire politierechter als de vrijheidsberovende sancties in 1831 

opgeheven waren? Veel meer inkt zou hierover niet meer mogen vloeien, al kon men 

nog altijd inbrengen dat de Koning in 1916 dergelijke sancties toch wel had ingevoerd, 

weliswaar in de plaats van de formele wetgever, en het dus wenselijk was, in een 
                                                 
920

 Voor de stelling van de ‘militaire politierechter’: Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression 
disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 1971-72, 937. 
921

 Over het vermoeden van grondwettigheid van de wet en het arrest-Waleffe: A. ALEN en K. 
MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2003, p. 30, p. 51, nr. 65. Over de 
casus-Waleffe: P. DELNOY, Eléments de méthodologie juridique, Larcier, 2006, 181; P. POPELIER, 
Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Intersentia, 2008, p. 16, nr. 33. 
922

 De tuchtregeling van het on(grond)wettig Koninklijk Besluit van 30 mei 1916 voorzag in straffen 
zoals het kwartierarrest tot 21 dagen, het arrest zonder acces tot 14 dagen en de cachotstraf tot 21 
dagen. Zie supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Wereldoorlog I’.  
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streven naar minder ongrondwettigheid, om ze toch te laten opleggen door een instantie 

sui generis waaraan pro forma een jurisdictionele hoedanigheid en rechterlijke 

bevoegdheden waren toevertrouwd, namelijk de ‘militaire politierechter’. Problematisch 

in deze laatste voorstelling van zaken is dat, als er één instantie is waarvan verwacht 

wordt dat ze zich volledig houdt aan de wet, het toch wel de rechter is die als ultima ratio 

moet beantwoorden aan alle waarborgen die men in een rechtsstaat van een volwaardig 

rechtscollege mag verwachten. 

 

436. Indien nog de wetgever ooit (uitdrukkelijk) bepaalt dat de militaire tuchtoverheid 

optreedt als rechter, moet men zich afvragen of deze (her)kwalificatie wel opgaat, in acht 

genomen minimale waarborgen van rechterlijke onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 

deskundigheid waarvan een rechter in een democratische rechtsstaat blijk moet geven. 

Volstrekt onmogelijk zou het misschien nu ook weer niet zijn: de Grondwet heeft het 

immers over militaire rechtbanken waarvan de leden niet voor het leven benoemd 

hoeven te worden en waarbij de wetgever de wijze van hun benoeming en de duur van 

hun ambt bepaalt. Vraag is dan wel of er sprake kan zijn van een alleenzetelende 

formatie in de militaire rechtbanken, met andere woorden een unusrechter.923 

 

437. Weliswaar verbiedt artikel 157 van de Grondwet niet met zoveel woorden dat de 

wet het ambt van alleenzetelende rechter toevertrouwt aan een militair die voor beperkte 

duur wordt aangewezen of een rechterlijk ambt in cumul met zijn militaire functie 

uitoefent – beter gezegd, in het kader ervan – ; evenmin beperkt deze 

grondwetsbepaling uitdrukkelijk de bevoegdheid van een militaire rechtbank tot het 

formeel strafrecht en, desgevallend, het tuchtrecht.924 Maar daarom kan men niet 

besluiten dat de unusrechter wel toegelaten is, integendeel. Artikel 157, in samenhang 

gelezen met het gelijkheidsbeginsel en de grondwettelijke waarborg van benoeming voor 

het leven die de justitiële rechter toekomt, houdt een verbod in om een dergelijke 

alleenzetelende militaire rechter in te stellen.925 Dat de wet van 15 juni 1899 (houdende 

het Wetboek van militaire strafvordering) geen alleenzetelende militaire rechtbank heeft 

ingesteld, was dus nader bekeken een grondwetseis.926 Dit besluit gaat thans des te 

                                                 
923
 Niet doorslaggevend is het gegeven dat artikel 157 van de Grondwet het heeft over ‘leden’ die 

voor beperkte tijd worden aangewezen. 
924

 Grondwet, voormalig artikel 105, huidige nummering: artikel 157. Aan de orde is de oorspronkelijke 
versie vóór de afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd, ingevoegd bij de 
grondwetswijziging van 17 december 2002 (B.S. 31 januari 2003). 
925

 In de praktijk bepaalt de wet of het burgerlijk lid dat zetelt in de militaire rechtbanken, een tijdelijk 
ambt – al dan niet in nevenfunctie – vervult dan wel voor het leven wordt benoemd. 
926

 De uitleg van de extraparlementaire commissie luidde voor sommige officieren anders: 'Un homme 
qui n'a pas fait les sciences juridiques, une étude spéciale, arrive difficilement à comprendre les lois 
pénales, la qualification des délits avec ses distinctions si nombreuses et si délicates, et les lois de la 
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meer op omdat de militaire leden ook niet hoeven te voldoen aan de 

beroepsvoorwaarden waarvan sprake in de benoemings- en aanwijzingsprocedures, 

ingesteld in artikel 151 van de Grondwet – de rol van de Hoge Raad voor de Justitie is er 

essentieel – en ze evenmin moeten beantwoorden aan de criteria voor 

plaatsvervangende magistraten.927 

 

438. Ook een militair heeft recht op rechtsbedeling van een minimale kwaliteit en daar 

hoort nu eenmaal een alleenzetelende occasionele of cumulerende militaire rechter niet 

bij.928 Er is dus meer dan een constante wetgevende praktijk; de collegialiteit in de 

samenstelling van de militaire rechtbanken is een grondwettelijke waarborg die alleszins 

in formele strafzaken geldt en het euvel van een dergelijke alleenzetelende (straf)rechter 

enigszins opvangt.929 Daarmee is nog niet gezegd dat het vervullen van deze 

voorwaarde volstaat om te kunnen spreken van een onafhankelijke en onpartijdige 

rechter; er is met andere woorden sprake van een noodzakelijke, maar niet voldoende 

voorwaarde. Zoals in de vorige afdeling aangegeven, is er generlei (grondwettelijke) 

verplichting om militaire rechtbanken, indien al ingesteld, te bemannen met officieren, al 

was het de wetgever tot in 2002 nu ook weer niet verboden.930 Evenmin was het de 

wetgever verboden om aan militaire rechtbanken bevoegdheden buiten strafzaken toe te 

kennen, zij het onder bestendige toets aan het gelijkheidsbeginsel en mits voldaan werd 

aan het verdragsrecht. 
                                                                                                                                                         
procédure criminelle, à en saisir l'importance, à en préciser le sens, à les appliquer aux faits 
complexes tels la réalité les produit. De la même manière et pour les mêmes raisons, un juge, qui ne 
vit pas lui-même de la vie militaire, ne saurait comprendre sainement les règlements militaires, être 
pénétré de leur esprit, en préciser le sens et les appliquer aux faits. Le tribunal pénal militaire doit 
réunir les deux éléments: jurisconsulte et militaire …' (V. GILLARD, Manuel de droit militaire, Port-
Villez, 1919, 166). 
927 Over de benoemingsvoorwaarden voor leden van de rechterlijke orde: J. VANDE LANOTTE en G. 
GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, die Keure, 2001, p. 343, nr. 567.  
928

 Er zij opgemerkt dat tot voor kort administratieve rechtscolleges in beginsel geen unusrechter 
waren. Hierin is verandering gekomen na het instellen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 
men raadplege de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting 
van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006. Idem voor de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen: men raadplege het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling 
van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, B.S. 15 mei 2009.  Over de 
samenstelling van de commissie van beroep voor vergoedingspensioenen: R.v.St. nr. 183.344, 26 mei 
2008. 
929

 Deze bevindingen gelden eveneens voor de lekenrechters van arbeidsgerechten en kamers van 
koophandel en de assessoren in strafuitvoeringszaken. In het arrest-Stojakovic oordeelde het EHRM 
dat de samenstelling van een disciplinaire commissie van het Ministerie van Arbeid, Gezondheid en 
Sociale Zaken – een beroepsmagistraat, een vertegenwoordiger van de werkgever en een 
vertegenwoordiger van de ambtenaren, die benoemd zijn voor vijf jaren – in beginsel niet strijdig was 
met artikel 6 EVRM, tenzij er een onevenwicht was tussen de aanwezige belangen: EHRM 9 
november 2006, Stojakovic t. Oostenrijk, verzoek nr. 30003/02. 
930 De afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd trad in werking op 1 januari 2004: wetten 
van 10 april 2003, K.B. van 10 april 2003 tot inwerkingtreding, B.S. 7 mei 2003, R.W. 2003-2004, 387, 
552. Het principe van de afschaffing was reeds aangenomen bij de grondwetswijziging van 17 
december 2002 (B.S. 31 januari 2003). 
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439. Wat de rechtshulp in de aangelegenheid van de militaire tuchtstraffen betreft, kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen de ‘Hollandse’ periode en de ‘Belgische’ 

periode na de tuchtwet van 14 januari 1975.  

 

440. De Hollandse bepalingen die de officier machtigen om vrijheidsberovende 

tuchtstraffen op te leggen, zijn in 1831 wegens hun gebrek aan overeenstemming met 

artikel 12 van de Grondwet de iure opgeheven ingevolge artikel 188 van de Grondwet. 

Bijgevolg handelt de Belgische officier die desalniettemin zo’n ‘Hollandse’ straf oplegt, 

onrechtmatig; alleen een (straf)rechter mag dit uitspreken. Er is de iure geen 

vrijheidsbeneming; de (her)kwalificatie als rechter hoeft dus niet. Even onwettig zijn de 

tuchtstraffen, inzonderheid de vrijheidsberovende sancties, die enkel bij K.B. of 

reglement werden ingevoerd, met andere woorden in strijd met de artikelen 12, 14 en 

182 van de Grondwet. Of de bestuurlijke tuchtoverheid toch rechter is, maakt even 

weinig uit.  

 

441. Anders is het voor de regeling van de Tuchtwet van 14 januari 1975. Wanneer de 

(door de formele wet aangewezen) officier een vrijheidsberovende tuchtstraf oplegt 

zonder jurisdictionele procedure of machtiging, is deze strijdigheid met artikel 12 van de 

Grondwet aanvankelijk buiten bereik van de rechter (wanneer men het EVRM en het 

IVBPR buiten beschouwing laat). Het prejudicieel contentieux bij het Grondwettelijk Hof 

biedt ondertussen enig soelaas, met dien verstande dat uitsluitend een rechtscollege de 

prejudiciële vraag kan stellen. De officier die het zich zou veroorloven om een dergelijke 

vraag te stellen, zal in het prejudicieel antwoord lezen dat hij geen rechtscollege is, de 

wettelijke bevoegdheid tot vrijheidsbeneming ten spijt. 

 

442. De bijzondere wet van 9 maart 2003 voorziet in de rechtstreekse toetsing aan de 

bepalingen van Titel II van de Grondwet, zodat de ‘omweg’ via het gelijkheidsbeginsel 

niet meer hoeft voor een toetsing aan de artikelen 12, 13 en 14 van de Grondwet.931 

Daaraan voegen we de tendens toe, weliswaar met nadruk op klassieke burgerlijke 

grondrechten, om sommige materiële grondwetsbepalingen verdragsrechtelijk te lezen; 

dit komt inzonderheid tot zijn recht in de bijzondere wet van 12 juli 2009 waarmee het 

                                                 
931

 Bijzondere wet van 9 maart 2003, B.S. 11 april 2003. Men raadplege J. VELAERS, ‘Het 
Arbitragehof ‘derde fase’: de bijzondere wet van 9 maart 2003’, R.W. 2003-2004, 1401-1416, evenals 
‘Samenloop van grondrechten: het Arbitragehof, titel II van de Grondwet en de internationale 
mensenrechtenverdragen’, T.B.P. 2005, 297-318. 
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onderzoek van een mogelijke samenloop van grondrechten wordt verduidelijkt.932 Deze 

uitbreiding houdt niet in dat het gelijkheidsbeginsel zelf volledig naar de achtergrond 

wordt geduwd, zelfs als een grondwets- of verdragsbepaling het recht van toegang tot 

een rechter of het recht op daadwerkelijke rechtshulp instelt. De vergelijking tussen de 

waarborg die de ene kan verzilveren en de andere per hypothese moet ontberen, blijft 

aangewezen: al kent het grondrecht van toegang tot een rechter of daadwerkelijke 

rechtshulp expliciete dan wel impliciete beperkingen, toch moet de overheid het 

gelijkheidsbeginsel naleven wanneer ze een dergelijke beperking instelt. Artikel 13 van 

de Grondwet zegt niets anders wanneer het aan alle personen die zich in dezelfde 

toestand bevinden, het recht waarborgt om volgens dezelfde regels inzake bevoegdheid 

en rechtspleging te worden berecht zodat een verschil in behandeling in dat opzicht 

redelijk dient te worden verantwoord.933 

  

443. Er is voldoende stof voor prejudiciële vragen. Schendt de militaire tuchtwet van 14 

januari 1975 niet de artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

de artikelen 5 en 6 EVRM, in zoverre de militaire tuchtoverheid straffen, inzonderheid 

vrijheidsberovende of -beperkende tuchtstraffen, kan opleggen waarvoor een 

legaliteitstoezicht van justitiële of administratieve rechter niet aan de orde is? In het 

verlengde van deze bevraging rijst de vraag naar het jurisdictioneel toezicht. Wanneer 

men zich beperkt tot het aandachtspunt van de toegang tot de administratieve rechter, is 

het onder meer de vraag of de organieke Raad van State-wet, inzonderheid artikel 14, 

niet het gelijkheidsbeginsel, afzonderlijk beschouwd of in samenhang met de artikelen 

12, 144, 145 en 160 van de Grondwet, in zoverre de Raad van State in de regel 

onbevoegd is om militaire tuchtstraffen te vernietigen.934 We benadrukken het belang 

van de woordkeuze ‘in zoverre’; de prejudiciële vragen zijn in beginsel niet aan de orde 

indien (aangenomen wordt dat) er wel een legaliteitstoezicht is; artikel 12 wordt vermeld, 

niet zozeer omdat het de vraag is of de volle rechtsmacht in het objectief contentieux wel 

volstaat wanneer een vrijheidsberoving (in de zin van deze grondwetsbepaling) kan 

worden opgelegd, wel omdat het de vraag is hoe opkomen tegen zo’n bestuurlijke 

sanctie. 

 
                                                 
932

 Bijzondere wet van 12 juli 2009 tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Arbitragehof. Artikel 26 wordt onder meer aangevuld: ‘Wanneer voor een rechtscollege wordt 
opgeworpen dat een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een 
grondrecht schendt dat op geheel of gedeeltelijke analoge wijze is gewaarborgd in een bepaling uit 
titel II van de Grondwet en in een bepaling van Europees of internationaal recht, stelt het rechtscollege 
eerst aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag over de verenigbaarheid met de bepaling uit 
titel II van de Grondwet.’ 
933

 Grondwettelijk Hof nr. 39/2009, 11 maart 2009, B.47.3. 
934

 Artikel 14, ondertussen hernummerd 14, § 1 met de wet van 25 mei 1999, B.S. 22 juni 1999. 
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V.II.III De militaire rechtbank 

 
Het Hof van Cassatie verwerpt in 1873 een voorziening tot verbreking van een beslissing van de 
krijgsraad omdat dit rechtscollege in het kader van het Hollandse tuchtcontentieux geen 
rechterlijke beslissing neemt, maar handelt als administratieve beroepsinstantie. Daarom hoeven 
de rechten van de verdediging niet nageleefd te worden, is de behandeling van de zaak evenmin 
openbaar en valt op de afwezigheid van het openbaar ministerie tijdens het beraad van de 
militaire rechtbank niets aan te merken. 
 
Deze (jurisprudentiële) diskwalificatie van de militaire rechtbank tot administratieve overheid sui 
generis roept meer vragen op dan dat ze antwoorden biedt. De vastgestelde euvels zijn veeleer 
een grond tot verbreking van de beslissing van de militaire rechtbank dan een overtuigende reden 
tot diskwalificatie van een bijzondere geleding van de rechterlijke macht te diskwalificeren of 
reduceren tot een functionele administratieve overheid sui generis.  
 
Waarom niet de verbreking van de beslissing van de krijgsraad in 'tuchtzaken' wegens 
miskenning van de openbaarheid van de zitting? Deze oplossing was mogelijk geweest tenzij de 
wet had voorzien in een zitting achter gesloten deuren; de Grondwet had dit laatste niet 
uitgesloten, tenzij voor de uitspraak zelf. 
 
En indien het Hof van Cassatie onbevoegd was, waarom het niet verantwoorden door de enkele 
omstandigheid dat de bestreden beslissing niet voor cassatie in aanmerking kwam? Dit laatste 
veronderstelde niet dat de jurisdictie die deze beslissing genomen had, namelijk de krijgsraad, 
geen rechter was. Zo merkwaardig zou deze benadering nu ook weer niet geweest zijn; de link 
met het contentieux van de militaire tuchtstraffen is snel gelegd, nu de Raad van State, weliswaar 
veel later, oordeelt dat de term 'akte' van artikel 14 R.v.St.-wet in beginsel de militaire tuchtstraf 
niet omvat. Het Hof van Cassatie hoefde met andere woorden de militaire rechtbank niet te 
diskwalificeren tot administratieve overheid sui generis met 'willige' rechtsmacht om te besluiten 
tot zijn onbevoegdheid om de beslissing van de krijgsraad in tuchtzaken te verbreken. 
 
Juridische onzekerheid is troef en de samenhang is evenzeer zoek. De overheid heeft het 
ontegensprekelijk moeilijk met de aanspraak op (een recht van) toegang tot een rechter in het 
militair disciplinair contentieux; tussen de lijnen is te lezen dat de idee van een jurisdictionele 
tussenkomst in militaire tuchtzaken weinig bijval krijgt. 
 
Deze jurisprudentiële diskwalificatie staat haaks op de (latere) leerstellige analyse dat de militaire 
tuchtoverheid een justitiële rechter. Als de militaire rechtbank in deze beroepsprocedure niet 
optreedt als rechter, is dit nog minder het geval voor de ‘alleenzetelende’ officier wiens beslissing 
in tuchtzaken nadien betwist kan worden voor dit ‘gedejurisdictionaliseerd’ rechtscollege. 
 
De Hollandse bepalingen die de officier machtigen om vrijheidsberovende tuchtstraffen op te 
leggen, zijn in 1831 wegens hun gebrek aan overeenstemming met artikel 12 van de Grondwet 
opgeheven ingevolge artikel 188 van de Grondwet; bijgevolg handelt de Belgische officier die 
desalniettemin zo’n ‘Hollandse’ straf oplegt, onrechtmatig en kan de nationale rechter, indien al 
bevoegd, deze machtsoverschrijding vaststellen. Op de diskwalificatie van de militaire 
rechtbanken viel wellicht iets minder te zeggen indien men destijds had aangenomen dat 
vrijheidsbeneming sinds 1831 niet meer aan de orde was of had vastgesteld dat de bestuurlijke 
tuchtoverheid zich de facto had onthouden van enige vervolging in de ‘kleine’ tucht. Opmerkelijk 
is dat het attributieconflict in de zin van artikel 158 van Grondwet terra incognita lijkt te zijn, 
alhoewel het bestuur een vrijheidsbeneming kan opleggen in plaats van de justitiële rechter. 
 
Even on(grond)wettig zijn de tuchtstraffen, inzonderheid de vrijheidsberovende sancties, die 
enkel bij K.B. of reglement werden ingevoerd, d.w.z. in strijd met de artikelen 12, 14 en 182 van 
de Grondwet. Een volwaardig rechterlijk toezicht zou er niet te veel aan zijn geweest. 
 



 291 

 

444.  Het Hof van Cassatie heeft in 1873 een voorziening tot cassatie van een 

beslissing van de krijgsraad verworpen omdat dit ‘rechtscollege’ in het (Hollandse) 

militair tuchtcontentieux geen rechterlijke beslissing nam, maar handelde als 

administratieve beroepsinstantie.935 Daarom hoefden naar het oordeel van het Hof de 

rechten van de verdediging niet nageleefd te worden, was de behandeling van de zaak 

evenmin openbaar en viel op de afwezigheid van het openbaar ministerie tijdens het 

beraad van de militaire rechtbank niets aan te merken. Vermits de militaire rechtbank in 

deze beroepsprocedure niet optrad als rechter, was dit naar het oordeel van het Hof nog 

minder het geval voor de ‘alleenzetelende’ officier wiens disciplinaire beslissing nadien 

betwist kon worden voor deze ‘gedejurisdictionaliseerde’ militaire rechtbank, als het ware 

optredend als een functionele administratieve overheid sui generis.936 

 

445. Dit arrest van het Hof van Cassatie ontkracht allesbehalve de stelling dat de 

militaire politierechter nooit heeft bestaan. Dit neemt niet weg dat men zich vragen mag 

stellen bij deze (jurisprudentiële) diskwalificatie van militaire rechtbank tot 

administratieve overheid sui generis die, met bewoordingen ontleend aan het 

eensluidende advies van de procureur-generaal, ‘a pris une mesure d’ordre intérieur’.  

 

446. De krijgsraad is een militaire rechtbank waarvan sprake in het huidige artikel 157 

van de Grondwet en dankt zijn bestaan aan de uitvoering van deze 

grondwetsbepaling.937 Merkwaardig is dan ook het betoog dat een instelling die op grond 

van een organieke benadering een rechtscollege van de rechterlijke macht was, in de 

militaire tuchtaangelegenheid, gereglementeerd door de Hollandse wetgeving, weliswaar 

bevoegd was, maar geen jurisdictionele functie waarnam. Het Hof van Cassatie 

verantwoordde de diskwalificatie door het gegeven dat de zitting niet openbaar was, de 

                                                 
935

 Cass. 23 juni 1873, Pas. 1873, I, 236.  
936

 'On ne conçoit pas qu'un recours gracieux soit adressé à un juge (dessaisi dès le prononcé); de 
même ne peut-on concevoir l'existence d'un contrôle hiérarchique ou de tutelle – pas plus qu'un 
recours en postulant l'exercice – sur un acte de juridiction, fût-il accompli par un organe administratif; 
l'indépendance du juge et l'autorité de sa décision ne sauraient s'accomoder de semblable contrôle' 
(P. LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier, 2008, p. 306, nr. 256). 
937

 De Hollandse Grondwet voorzag in een analoge regeling: ‘Artikel 115 van de Grondwet van 1814 
bepaald: ‘Er zal een Hoog Militair Geregtshof zijn, voor hetwelk het krijgsvolk te water en te lande, 
wegens alle delicten, door hen gepleegd, zal worden te regt gesteld, volgens de nadere bepalingen bij 
de wet vast te stellen.’ Het nieuwe artikel noemde uitsluitend het Hoog Militair Gerechtshof, niet ook 
de krijgsraden. Dit hoefde niet, vond men: de aanduiding ‘hoog’ (in Hoog Militair Gerechtshof) hield in 
dat er ook lagere krijgsraden zouden zijn. Niettemin werd de bepaling in 1815 gewijzigd. Zij kwam te 
luiden: ‘Het krijgsvolk te water en te lande wordt wegens alle delicten door hen gepleegd te regt 
gesteld voor krijgsraden en een Hoog Militair Gerechtshof, volgens de bepalingen bij de wet vast te 
stellen’ (G. COOLEN, Militair strafrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 12). 
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rechten van de verdediging niet in acht werden genomen en het openbaar ministerie niet 

deelnam aan het beraad … 

 

447. Vandaag de dag zou een dergelijke benadering helpen bepalen of een (organieke) 

administratieve overheid niet in een bijzondere aangelegenheid aan te merken is als een 

administratief rechtscollege, eenmaal de wetgever over deze (her)kwalificatie niets 

uitdrukkelijks heeft bepaald.938 Een dergelijke upgrading van actief bestuur tot 

administratieve rechter is mogelijk, zij het dat de rechtzoekende dan wel moet kunnen 

rekenen op essentiële waarborgen van rechtsbedeling zoals rechterlijke 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Maar de tussenkomst van een (organieke) justitiële 

rechter naar aanleiding van een beroepsprocedure reduceren tot een bestuurlijk toezicht 

is niet alledaags, ook al verbiedt de Grondwet niet met zoveel woorden dat een 

rechtbank in de marge van zijn corebusiness administratieve bevoegdheden 

toegewezen krijgt.939 Volkomen uitgesloten is dit dus niet, blijke uit de bestuurlijke 

beslissingen van de politierechter waarop een rechtscollege toezicht kan houden.940 

 

448. Wat er ook van zij, voor de militaire rechtbanken gaat deze vlieger van ‘willige’ 

rechtsmacht niet op: de wetgever mag ze weliswaar oprichten als een bijzonder 

onderdeel of verlengstuk van de rechterlijke macht en ze tevens bemannen met militaire 

rechters met een tijdelijk mandaat – dit laatste is wel geen verplichting – , maar de ratio 

van artikel 157 van de Grondwet is dat ze zich aan hun core-business moeten 

houden.941 Als er dan al sprake is van administratieve bevoegdheden, moeten deze 

hiermee in beginsel de goede werking van het rechtscollege zelf dienen, en niet het 

                                                 
938

 Zie M. CROMHEECKE en J. VANDE LANOTTE, ‘Een overzicht van administratieve 
rechtscolleges’, T.B.P. 1995, 547-556. Eveneens: C. LAMBOTTE, De Raad van State, Heule, UGA, 
1984, 2de uitgave, 189. Men raadplege ten slotte ook Grondwettelijk Hof nr. 81/2008, 27 mei 2008, 
B.18.; het Hof leidde de jurisdictionele aard van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen af uit zijn 
inrichting, de wijze van aanwijzing van zijn leden en vervulling van hun ambt, hun onafhankelijkheid 
ten opzichte van de administratie, de regeling van de rechtspleging en het administratief 
cassatieberoep dat tegen zijn eindbeslissingen kan worden ingesteld. 
939

 Artikel 151 Grondwet. Oplossing a contrario. Zie eveneens artikel 1, § 1, 4° van de wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken.  
940

 Over het rechterlijk toezicht (van de strafrechter) op een machtiging, van de politierechter aan de 
arbeidsinspectie, om een woning te betreden: Grondwettelijk Hof nr. 171/2008, 3 december 2008. 
Eveneens: 'De politierechter die iemand ter beschikking van de regering stelt op grond van artikel 13 
van de wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, verricht een 
administratieve rechtshandeling die aan de Raad van State kan worden onderworpen (zie Cassatie, 4 
mei 1953, Pasinomie 1953, I, 676 en Raad van State arrest nr. 12443 van 7 juni 1967). Sedertien 
heeft de wet van 6 augustus 1971 een artikel 6bis ingevoegd in de wet van 27 november 1891. Tegen 
de beslissingen die op grond van artikel 13 worden genomen staan voortaan de rechtsmiddelen open 
die bepaald zijn in het wetboek van strafvordering; het beroep wordt voor de correctionele rechtbank 
gebracht. De Raad van State is dus niet meer bevoegd' (C. LAMBOTTE, De Raad van State, Heule, 
UGA, 1984, 2de uitgave, 138). Aangehaald in M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, 2008, p. 
318, noot 2, met vermelding van EHRM 18 juni 1971, De Wilde, Ooms en Verzype t. België. 
941

 Artikel 157 van de Grondwet: huidige nummering, maar oorspronkelijke tekst. 
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gehele korps waarover zij bij wijze van lex specialis strafrechtelijke bevoegdheid hebben. 

Artikel 157 van de Grondwet verzet zich daarentegen niet tegen het toekennen, aan de 

militaire rechtbank, van jurisdictionele bevoegdheid in de disciplinaire aangelegenheid, 

evenmin als er iets mis zou zijn met het gegeven dat een burgerlijke rechtbank uitspraak 

doet in tuchtzaken of dat een militaire rechtbank bemand zou worden met burgerlijke 

leden.942 

 

449. Hieraan voegen we ten slotte toe dat het Hof van Cassatie misschien ook de 

samenstelling van de krijgsraad uit het oog verloren heeft.  In het Verslag aan de Koning 

bij de Besluitwet van 5 april 1916 was tussen de lijnen door te lezen dat het niet opging 

dat de krijgsraad, onder meer samengesteld uit lagere officieren, beslissingen van 

hogere officieren of generaals in vraag konden stellen.943 Het druist ontegensprekelijk in 

tegen de militaire hiërarchische structuur dat een bestuursinstantie, samengesteld uit 

lagere officieren, beslissingen van hogere officieren of generaals in vraag kunnen 

stellen, en niet het minst militaire tuchtstraffen. Dat de krijgsraad dit precies wel kon, 

bevestigt dat een herkwalificatie van deze organieke geleding van de rechterlijke orde tot 

functionele administratieve overheid niet opging. 

  

450.  Op de (vast)stelling van het Hof van Cassatie dat de krijgsraad geen rechter was 

in het (Hollandse) contentieux van de militaire tuchtstraffen, viel misschien minder aan te 

merken, althans in een grondwetsconfome lezing van de jurisdictionele 

rechtsbescherming, wanneer men aannam dat de Hollandse tuchtreglementering de iure 

opgeheven was, minstens in de mate dat ze in vrijheidsberovende straffen voorzag. Als 

er met andere woorden inderdaad geen sprake (meer) was van vrijheidsberovende 

tuchtstraffen, per hypothese in 1831 opgeheven krachtens (huidig) artikel 188 van de 

Grondwet, viel er net iets minder aan te merken op de diskwalificatie van de krijgsraad 

tot een administratieve overheid; (huidig) artikel 12 van de Grondwet vereiste immers 

geen jurisdictionele tussenkomst a priori, eenmaal het strafrechtelijk vaarwater 

(gedeeltelijk) verlaten was.944 Er kan evenwel betwijfeld worden dat pleitbezorgers van 

                                                 
942

 Gerechtelijk Wetboek, artikel 92, 6°. 
943

 Zo de toekomstgerichte eindoverweging: ‘Zoo men er aan dacht het huidige stelsel te wijzigen door 
het instellen van een waar beroep, waarbij de overste niet door het feit zelve beschuldigd zou worden 
en dat zou gebracht worden voor den ten opzichte van den gestraften militair bevoegden rechter, 
zouden andere moeilijkheden oprijzen. De gevallen van beroep zouden talrijk zijn. De wezenlijke aard 
der tuchtrechtelijke beteugeling zou geschonden zijn. De beslissing van een kolonel, van een 
generaal, van den minister van Oorlog zou gewijzigd worden door kapiteins en luitenants.’ Uittreksel 
uit het Verslag aan de Koning voorafgaand aan de Besluitwet van 5 april 1916. Supra, ‘Tuchtstraffen 
en krijgsmacht – Wereldoorlog I’. 
944

 In de rechtsleer is er weinig te lezen over de weerslag van voormalig artikel 138 (thans 188) van de 
Grondwet op de militaire tucht. ‘L’art. 27 doit être considéré comme abrogé par la Constitution de 1831 
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het stelsel van militaire rechtbanken en het Hof van Cassatie een dergelijke 

grondwettelijke opheffing van Hollandse vrijheidsberovende tuchtstraffen voor ogen 

hadden. 

 

451. Het arrest van het Hof van Cassatie van 23 juni 1873 riep meer vragen op dan dat 

het antwoorden bood; het dispositief had volkomen anders kunnen zijn. Waarom niet de 

verbreking van de beslissing van de krijgsraad in 'tuchtzaken' wegens miskenning van 

de openbaarheid van de zitting, dit alles in de veronderstelling dat de wet niet had 

voorzien in een zitting achter gesloten deuren? De Grondwet had dit niet uitgesloten, 

tenzij voor de uitspraak zelf.945 En indien het Hof van Cassatie onbevoegd was, waarom 

het niet laconiek verantwoorden door de enkele omstandigheid dat de bestreden 

beslissing niet voor cassatie in aanmerking kwam? Dit laatste veronderstelde niet dat de 

jurisdictie die deze beslissing genomen had, namelijk de krijgsraad, geen rechter was.  

  

452. Zo merkwaardig was deze benadering nu ook weer niet geweest; de link met het 

contentieux van de militaire tuchtstraffen is snel gelegd, nu de Raad van State, 

weliswaar veel later, oordeelde dat de term 'akte' van artikel 14 R.v.St.-wet in beginsel 

de militaire tuchtstraf niet omvatte.946 Het Hof van Cassatie hoefde met andere woorden 

de militaire rechtbank niet te diskwalificeren tot administratieve overheid sui generis en 

als het ware uit te kleden om te besluiten tot zijn onbevoegdheid om de beslissing van 

de krijgsraad in tuchtzaken te verbreken. En als er later sprake was van de 

onbevoegdheid (van de administratieve rechter), was dit dan niet omdat het Militair 

Strafwetboek, aangenomen in 1873, het leerstuk van 'disciplinaire overtredingen zonder 

                                                                                                                                                         
(art. 8, 9, 97) en tant qu’il attribue aux chefs de corps le pouvoir de punir les contraventions de police’ 
(R. DE RYCKERE, ‘Des peines disciplinaires en matière militaire’, J.T. 1889, 695). 
945

 Het Besluit van 9 november 1830 houdende de openbaarheid en verdediging voor de krijgsraden 
(Bull. Off., 1830, nr. 29) bepaalt: ‘Artikel 1. Het onderzoek, de debatten en de uitspraak van het vonnis 
zullen in het openbaar geschieden voor al de zaken die voor de krijgsraden gebracht worden. Artikel 
2. De voor een krijgsraad gedaagde personen hebben het recht zich te laten bijstaan door een 
raadsman die ze zullen kiezen onder de personen die zij daartoe bekwaam achten. Artikel 3. De 
voorzitter van de krijgsraad zal de verdachten kennis geven van het recht dat hun door het voorgaand 
artikel wordt toegekend; en, indien zij het vragen, zal hij hun ambtshalve een raadsman toevoegen, 
gekozen onder de advocaten van de zetel die het dichtst bij de zetel van de krijgsraad gelegen is.’ 
Men raadplege H. D’HAENENS, Codex militaris, Story, 1987, 113. Er zij opgemerkt dat deze regeling 
aangenomen werd vóór de Grondwet (1831): de beperking van de openbaarheid tot casussen waar 
een verdachte verschijnt, werd met andere woorden ingesteld vóór het waarborgen van de 
openbaarheid waarvan sprake in artikel 149 van de Grondwet. 
946

 Anders dan in België hield de Franse Raad van State er een imperatoria brevitas op na, aldus toch 
de gezaghebbende rechtsleer: 'On sait comment le Conseil d'Etat a classiquement cultivé le 
laconisme ou, autrement dit, l'imperatoria brevitas que Hauriou jugeait 'sage', tant elle évite 
'd'exprimer trop vite des problèmes juridiques nouveaux' et 'en ce qu'elle laissait la doctrine le soin de 
dégager les principes' (…), mais qui laisse aussi parfois perplexe et qui rend en tout cas souvent si 
indispensable d'être éclairé par les conclusions du commissaire du gouvernement' (B. PACTEAU, 
Traité de contentieux administratif, Paris, PUF, 2008, p. 357, nr. 307). 
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jurisdictioneel beroep' had 'bevestigd' en men hier niet van wenste af te wijken bij de 

vooroorlogse bespreking van de organieke R.v.St.-wet? Zo kon het latere 

bestuursrechtelijke leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van het bestuur in de 

‘kleine’ tucht verklaard worden. 

 

453. Hoe het ook zij, in 1873 mocht er geen rechter bij te pas komen.947 De 

verantwoording die het Hof van Cassatie weerhouden heeft ter ondersteuning van de 

functionele diskwalificatie, doet ook de vraag rijzen, a contrario, of dezelfde instelling, in 

casu de militaire rechtbank, wel als een volwaardige rechter beschouwd kan worden, 

eenmaal de rechten van de verdediging nageleefd zijn en de zitting openbaar is. Over 

het criterium van de aanwezigheid van het openbaar ministerie tijdens het beraad hoeft 

heden ten dage hopelijk geen inkt meer te vloeien. De gronden van diskwalificatie van 

de krijgsraad tot administratieve overheid sui generis stemmen niet overeen met de 

grieven van onvoldoende onafhankelijkheid en onpartijdigheid waartegen de militaire 

rechtbanken meer dan eens hebben moeten aankijken. Het Hof van Cassatie zegt met 

andere woorden niet dat in het Hollandse tuchtcontentieux de krijgsraad niet fungeerde 

als volwaardige militaire rechtbank omdat er reden was om te twijfelen aan de 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de leden. 

 

454. Wat er ook van zij, de artikelen 12 en 188 van de Grondwet waren veeleer terra 

incognita en het leek niet anders te zijn voor de attributievordering waarvan sprake in 

artikel 158 van de Grondwet.948 We herhalen met de term ‘attributieconflict’ dan wel 

conflicten tussen administratieve rechtscolleges en justitiële rechter voor ogen te 

hebben, al betrof dit aanvankelijk de bevoegdheidsverdeling tussen rechterlijke macht en 

uitvoerende macht, die de bevoegdheid van de rechter betwistte en zichzelf bevoegd 

achtte om een beslissing te nemen over een geschilpunt.949 De bevindingen over het 

arrest van 23 juni 1873 leiden tot de vraag of er misschien geen sprake had kunnen zijn 

van zo’n attributieconflict.  

  

455. Om de destijds aangeboden of uitgebleven rechtshulp te evalueren vanuit het 

aandachtspunt van het attributieconflict, past het de bevindingen op een rij te zetten: 

                                                 
947

 Of dit ook het geval is geweest in 1946, hangt onder meer af van de invulling van artikel 14 R.v.St.-
wet. 
948

 Artikel 158 van de Grondwet: ‘Het Hof van Cassatie doet uitspraak over conflicten van attributie, op 
de wijze bij de wet bepaald.’ 
949

 J.J. THONISSEN, La Constitution belge annotée, Bruylant, 1879, p. 324-328, nr. 495-501, evenals 
M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, 2008, 1077-1078. Over het Hollandse 
Conflictenbesluit: J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, die Keure, 
2007, p. 13, nr. 1275. 
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- De Hollandse bepalingen die de officier machtigden om vrijheidsberovende 

tuchtstraffen op te leggen, waren in 1831 wegens hun gebrek aan overeenstemming 

met artikel 12 van de Grondwet de iure opgeheven ingevolge artikel 188 van de 

Grondwet. De Belgische officier die zo’n ‘Hollandse’ straf oplegde, handelde 

onrechtmatig en er was sprake van machtsoverschrijding.  

  

- Even on(grond)wettig waren de tuchtstraffen, inzonderheid de vrijheidsberovende 

sancties, die enkel bij K.B. of reglement werden ingevoerd, d.w.z. in strijd met de 

artikelen 12, 14 en 182 van de Grondwet.  

 

- Naar het oordeel van het Hof van Cassatie trad de militaire rechtbank in tuchtzaken 

niet op als justitiële rechter, maar oefende hij er een administratief toezicht uit. 

 

456. De gestrafte militair had destijds dan ook voor het Hof van Cassatie zonder 

schroom kunnen aanvoeren dat de uitvoerende macht zich het prerogatief van de 

rechterlijke macht had aangematigd; artikel 12 van de Grondwet behield tenslotte het 

opleggen van vrijheidsbeneming ingevolge schuldig gedrag voor aan de justitiële 

rechter. Betrokkene had hierbij kunnen benadrukken dat de tuchtoverheid tevens was 

voorbijgegaan aan artikel 188 van de Grondwet: de scala tuchtstraffen was de iure fel 

beperkt. Men kon redelijkerwijze ook spreken van een attributieconflict ‘avant la lettre’, 

of, beter gezegd, ‘selon la lettre (de l’article 158 de la Constitution)’.950 

  

457. Hiertegen was wellicht in te brengen dat artikel 158 van de Grondwet geen andere 

uitvoering had gekregen dan een wetsbepaling van 4 augustus 1832 (dat voorschreef 

dat het Hof van Cassatie zou zetelen in verenigde kamers). Onoverkomelijk was dit nu 

ook weer niet geweest. De artikelen 12 en 188 van de Grondwet waren immers duidelijk 

genoeg om te besluiten tot machtsoverschrijding van de uitvoerende macht, belichaamd 

door de militaire tuchtoverheid met als aanhangsel of verlengstuk de militaire rechtbank 

die optrad als administratieve overheid, aldus toch het Hof van Cassatie. De naam van 

het Hof van Cassatie en de term ‘attributieconflict’ in acht genomen, kon dit 
                                                 
950

 Artikel 158 van de Grondwet luidt: ‘Het Hof van Cassatie doet uitspraak over conflicten van 
attributie, op de wijze bij de wet bepaald.’ Een overblijfsel van de oorspronkelijke invulling ervan is 
artikel 238 Strafwetboek : ‘Rechters en assessoren in sociale zaken of handelszaken die in een 
geschil waarbij een administratieve overheid betrokken is, vonnis wijzen ondanks het door de overheid 
wettelijk opgeworpen conflict en vóór de beslissing van het Hof van Cassatie, worden ieder met 
geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank gestraft. Ambtenaren van het openbaar 
ministerie die met het oog op dat vonnis vorderingen doen of conclusies nemen, worden gestraft met 
dezelfde straf.’ De term ‘rechters en assessoren in sociale zaken en handelszaken’ werd aangenomen 
bij de wet van 10 oktober 1967. 
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rechtscollege de verbreking van de betwiste tuchtsanctie uitspreken, conform de 

artikelen 148 en 149 van de Grondwet in openbare zittingen. Dat eerst het beroep bij de 

militaire rechtbank doorlopen moest worden, behoefde geen wetsbepaling, zo men 

aannam dat dit justitiëel rechtscollege optrad als administratieve overheid, een 

(her)kwalificatie die het Hof van Cassatie precies had vooropgesteld in 1873. Artikel 159 

van de Grondwet in acht genomen, was er a priori evenmin een beperking in tijd voor het 

inleiden van een cassatieverzoek m.b.t. het attributieconflict, al belette wellicht weinig de 

wetgever om er anders over te oordelen met het oog op de rechtszekerheid. Deze 

denkoefening werd nooit doorgevoerd; ze had allicht op weinig bijval van het Hof van 

Cassatie kunnen rekenen, ook al deed een dergelijke attributievordering artikel 158 van 

de Grondwet, opgevat in zijn oorspronkelijke betekenis, weinig geweld aan en vaarde de 

rechtsstaat er ontegensprekelijk beter bij.  
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V.II.IV Maatregelen van inwendige orde  

 
In de volgende afdelingen bespreken we de rechtspraak 1946-2006 in het contentieux van de 
militaire tuchtstraffen met bijzondere aandacht voor de kwalificatie van maatregel van inwendige 
orde en de administratieve beroepen. Beide begrippen zijn in militaire tuchtzaken onlosmakelijk 
verbonden, zeker wanneer men leest, ter verantwoording van het opheffen van het beroep bij de 
krijgsraad in tuchtzaken – we schrijven 1916 – , dat er in de krijgsmacht sprake is van een 
‘gezonde traditie (…) naar dewelke de militair die door zijnen overste benadeeld meent te zijn, 
zijne klacht heeft in te dienen bij den opperbevelhebber, den weg der rangorde volgend. De feiten 
en maatregelen aangaande tucht, behooren tot het domein der inwendige orde.’ 
 
Rechtspraak en rechtsleer hebben nooit de leer van de regeringsdaad ingeroepen om de 
onontvankelijkheid van een verzoek tot vernietiging van een militaire tuchtstraf te verantwoorden. 
De rechtspraak greep evenmin terug naar de kwalificatie van ‘maatregel van inwendige orde’. 
 
De zeldzame casussen waarin de Raad van State zich bevoegd heeft geacht, wijzen uit dat aldus 
aan de Raad niet werd gevraagd om in de ‘kleine’ tucht te fungeren als tuchtrechter of 
strafrechter, maar wel om buiten formele strafzaken als annulatierechter een eenzijdige 
administratieve rechtshandeling te toetsen op overeenstemming met het geldende recht. 
 
Eenmaal de Tuchtwet van 14 januari 1975 aangenomen was, wijzigde de schaarse rechtspraak 
de gronden van niet-ontvankelijkheid; de Raad van State acht in het arrest-Deramaix (1990) de 
militaire tuchtstraf niet voor vernietiging vatbaar omdat er sprake is van « une mesure d’ordre 
intérieur à caractère spécifique ». Idem in het arrest-Lambert (1991). 
 
Militaire tuchtstraffen, hoe specifiek sommige ook zouden kunnen zijn, zijn geen maatregelen van 
inwendige orde. Ze zijn het des minder omdat zowel morele als vrijheidsberovende of 
vrijheidsbeperkende tuchtstraffen ingegeven zijn door het schuldige gedrag en rechtstreekse en 
onrechtstreekse statutaire, materiële en morele gevolgen hebben. 
 
Dé vraag is dus de geoorloofdheid van het uitsluiten van het algemeen toezicht van de Raad van 
State op wat zich aandient als een aanvechtbare akte, niet de geoorloofdheid van het behoud van 
de militaire tuchtstraf in een categorie van niet-aanvechtbare maatregelen van inwendige orde. 
Het onderzoeksthema betreft met andere woorden het downgraden van de militaire tuchtstraf tot 
een niet-aanvechtbare tuchtstraf, niet het upgraden van een niet-aanvechtbare tuchtstraf of 
maatregel van inwendige orde tot een aanvechtbare akte. 
 
De Raad van State besluit in ambtenarenzaken tot de ontvankelijkheid van een verzoek tot 
vernietiging van een maatregel van inwendige orde wanneer, na onderzoek van de zaak ten 
gronde, blijkt dat de overheid enkel had mogen teruggrijpen naar een tuchtstraf en dus in ieder 
geval een tuchtprocedure had moeten doorlopen. De verantwoording van dit optreden is 
lovenswaardig: de tuchtprocedure biedt formeel procedurele waarborgen die de mutatieprocedure 
doorgaans niet inhoudt en de Raad van State is eveneens bevoegd in het tuchtcontentieux. 
 
Deze bevindingen in het ambtenarencontentieux kan men niet transponeren in het contentieux 
van de militaire tuchtstraffen. Enerzijds is er van perspectief op een jurisdictionele controle weinig 
sprake zolang de Raad van State zich houdt aan het klassieke leerstuk van de principiële 
onbevoegdheid en de (eventuele) controle van de justitiële rechter, als deze al bevoegd is, te 
herleiden is tot de (vast)stelling dat de militair voor de betwiste feiten afhangt van de militaire 
autoriteiten. Anderzijds is in militaribus de opgelegde ‘maatregel van inwendige orde’ 
eenvoudigweg geen verkapte tuchtstraf, maar wel degelijk een formele tuchtstraf. 
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458.  In de volgende afdelingen bespreken we de rechtspraak 1946-2006 in het 

contentieux van de militaire tuchtstraffen met bijzondere aandacht voor (i) de kwalificatie 

van maatregel van inwendige orde en (ii) de administratieve beroepen. Beide begrippen 

lijken in militaire tuchtzaken onlosmakelijk verbonden, zeker wanneer men leest, ter 

verantwoording van het opheffen van het beroep bij de krijgsraad in tuchtzaken - we 

schrijven 1916 - , dat er in de krijgsmacht sprake is van een ‘gezonde traditie (…) naar 

dewelke de militair die door zijnen overste benadeeld meent te zijn, zijne klacht heeft in 

te dienen bij den opperbevelhebber, den weg der rangorde volgend. De feiten en 

maatregelen aangaande tucht, behooren tot het domein der inwendige orde'.951 

  

459. Rechtspraak en rechtsleer hebben nooit de leer van de regeringsdaad ingeroepen 

ter verantwoording van de onontvankelijkheid van verzoekschriften tot vernietiging van 

een militaire tuchtstraf.952 Het was maar goed ook: « Dans l’ensemble de la 

jurisprudence, il ne se trouve pas une seule décision qui justifie à bon escient 

l’incompétence du Conseil d’Etat par la seule théorie des actes de gouvernement. (…) 

On pourrait encore comprendre cette révérence si la théorie en cause était de nature à 

enrichir le droit administratif. Mais c’est du contraire qu’il s’agit. Elle n’apporte rien aux 

administrés et elle ouvre une porte qui donne sur l’arbitraire. Une telle théorie n’a pas sa 

place dans un état de droit. Elle n’est qu’un des visages de la raison d’Etat, qui en est la 

négation ».953 De rechtspraak greep evenmin terug naar de kwalificatie van ‘maatregel 

van inwendige orde’. De gezaghebbende rechtsleer, meer bepaald de Novelles, gaf 

kernachtig aan dat een dergelijke kwalificatie inderdaad niet opging: « Cette solution ne 

peut pas se justifier par la nature de l’acte. En effet, une décision infligeant à un militaire 

des arrêts de rigueur produit incontestablement des effets juridiques, elle est exécutoire 

et elle fait grief au militaire. Elle satisfait à toutes les conditions généralement requises 

pour qu’un acte soit susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».954 

Daarbij komt nog dat de tuchtstraf een schuldig gedrag beteugelt: zo is het voor 
                                                 
951

 Uittreksel uit het Verslag aan de Koning voorafgaand aan de Besluitwet van 5 april 1916. Supra, 
‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Wereldoorlog I’. 
952

 Men raadplege W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, Kluwer, 1988, 40-41; J. CONRADT, 
‘L’acte de gouvernement dans la jurisprudence des juridictions administratives françaises et belges’ in 
Liber amicorum J.P. de Bandt, Bruylant, 2004, 809-841; S. EVERAERT, ‘Regeringsdaden naar 
belgisch recht’, T.B.P. 2002, 618-629. Het gegeven van de regeringsdaad dook aanvankelijk wel op in 
het contentieux van de penitentiaire tuchtstraffen: A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. 
VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief recht, Kluwer, 2002, p. 930, nr. 970, 
noot 57, met verwijzing naar R.v.St. nr. 77.621, 14 december 1988, Beijer. Het leerstuk van de 
regeringsdaad werd uitdrukkelijk afgewezen in R.v.St. nr. 150.550, 24 oktober 2005, X., T.B.P. 2007, 
50; zie supra, ‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Het penitentiair tuchtcontentieux’. 
953 M. LEROY, ‘Les actes de gouvernement: un spectre qui hante la jurisprudence du Conseil d’Etat 
belge’, A.P.T. 1999/3, 189.  
954

 Novelles, Le Conseil d’Etat, Brussel, Larcier, 1975, nr. 1031. 
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ambtenaren en het is niet anders voor personeelsleden van bijzondere korpsen zoals 

krijgsmacht of politiediensten, magistraten of beoefenaars van gereglementeerde 

beroepen.955 

 

460. De zeldzame casussen waarin de Raad van State zich bevoegd achtte, wezen wel 

uit dat aldus aan de bestuursrechter niet werd gevraagd om in de ‘kleine’ tucht te 

fungeren als tuchtrechter of strafrechter, maar wel om buiten formele strafzaken als 

‘klassieke’ annulatierechter een eenzijdige administratieve rechtshandeling te toetsen op 

overeenstemming met het geldende recht.  

  

461. Eenmaal de Tuchtwet van 14 januari 1975 van toepassing, luidde het dat de 

militaire tuchtstraf een niet-aanvechtbare maatregel van inwendige orde van bijzondere 

aard was, meer bepaald ‘une mesure d’ordre intérieur à caractère spécifique’.956 Aan de 

betrokken militair kwam het dus wellicht toe om via de aangevoerde middelen aan te 

tonen dat de formele tuchtstraf toch iets anders inhield, dit om toch een rechterlijk 

toezicht af te dwingen. Dit kan best zo zijn, maar men kan in ieder geval moeilijk van de 

militair verwachten dat hij aantoont dat de betwiste rechtshandeling een verkapte 

tuchtsanctie is.  

 

462. Militaire tuchtstraffen, hoe specifiek sommige ook (zouden) kunnen zijn, zijn geen 

maatregelen van inwendige orde. Ze zijn het des minder omdat zowel morele als 

vrijheidsberovende of -beperkende tuchtstraffen ingegeven zijn door het schuldige 

gedrag en rechtstreekse en onrechtstreekse statutaire, materiële en morele gevolgen 

hebben.957 Dé vraag is dus de geoorloofdheid van het uitsluiten van het algemeen 

toezicht van de Raad van State op wat zich aandient als een aanvechtbare ‘akte’ (in de 

zin van artikel 14 R.v.St.-wet), niet de geoorloofdheid van het behoud van de militaire 

tuchtstraf in een categorie van niet-aanvechtbare maatregelen van inwendige orde. Nog 

anders geschreven: het onderzoeksthema betreft het downgraden van de militaire 

tuchtstraf tot een niet-aanvechtbare ‘akte’, niet het upgraden van een niet-aanvechtbare 

tuchtstraf of maatregel van inwendige orde tot een aanvechtbare ‘akte’. 

 
                                                 
955

 R.v.St. nr. 189.523, 16 januari 2009, Lambert. 
956 R.v.St. nr. 35.646, 20 oktober 1990, Deramaix, nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, T.B.P. 
1993, 54 en J.L.M.B. 1992, 253, noot D. BATSELE. In het arrest nr. 29.347, 17 februari 1988, 
Bougard, oordeelde de Raad van State dat ontslag van ambtswege en militaire tuchtstraffen 
‘présentent une nature différente’. 
957

 ‘On observera que la remontrance, punition applicable aux trois catégories de militaires, est une 
sanction de portée morale. Comme les mesures disciplinaires proprement dites, elle est de nature à 
exercer une influence sur la carrière militaire’. P. SCHETTER, ‘Quelques aspects des droits de la 
Défense en Droit militaire belge’, R.D.P.M. 1964, p. 64, noot 3. 
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463. De Raad van State besluit in ambtenarenzaken tot de ontvankelijkheid van een 

verzoek tot vernietiging van een maatregel van inwendige orde wanneer, na onderzoek 

van de zaak ten gronde, blijkt dat de overheid enkel had mogen teruggrijpen naar een 

tuchtstraf en dus een tuchtprocedure had moeten doorlopen. De verantwoording van dit 

optreden is lovenswaardig: de tuchtprocedure biedt formeel procedurele waarborgen die 

een mutatieprocedure doorgaans niet inhoudt en de Raad van State is eveneens 

bevoegd in het tuchtcontentieux. Deze bevindingen in het ambtenarencontentieux kan 

men niet transponeren in het contentieux van de militaire tuchtstraffen. Enerzijds is er 

van perspectief op een jurisdictionele controle weinig sprake zolang de Raad van State 

zich houdt aan het klassieke leerstuk van de principiële onbevoegdheid en de 

(eventuele) controle van de justitiële rechter, als deze al bevoegd is, te herleiden is tot 

de (vast)stelling dat de militair voor de betwiste feiten afhangt van de militaire 

autoriteiten. Anderzijds is in militaribus de opgelegde ‘maatregel van inwendige orde’ 

geen verkapte tuchtstraf, maar wel degelijk een formele tuchtstraf. 
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V.II.V Administratieve beroepen  

 
De militair moet de beroepsprocedure waarvan sprake in artikel 37 van de Tuchtwet doorlopen 
om aanspraak te kunnen maken op een jurisdictionele controle, als er al een nationale rechter 
bevoegd is. 
 
De militair mag voorbijgaan aan de 'georganiseerde' annulatieprocedure bij de chef van de 
generale staf; dit is een willig hiërarchisch beroep, ook al is de chef van de generale staf verplicht 
om te beschikken. Er is geen sprake van een 'beroepsprocedure' waarvan uitsluitend sprake in 
artikel 37 van de Tuchtwet; het statuut van de militairen is zaak van de wetgever; er is bezwaarlijk 
sprake van een volwaardig beroep omdat wezenlijke waarborgen ontbreken zoals het verhoor 
van getuigen en een tegensprekelijk debat over de kern van de zaak in het tuchtcontentieux, 
namelijk of de feiten, indien ze dan al vaststaan, een tuchtvergrijp uitmaken. 
 
Het annulatieberoep bij de chef van de generale staf waarvan de Koning, opperbevelhebber van 
de krijgsmacht, motu proprio de procedure heeft uitgewerkt, stuit, de lege lata, de initiële 
beroepstermijn om de nationale rechter te adiëren, als er al één bevoegd is.  
 
De centrale beroepsinstantie is door de wet van 28 februari 2007 enkel ingesteld voor de ‘grote’ 
tucht. Het beroep bij deze instantie hoeft dus niet doorlopen te worden in de ‘kleine’ tucht. 
 
Indien een instantie of rechtscollege (bv. de Raad van State) onbevoegd is of zich in de ‘kleine’ 
tucht in beginsel onbevoegd acht, valt er op het ontbreken van een vermelding van deze 
beroepsmogelijkheid vanuit de invalshoek van het bestuur weinig aan te merken. 
 

 

 

464. De militair moet de beroepsprocedure waarvan sprake in de artikelen 37 en 38 van 

de Tuchtwet, doorlopen om aanspraak te kunnen maken op een jurisdictionele controle, 

als er al een rechter bevoegd is. Hij mag wel voorbijgaan aan de 'georganiseerde' 

annulatieprocedure bij de chef van de generale staf; dit is voor betrokkene een willig 

hiërarchisch beroep, ook al is de chef van de generale staf verplicht te beschikken. Er is 

geen sprake van een 'beroepsprocedure' waarvan sprake in de Tuchtwet; het statuut 

van de militairen is zaak van de wetgever; er is bezwaarlijk sprake van een volwaardig 

beroep omdat wezenlijke waarborgen ontbreken zoals het verhoor van getuigen of een 

tegensprekelijk debat over de kern van de zaak in het tuchtcontentieux, namelijk of de 

feiten, indien ze dan al vaststaan, een tuchtvergrijp uitmaken. Het annulatieberoep bij de 

chef van de generale staf waarvan de Koning, opperbevelhebber van de krijgsmacht, 

motu proprio de procedure heeft uitgewerkt, stuit de lege lata de initiële beroepstermijn 

bij de rechter, als er al één bevoegd is.958  

 

                                                 
958

 'Nous pensons que le principe de confiance doit prévaloir en la matière et que l'on serait mal venu 
de reprocher à un justiciable d'avoir usé d'un recours prévu par un texte au motif qu'il ne serait pas 
établi que son auteur disposait à cette fin d'une habilitation formelle du législateur.’ (P. LEWALLE, 
Contentieux administratif, Larcier, 2008, p. 320, nr. 270). 
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465. De centrale beroepsinstantie werd door de wet van 28 februari 2007 enkel 

ingesteld voor de ‘grote’ tucht.959 Het beroep bij deze instantie hoeft dus, de lege lata, 

niet doorlopen te worden in de ‘kleine’ tucht en derhalve niet vermeld te worden als 

beroepsmogelijkheid. Dit is evenmin het geval voor een deliberatiecommissie of 

evaluatiecommissie.960 Daarom is de ‘kleine’ tucht nog niet de grote afwezige in de 

‘grote’ tucht of het examencontentieux: bij het treffen van tuchtmaatregelen of statutaire 

beslissingen over de vorming kan het bestuur immers oog hebben voor het 

tuchtverleden of feiten waarvoor betrokkene een tuchtstraf opliep. 

 

466. Er zij opgemerkt dat krachtens artikel 2, 4° van de wet van 11 april 1994 

betreffende de openbaarheid van bestuur de beroepsmogelijkheden en de modaliteiten 

van het beroep vermeld moeten worden bij de kennisgeving van een individueel besluit. 

Daar stopt de vergelijking met artikel 19, 2de lid R.v.St.-wet; de openbaarheidswet schrijft 

immers niet voor dat de verjaringstermijn toch een aanvang neemt na een bepaalde 

periode, alhoewel het bestuur naliet om de beroepsmogelijkheid te vermelden. 

Volledigheidshalve stippen we ook aan dat deze algemene vermeldingsplicht (enkel) 

geldt voor organen van het actief bestuur. Deze verduidelijking is niet onbelangrijk 

wanneer men aan sommige klassieke organieke administratieve overheden 

jurisdictionele kenmerken toekent. Ondertussen is ten overvloede duidelijk dat een 

dergelijk kwalificatie-vraagstuk precies in de ‘kleine’ tucht aan de orde is wanneer men 

leest: ‘De korpsoverste, die een vrijheidsberovende straf uitspreekt, treedt op als rechter 

in de zin van (oud) artikel 7 G.W.’.961 Voegt men eraan toe dat de Raad van State zich in 

de ‘kleine’ tucht in beginsel onbevoegd acht, dan valt er op het ontbreken van een 

vermelding van deze beroepsmogelijkheden vanuit de invalshoek van het bestuur weinig 

aan te merken. 

 

                                                 
959

 Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Nieuwe tuchtwetgeving’. 
960 Artikel 20decies van de wet van 21 december 1990 houdende statuut van de kandidaat-militairen 
van het actief kader, ingevoegd bij wet van 20 juli 2005, bepaalt: 'De kandidaat kan een gemotiveerd 
beroep aantekenen bij de beroepscommissie, naargelang het geval, tegen de beslissing van de 
deliberatiecommissie of van de evaluatiecommissie. De beroepscommissie kan de beslissing van de 
deliberatie- of evaluatiecommissie bevestigen of, een nieuwe beslissing nemen. De Koning bepaalt de 
samenstelling en de werking van de deliberatie-, evaluatie- en beroepscommissies.' Er is sprake van 
een georganiseerd administratief beroep tegen de beslissingen van de deliberatiecommissies 
betreffende de beoordeling van de professionele hoedanigheden van de kandidaten, onder meer 
tijdens de academische vorming: R.v.St. nr. 193.815, 4 juni 2009, De Laet. 
961

 In die zin: Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 
1971-72, 937. 
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V.II.VI Artikel 3 Gerechtelijk Wetboek en de (on)bevestigde (on)bevoegdheid 

  
De wet van 24 juli 1992 voorziet voor de te demilitariseren rijkswacht in een nieuw tuchtstatuut 
met een enige schaal van tuchtstraffen, van de waarschuwing zonder ongunstige vermelding tot 
het ontslag van ambtswege, waarbij de inhouding van wedde de arreststraffen vervangt. 
 
Eenmaal de rijkswacht op 1 juli 1994 gedemilitariseerd was, acht de Raad van State zich 
bevoegd om militaire tuchtstraffen, opgelegd aan rijkswachters, te vernietigen op grond van het 
algemeen rechtsbeginsel, verwoord in artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Een dergelijke toepassing leidt tot misverstanden. Ze heeft pas zin als de onbevoegdheid 
aanvankelijk vaststond – quod non est – ; ze is uitgesloten voor gedingen ingeleid vanaf 1 juli 
1994; ze laat doorschemeren dat een bepaling van het statuut van het personeel van een 
geleding van de Gewapende Macht een wet op de rechterlijke organisatie en de bevoegdheid is. 
Dit laatste ligt sinds de grondwetswijziging van 18 juni 1993 (nog) minder voor de hand wegens 
de onderscheiden parlementaire procedures voor het aannemen van volstrekt bicamerale wetten 
en andere gewone wetten; de stelling dat de politionele of de militaire tuchtwetgever de 
(on)bevoegdheid van de Raad van State kan bevestigen, mist voortaan grondslag. 
 
De federale wetgever kan in een optionele bicamerale tuchtwet bepalen of bevestigen wanneer in 
de bestuurlijke fase van het militair of politioneel tuchtcontentieux de rechtsmiddelen uitgeput zijn, 
bv. eenmaal de tuchtstraf is opgelegd of de vervolgde persoon de bestuurlijke procedure heeft 
doorlopen. Of daaropvolgend een rechter, bijvoorbeeld de Raad van State, bevoegd is, is ook 
zaak van de federale wetgever, zij het nog steeds na een volstrekt bicamerale procedure.  
 
De wetgever kan derhalve sinds 1993 bezwaarlijk geacht worden op impliciete wijze het 
vraagstuk van de bevoegdheid van de Raad van State voor ogen te hebben bij het uitstippelen 
van een nieuwe tuchtregeling en dit te beslechten in het kader van een optionele bicamerale 
parlementaire procedure die hem a priori niet toelaat dit na te streven. Maar niets belet de facto 
de wetgever om toch zo te handelen. Zolang dit de rechtsbescherming ten goede komt, zal de 
rechtzoekende de mogelijke ongrondwettigheid niet aankaarten; het is maar de vraag of het 
Grondwettelijk Hof zich ooit bevoegd acht om via het gelijkheidsbeginsel een dergelijke 
wetsbepaling te toetsen op overeenstemming met de artikelen 77 en 78 van de Grondwet. 
 
Wat de federale wetgever in een tuchtwet wel kan bepalen of 'bevestigen', is het gegeven dat in 
de bestuurlijke fase van het militair of politioneel tuchtcontentieux de rechtsmiddelen uitgeput zijn 
wanneer de tuchtstraf is opgelegd of de vervolgde persoon de bestuurlijke beroepsprocedure 
heeft doorlopen. Hiervoor is geen volstrekt bicamerale wet nodig; of daaropvolgend de Raad van 
State (on)bevoegd is, moet de federale wetgever wel bepalen met een volstrekt bicamerale wet. 
 
Voor de federale krijgsmacht en de geïntegreerde politiedienst is verwarring mogelijk in die zin 
dat dezelfde wetgever onderscheiden bevoegdheden uitoefent, namelijk het uitstippelen van de 
bestuurlijke tuchtprocedure en het vaststellen van de jurisdictionele rechtsmiddelen. Dit 
onderscheid komt beter tot haar recht wanneer de Gemeenschappen of Gewesten of, wat de 
rijksambtenaren betreft, de Koning, de tuchtprocedure en de bestuurlijke rechtsmiddelen 
vaststellen; hun decretale of verordenende bevoegdheid eindigt, eenmaal men de jurisdictionele 
aangelegenheid betreedt die de wetgever met een volstrekt bicamerale wet moet blijven regelen. 
 
De militair die in het objectief contentieux aanstuurt op een prejudiciële vraagstelling aan het 
Grondwettelijk Hof, doet er goed aan om zowel de Raad van State-wet als de Tuchtwet van 14 
januari 1975 en de rijkswacht-tuchtwet van 24 juli 1992 aan te wijzen als te toetsen normen. Met 
verwijzing naar uiteenlopende leerstellige bijdragen over de (on)bevestigde (on)bevoegdheid van 
de Raad van State kan hij aan de Raad en het Hof de zorg laten om de wetsbepaling(en) aan te 
wijzen die deze uitsluiting, als hiervan al sprake is, instelt dan wel – expliciet of impliciet – 
bevestigt of desgevallend geheel of gedeeltelijk opheft. 
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467. De wet van 24 juli 1992 stelt voor de rijkswacht een nieuw tuchtstatuut met een 

enige schaal van tuchtstraffen in, van de waarschuwing zonder ongunstige vermelding 

tot het ontslag van ambtswege.962 Eenmaal de rijkswacht gedemilitariseerd op 1 juli 

1994, verklaart de Raad van State zich bevoegd om militaire tuchtstraffen, opgelegd aan 

rijkswachters, te vernietigen op grond van het algemeen rechtsbeginsel, verwoord in 

artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek en het overeenstemmend algemeen 

rechtsbeginsel; de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de 

rechtspleging zijn van toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die 

worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze 

aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij wet bepaald.963 

 

468. Een dergelijke toepassing leidt tot misverstanden en mag niet veralgemeend 

worden. Ze heeft pas zin als de onbevoegdheid van de Raad van State in het 

contentieux van de ‘kleine’ tucht aanvankelijk vaststond – quod non est, artikel 14 

R.v.St.-wet schrijft dit in ieder geval niet met zoveel woorden voor en er is sprake van 

een grondrecht – ; ze is uitgesloten voor gedingen ingeleid na 1 juli 1994; ze laat 

doorschemeren dat een wetsbepaling over het statuut van het personeel van de 

Gewapende Macht een wet op de rechterlijke organisatie en de bevoegdheid is.964 Dit 

laatste ligt sinds 1993 (nog) minder voor de hand wegens de onderscheiden 

parlementaire procedures voor het aannemen van respectievelijk volstrekt bicamerale 

wetten en andere gewone wetten; de stelling dat de politionele of militaire tuchtwetgever 

de (on)bevoegdheid van de Raad van State bevestigd heeft, mist sindsdien nog meer 

grondslag. 

 

                                                 
962

 Wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van 
het personeel van het actief kader van de rijkswacht, B.S. 31 juli 1992. Deze wet trad op 1 juli 1994 in 
werking ingevolge het K.B. van 17 juni 1994 (B.S. 28 juni 1994). 
963

 R.v.St. nr. 69.324, 3 november 1997, Plaetinck. Zie « Uittreksel uit het verslag van Eerste Auditeur-
Afdelingshoofd VAN NOTEN », T.B.P. 1998, 147. 
964

 De vraag of artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, wordt niet beantwoord. In 
bevestigende zin: R.v.St. nr. 193.329, 14 mei 2009, De Nijs. Voor een genuanceerde toepassing: 
Grondwettelijk Hof nr. 118/2009, 16 juli 2009 met verwijzing naar R.v.St. nr. 180.510, 4 maart 2008, 
nr. 183.222, 22 mei 2008, nr. 185.410, 15 juli 2008; aan de orde is de verhaalbaarheid van de 
erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. M. LEROY acht artikel 2 Ger. W. 
niet van toepassing op de Raad van State-procedure. ‘Un argument en sens contraire pourrait être 
déduit d’une interprétation littérale de l’article 2 de ce Code, selon lequel (…), mais soutenir que ce 
Code viserait aussi des procédures extra-judiciaires irait à l’encontre de son article premier, aux 
termes duquel ‘le présent code régit l’organisation des cours et tribunaux, la compétence et la 
procédure’. Il ne pourrait sérieusement être soutenu que les ‘procedures’ visées à l’article 2 ne 
seraient pas les mêmes que celles dont parle l’article 1er (…)’ (Contentieux administratif, Bruylant, 
2008, p. 507, noot 1). 



 306 

469. De wetgever kan in een optionele bicamerale (tucht)wet de verjaringsregels 

bepalen dan wel voorschrijven of bevestigen wanneer in de bestuurlijke fase van het 

militair of politioneel tuchtcontentieux de rechtsmiddelen uitgeput zijn, bijvoorbeeld 

eenmaal de tuchtstraf is opgelegd of de vervolgde persoon de bestuurlijke 

beroepsprocedure heeft doorlopen. Of daaropvolgend een rechter, bijvoorbeeld de Raad 

van State, bevoegd is, is eveneens zaak van de wetgever, zij het nog steeds na een 

volstrekt bicamerale procedure.965 Voor de krijgsmacht en de geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, is verwarring mogelijk in die zin dat dezelfde wetgever 

onderscheiden bevoegdheden uitoefent, namelijk het uitstippelen van de bestuurlijke 

tuchtprocedure en het vaststellen van de jurisdictionele rechtsmiddelen. Dit onderscheid 

komt beter tot zijn recht wanneer de Gemeenschappen of Gewesten of, wat de 

rijksambtenaren betreft, de Koning, de tuchtprocedure en de bestuurlijke rechtsmiddelen 

vaststellen; hun decretale of verordenende bevoegdheid eindigt, eenmaal men de 

jurisdictionele aangelegenheid betreedt die aan de federale wetgever voorbehouden is 

en waarin deze een volstrekt bicamerale procedure moet volgen. Dit neemt niet weg dat 

er (nog) geen sanctie is voor het veronachtzamen van de artikelen 77 en 78 van de 

Grondwet.966 

 

470. De militair die bij de bestuursrechter aanstuurt op een prejudiciële vraagstelling 

aan het Grondwettelijk Hof (over de mogelijke onbevoegdheid van de Raad van State), 

doet er goed aan om zowel de Raad van State als de militaire tuchtwet (van 14 januari 

1975) en de rijkswacht-tuchtwet (van 24 juli 1992) aan te wijzen als te toetsen normen. 

Met verwijzing naar uiteenlopende leerstellige bijdragen over de (on)bevestigde 

(on)bevoegdheid kan hij aan de Raad en het Hof de zorg laten om de wetsbepaling(en) 

aan te wijzen die deze uitsluiting, als hiervan al sprake is, instelt dan wel bevestigt of 

desgevallend slechts gedeeltelijk opheft.967 Een nieuw gegeven is de eerder vermelde 

bijzondere wet van 12 juli 2009 waarmee het onderzoek van een mogelijke samenloop 

van grondrechten wordt verduidelijkt. 
                                                 
965

 In 1993 werd artikel 161 van de Grondwet aangenomen: ‘Geen administratief rechtscollege kan 
worden ingesteld dan krachtens een wet.’ Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat zijn 
krachtens de artikelen 77, 3°, 8° en 9° gelijkelijk bevoegd voor de wetten bedoeld in de artikelen 142, 
143, 145 en 146 en de wetten op de Raad van State – aan de orde is artikel 160 - , maar niet artikel 
161. 'De bepaling van artikel 161 G.W. is weliswaar begrepen in artikel 146, doch omgekeerd is dit 
niet het geval' (C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, p. 200, nr. 428, noot 873). Artikel 160 voorziet in een tempering in die zin dat de wet 
aan de Koning de ‘macht’ kan toekennen om de R.v.St.-rechtspleging te regelen overeenkomstig de 
beginselen die zij vaststelt. 
966

 P. POPELIER, o.c., p. 31, nr. 64, p. 74, nr. 143. 
967 Over de bevestigde onbevoegdheid: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. 
Ontvankelijkheid, die Keure, 1996, p. 82, nr. 69. Over de bevestigde bevoegdheid: D. BATSELE, ‘Les 
lacunes de la protection juridictionnelle des militaires en matière disciplinaire’, noot onder R.v.St. nr. 
37.606, 11 september 1991, Lambert, J.L.M.B. 1992, 255-260. 
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V.II.VII Cumul van sancties en jurisdictioneel toezicht 

 
Het Arbitragehof heeft in het arrest nr. 59/97 onvoldoende oog voor de gevolgen van militaire 
tuchtstraffen wanneer het besluit dat het gelijkheidsbeginsel, in samenhang gelezen met het 
rechtsbeginsel, verwoord met het adagium ‘non bis in idem’, niet geschonden is, eenmaal een 
officier een ontslag van ambtswege oploopt op grond van feiten die eerder zijn afgehandeld met 
een of meer militaire tuchtstraffen, ook al was het een arreststraf. 
 
Weliswaar was het Hof formeel niet geroepen om zich rechtstreeks uit te spreken over de 
eventuele jurisdictionele immuniteit van militaire tuchtstraffen, maar de invulling van artikel 14 van 
de Raad van State-wet was in beginsel een wezenlijk gegeven ter beoordeling van de 
geoorloofdheid van een ‘cumul’ van militaire tuchtstraffen en tuchtmaatregelen. 
 
De mogelijke geoorloofdheid van de cumul van sancties van 'kleine' en 'grote' tucht verantwoordt 
nog niet de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraffen die overigens de strafmaat van 
de tuchtmaatregel mee (kunnen) bepalen. Niets staat een grondwetsconforme en meer 
grondrechtenbeschermende interpretatie in de weg met het voorbehoud dat in het contentieux 
van een tuchtmaatregel een rechter met volle rechtsmacht de wettigheid van de militaire 
tuchtstraffen die daaraan voorafgingen, op één of ander ogenblik moet kunnen onderzoeken. 
 
Een specifieke disciplinaire behandeling van militairen ingevolge het aanhouden van een 
onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht, betekent met andere woorden nog niet dat een 
jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraffen geoorloofd is, laat staan noodzakelijk. Dit 
heeft gevolgen voor de afbakening van de bevoegdheid van de bestuursrechter in de ‘grote’ 
tucht, ook al verklaart hij zich onbevoegd in de ‘kleine’ tucht. 
 
De jurisdictionele immuniteit van de sancties in de ‘kleine’ tucht roept nog meer vragen op, 
eenmaal het Arbitragehof in 2004 oordeelt dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
geschonden waren door het ontbreken van een procedure waarin de wettigheid van een 
reglementaire akte van wetgevende vergaderingen, van hun organen en van het Rekenhof bij 
wijze van exceptie onderzocht kon worden of waarin de vernietiging van deze verordenende 
handeling gevraagd kon worden. Dezelfde vaststelling van ongrondwettigheid geldt immers, 
mutatis mutandis, voor het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraffen 
in het objectief contentieux. Dit wordt toegelicht in het volgende hoofdstuk (V.III).  
 
Hoe het ook zij, de wetgever heeft gevolg gegeven aan het arrest nr. 89/2004 met de wet van 15 
mei 2007: hij breidt de toepassing van artikel 159 van de Grondwet expliciet uit naar personeels- 
en aanbestedingsgeschillen met de nieuwe instellingen die in 1999 en 2006 limitatief opgesomd 
werden in het nieuwe artikel 14 R.v.St.-wet. Nog minder redenen voor het behoud van een 
jurisdictionele immuniteit van militaire tuchtstraffen die, het weze herhaald, besluiten in de zin van 
artikel 159 van de Grondwet zijn en voor de toepassing van deze grondwettelijke exceptie van 
onwettigheid in aanmerking komen zonder enige tussenkomst van de wetgever. 
 
Een specifieke disciplinaire behandeling van militairen betekent overigens nog niet dat een 
jurisdictionele immuniteit van militaire tuchtstraffen geoorloofd is, laat staan noodzakelijk. 
 
Niets staat een grondwetsconforme en grondrechtenbeschermende interpretatie in de weg waarin 
een essentieel voorbehoud wordt ingebouwd: bij het onderzoek van een tuchtmaatregel, d.w.z. in 
de ‘grote’ tucht, moet een rechter met volle rechtsmacht de wettigheid van de militaire 
tuchtstraffen die daaraan voorafgingen en de strafmaat van de tuchtmaatregel mee (kunnen) 
bepalen, op één of ander ogenblik (hebben) kunnen onderzoeken. 
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471. Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 59/97 onvoldoende oog voor de 

gevolgen van militaire tuchtstraffen wanneer het oordeelt dat het gelijkheidsbeginsel, in 

samenhang gelezen met het algemeen rechtsbeginsel ‘non bis in idem’, niet 

geschonden is indien een officier een ontslag van ambtswege oploopt op grond van 

feiten die eerder zijn afgehandeld met militaire tuchtstraffen, ook niet met een zware 

straf.968 Weliswaar was het Hof formeel niet verzocht om zich rechtstreeks uit te spreken 

over de eventuele jurisdictionele immuniteit van militaire tuchtstraffen, maar de invulling 

van artikel 14 R.v.St.-wet is een wezenlijk gegeven ter beoordeling van de 

geoorloofdheid van een ‘cumul’ van sancties van 'kleine' en 'grote' tucht. De mogelijke 

geoorloofdheid van zo’n cumul verantwoordt nog geen jurisdictionele immuniteit van de 

militaire tuchtstraffen. Met andere woorden: cumul van sancties is één zaak, 

jurisdictioneel toezicht of immuniteit is nog een andere zaak. Niets staat een 

grondwetsconforme en meer grondrechtenbeschermende interpretatie in de weg met het 

voorbehoud dat bij het onderzoek van een tuchtmaatregel een rechter met volle 

rechtsmacht op één of ander ogenblik de wettigheid heeft moeten kunnen onderzoeken 

van de militaire tuchtstraffen die daaraan voorafgingen en die de strafmaat van de 

tuchtmaatregel mee hebben kunnen bepalen. 

  

472. De Raad van State bouwt in het arrest-Bellemans (1999) een dubbel voorbehoud 

in bij het onderzoek van het verzoekschrift tot vernietiging van een militaire tuchtstraf van 

twee dagen eenvoudig arrest: enerzijds betrof het onderzochte geschil de tucht stricto 

sensu, anderzijds gold dat « les effets de la punition contestée ne sont, en l’espèce, pas 

tels que l’absence de recours juridictionnel serait contraire à une norme internationale 

directement applicable; que le recours est irrecevable ».969 De Raad van State heeft bij 

de beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoekschrift meer oog voor de 

opgelegde straf van twee dagen eenvoudig arrest dan voor de mogelijke gevolgen van 

de tuchtprocedure, met andere woorden de maximumsanctie (‘l’enjeu initial’ / ‘at stake’). 

Hierop valt wellicht minder aan te merken indien (men aanneemt dat) de militaire 

tuchtprocedure geen ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM is; dit veronderstelt 

dat de maximumstraf, namelijk vier dagen zwaar arrest met opsluiting – of acht dagen in 

geval van recidive of gewapende operatie – , de aanspraak op de waarborgen van het 

gehele artikel 6 EVRM, opgevat als strafprocesrechtelijke bepaling, niet verantwoordt. 

Dat het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM, met andere woorden artikel 6, 1ste lid EVRM, 

evenmin aan de orde is, vindt verklaring in het gegeven (van het Pellegrin-leerstuk 

                                                 
968

 Arbitragehof nr. 59/97, 14 oktober 1997. 
969

 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. 
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(1999)) dat de krijgsmacht bij uitstek een geleding is die functioneert op basis van een 

bijzondere band van vertrouwen en loyauteit met de Staat. 

  

473.  De Raad van State kan sinds de demilitarisatie van de rijkswacht niet alleen de 

nieuwe tuchtstraffen vernietigen, maar ook de militaire tuchtstraffen opgelegd aan 

personeelsleden van de ondertussen gedemilitariseerde rijkswacht.970 Waarom de 

militairen (blijven) uitsluiten van toegang tot de bestuursrechter? Een oordeelkundig 

beroep op het gelijkheidsbeginsel kan wellicht leiden tot meer rechtshulp. Het 

gelijkheidsbeginsel is immers evenzeer miskend indien de wetgever in 1992 (even 

impliciet) beslist zou hebben dat de Raad van State voortaan enkel militaire tuchtstraffen 

opgelegd aan de rijkswachters kon vernietigen, maar niet dezelfde straffen opgelegd aan 

de militairen. Het enkele gegeven van de demilitarisatie van de rijkswacht 

verantwoordde dit verschil in behandeling zeker niet. Het vermoeden van 

grondwetsconform optreden indachtig, ging het evenmin op om te besluiten tot een 

impliciete ‘bevestiging’, door de tuchtwet van 24 juli 1992, van de onbevoegdheid van de 

Raad van State in de ‘kleine’ tucht.971 De Raad fungeert ook als nationale instantie (in de 

zin van artikel 13 EVRM) die daadwerkelijke rechtshulp biedt in geval van een 

verdedigbare grief van schending van een EVRM-grondrecht.972 Een bijzonder 

internrechtelijk aandachtspunt is uiteraard ook de vraag of het met de artikelen 12, 14, 

144, 145, 160 en 161 van de Grondwet wel in overeenstemming te brengen is dat de 

Raad van State (on)bevoegd is in een bestuurlijke aangelegenheid die aangemerkt kan 

worden als strafrechtsbedeling (in de zin van de artikelen 12 en 14). 

 

                                                 
970

 Wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van 
het personeel van het actief kader van de rijkswacht, B.S. 31 juli 1992. Deze demilitarisatie-wet trad 
op 1 juli 1994 in werking bij het K.B. van 17 juni 1994 (B.S. 28 juni 1994). 
971

 Stelling van de ‘impliciete’ wil aangehaald door J. BAERT en G. DEBERSAQUES (Raad van State. 
Ontvankelijkheid, die Keure, 1996, 82) en vermeld in het arrest nr. 79.640 van 31 maart 1999, 
Bellemans. 
972

 Als dusdanig verleent artikel 13 EVRM geen recht van toegang tot een rechter: L. MILANO, Le droit 
à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Parijs, Dalloz, 2006, p. 8, 
nr. 8. 
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V.II.VIII  Varia 

 
De Raad van State bouwt in het arrest-Bellemans (1999) een dubbel voorbehoud in: enerzijds 
betrof het onderzochte geschil de tucht stricto sensu; anderzijds gold dat « les effets de la 
punition contestée ne sont, en l’espèce, pas tels que l’absence de recours juridictionnel serait 
contraire à une norme internationale directement applicable; que le recours est irrecevable ». 
 
Een verzoek niet-ontvankelijk verklaren na een onderzoek van de grieven, in het bijzonder 
middelen van openbare orde zoals de schending van de syndicale vrijheid of de vrije 
meningsuiting, is nooit uitgesloten, maar ligt juridisch-technisch niet voor de hand en kan tot 
misverstanden leiden. Dit betekent immers dat men de militaire tuchtstraf vereenzelvigt met een 
maatregel van inwendige orde. Het knelpunt in de ‘kleine’ tucht betreft nochtans het downgraden 
van de militaire tuchtstraf tot een niet-aanvechtbare tuchtstraf, niet het upgraden van een niet-
aanvechtbare tuchtstraf of maatregel van inwendige orde tot een aanvechtbare akte. 
 
Om te besluiten dat verzoeker enkel voor een zuiver tuchtvergrijp gestraft werd, heeft men in 
beginsel de grond van de zaak moeten onderzoeken. Normaliter kan de Raad van State hierbij 
nagaan, desgevallend ambtshalve, of het recht van verdediging niet werd geschonden. Neemt 
men anders immers niet aan dat de overheid feiten voor bewezen kan houden zonder dat 
(vaststaat dat) betrokkene zich tijdens de tuchtprocedure heeft kunnen verdedigen?  
 
Dit aandachtspunt, dat vermoedelijk niet (terdege) werd onderzocht, verduidelijkt dat de 
rechtszekerheid niet gediend is met een benadering die procedurele onzekerheid in de hand 
werkt en haar plaats niet heeft in een contentieux waar formele tuchtsancties aan de orde zijn. Dit 
gaat des te minder op zolang het militair tuchtrecht zich nog steeds niet (volledig) heeft ontdaan 
van zijn strafrechtelijke aard en de tuchtprocedure tot vrijheidsbeneming kan leiden. 
 
De Raad van State heeft in dezelfde casus-Bellemans bij de beoordeling van de ontvankelijkheid 
van het annulatieverzoekschrift meer oog gehad voor de opgelegde straf van twee dagen 
eenvoudig arrest dan voor de mogelijke gevolgen van de tuchtprocedure, met andere woorden de 
maximumsanctie (met de terminologie van artikel 6 EVRM ‘l’enjeu initial’ / ‘at stake’). 
 
Hierop valt minder aan te merken indien (men aanneemt dat) de militaire tuchtprocedure geen 
strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM kan zijn. Dit veronderstelt dat de maximumstraf, 
thans vier dagen zwaar arrest met opsluiting – of acht dagen in geval van recidive of gewapende 
operatie – de aanspraak op waarborgen van artikel 6 EVRM (net?) niet verantwoordt. 
 
Dat het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM evenmin aan de orde is, vindt verklaring in het gegeven 
(van het Pellegrin-leerstuk) dat de krijgsmacht bij uitstek een geleding is die functioneert op basis 
van een bijzondere band van vertrouwen en loyauteit met de Staat. 
 
Een oordeelkundig beroep op het gelijkheidsbeginsel kan tot meer rechtshulp leiden, nu de Raad 
van State niet alleen de nieuwe tuchtstraffen, maar ook de militaire tuchtstraffen, opgelegd aan 
personeelsleden van de ondertussen gedemilitariseerde rijkswacht, kan vernietigen. 
 
De Raad van State fungeert als nationale instantie (in de zin van artikel 13 EVRM) die 
daadwerkelijke rechtshulp kan bieden tegen de schending van een EVRM-grondrecht. 
 
De formele motiveringswet van 29 juli 1991 is van toepassing op militaire tuchtstraffen. 
 
Preventieve rechtsbescherming verbetert weliswaar de rechtsstaat, maar daarom kan men nog 
niet besluiten dat ze het ontbreken van een afdoende rechtsbescherming a posteriori goedmaakt. 
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474. In 1999 heeft de Raad van State de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging 

van een beslissing waarbij de minister van Landsverdediging elke bevelvoering had 

ontzegd aan een hoger officier.973 Eenmaal geadieerd, verklaarde de Raad van State 

zich inzonderheid bevoegd, al had het bestuur betoogd dat een jurisdictionele controle, 

en, a fortiori, een schorsingsbeslissing, de cohesie van en de tucht in de gelederen kon 

aantasten. 

  

475. Hieruit afleiden dat de Raad van State het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit 

van de militaire tuchtstraffen definitief had verlaten, was misschien een stap te ver. 

Hiertegen kon men immers inbrengen dat bij het afwegen van de belangen de officier die 

via de media had vernomen, in de bijzondere omstandigheden van het ‘Rwanda-

dossier', dat de minister van Landsverdediging hem elke mogelijkheid tot bevelvoering 

ontzegd had, een nadeel had opgelopen dat wellicht groter was dan het nadeel dat hij 

met een militaire tuchtstraf opgelopen zou hebben. Ten slotte besloot de Raad van State 

dat er ingevolge het ontzeggen van bevelvoering sprake was van een risico tot een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel, een besluit dat er wellicht niet was geweest in geval 

van een formele militaire tuchtstraf.974 Daarom kon de getroffen officier aanspraak 

maken op de algemene rechtsbescherming die artikel 14 R.v.St.-wet bood, mede in acht 

genomen het gegeven dat beperkingen aan de toegang tot een rechter restrictief 

geïnterpreteerd moeten worden. Kortom: formele militaire tuchtstraffen genieten in het 

objectief contentieux jurisdictionele onschendbaarheid, griefhoudende ordemaatregelen 

daarentegen niet. 

 

476. Wat er ook van zij, enkele dagen later knoopte de Raad van State in het arrest-

Bellemans weer aan met het klassieke leerstuk.975 Inzake een verzoekschrift tot 

vernietiging van een militaire tuchtstraf van twee dagen eenvoudig arrest verklaarde de 

Raad van State zich immers onbevoegd op grond van het leerstuk ‘kleine’ tegenover 

‘grote’ tucht; er was sprake van een jurisdictioneel verschil in behandeling dat, naar het 

oordeel van de bestuursrechter, de rijkswacht-tuchtwet van 24 juli 1992 had bevestigd 

                                                 
973

 R.v.St. nr. 78.996, 26 februari 1999, Choffray: zie supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – De deur op 
een kier?’. Zie eveneens R.v.St. nr. 80.934, 14 juni 1999, Maggen, T.B.P. 2000, 403-404. 
974

 Het is vaste rechtspraak dat het verlies van een gezagsfunctie een moreel nadeel inhoudt en niet 
als een maatregel van inwendige orde beschouwd wordt: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad 
van State. Ontvankelijkheid, die Keure, 1996, p. 64, nr. 63, noot 363. Zie eveneens: R.v.St. nr. 
133.211, 28 juni 2003, Debrulle (t. FOD Justitie), nr. 174.371, 11 september 2007, Schmidt (t. FOD 
Buitenlandse Zaken), nr. 191.408, 13 maart 2009, Marthoz (t. NMBS-Holding), nr. 191.007, 2 maart 
2009, nr. 192.282, 14 mei 2009, Marsia (t. Defensie). 
975

 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. Zie supra, 'Het militair tuchtcontentieux – De deur op 
een kier?'. 
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en dat het Arbitragehof ertoe had gebracht om in het arrest nr. 59/97 te besluiten tot de 

geoorloofdheid van de cumul van sancties van ‘kleine’ en ‘grote’ tucht. De Raad van 

State bouwde wel een dubbel voorbehoud voor zijn principiële onbevoegdheid in: 

enerzijds betrof het onderzochte geschil de tucht stricto sensu; anderzijds gold dat « les 

effets de la punition contestée ne sont, en l’espèce, pas tels que l’absence de recours 

juridictionnel serait contraire à une norme internationale directement applicable; que le 

recours est irrecevable ». Beide overwegingen behoeven verduidelijking en bespreking. 

 

477. Voor de Raad van State was deze 2de casus-Bellemans te herleiden tot de militaire 

tucht stricto sensu.976 ‘C’est en vain que le requérant fait valoir (…) que ce serait 

"l’activité syndicale du requérant et de l’organisation dont il est le délégué qui est 

réprimée au travers d’une sanction disciplinaire individuelle, et non de quelconques 

agissements d’insubordination de nature à compromettre l’efficacité de l’action militaire"; 

qu’en effet, le requérant a été puni pour avoir divulgué la teneur d’un entretien 

confidentiel qu’il a eu avec un supérieur hiérarchique et avoir altéré les propos tenus par 

celui-ci; que ces faits ressortissent de la discipline stricto sensu’. 

  

478. Een verklaring van onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid na een onderzoek van 

de grieven, in het bijzonder de middelen van openbare orde, is uiteraard nooit 

uitgesloten, maar ligt juridisch-technisch niet voor de hand.977 Om te besluiten dat 

verzoeker enkel voor een zuiver tuchtvergrijp gestraft werd, heeft de Raad van State in 

beginsel de grond van de zaak moeten onderzoeken. Normaliter gaat de Raad hierbij 

na, desgevallend ambtshalve, of in de tuchtprocedure het recht van verdediging niet 

werd geschonden.978 Neemt men anders immers niet aan dat de overheid feiten voor 

bewezen kan houden zonder dat (vaststaat dat) betrokkene zich heeft kunnen 

verdedigen? Dit aandachtspunt, dat in het onderzoek van de Raad van de State wellicht 

onvoldoende aan bod kwam, verduidelijkt dat de rechtszekerheid niet gediend is met 

een benadering die, enerzijds, procedurele onzekerheid in de hand werkt en, anderzijds, 

niet haar plaats heeft in een tuchtcontentieux dat zich nog steeds niet (volledig) heeft 

                                                 
976

 De 1ste casus wordt zo meteen besproken: R.v.St. nr. 79.639, 31 maart 1999, Bellemans. 
977

 Zie W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, Kluwer, 1988, p. 16, nr. 3. Voor een toepassing in 
het gelijkheidscontentieux: 'In zoverre de exceptie van niet-ontvankelijkheid inhoudt dat de betekenis 
van (de bestreden) bepalingen vooraf dient te worden onderzocht, valt het onderzoek ervan samen 
met dat van de grond van de zaak' (Grondwettelijk Hof nr. 131/2008, 1 september 2008, B.3). 
978

 A. WIRTGEN, Afdeling Administratie – Middelen en het ambtshalve aanvoeren van middelen in het 
bijzonder, die Keure, 2004, p. 125, nr. 139. Eveneens L. DONNAY, ‘L’audition disciplinaire du 
fonctionnaire’, A.P.T. 2005-1, 61-75. 
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ontdaan van zijn strafrechtelijke aard, nu het nog steeds tot vrijheidsbeneming kan 

leiden.979 

 

479. Wat hield de overweging ‘les effets de la punition contestée ne sont pas tels que  

…’  in? De Raad van State gaf zo (impliciet) te kennen dat een militaire tuchtstraf 

gevolgen heeft, al waren ze in de onderzochte casus naar zijn oordeel niet dermate 

belangrijk om een verklaring van bevoegdheid te verantwoorden. Hiermee onderscheidt 

de Raad van State zich van het Arbitragehof, dat in het arrest nr. 59/97 de militaire 

tuchtstraf aanmerkte als ‘een maatregel die op zich de rechtspositie binnen de 

krijgsmacht niet in het gedrang brengt’. Tevens viel de Raad van State niet meer terug 

op de kwalificatie van ‘maatregel van inwendige orde’, al dan niet met de toevoeging 

‘met specifiek karakter’.980 

 

480. Er zij opgemerkt dat de Raad van State bij de beoordeling van de ontvankelijkheid 

van het annulatieverzoekschrift de opgelegde straf in aanmerking genomen heeft zonder 

oog te hebben voor de mogelijke gevolgen van de tuchtprocedure. Om al dan niet tot de 

toepassing van artikel 6 EVRM te besluiten, hebben het EHRM en het Hof van Cassatie 

daarentegen oog voor de maximumstraf die uitgesproken kon worden, en niet voor de 

sanctie die uiteindelijk uitgesproken werd;981 met bewoordingen ontleend aan het EHRM-

arrest-Campbell en Fell moet men onder meer oog hebben voor ‘l’enjeu initial’.982 De 

Raad van State ziet het in beginsel niet anders.983 Het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen lijkt wel een uitzondering te zijn.  

                                                 
979

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Militair strafrecht’. 
980 Eenmaal de Tuchtwet van 14 januari 1975 van toepassing, luidde het dat de militaire tuchtstraf een 
niet-aanvechtbare maatregel van inwendige orde van bijzondere aard was, meer bepaald ‘une mesure 
d’ordre intérieur à caractère spécifique’. R.v.St. nr. 35.646, 20 oktober 1990, Deramaix, nr. 37.606, 11 
september 1991, Lambert, T.B.P. 1993, 54 en J.L.M.B. 1992, 253, noot D. BATSELE. In het arrest nr. 
29.347, 17 februari 1988, Bougard, oordeelde de Raad van State dat ontslag van ambtswege en 
militaire tuchtstraffen ‘présentent une nature différente’. 
981

 P. LEMMENS, Geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen, Kluwer, 1989, p. 93-94, nr. 68. 
In strafzaken: EHRM 8 juli 2008, Vajnai t. Hongarije, verzoek nr. 33629/06. 
982 EHRM 28 juni 1984, Campbell en Fell t. Verenigd Koninkrijk: ‘La nature et le degré de gravité de la 
sanction de jours supplémentaires ‘susceptible d’être infligée’ aux requérants (arrêt Engel et autres, § 
82) sont déterminés en fonction de la peine maximum prévue par les dispositions juridiques 
pertinentes. (…) Si la peine effectivement infligée constitue un élément pertinent (…) , cela ne diminue 
pas l’importance de l’enjeu initial.’ 
983

 In een exhaustieve bespreking van de doorwerking van het autonoom Engel-leerstuk overwoog de 
Raad van State later: ‘Dat ten slotte rekening gehouden wordt met de aard en de mogelijke zwaarte 
van de sanctie, met name om in het kader van de gedragingen binnen een maatschappelijke groep 
het tuchtrechtelijk aspect te onderscheiden van het strafrechtelijk aspect, bijvoorbeeld wanneer een 
bepaalde gedraging of norm die slechts binnen een bepaalde kring geldt gesanctioneerd wordt 
middels vrijheidsberoving.’ R.v.St. nr. 127.673, 2 februari 2004, NV Canon Benelux e.a. Wat 
vrijheidsberoving precies inhoudt, hoefde in deze casus niet nader bepaald te worden. De Raad van 
State lijkt a contrario aan te geven dat een disciplinaire vervolging die kan uitmonden in 
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481. Dat het Engel-leerstuk een klassieker is voor artikel 6 EVRM, opgevat als een 

strafprocesrechtelijke waarborg, neemt niet weg dat er ook een ‘burgerlijk’ luik is: 

‘s’agissant des litiges relatifs aux agents de la fonction publique, la question de 

l’applicabilité de l’article 6, § 1er s’est posée le plus souvent sous l’angle des ‘droits et 

obligations de caractère civil’, aldus M. ÖNCÜ.984 Om te bepalen of het burgerlijk luik van 

artikel 6 EVRM aan de orde is, moet men oog hebben zowel voor de opgelegde 

maatregel als voor mogelijke zwaardere sancties.985 Het gegeven van de maximumstraf 

duikt ook hier op. Vraag is uiteraard of er in het militair tuchtcontentieux wel sprake kan 

zijn van een betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen (in de zin van artikel 6, 

1ste lid EVRM).986 

 

482. In het eerder summier voorbehoud van de Raad van State kan men gevoeglijk 

aannemen dat dit alleszins in de casus-Bellemans niet het geval was. Zo verwonderlijk is 

dat nu ook weer niet; M. ÖNCÜ heeft aangetoond hoe op het einde van vorige eeuw het 

EHRM de rechtsbescherming van de ambtenaren inschatte: weliswaar vielen geschillen 

betreffende de aanwerving, de loopbaan en de beëindiging van de activiteiten van 

ambtenaren in beginsel buiten het toepassingsgebied van artikel 6, 1ste lid EVRM, maar 

er was een uitzondering ‘wanneer de ambtenaar een zuiver patrimoniaal recht wil doen 

erkennen, dat weliswaar verbonden is met zijn statuut, maar waaraan een verplichting 

voor de overheid beantwoordt die vreemd is aan de uitoefening van haar discretionaire 

bevoegdheid’.987 Dan wogen aspecten van privaatrecht zwaarder door dan die van 

publiekrecht en was het aangevoerde recht van ‘burgerlijke’ aard: schoolvoorbeeld was 

het uitkeren van een pensioen;988 men kon ook denken aan de vordering tot 

schadevergoeding wegens het onrechtmatig weren van de kandidatuur voor een ambt.989 

                                                                                                                                                         
vrijheidsbeneming, aan te merken is als een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM, al kan deze 
verwijzing verklaard wordt door een referentie naar het Engel-leerstuk. 
984

 M. ÖNCÜ, La fonction publique et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 
Bruylant, 2004, 22. Zie eveneens C. PETTITI, ‘La notion autonome de droit de caractère civil’ in Le 
procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruylant, 2001, 23-42. 
985

 EHRM 31 augustus 2006, Landolt t. Zwitserland, verzoek nr. 17263/02, aan de orde was de 
schorsing van de uitoefening van een vrij beroep. Zie eveneens P. LEMMENS, Geschillen over 
burgerlijke rechten en verplichtingen, Kluwer, 1989, 90. 
986

 Infra, ‘Toegang tot de rechter: verdragsrechtelijke evaluatie’. 
987

 EHRM 2 september 1997, Spurio t. Italië, geannoteerd door P. LEMMENS, R.W. 1998-1999, 513-
514. Voor de evolutie van de rechtspraak tot 2000: M. PUECHAVY, ‘Les fonctionnaires et l’article 6, 1° 
de la Convention européenne des droits de l’homme’ in Les droits de l’homme au seuil du troisième 
millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, 673-691. 
988

 M. ÖNCÜ, o.c., 41. Zie EHRM 2 november 2006, Nelyubin t. Rusland, verzoek nr. 14502/04. 
Eveneens EHRM 8 februari 2007, Ivanov, Nikichine en Tarassov t. Rusland, verzoeken respectievelijk 
nr. 3436/05, 20515/04 en 20518/04. 
989

 EHRM 24 april 1988, Mavronichis t. Cyprus, in M. ÖNCÜ, o.c., 53. Zie evenwel C.E. (fr.) 25 juni 
2003, nr. 236090, Decheix, Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, oktober 
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Maar artikel 6, 1ste lid EVRM was niet aan de orde in klassieke tuchtzaken van 

ambtenaren en, als het ware a fortiori, evenmin in militaire tuchtzaken. 

 

483. Vermits de Raad van State zowel nieuwe tuchtstraffen als militaire tuchtstraffen, 

beide opgelegd aan personeelsleden van de ondertussen gedemilitariseerde rijkswacht, 

kon vernietigen, is het de vraag of de overweging « les effets de la punition contestée ne 

sont, en l’espèce, pas tels que l’absence de recours juridictionnel serait contraire à une 

norme internationale directement applicable » het uitblijven van rechtshulp wel terdege 

verantwoordde. Het antwoord hierop valt of staat wellicht met de vaststelling dat het 

EVRM-recht aan de orde was in deze casus, dit alles met focus op de maximumsanctie 

in plaats van op de opgelegde straf.990 Deze beperking, die artikel 14 EVRM kenmerkt, is 

niet aan de orde wanneer men het nationaal gelijkheidsbeginsel, met andere woorden 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, voor ogen heeft; het is niet anders voor het 

autonoom IVBPR-gelijkheidsbeginsel, i.e. artikel 26 IVBPR.991 

 

484.  Een oordeelkundig beroep op het gelijkheidsbeginsel kan wellicht leiden tot meer 

rechtshulp. Het gelijkheidsbeginsel is immers evenzeer miskend indien de wetgever in 

1992 (even impliciet) beslist zou hebben dat de Raad van State voortaan enkel militaire 

tuchtstraffen opgelegd aan de rijkswachters kon vernietigen, maar niet dezelfde straffen 

opgelegd aan de militairen. Het enkele gegeven van de demilitarisatie van de rijkswacht 

verantwoordde dit verschil in behandeling zeker niet. Het vermoeden van 

grondwetsconform optreden indachtig, ging het evenmin op om te besluiten tot een 

                                                                                                                                                         
2003, 34-35, noot: artikel 6 EVRM is niet van toepassing voor een geschil over het ontnemen van het 
emeritaat van een magistraat. 
990

 In theorie kan men het materieel EVRM-recht onderscheiden van het procedureel EVRM-recht en 
zonder nader onderzoek besluiten dat inzake de ‘kleine’ tucht enkel de overeenstemming met artikel 6 
EVRM aan de orde is, indien deze verdragsbepaling al van toepassing is omwille van de 
maximumsanctie. Als men dit voetstoots aanneemt, zet men misschien iedereen op het verkeerde 
been. Niet alleen is artikel 5 EVRM aan de orde in geval van een concrete vrijheidsberoving. 
Bovendien kan de uitvoering van de straf andere verdragsbepalingen betreffen. We herinneren eraan 
dat de militaire rechter nr. 43 van León (Spanje) in een beslissing van 23 maart 1998 een verzoek tot 
habeas corpus van een disciplinair gestrafte personeelslid van de Guardia Civil afgewezen had, met 
het voorbehoud dat deze tijdens het huisarrest van zes dagen moest kunnen deelnemen aan 
religieuze diensten en dat de medische consultaties buiten de verblijfplaats niet belemmerd mochten 
worden. Vermeld in EHRM 2 november 2006, Dacosta Silva t. Spanje, verzoek nr. 69966/01, 
overweging 13. 
991

 Het finale antwoord komt in beginsel de rechter toe. In Frankrijk: ‘Le Conseil d’Etat a été moins loin 
que le Comité (des droits de l’Homme des Nations unies) à propos de l’article 26 du Pacte sur les 
droits civils et politiques qui prohibe les discriminations. Alors que dans un avis du 3 avril 1989, le 
Comité avait opté pour une application très générale de la prohibition, le Conseil d’Etat (français) a 
jugé qu’elle ne s’appliquait qu’aux droits garantis par le Pacte (CE AA. (avis) 15 avril 1996 Doukouré, 
Rec. 126; AJ 1996.565, chr. Chauvaux et Girardot; RFDA 1996, 808, concl. Ph. Martin; RFDA 1996, 
1239, note Dhommeaux et 1997.966, note Sudre)’ (M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, G. DEVOLVE 
en B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Parijs, Dalloz, 2007, p. 712, 
nr. 97-8). 
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impliciete ‘bevestiging’, door de tuchtwet van 24 juli 1992, van de onbevoegdheid van de 

Raad van State in de ‘kleine’ tucht.992  

 

485. De Raad fungeert ook als nationale instantie (in de zin van artikel 13 EVRM) die 

daadwerkelijke rechtshulp biedt in geval van een verdedigbare grief van schending van 

een EVRM-grondrecht.993 Een bijzonder internrechtelijk aandachtspunt is uiteraard ook 

de vraag of het met de artikelen 12, 14, 144, 145, 160 en 161 van de Grondwet wel in 

overeenstemming te brengen is dat de Raad van State (on)bevoegd is in een 

bestuurlijke aangelegenheid die aangemerkt kan worden als strafrechtsbedeling (in de 

zin van de artikelen 12 en 14). 

 

486. Is de formele motiveringswet van toepassing op militaire tuchtstraffen? Het 

toepassingsgebied van deze wet werd zo ruim mogelijk opgevat.994 Artikel 1 van de wet 

van 29 juli 1991 definieert zelf de ‘bestuurshandeling’, maar verwijst naar artikel 14 

R.v.St.-wet voor het begrip ‘bestuur’. Al bevestigt deze verwijzing de bijzondere 

verwevenheid tussen administratieve rechtshandelingen (met individuele draagwijdte) en 

formele motiveringsplicht, toch moet men nagaan of de militaire tuchtstraf aan de 

onderscheiden bestanddelen beantwoordt. De militaire tuchtoverheid is een 

‘administratieve overheid’, zoveel is duidelijk. Voor de formele motiveringswet is de 

bestuurshandeling ‘de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat 

van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden 

of voor een ander bestuur’. Dit is het geval voor de tuchtstraffen die ambtenaren kunnen 

oplopen; het is niet anders voor militaire tuchtstraffen.995 I. OPDEBEEK en A. 

COOLSAET verwijzen naar de materiële, statutaire en morele gevolgen van 

tuchtstraffen en besluiten terecht: « O.i. zijn alle militaire tuchtmaatregelen daarom 

rechtshandelingen en geen maatregelen van inwendige orde. Bijgevolg vallen zij onder 

het toepassingsgebied van de wet Motivering Bestuurshandelingen ».996 De auteurs 

hebben o.i. met de term ‘tuchtmaatregel’ alle tuchtsancties voor ogen hebben, met 

                                                 
992

 Stelling van de ‘impliciete’ wil aangehaald door J. BAERT en G. DEBERSAQUES (Raad van State. 
Ontvankelijkheid, die Keure, 1996, 82) en vermeld in het arrest nr. 79.640 van 31 maart 1999, 
Bellemans. 
993

 Als dusdanig verleent artikel 13 EVRM geen recht van toegang tot een rechter: L. MILANO, Le droit 
à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Parijs, Dalloz, 2006, p. 8, 
nr. 8. 
994 R. ANDERSEN, « L’obligation de motiver: pour quelle autorité? », Actes des journées d’études sur 
la motivation formelle des actes administratifs du 8 mai 1992, Brussel, La Charte, 1992, 75. 
995

 R.v.St. nr. 161.019, 5 juli 2006, Put. Tuchtstraffen opgelegd aan rijksambtenaren moeten formeel 
gemotiveerd worden: R.v.St. nr. 121.118, 1 juli 2003, Mertens, A.P.M. 2003, 138. 
996

 I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, die Keure, 1999, 
p. 282, nr. 369) Voor de penitentiaire tuchtstraffen: zie R.v.St. nr. 182.016, 11 april 2008, Ben Khedija. 
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andere woorden zowel de militaire tuchtstraffen van de ‘kleine’ tucht als de 

tuchtmaatregelen van de ‘grote’ tucht. 

  

487. Zo innoverend is dit alles nu ook weer niet, vermits de tuchtreglementering reeds 

een formele motiveringsplicht voorschreef en artikel 8 van het K.B. van 19 juni 1980 

thans bepaalt dat elke straf ter kennis gebracht moet worden met aanduiding van het 

motief van de straf alsmede, in voorkomend geval, van de motieven waarom het advies 

van de tuchtraad niet gevolgd werd.997 De wetgever had in 1975 deze waarborg zelf 

moeten voorschrijven, al was het maar met het oog op een betere overeenstemming met 

artikel 182 van de Grondwet. Hoe het ook zij, dit werd in 1991 als het ware goedgemaakt 

en geen militair zal er zich wellicht over beklagen dat men niet eens overwogen heeft om 

de militaire tuchtstraffen uit te sluiten van het toepassingsgebied van de algemene 

formele motiveringswet. In het volgende hoofdstuk gaan we na of de formele 

motiveringsplicht het uitblijven van het recht van toegang tot een rechter, meer bepaald 

de Raad van State, kan ‘compenseren’. Preventieve rechtsbescherming verbetert 

weliswaar de rechtsstaat, maar daarom kan men nog niet zomaar besluiten dat deze 

verworvenheden het ontbreken van een afdoende rechtsbescherming a posteriori 

goedmaken. 

                                                 
997

 In de ‘grote’ tucht is de wet van 29 juli 1991 van toepassing. R.v.St. nr. 168.469, 5 maart 2007, Van 
Looy.  
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V.III Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie 

 

 

Ter vervollediging van de algemene internrechtelijke evaluatie van de rechtshulp in de ‘kleine’ 

tucht onderzoeken we verder vanuit een nationale invalshoek het spanningsveld tussen het recht 

van toegang tot een rechter en de wet. 

 

Eén en ander is reeds te lezen in het vorige hoofdstuk, dat bevindingen over essentiële 

aandachtspunten bevat, maar andere items moeten nog uitgeklaard worden.  

 

Het zou in een moderne democratische rechtsstaat niet misstaan om de rechtshulp af te 

stemmen op het worst case-scenario. Daarom bepalen we eerst of de inzet van een militair 

tuchtgeschil ook grondrechten betreft: in bevestigend geval krijgt de vraag ‘wat kan aan een 

militair verweten worden, welke sancties kan hij hierbij oplopen?’ immers een bijzondere 

dimensie en het beantwoorden ervan behoeft misschien een andere evaluatie dan in klassieke 

tuchtzaken (V.III.I). We benutten de gelegenheid om te herinneren aan de vereiste van 

daadwerkelijke rechtshulp, eenmaal aangenomen dat de inzet van dat tuchtgeschil betrekking 

kan hebben op gewaarborgde grondrechten. Het gegeven van een daadwerkelijke rechtshulp kan 

belangrijk zijn, eenmaal men op zoek is naar een verantwoording voor het eventueel beperken of 

uitsluiten van de toegang tot een rechter.  

 

Vervolgens bepalen we wat artikel 14 Raad van State-wet voorschrijft voor de militaire 

tuchtstraffen (V.III.II) en onderzoeken we of het uitblijven van een jurisdictioneel toezicht van de 

Raad van State in overeenstemming is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (V.III.III).  

 

Eenmaal deze aandachtspunten uitgeklaard zijn, weiden we ter vervollediging van het nationaal 

plaatje uit over de legaliteitscontrole en de prejudiciële procedure (V.III.IV). 

 

In de hedendaagse samenleving hebben grondrechten en persoonlijkheidsrechten een zodanige 

betekenis gekregen, mede onder de invloed van internationale en supranationale instrumenten 

en verklaringen, dat zij ook in het civiele recht aanspraak moeten kunnen maken op de hoogst 

mogelijke bescherming. Vraag is hoe in geschillen van bestuur de bestaande of in te stellen 

rechtshulp inpast in een dualistisch opgevatte jurisdictionele rechtsbescherming. (V.III.V) 
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V.III.I Grondrechten en daadwerkelijke rechtshulp  

 
Daadwerkelijke rechtshulp is in het contentieux van de militaire tuchtstraffen des te meer 
aangewezen en vereist omdat de inzet van een militair tuchtgeschil ook de uitoefening van 
grondrechten kan betreffen via de bestrafte gedragingen of de mogelijke sancties.  
 
Enerzijds kunnen militaire tuchtstraffen opgelegd worden voor gedragingen die verband houden 
met de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, de syndicale vrijheid en de vrijheid van 
vereniging, het recht op eerbiediging van het privéleven of het recht om verzoekschriften in te 
dienen bij de overheden dan wel het recht om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen, allerlei 
grondrechten die in de Grondwet, het EVRM of het IVBPR aan bod komen.  
 
Anderzijds kunnen militairen tuchtstraffen oplopen zoals de militaire gevangenisstraf, het cachot, 
het zwaar arrest, het huisarrest of het consigne buiten de diensturen, allerlei sancties die de 
vrijheid van de persoon, de vrijheid van beweging en het recht op eerbiediging van het privéleven, 
ja zelfs de vrijheid van godsdienst en het recht op bescherming van de gezondheid kunnen 
beperken. Naast deze tuchtstraffen zijn er ook tuchtmaatregelen zoals de non-activiteit bij 
tuchtmaatregel en het ontslag van ambtswege. Hieraan voege men morele sancties toe zoals 
terechtwijzing, vermaning, blaam of berisping, nu eens opgelegd als militaire tuchtstraf en dan 
weer als tuchtmaatregel. 
 

 

  

488. Wegens de aard van de bestrafte gedragingen en de opgelegde sancties bepalen 

grondrechten de inzet in het contentieux van de militaire tuchtstraffen mee. Bijgevolg rijst 

de vraag naar de daadwerkelijke rechtshulp zonder dat men in dit stadium van het 

onderzoek hoeft uit te maken of de artikelen 5 en 6 EVRM om bijzondere redenen als lex 

specialis eveneens van toepassing (kunnen) zijn en voorrang hebben. Artikel 13 EVRM 

waarborgt aan eenieder wiens rechten en vrijheden, zoals vermeld in het Verdrag en zijn 

aanvullende Protocollen, zijn geschonden, het recht op daadwerkelijke rechtshulp voor 

een nationale instantie.998 Klager moet een aanneembare grief aanvoeren.999 De 

nationale instantie waarvan sprake in artikel 13 EVRM, is niet noodzakelijk een 

rechterlijke instantie, al schrijven de artikelen 5 en 6 EVRM dit voor bij wijze van lex 

                                                 
998

 Voor een voorbeeld van een betwisting van een (disciplinaire) maatregel van inwendige orde die 
volgens de nationale wetgeving niet aanvechtbaar was – Griekse studenten werden verplicht deel te 
nemen aan een défilé op de nationale feestdag – en waarbij de Commissie oordeelde dat artikel 13 
EVRM geschonden was: ECRM 6 juli 1995, Valsamis t. Griekenland, verzoek nr. 21787/93. Eveneens 
ECRM 11 april 1996, Anastassios en Efstratiou t. Griekenland, verzoek nr. 24095/94. 
999

 In tuchtzaken raadplege men EHRM, beslissing van 16 november 2004, Dacosta Silva t. Spanje, 
verzoek nr. 69966/01: ‘La Cour rappelle tout d’abord que l’article 13 de la Convention n’a pas 
d’existence indépendante. Cette disposition exige uniquement un recours interne habilitant à examiner 
le contenu d’un ‘grief défendable’ fondé sur la Convention. Quoiqu’il en soit, la Cour rappelle que 
l’efficacité du recours, aux fins de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable et 
constate que le requérant a pu former plusieurs recours, y compris un recours d’amparo, bénéficiant 
ainsi d’un recours devant l’instance nationale la plus élévée. Dès lors, il s’ensuit que cette partie de la 
requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.’ 
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specialis.1000 We zullen er nog aan herinneren dat het Engel-leerstuk een zekere 

zwaarte van de (maximum)sanctie veronderstelt om te kunnen besluiten tot de 

toepassing van artikel 6 EVRM, een drempel die niet noodzakelijk aan de orde is voor 

andere grondrechten.1001  

  

489. Eenmaal een materiële grondrechtenbepaling van toepassing, zal men wel oog 

hebben voor rechtvaardigingsclausules die het beperkingssysteem kenmerkt – men 

denke aan het 2de lid van de artikelen 8, 10 en 11 EVRM – : sancties zonder beduidende 

zwaarte kunnen zo redelijk bevonden worden.1002 Er zij opgemerkt dat de artikelen 6 en 

13 EVRM niet in een beperkingsclausule voorzien: eenmaal hun toepassing vaststaat, 

moet er in beginsel uitvoering aan gegeven worden, mogelijke impliciete beperkingen 

aan het recht van toegang tot een rechter of een nationale instantie niet te na 

gesproken.1003 Hierbij is het inroepen van de mogelijke schending van artikel 14 EVRM 

zinvol wanneer men nagaat of de overheid dergelijke impliciete beperkingen niet op 

discriminerende wijze heeft ingesteld of gedoogd; al kent het grondrecht van toegang tot 

een rechter expliciete dan wel impliciete beperkingen, toch moet de overheid het 

gelijkheidsbeginsel naleven wanneer ze een dergelijke beperking instelt of toestaat.1004 

Met toepassing van de algemene regel dat voorrang moet worden verleend aan de 

                                                 
1000

 J. RIDEAU, ‘Article II-107 – Droit à un recours effectif’ in Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe – Commentaire article par article, Partie II: La Charte des droits fondamentaux de l’Union, 
Bruylant, 2005, p. 593. Mutatis mutandis ook voor artikel 2, 3 IVBPR. 
1001

 Infra, ‘Toegang tot de rechter: verdragsrechtelijke evaluatie – Meerwaarde van het EVRM’ en 
‘Meerwaarde van het IVBPR’. 
1002

 Vermeldenswaard is het arrest-Mkrtchyan, waarin het Hof een schending van artikel 11 EVRM 
vaststelt nadat klager veroordeeld werd tot een boete van … 1 euro voor deelname aan een 
toegelaten betoging die uit de hand gelopen was: de beperking aan het recht van vergadering was 
weliswaar voorzien in de voormalige Sovjet-wetgeving, maar er was een beduidende onduidelijkheid 
of deze wet nog wel van toepassing was in het onafhankelijk geworden Armenië. EHRM 11 januari 
2007, Mkrtchyan t. Armenië, verzoek nr. 6562/03. 
1003

 Over de impliciete beperkingen: L. MILANO, Le droit à un tribunal au sens de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Parijs, Dalloz, 2006, p. 189 e.v., nr. 245 e.v. Eveneens J. 
SCHOKKENBROEK, Toetsing aan de vrijheidsrechten van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens, Zwolle, Tjeen Willink, 1996, 46: ‘In feite gunt het Hof de Verdragspartijen 
hier al een beoordelingsvrijheid bij de regulering van het recht op toegang tot de rechter, zonder met 
zoveel woorden over ‘margin of appreciation’ te spreken.’ Als artikel 6 EVRM niet van toepassing is, 
onderzoekt het Hof niet de mogelijke schending van artikel 14 EVRM, in samenhang beschouwd met 
artikel 6 EVRM: EHRM 22 juni 2000, Linde Falero t. Spanje, verzoek nr. 51535/99. Als artikel 6 EVRM 
niet van toepassing is, onderzoekt het Hof evenmin de mogelijke schending van artikel 13 EVRM, in 
samenhang beschouwd met artikel 6 EVRM: EHRM 10 april 2007, Fauconnier t. Griekenland, verzoek 
nr. 5332/05. Eenmaal de grief van de schending van artikel 1 van het Eerste Protocol onontvankelijk 
ratione materiae verklaard, is de grief van de schending van artikel 13 EVRM het evenzeer: EHRM 11 
juli 2006 (beslissing), Gavella t. Kroatië. 
1004

 Zo kan men zich vragen stellen over de weerslag van de rechtspraak waarbij de Raad van State 
verzoekschriften tot vernietiging van militaire tuchtstraffen, opgelegd aan personeelsleden van de 
gedemilitariseerde rijkswacht, ontvankelijk heeft verklaard. Supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – 
Gedemilitariseerde rijkswacht en geïntegreerde politedienst’. 



 321 

ruimste bescherming, is het uiteraard van belang te weten welke van het EVRM, het 

IVBPR of de Grondwet de meest verstrekkende bescherming biedt. 
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V.III.II Artikel 14 Raad van State-wet 

 
De wetten van 23 december 1946, 25 mei 1999 en 15 september 2006 bevatten geen 
voorbehoud voor de bevoegdheid van de Raad van State wat de penitentiaire en militaire 
tuchtstraffen betreft. In de – hoofdzakelijk vooroorlogse – parlementaire tussenkomsten is wel te 
lezen dat sommige intervenanten de militaire tuchtstraf niet ipso facto als een (aanvechtbare) 
‘akte’ in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet wensten te laten beschouwen in die zin dat het de Raad 
van State zou toekomen om zelf de grens vast te leggen tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht. Dat de 
penitentiaire tuchtstraf geen aanvechtbare akte was, kon verantwoording vinden in de overweging 
dat de eventuele jurisdictionele controle op de uitvoering van strafrechtelijke sancties zaak was 
van de rechterlijke orde; als er al sprake was van een ‘administratieve overheid’ (in de zin van 
artikel 14 R.v.St.-wet), was de straf zelf onttrokken aan de bevoegdheid van de Raad van State. 
 
Het oorspronkelijke artikel 14 R.v.St.-wet (1946) bepaalt slechts gedeeltelijk of er in 1999 en 2006 
sprake is van de uitsluiting (van toegang tot de Raad van State) in het contentieux van de ‘kleine’ 
tucht. De wetgever is in de regel niet gebonden door de bestaande wetgeving, overigens in deze 
of gene zin; hij treedt wel op onder bestendige toets aan (i) de Grondwet, inzonderheid het 
gelijkheidsbeginsel s.l., (ii) verdragsbepalingen die hij ondertussen geratificeerd heeft en 
doorgaans een autonome en dynamische invulling krijgen, en (iii) het gemeenschapsrecht. 
 
Beperkingen aan een grondrecht worden niet vermoed. Na het aannemen, in 1993, van artikel 
160 van de Grondwet moet de wetgever meer dan ooit een beperking aan de algemene R.v.St.-
rechtshulp uitdrukkelijk instellen.  
 
De beperkende lezing die het leerstuk van de onbevoegdheid van de Raad van State in de 
'kleine' tucht ondersteunt, is hic et nunc niet aan de orde: artikel 14, § 1 R.v.St.-wet weert de 
militaire tuchtstraf niet, de term ‘akte’ van deze bepaling omvat eveneens militaire en penitentiaire 
tuchtstraffen. Artikel 14, § 1 R.v.St.-wet bevat geen enkel element in de zin van een uitsluiting; dit 
is dus nooit de doelstelling van de wetgever geweest, het weze in 1999, 2006 of 2007 (R.v.St.-
wet); het is des te minder het geval omdat de wetgever geacht werd kennis te hebben van de 
problematiek en het hem toekwam zich te beraden over een mogelijke uitsluiting. 
 
Van een 'bevestigde' jurisdictionele immuniteit had pas sprake kunnen zijn indien men aanneemt 
dat artikel 14 R.v.St.-wet (1946) reeds een dergelijke beperking inhield – quod non est – . 
 
De rechtspraak (1946-1999) vond weliswaar grondslag in het gegeven dat tijdens de 
vooroorlogse parlementaire besprekingen sommige intervenanten hebben aangegeven dat de 
Raad van State zelf de omvang van zijn (on)bevoegdheid in militaire tuchtzaken zou bepalen.  
 
Desalniettemin kan besloten worden dat ook het oorspronkelijke artikel 14 R.v.St.-wet deze 
uitsluiting niet voorschreef voor de militaire tuchtstraffen; deze vooroorlogse tussenkomsten over 
de (on)bevoegdheid van de Raad van State in militaire tuchtzaken zijn immers niet zo eenduidig 
als in het verleden soms werd voorgesteld. Dit laatste is ook te lezen in de recente rechtspraak, 
zij het formeel ter gelegenheid van betwistingen van griefhoudende militaire maatregelen van 
inwendige orde, zoals het ontzeggen van bevelvoering of deelname aan een buitenlandse 
operatie. De beperking van het recht van toegang tot de administratieve rechter vergde ook 
destijds een uitdrukkelijke wetsbepaling die in casu ontbrak; de uitsluiting van de militaire 
tuchtstraffen was dus evenmin te lezen in het oorspronkelijek artikel 14 R.v.St.-wet. 
 
Dat de Tuchtwet van 14 januari 1975 in een intern beroep voorzien heeft, houdt geenszins in dat 
de wetgever destijds het recht van toegang tot een rechter, in het bijzonder de Raad van State, 
heeft uitgesloten of een jurisdictionele onschendbaarheid van de tuchtstraf heeft ‘bevestigd’.  
 
Het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraf gaat des te minder op 
omdat ze een ongrondwettigheid inhoudt. Dit bespreken we in de volgende afdeling (V.III.III). 
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490. Het annulatiecontentieux en het administratief kort geding werden ingesteld, het 

ene in 1946, het andere in 1989, als aanvulling hierop met het oog op een betere 

rechtsbescherming. Artikel 14 R.v.St.-wet bepaalt: ‘De Afdeling Administratie doet 

uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens 

overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen 

van de onderscheiden administratieve overheden en van administratieve beslissingen in 

betwiste zaken’.1005 De algemene bevoegdheid tot vernietiging kenmerkt het klassiek 

‘objectief contentieux’: de Raad van State kan administratieve rechtshandelingen op 

verzoek van een belanghebbende partij onderzoeken op hun overeenstemming met de 

wet lato sensu, tenzij zij niet uitgaan van een Belgische administratieve overheid of niet 

voor vernietiging vatbaar zijn.1006 Het administratief kort geding biedt een ruimere 

rechtsbescherming wanneer de Raad van State een middel ernstig bevindt en tevens 

besluit tot een risico tot een moeilijk te herstellen ernstig nadeel.1007 Desgevallend kan 

een administratief kort geding ingeleid worden bij uiterst dringende noodzakelijkhed. 

 

491. De wetgever heeft in 1999 formeel het artikel 14 R.v.St.-wet herschreven; de wet 

van 25 mei 1999 was het antwoord van de wetgever op de vaststelling, in het arrest nr. 

31/96, van een ongrondwettigheid in zoverre de Raad van State akten ten aanzien van 

personeelsleden van wetgevende vergaderingen niet kon vernietigen en er sprake was 

van een discriminerende leemte.1008 Hierbij werd ‘bevestigd’ dat de Afdeling 

Administratie, thans de Afdeling Bestuursrechtspraak, de akten en reglementen van de 

onderscheiden administratieve overheden kon vernietigen.1009 In deze expliciete 

‘bevestiging’ bouwde de wetgever geen enkel voorbehoud in voor penitentiaire of 

militaire tuchtstraffen, noch in de tekst noch in de parlementaire werkzaamheden. In 

2006 heeft de wetgever de lijst van de bijzondere instellingen, limitatief opgesomd in 

artikel 14, § 1 R.v.St.-wet, aangevuld met de Raad van State en de administratieve 

rechtscolleges; voor het overige was er als het ware een ‘bevestiging’ van de 
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 Artikel 14 R.v.St.-wet, afgekondigd op 23 december 1946. 
1006

 J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, die Keure, 1996, p. 8-9, nr. 
4. 
1007

 Men raadplege E. LANCKSWEERDT, Het administratief kort geding, Kluwer, 1993, 234 p. 
1008

 B.S. 22 juni 2006. Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1960/8, 2-4: hét criterium is het functioneel 
criterium, dit met uitdrukkelijke verwijzing naar het arrest nr. 31/96 van 15 mei 1996. 
1009

 De cassatiebevoegdheid wordt vermeld in een afzonderlijk luik, namelijk artikel 14, § 2 R.v.St.-wet, 
met het oog op een betere overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Cassatie.  
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‘bevestiging’ van het oorspronkelijke artikel 14 R.v.St.-wet.1010 De wet van 15 mei 2007 

‘bevestigt’ deze (ruimere) limitatieve opsomming door te bepalen dat artikel 159 van de 

Grondwet eveneens van toepassing is in dat aanvullend contentieux en breidt de 

bevoegdheid van de Raad van State uit tot de reglementen van deze instellingen.1011 

  

492. De term ‘akte’, opgenomen in artikel 14, § 1 R.v.St.-wet, omvat ook de militaire 

tuchtstraf. De wetgever kan, in 1999 nog minder dan vroeger, geacht worden de 

uitsluiting van de toegang tot de rechter in het militair tuchtcontentieux te hebben willen 

invoeren: ook al is een grondrecht niet absoluut, een beperking aan de uitoefening ervan 

wordt niet vermoed en vergt een uitdrukkelijke wetsbepaling. Pas indien men blijft 

twijfelen aan de ontvankelijkheid ratione materiae van verzoekschriften tot vernietiging 

van een militaire tuchtstraf en het behoud van een verklaring van onbevoegdheid 

overweegt, rijst de vraag naar de grondwettigheid van deze restrictieve invulling van 

artikel 14, § 1 R.v.St.-wet die aan militairen deze vorm van rechtshulp ontzegt: dit kan 

ook leiden tot een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Maar een dergelijke 

beperking is niet aan de orde: artikel 14, § 1 R.v.St.-wet weert niet de militaire tuchtstraf. 

Er is ook geen impliciete bevestiging van de uitsluiting (van toegang tot de Raad van 

State), omdat het oorspronkelijk algemeen artikel 14 R.v.St.-wet deze uitsluiting evenmin 

voorschreef en de verklaringen afgelegd gedurende de vooroorlogse parlementaire 

werkzaamheden, indien ze al hadden kunnen opwegen tegen een duidelijke wettekst, 

over de (mogelijke) onbevoegdheid in de ‘kleine’ tucht niet zo eenduidig waren als men 

aanvankelijk heeft voorgesteld.1012 Een onderzoek naar de overeenstemming van de 

artikelen 14 en 14, § 1 R.v.St.-wet (respectievelijk aangenomen in 1946 en 1999) met 

hogere normen hoeft niet, maar daarom is nog niet aangetoond dat het nationaal recht 

de rechtshulp biedt die de Grondwet, het EVRM en het IVBPR voorschrijven.  

 

493. Deze invulling van artikel 14 R.v.St.-wet sluit naadloos aan op, en wordt voor zover 

nodig verantwoord door, onderscheiden gegevens, waarvan enkele meteen in het oog 

springen. Zo de overwegingen van de rechtspraak waarbij het Grondwettelijk Hof het 

recht van toegang tot een rechter gestalte geeft. Verder de fundamentele aard van het 

recht van toegang tot een rechter, inzonderheid de Raad van State. Eveneens de 
                                                 
1010

 Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006. Over de nieuwe procedure: E. BREWAEYS, 
‘De cassatieprocedure voor de Raad van State’, R.W. 2007-2008, 1226-1239. 
1011

 B.S. 8 juni 2007. De wet van 15 mei 2007 dient begrepen te worden in het licht van het arrest nr. 
89/2004. 
1012

 R.v.St. nr. 80.934, 14 juni 1999, Maggen, T.B.P. 2000, 403-404, nr. 135.868, 11 oktober 2004, 
Pirson, T.B.P. 2006, 117. Zie eveneens D. BATSELE, ‘Les lacunes de la protection juridictionnelle des 
militaires en matière disciplinaire’, noot onder R.v.St. nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, 
J.L.M.B. 1992, 255-260. 
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vaststelling dat in tuchtzaken een militair niet fundamenteel te onderscheiden is van een 

gewezen rijkswachter (thans lid van de geïntegreerde politiedienst) of van de ambtenaar 

s.l., met inbegrip van het personeelslid van een wetgevende vergadering, organen van 

de rechterlijke orde en rechtscolleges zoals het Grondwettelijk Hof en de Raad van 

State, of het Rekenhof. Ten slotte de vaststelling dat wegens de aard van de straffen – 

sommige zijn vrijheidsbeperkend, zoniet zelfs vrijheidsberovend – de vergelijkbaarheid 

tussen militairen en gedetineerden ook opgaat. 
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V.III.III Annulatiecontentieux en gelijkheidsbeginsel  

 
De restrictieve invulling van artikel 14 R.v.St.-wet, waarbij de militaire tuchtstraf in beginsel geen 
aanvechtbare ‘akte’ is en een jurisdictionele immuniteit geniet, schendt het gelijkheidsbeginsel. 
 
De doelstelling van ‘behoud van cohesie en tucht in de gelederen’ is geoorloofd. Niet aan de orde 
is het beperken van de werklast van de Raad van State; het is het des te minder omdat de 
minister van Landsverdediging had voorgesteld om een Raad van State sui generis in te stellen. 
 
Wanneer men zich beperkt tot het disciplinair gebeuren, kan het verschil in behandeling 
gevonden worden in een ‘intern’ en een ‘extern’ vergelijkingspunt. De Raad van State kan niet 
alleen tuchtmaatregelen, opgelegd aan militairen – ontslag van ambtswege, non-activiteit bij 
tuchtmaatregel, sinds 2007 inhouding van wedde – vernietigen, maar ook maatregelen van 
inwendige orde die ingegeven zijn door het persoonlijke gedrag van de militair of die ernstige 
gevolgen hebben. Verder kan de Raad tuchtsancties – van waarschuwing, terechtwijzing of 
vermaning tot ontslag van ambtswege – vernietigen die opgelegd worden aan rijksambtenaren, 
personeelsleden van de geïntegreerde politiedienst en, sinds de wetten van 25 mei 1999 en 15 
september 2006, personeelsleden van de wetgevende vergaderingen en hun collaterale 
instellingen, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de administratieve rechtscolleges, de 
organen van de rechterlijke macht, de Hoge Raad voor de Justitie en het Rekenhof. 
 
Het criterium van onderscheid is niet adequaat; tenslotte is de Raad van State bevoegd om alle 
andere tuchtsancties dan de militaire tuchtstraffen te vernietigen. Niet de jurisdictionele 
immuniteit, maar wel de tuchtwet, gekoppeld aan de sancties, bewerkstelligt het disciplinair 
oogmerk. De omstreden uitsluiting is niet noodzakelijk: het vooropgestelde doel kan evenzeer 
worden gerealiseerd op minder ingrijpende wijze, namelijk door het behoud van de algemene 
bevoegdheid van de Raad. Een terughoudende controle om het meest geschikte alternatief te 
beoordelen is des te minder aangewezen omdat in een democratische rechtsstaat elkeen, ook 
een militair, in ieder geval recht heeft op een legaliteitstoezicht op het verloop van een procedure 
die kan uitmonden in vrijheidsberoving of die gevolgen van pecuniaire aard kan hebben. 
 
Indien het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit de noodzakelijkheidstoets had doorstaan, zou 
men struikelen over de proportionaliteit van de maatregel met het nagestreefde doel. De 
waarborg van een daadwerkelijk jurisdictioneel beroep is een fundamenteel rechtsbeginsel dat, 
wanneer het in het geding is, tot een strikte evenredigheidstoets noopt. De specificiteit van de 
krijgsmacht verantwoordt het niet om de toegang tot een rechter te ontzeggen in het 
tuchtcontentieux s.s., welke rechter het ook weze. Daarbij komt nogmaals dat de inzet van het 
tuchtgeschil nog steeds een vrijheidsbeneming is. Dit is een dermate essentieel aspect ten 
aanzien van de individuele vrijheid dat het ondenkbaar is dat een militair geen aanspraak kan 
maken op een jurisdictioneel toezicht over onder meer de naleving van de waarborgen die 
Grondwet, Verdragen en wet inhouden. Dit is noch rechtvaardig noch te rechtvaardigen. 
 
Een verschil in behandeling is ook te vinden in een gemengd ‘extern/intern’ strafrechtelijk 
gegeven, namelijk de strafprocedure. De disciplinaire en strafrechtelijk gegevens zijn voldoende 
vergelijkbaar om zich ook de vraag te stellen waarom in het ‘bestuurlijk’ tuchtcontentieux (van 
militairen, ambtenaren, politiemensen en gedetineerden) waarborgen van de strafprocedure 
(waaronder de harde kern van de toegang tot een rechter, ja zelfs diens tussenkomst) niet van 
toepassing zijn. De vergelijkbaarheid gaat voor militairen nog meer op zolang hun tuchtregime zich 
niet heeft ontdaan van zijn strafrechtelijk gewaad. Voor de beoordeling van de geoorloofdheid van 
de doelstelling en de evenredigheidstoets gelden de bevindingen die geformuleerd werden voor 
de ‘externe’ en ‘interne’ disciplinaire vergelijkingspunten. 
 
Preventieve rechtsbescherming (openbaarheid van bestuur, formele motivering, ombud) verbetert 
de rechtsstaat, maar maakt het ontbreken van een afdoende rechtsbescherming a posteriori niet 
goed. Dit veronderstelt niets minder dan toegang tot een volwaardige rechterlijke instantie. 
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494. De restrictieve invulling van artikel 14 R.v.St.-wet waarbij de militaire tuchtstraf in 

beginsel geen aanvechtbare ‘akte’ is, schendt niet alleen artikel 14, maar eveneens het 

gelijkheidsbeginsel. Dit blijkt uit het antwoord op de toetsingscriteria van de 

gelijkheidstest: de vergelijkbaarheid van de onderscheiden gevallen; het objectieve en 

algemene karakter van het onderscheid of van de maatregel die juist géén onderscheid 

maakt; de rechtvaardigingstest: de legitimiteit van het doel, het adequaat en onmisbaar 

karakter van het onderscheid en de proportionaliteit van het beoogde doel.1013 Enig 

realiteitsbesef leidt ertoe aan te nemen dat in een concrete casus de bevindingen over 

de geoorloofdheid van de doelstelling en de noodzakelijkheid van een regeling wellicht 

pragmatisch opgeslorpt worden in een ruimere en wellicht minder geladen 

proportionaliteitsdiscussie.1014 

 

495. Wanneer men zich beperkt tot het disciplinair gebeuren, kan het verschil in 

behandeling gevonden worden in een ‘intern’ en een ‘extern’ vergelijkingspunt. De Raad 

van State kan niet alleen tuchtmaatregelen, opgelegd aan militairen – het ontslag van 

ambtswege, de non-activiteit bij tuchtmaatregel, sinds 2007 de inhouding van wedde – 

vernietigen, maar ook maatregelen van inwendige orde die ingegeven zijn door het 

persoonlijke gedrag van de militair of ernstige gevolgen hebben. Verder kan de Raad 

van State tuchtstraffen – van waarschuwing, terechtwijzing of vermaning tot ontslag van 

ambtswege – vernietigen die rijksambtenaren, personeelsleden van de geïntegreerde 

politiedienst oplopen en, sinds de wetten van 25 mei 1999 en 15 september 2006, 

personeelsleden van de wetgevende vergaderingen en hun collaterale instellingen, het 

Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de administratieve rechtscolleges, de organen 

van de rechterlijke macht, de Hoge Raad voor de Justitie en het Rekenhof. 

 

496. De doelstelling van ‘behoud van cohesie en tucht in de gelederen’ is geoorloofd. 

Niet aan de orde is onder meer het beperken van de werklast van de Raad van State; dit 

                                                 
1013

 P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Intersentia, 2008, p. 103-104, nr. 208. 
1014

 Men raadplege EHRM 30 april 2009, Glor t. Zwitserland, verzoek nr. 13444/04. Klager nam het niet 
dat hij gehouden was tot betaling van een ‘taxe d’exemption du service militaire’, terwijl hij vrijwilliger 
was om elke dienst, militair of niet, te verrichten. Dit laatste werd hem geweigerd ingevolge een 
beperkte handicap. Schending van artikel 8 EVRM, in samenhang genomen met artikel 14 EVRM. Het 
Hof besloot tot het gebrek aan ‘un juste équilibre entre la sauvegarde  des intérêts de la communauté 
et le respect des droits et libertés garantis au requérant’, na aanvankelijk vastgesteld te hebben dat ‘le 
besoin de garantir la défense et la sécurité nationale, par l’intermédiaire de la taxe, n’est donc pas 
véritablement avéré’. Het Hof herinnerde hierbij ook aan de basisregel dat ‘pour qu’une mesure puisse 
être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, l’existence d’une 
mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d’arriver au 
même but doit être exclue.’ 
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is des te minder het geval omdat de minister van Landsverdediging had voorgesteld om 

een Raad van State sui generis in te stellen. 

 

497. Het criterium van onderscheid is niet adequaat: tenslotte is de Raad van State 

bevoegd om alle andere tuchtsancties dan de militaire tuchtstraffen te vernietigen. Niet 

de jurisdictionele immuniteit, maar wel de sancties bewerkstelligen het disciplinair 

oogmerk. De omstreden uitsluiting in militaribus is niet noodzakelijk omdat het 

vooropgestelde doel op gelijkwaardige wijze kan worden gerealiseerd op minder 

ingrijpende wijze, namelijk door behoud van de algemene bevoegdheid van de Raad van 

State. Een terughoudende controle om het meest geschikte alternatief te beoordelen is 

des te minder aangewezen omdat in een democratische rechtsstaat elkeen, ook een 

militair, recht heeft op een legaliteitstoezicht op het verloop van een procedure die kan 

uitmonden in vrijheidsbeneming of pecuniaire gevolgen kan hebben. 

 

498. Indien het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraffen de 

noodzakelijkheidstoets had doorstaan, zou men struikelen over de proportionaliteit van 

de maatregel met het nagestreefde doel. De waarborg van een daadwerkelijk 

jurisdictioneel beroep is een fundamenteel beginsel dat, wanneer het in het geding is, tot 

een strikte evenredigheidstoets noopt. De specificiteit van de krijgsmacht verantwoordt 

het niet om de toegang tot een rechter te ontzeggen in het tuchtcontentieux stricto sensu 

– welke rechter het ook weze – . Daarbij komt nog dat de inzet van het tuchtgeschil, de 

lege lata, nog steeds een vrijheidsbeneming is, al beperkt men zich tot de sanctie; dit is 

een dermate essentieel aspect ten aanzien van de individuele vrijheid dat het 

ondenkbaar is dat de militair geen aanspraak kan maken op een jurisdictioneel toezicht 

op de naleving van de waarborgen die Grondwet, Verdragen en wet inhouden. 

  

499. Het bijzondere karakter van de krijgsmacht, afzonderlijk vermeld in Titel VI van de 

Grondwet, verklaart weliswaar dat de operationaliteit wordt gewaarborgd. De noodzaak om 

die operationaliteit te vrijwaren verantwoordt evenwel niet dat aan de militairen een beroep 

tot nietigverklaring van een militaire tuchtstraf wordt ontzegd. Het ontbreken van de 

jurisdictionele waarborg die in het ‘objectief contentieux’ wel is toegekend aan de 

(statutaire) personeelsleden van de bestuurlijke overheden, van de geïntegreerde 

politiedienst en van de bijzondere instellingen die voortaan afzonderlijk opgesomd zijn in 

artikel 14 (§ 1) R.v.St.-wet, is strijdig met het gelijkheidsbeginsel: dat ontbreken staat niet in 

verhouding tot de gewettigde zorg de vrijheid van handelen van de krijgsmacht te vrijwaren 

want het belang dat wordt beschermd door de invoering van een beroep tot vernietiging is 

even reëel en even legitiem bij de militairen als bij ambtenaren van de bestuurlijke 
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overheden en van de wetgevende vergaderingen, bij de personeelsleden van de 

geïntegreerde politiedienst en overigens ook bij parketmagistraten. Een legaliteitscontrole 

kan bezwaarlijk de cohesie in de militaire gelederen ernstig in het gedrang brengen. De 

Koning, opperbevelhebber van de krijgsmacht, heeft zelf een annulatieprocedure ingesteld: 

de chef van de generale staf kan krachtens artikel 29 van het K.B. van 19 juni 1980 een 

‘eindbeslissing’ vernietigen, ambtshalve of op aanvraag van de betrokken militair en van 

iedere functionele meerdere van de overheid die van zijn recht tot straffen gebruik heeft 

gemaakt. Het recht van toegang tot een rechter en het gelijkheidsbeginsel zijn in de 

Belgische rechtsstaat dermate essentieel dat het niet opgaat de uitsluiting van rechtshulp te 

verantwoorden om de reden dat een instelling die in artikel 160 van de Grondwet 

aangewezen is om als hoogste administratief rechtscollege geschillen te beslechten, een 

‘externe’ legaliteitscontrole uitoefent waarvan ook sprake in artikel 159 van de Grondwet.  

 

500.  Een verschil in behandeling is eveneens te vinden in een gemengd ‘extern/intern’ 

strafrechtelijk gegeven, namelijk de strafprocedure. De disciplinaire en strafrechtelijke 

gegevens zijn voldoende vergelijkbaar om ook de vraag te stellen – zowel voor militairen 

als voor ambtenaren, politiemensen en gedetineerden – waarom in het tuchtcontentieux 

de waarborgen van de strafprocedure (waaronder toegang tot een rechter) niet van 

toepassing (kunnen) zijn; de vergelijkbaarheid gaat voor militairen, de lege lata, nog meer 

op zolang hun tuchtregime zich niet (volledig) heeft ontdaan van zijn strafrechtelijk gewaad. 

Voor de beoordeling van de geoorloofdheid van de doelstelling en de 

evenredigheidstoets gelden de bevindingen die geformuleerd werden voor de ‘externe’ 

en ‘interne’ disciplinaire vergelijkingspunten. 

 

501. Preventieve rechtsbescherming (openbaarheid van bestuur, formele motivering, 

ombud) verbetert de rechtsstaat, maar maakt het ontbreken van een afdoende 

rechtsbescherming a posteriori niet goed – dit veronderstelt immers in beginsel niets 

minder dan toegang tot een rechter – . 

 

502. De specificiteit van de krijgsmacht verantwoordt het ontzeggen van de toegang tot 

een rechter in het tuchtcontentieux s.s. – welke rechter het ook weze – niet, te meer 

daar de militaire tuchtstraffen gevolgen hebben op moreel en statutair vlak (inzonderheid 

bevorderingen, mutaties en tuchtmaatregelen) en de militair ook treffen op materieel 

gebied.1015 Het kan moeilijk anders zijn omdat deze sancties kunnen oplopen tot vier of 

                                                 
1015

 ‘On observera que la remontrance, punition applicable aux trois catégories de militaires, est une 
sanction de portée morale. Comme les mesures disciplinaires proprement dites, elle est de nature à 
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acht dagen zwaar arrest met eventuele opsluiting en de uitoefening van de individuele 

vrijheid, daarin begrepen de vrijheid van beweging en het recht op privacy, beperken. 

Vermeldenswaard is dat voor het uitvoeren van twee tuchtstraffen van telkenmale tien 

dagen arrest die de hogere overheid vernietigd had, een onderrofficier van de Franse 

krijgsmacht zesduizend Franse frank schadevergoeding bekwam, in acht genomen de 

gevolgen ervan op zijn grondrechten.1016  

 

503. De militaire tuchtstraf is een ‘akte’ in de zin van het algemeen artikel 14, § 1 

R.v.St.-wet (1999), zoveel is duidelijk, en zo was het reeds voor artikel 14 R.v.St.-wet 

(1946). De Raad van State is dan ook bevoegd in de ‘kleine’ tucht. De restrictieve 

invulling van artikel 14 (§ 1) R.v.St.-wet waarbij aan militairen in de ‘kleine’ tucht toegang tot 

de Raad van State wordt ontzegd, schendt het gelijkheidsbeginsel; men moet het niet 

houden bij een discriminerende leemte. Anders kan het zijn wanneer de wet een ander 

jurisdictioneel toezicht met volle rechtsmacht instelt of de wet de algemene residuaire 

vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State (expliciet) uitsluit. Bijkomend nadeel 

van voormelde restrictieve invulling, naast het veronachtzamen van het 

gelijkheidsbeginsel, is dat er dan evenmin sprake is van daadwerkelijke rechtshulp voor 

een nationale instantie in de zin van artikel 13 EVRM.1017 Nochtans kan de militair in de 

tuchtrechtspleging soms stellen dat zijn rechten en vrijheden zoals vermeld in het 

Verdrag en zijn Protocollen, geschonden zijn. De Raad van State kan in het militair 

tuchtcontentieux het leerstuk van de jurisdictionele onschendbaarheid van de militaire 

tuchtstraf verlaten zonder een prejudiciële vraag te (hoeven) stellen aan het 

Grondwettelijk Hof; het volstaat in de formele wet, inzonderheid artikel 14 R.v.St.-wet, te 

lezen wat er is en niet meer wat er niet is. 

  

504. Het besluit van discriminatie wordt versterkt door de vaststelling van een gebrek 

aan overeenstemming met artikel 13 van de Grondwet. Weliswaar besluit de 

bestuursrechter die zich onbevoegd verklaart, hiertoe op grond van artikel 14 (§ 1) 

R.v.St.-wet. Men kan dus a priori bezwaarlijk opperen dat de militair afgetrokken wordt 

van de rechter die hem toekomt: de wet bepaalt precies dat er geen toegang tot de 

                                                                                                                                                         
exercer une influence sur la carrière militaire.’ (P. SCHETTER, ‘Quelques aspects des droits de la 
Défense en Droit militaire belge’, R.D.P.M. 1964, p. 64, noot 3). 
1016

 TA Grenoble, 4 mei 1995, Maufroy in Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis 
Jurisclasseur, december 2000, 258: ‘Que, tant par ses effets directs sur la liberté d’aller et venir du 
militaire, en dehors du service, que par ses conséquences sur l’avancement ou le renouvellement des 
contrats d’engagement, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, susceptible 
d’engager la responsabilité pécuniaire de l’Etat si elle est prononcée dans des conditions illégales’. 
1017

 Gesteld dat er geen ander gelijkwaardig jurisdictioneel toezicht is. Dit werd tijdens de 
voorbereiding van de Tuchtwet (van 14 januari 1975) overwogen, maar niet weerhouden. Parl. St. 
Kamer 1971-72, nr. 373-5, 6-7, nr. 373-6, 1-2, nr. 373-9, 12. 
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rechter is, aldus de bestuursrechter die, met verwijzing naar parlementaire 

tussenkomsten, in artikel 14 (§ 1) R.v.St.-wet een (impliciete) bevoegdheid leest om in 

militaribus de omvang van zijn (on)bevoegdheid zelf te bepalen, geval per geval. Artikel 

13 van de Grondwet houdt evenwel ook een kwaliteitsvereiste in; de wetgever zelf moet 

bij het instellen van een rechtsgang duidelijk legifereren en mag niet aan de rechter de 

zorg overlaten om te bepalen wanneer hij (on)bevoegd is; het komt met andere woorden 

niet aan de rechter toe om zelf, op grond van een mogelijke onduidelijkheid, een 

beperking aan te brengen die de wet niet uitdrukkelijk instelt. 

 

505. In het grondrechtencontentieux kan de rechtsonderhorige al eens aanvoeren dat 

de wetgever te vlot voorbij gaat aan essentiële rechten, vrijheden en beginselen die de 

rechtsstaat vorm geven; dit vormt een discriminatie, tenzij er een redelijke 

verantwoording is. Hiervoor hoeft men geen vergelijkbare categorie aan te wijzen om 

aannemelijk te maken dat men benadeeld wordt. Hét voorbeeld in militaribus is het 

versterkt legaliteitsbeginsel, begrepen als een waarborg tegen het ongebreidelde 

optreden van de uitvoerende macht. Het is niet anders voor de rechtsbedeling, tenslotte 

ook een aangelegenheid die de wetgever zelf moet uitwerken.  

 

506. Als men er de rechtspraak op naleest, is er tot heden voor militairen in de ‘kleine’ 

tucht onvoldoende daadwerkelijke rechtshulp te beurt gevallen, wat de Grondwet en het 

EVRM ook voorschrijven.1018 De verklaring hiervoor overstijgt wellicht de 

tuchtaangelegenheid en het is maar de vraag of iemand zich er wel aan stoort. 

Parlementaire democratie of niet, ‘men’ lijkt zich immers meer en meer neergelegd te 

hebben bij een modern pragmatisch opgevatte scheiding van de machten waar de 

wetgever veeleer lijdzaam notuleert wat de regering hem formeel laat stemmen – ze 

dringt er ontegensprekelijk meer en meer op aan – en de hete aardappel even 

voluntaristisch doorschuift naar de rechter wanneer vermoedelijk een loopje wordt 

genomen met grondrechten. Een dergelijk (nieuw?) (on)evenwicht tussen parlement en 

executieve neemt niet weg dat het in ieder geval niet hoort om de bestuursrechter de 

aangelegenheden te laten bepalen waarvoor hij zich bevoegd of onbevoegd acht. Zo is 

het nochtans geweest in 1946 als men er het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit 

van de militaire tuchtstraf op naleest; het is niet anders geweest in 1999 en 2006 indien 

men aanneemt dat de wetgever artikel 14 R.v.St.-wet ‘bevestigd’ heeft, wat de 

                                                 
1018

 Laatste arrest: R.v.St. nr. 79.639, 31 maart 1999, Bellemans, aangehaald supra, 'Het militair 
tuchtcontentieux – De deur op een kier?'. 
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bevoegdheid ten aanzien van de ‘onderscheiden administratieve overheden’ betreft.1019 

Een dergelijke parlementaire vrijgeleide aan de rechter is ongrondwettig en past moeilijk 

in het algemeen kader van de Grondwet, het weze in 1946, 1999 of 2006.1020  

 

                                                 
1019

 Het gegeven dat de Raad van State 'eigenmachtig zijn eigen bevoegdheid kan bepalen binnen de 
hem gestelde grenzen', vindt men eveneens terug in de parlementaire werkzaamheden met 
betrekking tot artikel 12 van de organieke Raad van State-wet: aan de orde was de bevoegdheid om 
bij wege van arrest de moeilijkheden te beslechten betreffende de bevoegdheid van de provinciale of 
gemeentelijke overheden of volgend uit strijdigheid tussen beslissingen. Zie C. LAMBOTTE, De Raad 
van State, Heule, UGA, 1984, 2de uitgave, 208-209. 
1020

 Over de vraag of de zinsnede ‘établis par la loi’ van artikel 6 EVRM verlangt dat de hoofdstructuur 
van de rechterlijke organisatie vervat is in een parlementaire wet: ECRM oktober 1978, Zand t. 
Oostenrijk, verzoek nr. 7360/76, aangehaald in C. KORTMANN, Constitutioneel recht, Deventer, 
Kluwer, 2008, 405, noot 427 en J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, Parijs, 
L.G.D.J., 2007, p. 396, nr. 312, noot 624. Deze auteur vermeldt eveneens EHRM, 2 juni 2005, Claes 
e.a. t. België, verzoek nr. 46825/99: de bevoegdheid van het Hof van Cassatie waarvan sprake in 
artikel 103 van de Grondwet, strekte zich niet uit tot personen die geen minister waren geweest; voor 
hen was het Hof van Cassatie geen ‘tribunal établi par une loi’. 
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V.III.IV Legaliteitscontrole en prejudiciële procedure  

 
De exclusieve grondwettelijke bevoegdheid van de justitiële rechter in strafzaken belet in beginsel 
de Raad van State niet om machtsoverschrijding van de uitvoerende macht ten nadele van de 
rechterlijke macht te beteugelen. Aan de Raad van State vraagt de disciplinair gestrafte militair 
niet om op te treden als tuchtrechter of strafrechter, maar wel om als annulatierechter een 
bestuurshandeling van een administratieve overheid te toetsen op overeenstemming met hogere 
rechtsnormen zoals de artikelen 5 en 6 EVRM en de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. 
 
De Raad van State kan buiten formele strafzaken een bestuurshandeling vernietigen wanneer het 
bestuur zich in de plaats stelt van de justitiële rechter. Dit is het geval voor een 
vrijheidsberovende straf zolang een bestuurlijke (tucht)overheid deze sanctie oplegt, de wet geen 
specifiek volwaardig jurisdictioneel toezicht instelt en het laatste woord niet toekomt aan de 
justitiële rechter. Het klassieke bezwaar van het leerstuk van de marginale controle is geenszins 
onoverkomelijk indien de Raad van State de tuchtstraf kan vernietigen op grond van klassieke 
legaliteitsbezwaren zoals de onbevoegdheidsgrief. 
 
Een beperking van de ontvankelijke grieven in het annulatiecontentieux van de militaire 
tuchtstraffen vereist niets minder dan een wet die na de grondwetswijziging van 1993 nog steeds 
aangenomen moet worden met een volstrekt bicamerale procedure. Een dergelijke procedurele 
beperking is bezwaarlijk in overeenstemming te brengen met het gelijkheidsbeginsel, al dan niet 
in samenhang beschouwd met verdragsbepalingen over daadwerkelijke rechtshulp of toegang tot 
een rechter en/of met het overeenstemmende algemeen rechtsbeginsel. 
 
Het onderzoek naar de rechtmatigheid van een dergelijke beperking van de legaliteitscontrole 
veronderstelt evenwel iets fundamenteler, namelijk de toegang tot een rechter, in beginsel de 
Raad van State ingevolge het algemeen artikel 14 R.v.St.-wet, en aansluitend de ontvankelijkheid 
(ratione materiae) van het verzoekschrift tot vernietiging van een militaire tuchtstraf. Al mag dit nu 
ook weer niet zo eenvoudig voorgesteld worden: de overheid is immers soms geneigd om aan dit 
grondrecht pas vorm te geven als de rechter haar beleid niet doorkruist en het houdt bij een 
schroomvolle controle – daarom precies een beperking van de middelen – . Een ander scenario 
is dat het rechtscollege zonder twijfel het gedachtegoed van het bestuur bijzonder genegen zal 
zijn; wellicht niet voor niets had de minister van Landsverdediging destijds voorgesteld om, naar 
het beeld van de militaire rechtbanken, een (militaire) Raad van State sui generis in te richten.  
 
De militair die bij de Raad van State aanstuurt op een prejudiciële procedure bij het 
Grondwettelijk Hof, kan zowel de Raad van State-wet als de Tuchtwet van 14 januari 1975 en de 
rijkswacht-tuchtwet van 24 juli 1992 aanwijzen als te toetsen normen. Met verwijzing naar 
uiteenlopende leerstellige bijdragen over de (on)bevestigde jurisdictionele (on)bevoegdheid in de 
‘kleine’ tucht laat hij dan aan de Raad en het Hof de zorg over om de wetsbepaling(en) aan te 
wijzen die deze uitsluiting instelt dan wel bevestigt of desgevallend gedeeltelijk opheft. 
 
De bijzondere wet van 9 maart 2003 voorziet in de rechtstreekse toetsing aan de bepalingen van 
Titel II van de Grondwet; het gelijkheidsbeginsel zelf wordt niet volledig naar de achtergrond 
geduwd. De vergelijking tussen de waarborg die de ene kan verzilveren en de andere per 
hypothese moet ontberen, kan nog steeds aangewezen zijn: al kent het grondrecht van toegang 
tot een rechter expliciete dan wel impliciete beperkingen, toch moet de overheid het 
gelijkheidsbeginsel naleven wanneer ze een dergelijke beperking instelt of toestaat. 
 
Een eventuele verwijzing naar de Algemene Vergadering van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
gebeurt wellicht niet ingevolge een prejudiciële vraag bij toepassing van artikel 93 R.v.St.-wet – 
verzoeker voert de schending van het gelijkheidsbeginsel aan en vraagt om dergelijke verwijzing 
– , maar veeleer voor de eenheid van de rechtspraak. Wat niet wegneemt dat de Algemene 
Vergadering, op welke wijze ook gevat, een prejudiciële vraag kan stellen aan het Grondwettellijk 
Hof, evenzeer trouwens als de geadieerde kamer. Artikel 93 R.v.St.-wet werd in 2006 opgeheven. 
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507.  De Raad van State is bevoegd om een militaire tuchtstraf te vernietigen; een 

restrictieve invulling van artikel 14 R.v.St.-wet is ongrondwettig, meer bepaald 

discriminerend.1021 Al gaven we aan dat er sprake was van een recht van toegang tot een 

rechter, vaak hadden we de Raad van State voor ogen omdat artikel 14 R.v.St.-wet dit nu 

eenmaal niet uitdrukkelijk uitsluit. Bevoegdheid is één zaak, de gronden van vernietiging 

zijn een andere zaak. De Raad van State treedt op als annulatierechter in het 

legaliteitscontentieux; het hoogste administratief rechtscollege is misschien geen 

volwaardige tuchtrechter – althans vanuit de invalshoek van de disciplinair vervolgde militair 

– indien zijn controle beperkt is. Dit bezwaar gaat allicht op indien er sprake is van een 

‘strafvervolging’ (in de zin van artikel 6 EVRM), een ‘vrijheidsbeneming’ (in de zin van 

artikel 5 EVRM) of ‘strafzaken’ (in de zin van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet).1022 

  

508. Het militair tuchtrecht is in België nog steeds materieel disciplinair strafrecht.1023 

Volle rechtsmacht in strafzaken impliceert dat de rechter het dan niet mag houden bij 

een marginale toetsing van het oordeel van het bestuur, maar zich terdege moet inlaten 

met de beoordeling van de feiten en van de proportionaliteit tussen de opgelegde 

sanctie en de ernst van de overtreding. Hierbij mag niets van wat onder de beoordeling 

van het bestuur valt, ontsnappen aan de controle van de rechter.1024 Een dergelijke 

controle is in beginsel niet voorhanden in het klassiek annulatiecontentieux wanneer de 

rechter het houdt bij een marginale controle, geënt op het leerstuk van de kennelijke 

beoordelingsfout. Hierbij kan wel opgemerkt worden dat artikel 14 R.v.St.-wet niet 

uitdrukkelijk voorziet in een dergelijke beperking en dat de Raad van State zelf aangeeft 

dat zijn controle beantwoordt aan de eis van volle rechtsmacht.1025  

 

                                                 
1021

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
1022

 In klassieke bestuurlijke tuchtzaken acht de Raad van State zijn controle in overeenstemming met 
artikel 6 EVRM: R.v.St. nr. 188.834, 16 december 2008, Dinon. 
1023

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Militair strafrecht’. 
1024

 Men raadplege A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2004, 
p. 710, nr. 741. 
1025

 R.v.St. nr. 161.021, 5 juli 2006, Van den Bergh, ontslag van ambtswege van een lid van het 
operationeel korps van de rijkswacht. De Raad van State voegde eraan toe: ‘dat, daargelaten de 
vraag of artikel 14.1 van het B.U.P.O. te dezen van toepassing is, de beroepsmogelijkheid bij de Raad 
van State aan de betrokkene de garanties verleent die deze bepaling instelt.’ De Europese Commissie 
(Straatsburg) hield er dezelfde lezing op na: ‘La décision de révocation (d’un journaliste de la B.R.T.) 
ayant subi le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire (= Raad van State) présentant les garanties de 
l’article 6 de la Convention, il n’est pas nécessaire d’examiner si la procédure suivie devant le conseil 
d’administration remplissait les exigences de cette disposition’ (ECRM 14 oktober 1992, D.B. t. België, 
verzoek nr. 18718/91). Het is onduidelijk of de Raad van State en de ECRM niet enkel het burgerlijk 
luik van artikel 6 EVRM, met andere woorden het 1ste lid, maar wel het gehele artikel, opgevat als een 
strafprocesrechtelijke waarborg, voor ogen hadden. 
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509. Een dergelijk bezwaar, gerelateerd aan het klassieke leerstuk van de marginale 

controle in (militaire) tuchtzaken, is voor de militair geen onoverkomelijk gegeven indien, 

de lege lata, de Raad van State de betwiste militaire tuchtstraf op grond van klassieke 

legaliteitsbezwaren, zoals een onbevoegdheidsgrief, kan vernietigen.1026 Dit laatste is 

zeker het geval voor een vrijheidsberovende tuchtstraf zolang een bestuurlijke 

(tucht)overheid buiten formele strafzaken een dergelijke sanctie oplegt of zelfs kan 

opleggen, de wet geen specifiek volwaardig jurisdictioneel toezicht instelt en het laatste 

woord niet toekomt aan de justitiële rechter. Dit wijzigt niets aan wat voorafgaat: 

evenzeer als het uitblijven van een jurisdictionele controle een discriminatie inhoudt, is 

dit wellicht ook het geval voor het uitblijven van een controle met volle rechtsmacht zoals 

gangbaar in (materiële) strafzaken, althans eenmaal en zolang er in de ‘kleine’ tucht 

sprake is van een strafvervolging (in de zin van artikel 6 EVRM) of van een 

vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 5 EVRM of artikel 12 van de Grondwet).1027 Deze 

verdragsrechtelijke aandachtspunten komen nog aan bod in het volgende hoofdstuk. 

 

510. Ook in het bestuurlijk leven is er geven en nemen. Artikel 14 R.v.St.-wet behoeft 

geen wijziging; de vergelijking met het penitentiair tuchtcontentieux gaat enigszins 

op.1028 De evolutie in Frankrijk in acht genomen, staat een jurisprudentiële ommekeer als 

het ware in de sterren geschreven; vraag is veeleer wanneer de Raad van State zich 

voortaan principiëel bevoegd zal achten inzake de ‘kleine’ tucht.1029 Blijft voor 

voorstanders van (het behoud van) het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van 

                                                 
1026

 Artikel 14 R.v.St.-wet, aangenomen in 1946, bepaalde: ‘De Afdeling Administratie doet uitspraak, 
bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden en 
van administratieve beslissingen in betwiste zaken.’ De omvang van de controle werd niet nader 
bepaald. In tuchtzaken handhaaft de Raad van State de leer van de marginale controle op de keuze 
van de sanctie: R.v.St. nr. 191.723, 23 maart 2009, Strick, nr. 188.389, 1 december 2008, De Clercq, 
nr. 184.291, 17 juni 2008, Fraikin, nr. 183.351, Peeters, nr. 172.693, 25 juni 2007, Peeters, nr. 
171.101, 14 mai 2007, Galle, nr. 166.482, 10 januari 2007, Staelen, nr. 163.430, 11 oktober 2006, 
Vinci, nr. 155.615, 27 februari 2006, C.D.P.K. 2007-1, 178-179, nr. 92.472, 22 januari 2001, Keyen, nr. 
75.077, 15 juli 1998, Tourneur. 
1027

 Over het onderscheid tussen formele en materiële strafzaken: supra, ‘Geschillen van bestuur en 
strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1028

 Supra, ‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Het penitentiair tuchtcontentieux’, met verwijzing 
naar R.v.St. (Algemene Vergadering) nr. 116.899, 11 maart 2003, De Smedt. Men kan wel aanvoeren 
dat een latere ‘bevestiging’ van artikel 14 R.v.St.-wet, waarvan sprake in de wet van 15 september 
2006 (Staatsblad, 6 oktober 2006), deze jurisprudentiële verduidelijking incalculeert. Bovendien was in 
de vooroorlogse parlementaire werkzaamheden van de oorspronkelijke organieke R.v.St.-wet (1946) 
geen sprake van het penitentiair tuchtcontentieux, wat wel het geval was voor militaire tuchtzaken. Dat 
de penitentiaire tuchtstraf geen aanvechtbare ‘akte’ (in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet) was, kon 
verantwoording vinden in de overweging dat de eventuele jurisdictionele controle op de uitvoering van 
strafrechtelijke sancties zaak was van de rechterlijke orde; als er al sprake was van een 
‘administratieve overheid’ (in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet), was de straf zelf onttrokken aan de 
bevoegdheid van de Raad van State. 
1029

 Supra, 'Het militair tuchtcontentieux – Place Royale'. 
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militaire tuchtstraffen te opperen dat deze kentering (van onbevoegdheid naar 

bevoegdheid) dan wel gepaard 'moet' gaan met een beperking van de ontvankelijke 

grieven: zo bijvoorbeeld enkel de middelen die de tuchtoverheid ambtshalve moet 

opwerpen, waarom niet uitsluitend de middelen die de chef van de generale staf 

desgevallend ambtshalve kan onderzoeken?  

 

511. Voor een dergelijke procedurele beperking in het annulatiecontentieux van de 

militaire tuchtstraffen, indien al geoorloofd, is nog steeds niets minder dan een volstrekt 

bicamerale wet vereist. Hierbij moet terdege worden nagegaan of het 

gelijkheidsbeginsel, afzonderlijk genomen of in samenhang beschouwd met 

internationaalrechtelijke bepalingen over daadwerkelijke rechtshulp of toegang tot een 

rechter en het overeenstemmend algemeen rechtsbeginsel, er zich niet tegen verzet. 

Een belangrijk gegeven is dat de wet van 15 mei 2007 (tot wijziging van de Raad van 

State-wet) bepaalt dat ‘artikel 159 van de Grondwet eveneens van toepassing is op de in 

(artikel 14, § 1, 2°) bedoelde akten en reglementen’.1030 Deze nieuwe verworvenheid is 

ontegensprekelijk allesbehalve een gegeven ter ondersteuning van de geoorloofdheid 

van een beperking van de ontvankelijke grieven in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen. Hoeft het herhaald te worden dat, enerzijds, artikel 159 van de Grondwet 

noch een uitvoeringswet vereist noch een uitbreidingswet behoeft, wat de organieke 

administratieve overheden betreft, en, anderzijds, de militaire tuchtoverheid noch een 

justitiële noch een administratieve rechter is? 

 

512. Hoe het ook zij, het onderzoek naar de rechtmatigheid van een dergelijke 

beperking van de legaliteitscontrole veronderstelt iets fundamentelers, namelijk de 

toegang tot een rechter. Dit is in beginsel de Raad van State, ingevolge het algemeen 

artikel 14 R.v.St.-wet; dit besluit dient zich des te meer aan omdat er sprake is van een 

algemeen rechtsbeginsel van daadwerkelijk jurisdictioneel beroep waaraan deze 

organieke wet vorm geeft en dat artikel 160 van de Grondwet de arrestbevoegdheid 

grondwettelijk heeft verankerd.1031 Zoals eerder aangegeven, mag dit nu ook weer niet 

zo eenvoudig en rooskleurig voorgesteld worden: de overheid is immers soms geneigd 

om pas aan dit grondrecht vorm te geven als de rechter haar beleid niet doorkruist en 

                                                 
1030

 B.S. 8 juni 2007. Aangenomen om onder meer een discriminatie, vastgesteld in het arrest nr. 
89/2004, weg te werken. Zie E. VAN NUFFEL, ‘Le droit à un recours juridictionnel et les actes des 
assemblées parlementaires et de leurs organes: une garantie qui n’est pas encore aboutie’, noot 
onder Arbitragehof nr. 89/2004, 19 mei 2004, J.T. 2004, 837-838. 
1031

 ‘Het recht op een daadwerkelijk jurisdictioneel beroep is een algemeen rechtsbeginsel. Het Hof is 
bevoegd om aan dat algemeen rechtsbeginsel te toetsen (wanneer) het is aangevoerd in samenhang 
gelezen met grondwetsbepalingen waaraan het Hof vermag te toetsen’ (Grondwettelijk Hof nr. 
81/2008, 27 mei 2008, B.40.2.). 
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het houdt bij een schroomvolle controle; daarom precies een beperking van de 

middelen.1032 Een ander scenario ligt dan ook voor de hand, namelijk dat de overheid 

een rechtscollege instelt dat zonder enige twijfel haar gedachtegoed bijzonder genegen 

is; wellicht niet voor niets had de minister van Landsverdediging destijds voorgesteld om, 

naar het beeld van de militaire rechtbanken, een (militaire) Raad van State sui generis in 

te richten.1033 

 

513. Bis repetita. De militaire tuchtstraf is een ‘akte’ in de zin van het algemeen artikel 

14, § 1 R.v.St.-wet (1999), zoveel is duidelijk, en zo was het reeds voor artikel 14 

R.v.St.-wet (1946). Indien men toch nog twijfelt aan de bevoegdheid van de Raad van 

State om militaire tuchtstraffen te vernietigen en het behoud van het leerstuk van de 

onbevoegdheid van de bestuursrechter in de ‘kleine’ tucht overweegt, rijst dus de vraag 

naar de grondwettigheid van een dergelijke restrictieve invulling van artikel 14, § 1 

R.v.St.-wet die aan militairen deze vorm van rechtshulp ontzegt. Dit kan in een 

jurisdictionele procedure ook leiden tot een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof 

in zoverre een discriminatiegrief s.l. wordt aangevoerd en deze procedure de waarborg 

op daadwerkelijke rechtshulp niet onwerkzaam maakt. De grief van ongrondwettigheid 

moet keurig ‘ingepakt’ worden, wil men vermijden dat het Hof, eenmaal bevraagd door 

een rechtscollege, de prejudiciële vraag onontvankelijk acht omdat ze uitsluitend een 

leemte in de wetgeving aankaart. De militair die aanstuurt op een prejudiciële procedure, 

doet er goed aan om in zijn voorstel van prejudiciële vraag zowel de Raad van State-wet 

als de militaire tuchtwet (van 14 januari 1975) en de rijkswacht-tuchtwet (van 24 juli 

1992) aan te wijzen als te toetsen normen; met verwijzing naar uiteenlopende 

rechtsgeleerde bijdragen zal hij aan de Raad en het Hof de zorg laten om de 

wetsbepaling(en) aan te wijzen die deze uitsluiting instelt dan wel – expliciet of impliciet 

– bevestigt of desgevallend slechts gedeeltelijk opheft.1034  

 

514. De bijzondere wet van 9 maart 2003 voorziet in de rechtstreekse toetsing aan de 

bepalingen van Titel II van de Grondwet, zodat de ‘omweg’ via het gelijkheidsbeginsel 

                                                 
1032

 Supra, ‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Op zoek naar rechtsbescherming’. 
1033

 Pasin. 1946, 1215-1217. 
1034 Voor de bevestigde onbevoegdheid: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. 
Ontvankelijkheid, die Keure, 1996, p. 82, nr. 69. Voor de bevestigde bevoegdheid: D. BATSELE, ‘Les 
lacunes de la protection juridictionnelle des militaires en matière disciplinaire’, noot onder R.v.St. nr. 
37.606, 11 september 1991, Lambert, J.L.M.B. 1992, 255-260. Wat de ontvankelijkheid van de 
prejudiciële vragen betreft, is de stelregel: ‘In beginsel komt het de verwijzende rechter roe de normen 
vast te stellen die toepasselijk zijn op het hem voorgelegde geschil. Wanneer aan het Hof bepalingen 
worden voorgelegd die kennelijk niet op het bodemgeschil kunnen worden toegepast, staat het niet 
aan het Hof de grondwettigheid van zulke bepalingen te onderzoeken.’ (Grondwettelijk Hof nr. 
80/2009, 14 mei 2009, B.2.). 
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niet meer hoeft voor het onderzoek van de overeenstemming met de artikelen 12, 13 en 

14 van de Grondwet.1035 Deze formele uitbreiding leidt er evenwel niet toe dat het 

grondwettelijk gelijkheidsbeginsel zelf volledig naar de achtergrond wordt geduwd, zelfs 

als een grondwets- of verdragsbepaling het recht van toegang tot een rechter of het 

recht op daadwerkelijke rechtshulp instelt. De vergelijking tussen de waarborg die de 

ene kan verzilveren en de andere per hypothese moet ontberen, kan nog steeds 

aangewezen zijn: al kent het grondrecht van toegang tot een rechter expliciete dan wel 

impliciete beperkingen, toch moet de overheid het gelijkheidsbeginsel naleven wanneer 

ze zo’n beperking instelt. De uitslag van de discriminatietoets voor artikel 14 R.v.St.-wet 

kan in beginsel anders zijn naargelang men de versie van 1946, 1999 of 2006 

onderzoekt – de bevoegdheid van de Raad van State is tenslotte uitgebreid – . Dit is 

inderdaad het geval, maar het omstreden verschil in behandeling wordt er wellicht niet 

beter op na de nieuwe wetswijzigingen (die dan, per hypothese, de jurisdictionele 

immuniteit van de militaire tuchtstraffen bestendigen). Nogmaals, de enige 

grondwetsconforme invulling van artikel 14 (§ 1) R.v.St.-wet schrijft voor dat de Raad 

van State de lege lata ook bevoegd is in de ‘kleine’ tucht. 

  

515. Ook artikel 93 R.v.St.-wet, inmiddels opgeheven op 1 december 2006, voorzag in 

een ‘prejudiciële’ vraag, maar dan wel aan de Algemene Vergadering van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak op vraag van verzoeker die de schending van artikelen 10, 11 en 

24 van de Grondwet door een akte of een verordening vooropstelde.1036 De kamer was 

daartoe echter niet gehouden wanneer het beroep onontvankelijk is. Daarom was nog 

niet gezegd dat de bevoegdheidsproblematiek niet aan bod kon komen in deze 

specifieke procedure: de gestrafte militair kon immers aanvoeren dat het discriminerend 

was om een militaire tuchtstraf op te leggen die niet vatbaar was voor jurisdictioneel 

toezicht. Daarom kon de Algemene Vergadering besluiten tot de ongegrondheid van het 

middel wegens de bevoegdheid van de Afdeling Bestuursrechtspraak – wellicht ook een 

aanzet tot eenheid van de rechtspraak – en de zaak terugzenden naar de bevoegde 

kamer. Verzoeker had dan wellicht gedeeltelijk bekomen wat hij vooropstelde, namelijk 

een jurisdictionele controle; daarom was nog niet gezegd dat de Raad van State de 

betwiste militaire tuchtstraf zou vernietigen.1037  

  

516. Niets belette bovendien de gestrafte militair om aan te voeren dat de Raad van 

State, per hypothese onbevoegd in de ‘kleine’ tucht, hem moest behoeden voor een 
                                                 
1035

 B.S. 11 april 2003. 
1036

 Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006, artikel 49, inwerkingtreding: 1 december 2006. 
1037

 Voordeliger is de vernietiging van de militaire tuchtstraf omdat ze niet opgelegd mocht worden. 
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schending van de artikelen 5, 6 en 13 EVRM en hiervoor te verwijzen naar het 

voorbehoud, ingebouwd in het arrest-Bellemans (1999).1038 De Raad van State had dit 

betoog kunnen aannemen zonder zelfs te moeten vaststellen dat een justitiële 

(straf)rechter bevoegdheid had; het ‘volstond’ vast te stellen dat de militaire 

tuchtoverheid geen rechter was en om die reden de tuchtstraf te vernietigen.1039 De 

gestrafte militair kon het gegeven van dit restrictief leerstuk met andere woorden in zijn 

voordeel ombuigen of vermijden door te laten vaststellen dat de tuchtoverheid geen 

(justitiële) rechter was en de Tuchtwet geen jurisdictioneel toezicht instelde, dit alhoewel 

er sprake was van strafzaken in de zin van artikel 6 EVRM wegens de maximumstraf 

('enjeu initial / at stake'); aansluitend kon de Raad op grond van artikel 13 EVRM aan de 

onwettig bevonden akte de sanctie verbinden waarin de organieke R.v.St.-wet voorziet, 

namelijk de vernietiging.1040 De Raad van State beoordeelde dan niet het tuchtdossier 

als dusdanig, maar beperkte zich tot het nazicht van de naleving van Grondwet en 

EVRM. 

  

517. Zo onoverkomelijk was het dus nu ook weer niet geweest om bij de Raad van State 

de vernietiging van een militaire tuchtstraf te vragen om reden dat de Raad ze niet kon 

vernietigen. Zoals zonet geschreven, kon de Algemene Vergadering besluiten tot de 

ongegrondheid van het middel wegens de bevoegdheid van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak en de zaak terugzenden naar de bevoegde kamer.  

 

518. Deze uitweiding over de haalbaarheid van een relatief onbekende en, zoals 

vermeld, inmiddels opgeheven prejudiciële procedure illustreert hoe gecompliceerd 

rechtsbescherming wel is opgevat in België als puntje bij paaltje komt. Deze bespreking 

boet de facto aan belang in omdat de Algemene Vergadering van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak eveneens uitspraak kon doen en overigens nog steeds kan doen 

over de (on)bevoegdheid, dit met het oog op de eenheid van de rechtspraak.1041 Zo is 

                                                 
1038

 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. 
1039

 Onwaarschijnlijk, hoewel nooit volledig uit te sluiten is dat de Raad van State, naar het voorbeeld 
van het Arbitragehof in het arrest nr. 31/96, een discriminatie vaststelt zonder daarom zichzelf 
bevoegd te achten. De leemte zou dan gesitueerd zijn in het gegeven dat het begrip ‘akte’ van artikel 
14 R.v.St.-wet de militaire tuchtstraf omvat noch kan omvatten. 
1040

 Zie evenwel R.v.St. nr. 139.641, 24 januari 2005, Clarysse: de schending van het in artikel 6 
EVRM vervatte voorschrift betreffende de motivering van rechterlijke uitspraken en de redelijke termijn 
waarbinnen die uitspraken tot stand moeten komen, kan de Raad van State niet ertoe brengen zich, in 
weerwil van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, toch bevoegd te verklaren. 
1041

 S. BOULLART, ‘De techniek van verwijzing naar de Algemene Vergadering van de Afdeling 
Administratie van de Raad van State’, T.B.P. 2004, 398-403. De jurisprudentiële ommekeer in de 
Franse rechtspraak over de penitentiaire en militaire tuchtstraffen is te lezen in de arresten-Marie en –
Hardouin: men raadplege N. BELLOUBET-FRIER. Recueil Dalloz Sirey, 1995, Jurisprudence, 382, 
C.E. (fr.) nr. 107.754 en 107.766, 17 februari 1995, Marie en Hardouin, « note consacrée au contrôle 
du Conseil d’Etat de la légalité des sanctions disciplinaires dans les armées ». 
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het trouwens verlopen in het contentieux van de penitentiaire tuchtstraffen; er is geen 

reden waarom dit niet het geval kan zijn in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen.1042 Dit neemt niet weg dat de Algemene Vergadering desgevallend een 

prejudiciële vraag over de rechtshulp in de ‘kleine’ tucht kan stellen aan het 

Grondwettelijk Hof, evenzeer trouwens als de geadieerde kamer. 

   

                                                 
1042

 R.v.St. nr. 116.899, 11 maart 2003, De Smedt. 
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V.III.V Rechtsherstel en dualisme  

 
Aan de Raad van State vraagt de disciplinair gestrafte militair niet om op te treden als 
tuchtrechter of strafrechter, maar wel om als annulatierechter een eenzijdige bestuurshandeling 
van een administratieve overheid te toetsen op haar overeenstemming met hogere rechtsnorme,n 
zoals de artikelen 5 en 6 EVRM en de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. 
 
De grondwettelijke bevoegdheid van de justitiële rechter in strafzaken belet in beginsel de Raad 
van State niet om machtsoverschrijding van de uitvoerende macht te beteugelen. De Raad kan 
buiten formele strafzaken een ‘akte’ van een ‘administratieve overheid’ vernietigen wanneer het 
bestuur zich in de plaats stelt van de justitiële rechter. Dit is het geval voor een 
vrijheidsberovende straf zolang een bestuurlijke (tucht)overheid deze sanctie oplegt, de wet geen 
specifiek volwaardig jurisdictioneel toezicht instelt en het laatste woord niet toekomt aan de 
justitiële rechter. Het klassieek bezwaar van het leerstuk van de marginale controle is geenszins 
onoverkomelijk wanneer de Raad van State, indien al bevoegd, de betwiste militaire tuchtstraf 
kan vernietigen op grond van zuivere legaliteitsbezwaren, zoals een onbevoegdheidsgrief.  
 
Deze bevindingen van de vorige afdelingen leiden tot de vraag hoe het klassiek 'objectief 
contentieux' zich verhoudt tot de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. 
 
Het beantwoorden van deze aanvullende bevraging veronderstelt een toelichting van het 
aansprakelijkheidsrecht, zeker nu de vernietiging opgevat kan worden als herstel in natura of 
restitutio in integrum. Inbreuk op andermans exclusief (subjectief) recht is een overtreding van 
een rechtsplicht tot eerbiediging van het recht. Daarmee is alleen gezegd dat inbreuk op dat recht 
onregelmatig is, niet ook nog dat daarom schadevergoeding verschuldigd is. Uitzonderingen 
daargelaten (zie hierna voor het speciale geval van persoonlijkheids- en grondrechten) impliceert 
de vaststelling van onregelmatigheid immers niet automatisch het bestaan van schade; zij kan 
wel aanleiding geven tot bijzondere rechtsvorderingen (de actio negatoria, of de reïntegranda, 
bijvoorbeeld, naar analogie met wat geldt voor zakelijke rechten) maar niet, op zich, tot een eis tot 
schadevergoeding. Daarvoor is bewijs van schade en oorzakelijk verband vereist. 
 
Noblesse oblige? In de hedendaagse samenleving hebben grond- en persoonlijkheidsrechten 
een zodanige betekenis gekregen, mede onder de invloed van internationale en supranationale 
verklaringen, dat zij ook in het civiele recht aanspraak moeten kunnen maken op de hoogst 
mogelijke bescherming. In de 'kleine' tucht, ontegensprekelijk terra incognita, is het zoeken naar 
de heilige graal: lex melior, lex superior, waarom niet nog hoger omdat 'privilège oblige'? 
 
De grondslag van de bevoegdheid van de Raad van State in de 'kleine' tucht is ontegensprekelijk 
een lex melior, met name artikel 145 van de Grondwet juncto artikel 14 R.v.St.-wet, waarbij het 
rechtsherstel in natura ofwel restitutio in integrum de vorm van een vernietiging aanneemt. Voor 
elke andere vorm van rechtsherstel is de grondslag van de bevoegdheid van de justitiële rechter 
evenzeer artikel 145 van de Grondwet: de bevoegdheid die niet aan de Raad van State 
toegewezen werd, komt de justitiële rechter toe, maar ze is allicht beperkt tot de vordering die de 
wet instelt, met andere woorden de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
De artikelen 159 van de Grondwet en artikel 14 R.v.St.-wet zijn in geschillen van bestuur een lex 
superior omdat de rechtsbescherming tegen het bestuur aldus een grondwettelijke verankering 
meer heeft. Dit moet men nu ook weer niet overroepen: het algemeen rechtsbeginsel dat artikel 
159 van de Grondwet bevestigt – namelijk de exceptie van onwettigheid – , dringt zich formeel 
niet op aan het bestuur, het beginsel van de hiërarchie van de rechtsnormen ten spijt. 
 
Voor geschillen van bestuur is de grondslag van een bijzondere rechtsvordering, nl. het 
annulatiecontentieux, aangevuld met het administratief kort geding, verankerd in artikel 160 van 
de Grondwet, een lex specialis t.a.v. de artikelen 144 en 145. De wetgever kan niet zomaar 
tornen aan de bevoegdheid van de bestuursrechter om onwettige bestuursakten te vernietigen. 
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519. Aan de Raad van State vraagt de disciplinair gestrafte militair niet om op te treden 

als tuchtrechter of strafrechter, maar wel om buiten formele strafzaken als 

annulatierechter een eenzijdige bestuurshandeling van een administratieve overheid te 

toetsen op haar overeenstemming met hogere rechtsnormen zoals de artikelen 5 en 6 

EVRM en de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. De grondwettelijke bevoegdheid van 

de justitiële rechter in formele strafzaken belet in beginsel de Raad van State niet om 

machtsoverschrijding van de uitvoerende macht te beteugelen. De Raad kan ingevolge 

artikel 14 R.v.St.wet buiten formele strafzaken een ‘akte’ van een ‘administratieve 

overheid’ vernietigen wanneer het bestuur zich in de plaats stelt van de justitiële rechter. 

Dit is het geval voor een vrijheidsberovende straf zolang een bestuurlijke (tucht)overheid 

deze sanctie oplegt, de wet geen specifiek volwaardig jurisdictioneel toezicht instelt en 

het laatste woord niet toekomt aan de justitiële rechter. Dit is in beginsel evenzeer het 

geval voor een tuchtprocedure die kan uitmonden in vrijheidsbeneming. Het klassieke 

bezwaar van het leerstuk van de marginale controle is geenszins onoverkomelijk 

wanneer de Raad van State, indien al bevoegd, de betwiste militaire tuchtstraf kan 

vernietigen op grond van zuivere legaliteitsbezwaren zoals een onbevoegdheidsgrief.  

  

520. Deze bevindingen van de vorige afdelingen leiden tot de meer algemene vraag 

hoe het klassiek 'objectief contentieux' zich verhoudt tot de artikelen 144 en 145 van de 

Grondwet. Het beantwoorden van deze aanvullende bevraging veronderstelt een 

toelichting van het aansprakelijkheidsrecht, zeker nu de vernietiging opgevat kan worden 

als herstel in natura of restitutio in integrum; leidraad hierbij is de benadering die W. VAN 

GERVEN vooropstelt.1043 

 

521. Inbreuk op andermans exclusief (subjectief) recht is een overtreding van een 

rechtsplicht tot eerbiediging van het recht. Daarmee is alleen gezegd dat inbreuk op dat 

recht onregelmatig is, niet ook nog dat daarom schadevergoeding verschuldigd is. 

Uitzonderingen daargelaten (zie hierna voor het speciale geval van persoonlijkheids- en 

grondrechten) impliceert de vaststelling van onregelmatigheid immers niet automatisch 

het bestaan van schade; zij kan wel aanleiding geven tot bijzondere rechtsvorderingen 

(de actio negatoria, of de reïntegranda bijvoorbeeld, naar analogie met wat geldt voor 

zakelijke rechten) maar niet, op zich, tot een eis tot schadevergoeding.1044 Daarvoor is 

bewijs van schade en oorzakelijk verband vereist. 

                                                 
1043

  W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 719 p., inzonderheid p. 323-345. 
1044

 De Vrederechter is als enige bevoegd om uitspraak te doen over bezitsvorderingen (artikel 591, 5°, 
Gerechtelijk Wetboek). De Vrederechter is hierbij bevoegd om herstel in natura te bevelen, wat 



 343 

 

522. Noblesse oblige? In de hedendaagse samenleving hebben grond- en 

persoonlijkheidsrechten een zodanige betekenis gekregen, mede onder de invloed van 

internationale en supranationale instrumenten en verklaringen, dat zij ook in het civiele 

recht aanspraak moeten kunnen maken op de hoogst mogelijke bescherming. In de 

'kleine' tucht, ontegensprekelijk terra incognita, is het zoeken naar de heilige graal: lex 

melior, lex superior, waarom niet nog hoger omdat 'privilège oblige'? 

 

523. Grondslag van de bevoegdheid van de Raad van State in de 'kleine' tucht is 

ontegensprekelijk een lex melior, met name artikel 145 van de Grondwet juncto artikel 

14 R.v.St.-wet, waarbij het rechtsherstel in natura ofwel restitutio in integrum de vorm 

van een vernietiging aanneemt. Voor elke andere vorm van rechtsherstel is de grondslag 

van de bevoegdheid van de justitiële rechter evenzeer artikel 145 van de Grondwet: de 

bevoegdheid die niet aan de Raad van State toegewezen werd, komt de justitiële rechter 

toe, maar ze is beperkt tot de vordering die de wet instelt, met andere woorden in 

beginsel enkel de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

524. De artikelen 159 van de Grondwet en artikel 14 R.v.St.-wet zijn in geschillen van 

bestuur een lex superior omdat de rechtsbescherming tegen het bestuur aldus een 

grondwettelijke verankering meer heeft. Zoals eerder aangegeven, is dit een belangrijk 

gegeven, eenmaal men in het gelijkheidscontentieux nagaat of de uitsluiting van de 

‘kleine’ tucht van het toepassingsgebied van artikel 14 R.v.St.-wet te verantwoorden is, 

in acht genomen de ter zake geldende beginselen. Vanuit de invalshoek van het 

gelijkheidscontentieux is een uitsluiting van de ‘kleine’ tucht van het toepassingsgebied 

van artikel 14 R.v.St.-wet nog minder te verantwoorden. Even belangrijk is dat de 

Grondwet sinds 1831 een legaliteitstoetsing hoog in het vaandel voert: elke rechter moet 

                                                                                                                                                         
afbraak van gebouwen en constructies kan inhouden. H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van 
onroerende goederen en rechten, die Keure, 1995, p. 269, nr. 245, p. 279. “Bezitsvorderingen zijn 
(burgerlijke) sancties tegen daden van eigenrichting. Hun ratio is overduidelijk: Diegene die 
eigenrichting pleegde, mag uit deze handeling geen enkel voordeel halen. Daarom dient het herstel in 
de toestand van voor de stoornis of feitelijkheid te worden bevolen, alvorens te oordelen over de 
grond van het zakelijk recht. Dit verklaart tevens de eigenaardige structuur van de bezitsvorderingen. 
Het zijn vorderingen die vanaf het ogenblik dat ze ontvankelijk zijn, noodzakelijkerwijze gegrond zijn. 
Noch tegen de reïntegrande, noch tegen de complainte is enig verweer ten gronde mogelijk. De 
verliezende partij moet een geding aanspannen over de grond van het zakelijk recht. In ons recht, is 
dat een eigenaardigheid. Na het oordeel over de ontvankelijkheid van een vordering, volgt normaal 
een onafhankelijk oordeel over de gegrondheid. De sanctionerende functie van de bezitsbescherming, 
sluit echter elke appreciatie over de gegrondheid uit: eigenrichting  mag geen enkel voordeel 
opleveren. Bovendien, en dit is welhaast uniek in ons recht, heeft de rechter geen enkele mogelijkheid 
om de sanctie te moduleren.  Hij moet het herstel in de toestand van voor de stoornis uitspreken.” 
(VUYE, H., “ Spoliatus Ante Omnia Restituendus? Bezitsbescherming naar Nederlands en Belgisch 
Recht ”, in Mélanges Offerts à Michel Hanotiau, Bruylant, Brussel, 2000, p. 443 e.v.). 
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in de geschillen waarin hij verzocht wordt om uitspraak te doen, de exceptie van 

ongrondwettigheid toepassen, desgevallend ambtshalve en welke ook de aard van de 

vordering is, strafrechtelijk, burgerlijk, fiscaal, administratiefrechtelijk …  

 

525. Deze fraaie voorstelling van zaken moet men nu ook weer niet overroepen: het 

algemeen rechtsbeginsel dat artikel 159 van de Grondwet bevestigt, met andere 

woorden de exceptie van onwettigheid, dringt zich in een minimale benadering niet op 

aan het bestuur, het beginsel van de hiërarchie van de rechtsnormen ten spijt.1045 

Problematisch(er) wordt het dan wanneer de militair geen bevoegde rechter vindt; artikel 

14 R.v.St.-wet sluit dit precies uit wanneer men zich houdt aan het leerstuk van de 

jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraf. In dat geval kan betrokkene zijn 

‘droit à un jugement’ allerminst verzilveren en heeft hij weinig boodschap aan deze lex 

superior, met name artikel 159 van de Grondwet juncto artikel 14 R.v.St.-wet.  

 

526. Men kan in een zoektocht naar een adekwate rechtsvordering, zoals W. VAN 

GERVEN bepleit, maar vinden wat er is en desgevallend betreuren wat er (nog) niet is, 

maar er nochtans al had moeten zijn. Indien een dergelijke uitsluiting van het 

toepassingsgebied van artikel 14 R.v.St.-wet geoorloofd is – quod non est – , brengt 

deze lex superior de militair niets bij, wat de 'kleine' tucht betreft. Veel hangt dus af van 

de invulling, door de wetgever en de rechter, van artikel 14 R.v.St.-wet. Deze 

‘onzekerheid’ is een reden te meer om een hogere versnelling in te schakelen, nu noch 

artikel 145 noch artikel 159 aan de annulatievordering een waterdichte onbetwistbare 

grondwettelijke verankering geven als men zich houdt aan het leerstuk van de 

jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraf. 

 

527. Privilège oblige? De grondwetgever heeft in 1993 oog gehad zowel voor de 

specificiteit van het administratief contentieux als voor de bijzonder(e) precaire positie 

van de rechtsonderdaan tegenover de overheid, een partij die over menige voorrechten 

beschikt om zoniet de iure dan toch de facto haar wil door te voeren. Voor geschillen van 

bestuur is de grondslag van een bijzondere rechtsvordering, met name het 

annulatiecontentieux, aangevuld met het administratief kort geding, verankerd in artikel 

160 van de Grondwet, een lex specialis t.a.v. de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. 

Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid houdt de Raad van State zich aan de toetsing 

die artikel 159 van de Grondwet aan alle rechtscolleges voorschrijft en waarvan de rode 

draad eveneens terug te vinden is in artikel 142 van de Grondwet, wat de (beperkte) 

                                                 
1045

 Men raadplege J. THEUNIS, ‘De ‘exceptie van onwettigheid’ (artikel 159 G.W.): meer vragen dan 
antwoorden?’, R.W. 2007-2008, 1266-1281. 
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toetsing van de formele wet aan de Grondwet betreft. Er zij opgemerkt dat de artikelen 

144 en 145 van de Grondwet niet steevast van toepassing hoeven te zijn om artikel 160 

van de Grondwet als lex specialis aan te merken. 

 

528. Indien de wetgever dit al zou overwegen, kan hij in beginsel niet zomaar (meer) 

tornen aan de toegewezen algemene bevoegdheid van de Raad van State om een 

onwettige bestuursakte te vernietigen; het leerstuk van het werkelijk voorwerp is aan 

herziening toe; uitspraak over een annulatievordering is een grondwettelijke 

verworvenheid wanneer een rechtzoekende die van een wettig belang doet blijken, 

verzoekt om de vernietiging van een eenzijdige ‘akte’ van een ‘administratieve overheid’. 

In geschillen van bestuur is er in beginsel sprake van betwistingen over ‘politieke’ 

rechten, al was het maar omdat de overheid in de uitoefening van een functie treedt die 

in een een dergelijke verhouding staat tot de prerogatieven van het openbaar gezag van 

de Staat dat zij zich buiten de werkingssfeer bevindt van de gedingen van burgerlijke 

aard in de zin van artikel 144 van de Grondwet.1046 Zoals eerder aangegeven, is dit 

alvast het geval voor de ‘kleine’ tucht. Er is geen bezwaar dat het toepassingsdomein 

van een lex specialis dat van een lex generalis (die artikel 145 per hypothese zou zijn) 

gemeenschappelijk zou hebben. 

 

529. Artikel 160 van de Grondwet verzet zich niet met zoveel woorden tegen een 

beperking van deze klassieke algemene rechtshulp door het instellen van een bijzonder 

annulatiecontentieux, zij het onder bestendige toets aan het gelijkheidsbeginsel en de 

artikelen 144 en 145 van de Grondwet en met de wetenschap dat de 

cassatiebevoegdheid van de Raad van State dan betrekking zal hebben op een 

ogenschijnlijk klassiek ‘objectief contentieux’.1047 

 

530. De wetgever kan deze rechtshulp uitbreiden tot andere aangelegenheden, blijke uit 

artikel 14 § 1 R.v.St.-wet, en ook bepalen dat artikel 159 van de Grondwet er toepassing 

vindt, wat overigens is gebeurd in 1999, 2006 en 2007. Zoals zonet bevestigd, houdt de 

                                                 
1046

 Bewoordingen ontleend aan Grondwettelijk Hof nr. 81/2008, 27 mei 2008. 
1047

 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt in beginsel over volle rechtsmacht wanneer hij 
op grond van paragraaf 1 van artikel 39/2 uitspraak doet en de rechtzoekenden zijn niet van ‘een 
daadwerkelijke jurisdictionele waarborg’ beroofd; in de aangelegenheden, bedoeld in artikel 39/2, § 2, 
treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen evenwel niet op ‘met volle rechtsmacht, maar wel als 
annulatierechter die een jurisdictionele toetsing uitoefent, zowel aan de wet als aan de algemene 
rechtsbeginselen, en beschikken de rechtzoekende derhalve over een daadwerkelijke jurisdictionele 
waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege, tegen de administratieve beslissingen 
die op hen betrekking hebben’. Grondwettelijk Hof nr. 81/2008, 27 mei 2008, B.15.3 en 16.3. In 
overweging B.19.3 is er sprake van ‘een daadwerkelijk rechtsmiddel (…) zowel wanneer de Raad 
(voor Vreemdelingenbetwistingen) met volle rechtsmacht dan wel als annulatierechter uitspraak doet’. 
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wetgever zich aldus ook aan het voorschrift van artikel 145 van de Grondwet. Van 

ondergeschikt belang is het dan te weten of de (grondwettelijke) ‘bevestiging’ van artikel 

14 R.v.St.-wet in 1993 toen reeds had moeten gelden voor het annulatiecontentieux 

inzake de akten van instellingen die op grond van een klassieke restrictieve organieke 

benadering niet aangemerkt worden als ‘administratieve overheden’ (in de zin van artikel 

14 R.v.St.-wet).  

 

531. Voor de volledigheid halen we nog artikel 158 van de Grondwet aan: ‘Het Hof van 

Cassatie doet uitspraak over conflicten van attributie, op de wijze bij de wet bepaald.’ 

Eerder werd aangegeven dat we ingevolge de huidige rechtspraak ter zake met de term 

‘attributieconflict’ conflicten tussen administratieve rechtscolleges en de gewone rechter 

voor ogen zouden hebben, al betrof dit aanvankelijk de bevoegdheidsverdeling tussen 

rechterlijke macht en uitvoerende macht, die de bevoegdheid van de rechter betwistte en 

zichzelf bevoegd achtte om een beslissing te nemen over een geschilpunt.1048 De 

bevindingen over een arrest van 23 juni 1873 leidden ook tot de vraag, 

volledigheidshalve, of er geen sprake had kunnen zijn van zo’n attributieconflict; om ze 

te beantwoorden, werd dit conflict historisch gesitueerd alvorens te bepalen of dit de 

rechtshulp had kunnen dienen.1049 Besluit was dat de gestrafte militair destijds zonder 

veel schroom had kunnen aanvoeren voor het Hof van Cassatie dat de uitvoerende 

macht zich het prerogatief van de rechterlijke macht had aangematigd: artikel 12 van de 

Grondwet behield tenslotte het opleggen van vrijheidsbeneming ingevolge schuldig 

gedrag voor aan de justitiële rechter; het werd er niet beter op met de vaststelling dat de 

militaire tuchtoverheid was voorbijgegaan aan artikel 188 van de Grondwet – de scala 

Hollandse tuchtstraffen was de iure fel uitgedund in 1831 ingevolge het opheffen van de 

vrijheidsberovende sancties – .1050 Men kon dan ook spreken van een attributieconflict 

‘avant la lettre’ of, beter gezegd, ‘selon la lettre’. Deze denkoefening werd wellicht nooit 

doorgevoerd; ze had hoe dan ook op weinig bijval van het Hof van Cassatie kunnen 

rekenen. 
                                                 
1048

 Verwezen werd naar J.J. THONISSEN, La Constitution belge annotée, Bruylant, 1879, p. 324-328, 
nr. 495-501, evenals M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, 2008, 1077-1078. Over het 
Hollandse Conflictenbesluit: J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, die 
Keure, 2007, p. 13, nr. 1275. 
1049

 Cass. 23 juni 1873, Pas. 1873, I, 236, eensluidend advies van advocaat-generaal Mesdach de ter 
Kiele, aangehaald in R. DE RYCKERE, ‘Des peines disciplinaires en matière militaire’, J.T. 1889, 721-
722. 
1050

 Het Nationaal Congres nam op 7 februari 1831 de Grondwet aan waarvan artikel 138, thans 
genummerd artikel 188, bepaalt: ‘A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, tous les lois, 
décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.’ In de rechtsleer is er 
weinig te lezen over de weerslag op de militaire tucht. ‘L’art. 27 doit être considéré comme abrogé par 
la Constitution de 1831 (art. 8, 9, 97) en tant qu’il attribue aux chefs de corps le pouvoir de punir les 
contraventions de police.’ (R. DE RYCKERE, ‘Des peines disciplinaires en matière militaire’, J.T. 
1889, 695). 
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532. Hoe verhouden de artikelen 158 en 160 van de Grondwet zich tot elkaar? Indien 

men zich houdt aan de oorspronkelijke betekenis van het attributieconflict, kan in dit 

stadium van het onderzoek aangenomen worden dat artikel 160 als lex specialis 

posterior aan het toezicht van het Hof van Cassatie definitief de geschillen onttrekt 

waarbij de rechtzoekende bij de Raad van State de vernietiging van een ‘akte’ (in de zin 

van artikel 14 R.v.St.-wet) aanvraagt om reden dat de uitvoerende macht, in casu de 

militaire tuchtoverheid, een exclusieve bevoegdheid van de rechterlijke macht usurpeert, 

met name vrijheidsbeneming wegens schuldig gedrag opleggen of uitspraak doen in een 

procedure die hiertoe kan leiden. Het Hof van Cassatie kan dan wel sinds 1831 

uitspraak doen over conflicten van attributie op de wijze door de wet bepaald, de 

grondwetgever zelf, tenslotte een meer dan bijzondere wetgever, heeft er in 1993 anders 

over beslist door de Raad van State te bevestigen in een bevoegdheid die de wetgever 

(waarvan sprake in artikel 158 van de Grondwet), in 1946 had ingesteld. Er zij 

opgemerkt dat de tussenkomst van het Hof van Cassatie (waarvan sprake in artikel 158 

van de Grondwet), niet volledig werd uitgesloten: ingevolge de artikelen 33 en 34 

R.v.St.-wet (1946) kreeg het Hof immers het laatste woord toegewezen binnen de 

krijtlijnen van deze wetsbepalingen.1051 Bovendien bleef het Hof hoe dan ook bevoegd 

voor ‘attributieconflicten’ buiten het objectief contentieux, zij het dat het de wetgever wel 

toekwam om deze tussenkomst vorm te geven dan wel te verduidelijken.1052 

  

                                                 
1051 Artikel 33, 1ste lid R.v.St.-wet (1946) bepaalt: ‘Kunnen bij het Hof van Cassatie aanhangig worden 
gemaakt, de arresten en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3 waarbij de afdeling 
bestuursrechtspraak beslist van de eis geen kennis te kunnen nemen op grond dat die kennisneming 
binnen de bevoegdheid van de rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten waarbij de afdeling 
afwijzend beschikt op een declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid 
van die overheden behoort.’ Het Hof doet uitspraak in verenigde kamers, aldus artikel 33, 2de lid. 
Artikel 33, 3de lid bepaalt: ‘Bij cassatie van het arrest of de beschikking waarbij de afdeling 
bestuursrechtspraak beslist van de vordering geen kennis te nemen omdat die kennisneming tot de 
bevoegdheid van de rechterlijke overheden behoort, verwijst het Hof de zaak naar de uit andere leden 
samengestelde afdeling bestuursrechtspraak die zich naar de beslissing van het Hof schikt, wat het 
rechtspunt betreft waarover het uitspraak heeft gedaan.’ Artikel 34 R.v.St.-wet voorziet in een 
aanvullende andere regeling: ‘Wanneer de afdeling bestuursrechtspraak en een hof of een rechtbank 
van de rechterlijke orde zich beiden hetzij bevoegd, hetzij onbevoegd hebben verklaard om van 
dezelfde eis kennis te nemen, wordt de bevoegdheidsregeling ten aanzien van het geschil vervolgd 
door de meest naarstige partij en door het Hof van Cassatie beslecht zoals bepaald door de regeling 
van rechtsgebied in burgerlijke zaken. Het arrest tot regeling van rechtsgebied wordt echter door het 
Hof in verenigde kamers uitgesproken.’ 
1052

 Vermeldenswaard is artikel 238 Strafwetboek : ‘Rechters en assesoren in sociale zaken of 
handelszaken die in een geschil waarbij een administratieve overheid betrokken is, vonnis wijzen 
ondanks het door de overheid wettelijk opgeworpen conflict en vóór de beslissing van het Hof van 
Cassatie, worden ieder met geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank gestraft. 
Ambtenaren van het openbaar ministerie die met het oog op dat vonnis vorderingen doen of 
conclusies nemen, worden gestraft met dezelfde straf.’ De term ‘rechters en assessoren in sociale 
zaken en handelszaken’ werd aangenomen bij de wet van 10 oktober 1967. 
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533. Deze bevindingen over artikel 160 van de Grondwet, opgevat als lex posterior en 

lex specialis ten aanzien van artikel 158 van de Grondwet, zijn als dusdanig niet aan de 

orde indien men het ‘attributieconflict’ opvat in zijn huidige klassieke betekenis contra 

legem, namelijk niet als een geschil over de onderscheiden bevoegdheden van 

uitvoerende en rechterlijke macht, maar wel als een geschil over de jurisdictionele 

bevoegdheidsverdeling waarvan sprake in de artikelen 12, 144, 145 en 146 van de 

Grondwet.  

 

534. Er zij opgemerkt dat de ‘kleine’ tucht spelbreker blijft. In de oorspronkelijke 

opvatting van het ‘attributieconflict’ is het de vraag of de militaire tuchtoverheid niet een 

voorbehouden bevoegdheid van de rechterlijke macht usurpeert als men er artikel 12 

van de Grondwet op naleest; zoals eerder geschreven, drong een jurisdictionele 

tussenkomst zich in het Hollands-Belgisch tuchtregime des te meer op ingevolge het 

voorschrift van artikel 188 van de Grondwet. In de huidige opvatting van het 

‘attributieconflict’ is het de vraag of de bestuursrechter zich wel kan inlaten in een 

aangelegenheid die ogenschijnlijk de rechterlijke macht toekomt, met als randbemerking 

dat sinds de Tuchtwet van 14 januari 1975 de militaire tuchtoverheid zich wel kan 

beroepen op een wetsbepaling om vrijheidsbeneming op te leggen. 
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V.IV Toegang tot de rechter: verdragsrechtelijke evaluatie 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk slaan we de verdragsrechtelijke weg in; zoals aangegeven in de omschrijving van 

de onderzoeksmethode (II.II), zijn het EVRM en het IVBPR er aan de orde.  

 

Eerst beantwoorden we de vraag of het bestuurlijk annulatieberoep in de ‘kleine’ tucht aan te 

merken is als daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 EVRM (V.IV.I).  

 

Vervolgens bespreken we het aandachtspunt van de artikelen 5 en 6 EVRM en de 

overeenstemmende artikelen 9 en 14 IVBPR: kan er in de 'kleine' tucht sprake zijn van 

vrijheidsbeneming, strafvervolging of betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen in de 

zin van deze verdragsbepalingen (V.IV.II en III)?  

 

Deze bevindingen laten eveneens toe om de meerwaarde van het EVRM en het IVBPR te 

bepalen (V.IV.IV en V).  

 

Aansluitend gaan we nader in op de doorwerking van de Engel- en Pellegrin-leerstukken en 

lichten we de recente evolutie toe (V.IV.VI en VII).  

 

Ten slotte bepalen we de meerwaarde van het EVRM-gelijkheidsbeginsel (V.IV.VIII). 
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V.IV.I Bestuurlijk annulatieberoep en daadwerkelijke rechtshulp  

 
Artikel 13 EVRM luidt: ‘Eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, 
zijn geschonden, heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs 
indien deze schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke 
functie'. In zijn verhouding met de artikelen 5 en 6 EVRM is artikel 13 EVRM een lex generalis. 
 
De Tuchtwet van 14 januari 1975 draagt de Koning op om de tuchtrechtspleging in eerste aanleg 
alsook in beroep te bepalen; hierbij wordt het recht van verdediging uitgeoefend overeenkomstig 
de door Hem vastgestelde regels. De militair moet dit beroep aanwenden alvorens de nationale 
rechter, als er al één bevoegd is, te mogen aanspreken. 
 
De Koning machtigt de chef van de generale staf om militaire tuchtstraffen te vernietigen, 
ambtshalve of op vraag van de gestrafte militair, de ‘lagere’ of ‘hogere’ tuchtoverheid of diens 
functionele meerdere. De Tuchtwet stelt dat rechtsmiddel niet in; derhalve kan de chef van de 
generale staf, een administratieve overheid, nog minder als rechtscollege beschouwd worden. 
 
Het annulatieberoep bij de chef van de generale staf voldoet niet aan de vereiste van 
onafhankelijkheid, voorgeschreven door de artikelen 13 EVRM en 2 IVBPR.  
 
De militair kan nog om andere redenen aan deze procedure voorbijgaan. Enerzijds bevestigt 
artikel 15 van het K.B. van 19 juni 1980 dat op het hoger beroep in laatste aanleg wordt beslist; 
dit is inderdaad de ratio van artikel 37 van de Tuchtwet en het bestuurlijk annulatieberoep mist 
wettelijke grondslag. Anderzijds is de saisine van de chef van de generale staf beperkt tot grieven 
die weinig of geen uitstaans hebben met het EVRM of het IVBPR. 
 
De militair treft geen verwijt indien hij deze aanvullende bestuurlijke annulatieprocedure wel uitput 
alvorens de nationale rechter, als er al één bevoegd is, rechtsgeldig te adiëren. 
 
Wanneer de tuchtoverheid bij de kennisgeving van de militaire tuchtstraf nalaat om de 
jurisdictionele beroepsmogelijkheid te vermelden – een wettelijke verplichting ingevolge de Raad 
van State-wet en de wet van 11 april 1994 – , is er nog minder reden om een exceptie omisso 
medio, opgeworpen door de Belgische Staat voor het Europees Hof, in te willigen. Het EVRM 
stelt weliswaar een dergelijke vermelding niet met zoveel woorden in, maar eenmaal het 
nationaal recht deze vermeldingsplicht instelt, verbeurt een Lidstaat in beginsel zijn verweerrecht 
voor het EHRM door er geen gevolg aan te geven en de rechtzoekende in onzekerheid te laten. 
 
De beoordeling van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens dat twijfels over het 
afdoende karakter van een rechtsmiddel in de ‘kleine’ tucht voorgelegd moeten worden aan de 
nationale rechter, overtuigt niet wanneer deze rechter zich in de regel onbevoegd verklaart 
(ECRM 17 oktober 1985, M./Frankrijk). 
 
Een beperking aan het recht op bijstand van een advocaat, opgevat als een wezenlijk element 
van het recht van verdediging, moet in beginsel uitdrukkelijk zijn bepaald en mag niet gelden 
gedurende de hele tuchtprocedure. Dit laatste houdt in dat de bijstand van een advocaat in de 
bestuurlijke afhandeling van de tuchtvordering des te meer een must is zolang geen rechter 
bevoegdheid heeft of in de rechtspraak aangeeft bevoegd te zijn. 
 
Is artikel 13 EVRM nageleefd, eenmaal de Raad van State zich bevoegd acht – of niet meer 
onbevoegd? – om in een concrete casus een militaire tuchtstraf te vernietigen? Is er met andere 
woorden dan daadwerkelijke rechtshulp in de ‘kleine’ tucht? Aangenomen wordt dat in een aantal 
gevallen de rechtmatigheidscontrole van een bestuursbeslissing en, in voorkomend geval, haar 
vernietiging in beginsel échte bescherming levert; dit kan het geval zijn bij voor de burger 
belastende bestuurshandelingen, waaronder tuchtsancties. 
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V.IV.I.1. Artikel 13 EVRM 

  

535. Daadwerkelijke rechtshulp is in de ‘kleine’ tucht des te meer aangewezen en zelfs 

vereist omdat de inzet van een militair tuchtgeschil ook de uitoefening van grondrechten 

kan betreffen via de bestrafte gedragingen of de mogelijke sancties.1053 Artikel 13 

EVRM luidt: ‘Eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, zijn 

geschonden, heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs 

indien deze schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun 

ambtelijke functie'.1054 Als dusdanig verleent artikel 13 EVRM geen recht van toegang tot 

een rechter.1055 In verhouding tot artikel 6 EVRM is artikel 13 EVRM dan ook een lex 

generalis: ‘La Cour rappelle que lorsque, comme en l’espèce, l’article 6 § 1 s’applique, il 

constitue une lex specialis qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux 

procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l’article 13, qui se trouvent 

absorbées par elles’.1056 Het is niet anders voor artikel 5 EVRM. Daarom volgt in dit 

hoofdstuk eerst een onderzoek van het aandachtspunt van daadwerkelijke rechtshulp (in 

de zin van artikel 13 EVRM) alvorens we uitweiden over de artikelen 5 en 6 EVRM. 

  

536. In het arrest-Metin Turan (2006) verduidelijkt het EHRM de draagwijdte van artikel 

13 EVRM als volgt: ‘La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit 

l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés 

de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour 

conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief 

défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi 

d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). / La portée de 

l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la 

nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être 

« effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 

22277/93, § 97, CEDH 2000-VII). L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 

ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, 

l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, 

                                                 
1053

 Supra, 'Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Grondrechten en 
daadwerkelijke rechtshulp'. 
1054

 Artikel 2 IVBPR voorziet in een gelijkaardige regeling. 
1055

 L. MILANO, Le droit à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, 
Parijs, Dalloz, 2006, p. 8, nr. 8. Eveneens: R. ERGEC, Protection européenne et internationale des 
droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 167-168, nr. 167-168. 
1056

 EHRM 18 september 2008, Kandler e.a t. Frankrijk, verzoek nr. 18659/05. 
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mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour 

apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours 

offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux 

n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi d’autres, Silver et autres c. Royaume-Uni, 

arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 

15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145)’.1057 

  

537. Verder verwoordt artikel 13 EVRM ook een subsidiariteitsbeginsel. Het Hof 

herinnert er recent nog aan in de beslissing-Illiu: ‘La Cour rappelle que l’article 13 de la 

Convention exige un recours interne, ‘effectif’ en pratique comme en droit, permettant de 

connaître du contenu d’un ‘grief défendable’ fondé sur la Convention et d’offrir le 

redressement approprié. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulu 

que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère 

subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme.’ 1058 

Met verwijzing naar het arrest-Kudla van 26 oktober 2000 herinnert de Raad van State 

recent nog aan deze subsidiariteit: ‘qu’il appartient au juge national de dire le droit, tout 

le droit, en ce compris le droit conventionnel, et d’en faire application à chaque cas 

particulier, ce qui a pu faire dire que le juge national est le ‘premier juge européen’; qu’il 

en va tout particulièrement ainsi s’agissant de l’application des garanties procédurales 

prévues à l’article 6, § 1er de la Convention (de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales)’.1059 Blijft uiteraard dé vraag of het in overeenstemming te 

brengen is met het EVRM, inzonderheid de artikelen 5, 6 en 13 EVRM, dat rechtshulp in 

de ‘kleine’ tucht uitblijft, in welk geval het een bevraging over ‘un droit à un jugement’ 

aan zin ontbreekt omdat en zolang er van ‘un droit à un juge’ geen sprake is. 

 

 

V.IV.I.2. Artikel 146 van de Grondwet 

  

538. De Tuchtwet van 14 januari 1975 draagt de Koning op om de tuchtrechtspleging in 

eerste aanleg alsook in beroep te bepalen; hierbij wordt het recht van verdediging 

uitgeoefend overeenkomstig de door Hem vastgestelde regels, aldus de artikelen 37 en 

38. De militair moet dit beroep aanwenden alvorens de rechter, als er al één bevoegd is, 

te mogen aanspreken.1060 Artikel 32 van de Tuchtwet stelt een evocatieprocedure in: 

                                                 
1057

 EHRM 14 november 2006, Metin Turan t. Turkije, verzoek nr. 20868/02. 
1058

 EHRM (beslissing) 19 mei 2009, Illiu t. België, verzoek nr. 14301/08. 
1059

 R.v.St. nr. 195.080, 3 juli 2009, Jacmin. 
1060

 Supra, 'Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Administratieve beroepen'. 
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iedere meerdere van een overheid die een straf heeft opgelegd, mag bij ontstentenis van 

een beroep – dit laatste zij benadrukt – een straf wijzigen, vernietigen of de uitvoering 

ervan schorsen; enkel in geval van verzwaring van de straf staat beroep open. 

  

539. Beschouwt het nationaal recht het annulatieberoep bij de chef van de generale 

staf, ingesteld in 1980, als een jurisdictioneel beroep? Artikel 146 van de Grondwet 

schrijft voor dat geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan ingesteld 

kan worden dan krachtens een wet. De Koning machtigt de chef van de generale staf 

om tuchtbeslissingen te vernietigen, ambtshalve of op vraag van de gestrafte militair, de 

‘lagere’ of ‘hogere’ tuchtoverheid of diens functionele meerdere.1061 Vermits de Tuchtwet 

dit rechtsmiddel niet instelt, is de chef van de generale staf, een administratieve 

overheid, allerminst een rechtscollege.1062 Deze bestuurlijke annulatie-procedure, 

opgevat als een toemaatje naast het beroep van artikel 37 en het 'evocatierecht' van 

artikel 32, is noch door de wet noch krachtens de wet ingesteld.1063 Om de vraag over de 

kwalificatie van de chef van de generale staf als administratief rechtscollege te 

beantwoorden hoeft men ingevolge het ontbreken van een rechtsgrond niet eens te 

bepalen of artikel 182 van de Grondwet geen strengere legaliteitsvereisten oplegde dan 

artikel 146 van de Grondwet.1064 

  

540. De militaire tuchtoverheid is geen justitiële (tucht)rechter, inzonderheid geen 

militaire politierechter.1065 Het is niet anders voor de chef van de generale staf wanneer 

hij toezicht houdt over militaire tuchtstraffen; deze ‘diskwalificatie’ neemt niet weg dat 

deze instantie fungeert als volwaardig bestuursorgaan: niets minder, maar ook niets 

meer en evenmin iets anders.1066 Eén zaak is het trouwens te weten of de chef van de 

                                                 
1061

 K.B. van 19 juni 1980, artikel 29. Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – De Belgische Tuchtwet’. 
1062

 Soms is het moeilijk te bepalen of er sprake is van een rechtscollege. Zie R.v.St. nr. 151.212, 14 
november 2005, Declercq; aan de orde was een beslissing van de Federale Raad van Beroep van 
landmeters-experten. Eveneens R.v.St. nr. 160.275, 19 juni 2006, Thomas. In het arrest nr. 167.200, 
29 januari 2007, Hoste, onderzoekt de Raad van State of de Raad van het Instituut van de 
Accountants en de Belastingconsulenten een administratieve overheid is wanneer hij de hoedanigheid 
van belastingconsulent weigert. Voor de practicus is dit onderscheid geen louter academische kwestie 
die de Raad van State zelf zal beslechten: de termijn om een cassatieberoep in te dienen is thans 
vastgelegd op dertig dagen, de termijn voor een annulatieverzoek bedraagt daarentegen zestig 
dagen. Zie evenwel R.v.St. nr. 195.080, 3 juli 2009, Jacmin, prejudiciële vragen over artikel 30 R.v.St.-
wet. 
1063

 Supra, 'Tuchtstraffen en krijgsmacht – Het ontwerp 1087'. 
1064

 In 1993 werd artikel 161 van de Grondwet aangenomen: ‘Geen administratief rechtscollege kan 
worden ingesteld dan krachtens een wet.’ Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat zijn 
krachtens de artikelen 77, 3°, 8° en 9° gelijkelijk bevoegd voor de wetten bedoeld in de artikelen 142, 
143, 145 en 146 en de wetten op de Raad van State – aan de orde is artikel 160 - . 
1065

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire politierechter’. 
1066

 Over de (her)kwalificatie als administratieve overheid: C. BERX, Rechtsbescherming van de 
burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 208, nr. 443. 
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generale staf in tuchtzaken een administratieve overheid is gebleven; een andere is het 

te bepalen of dat aanvullend bestuurlijk rechtsmiddel uitgeput moet worden.1067 Dit 

aandachtspunt van de georganiseerde administratieve beroepen werd reeds besproken 

vanuit de invalshoek van de procedure voor de Raad van State: de procedure voor de 

chef van de generale staf, een willig hiërarchisch beroep, hoeft niet  uitgeput te worden; 

indien betrokkene ze desalniettemin aanwendt, stuit hij de zestig dagen-termijn om de 

Raad van State te adiëren.1068 De militair doet er desalniettemin beter aan om ook deze 

aanvullende annulatieprocedure pragmatisch en voorzichtigheidshalve uit te putten 

alvorens de Raad van State rechtsgeldig te adiëren. Dit geldt, mutatis mutandis, voor 

een procedure voor de justitiële rechter, als deze al bevoegd is. 

 

 

V.IV.I.3. Uitputting van nationale rechtsmiddelen 

  

541. Uitputting van de nationale rechtsmiddelen? We lichten dit knelpunt nader toe 

vanuit een EVRM-perspectief, met de wetenschap dat het de beoordeling, door het 

EHRM, van een klacht over de miskenning van een materieel of procedureel EVRM-

grondrecht betreft. Subsidiariteit is de leidraad: ‘Het primaire belang van de 

mensenrechtenverdragen ligt in de doorwerking ervan in de nationale rechtsorde. Daar 

moet de rechtzoekende in eerste instantie rechtsbescherming zien te verkrijgen. Pas als 

de justitiabele op het nationale niveau geen of onvoldoende rechtsherstel krijgt, zal hij 

zich kunnen begeven op het internationale niveau teneinde daar rechtsherstel en/of 

genoegdoening te verkrijgen'.1069 Een grief, ontleend aan de schending van een EVRM-

grondrechtenbepaling, niet voorleggen aan het nationaal rechtscollege dat men gevat 

heeft, wordt in beginsel verworpen ingevolge kennelijke ongegrondheid, dit 

overeenkomstig artikel 35 §§ 3-4 EVRM.1070 

  

542. Het Europees Hof hanteert enige soepelheid bij de beoordeling van de naleving 

van artikel 35 EVRM, wat het uitputten van de interne rechtsmiddelen betreft: met 

bewoordingen van het arrest-Perry uitgedrukt, ‘les dispositions de l’article 35 ne 

prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, 

                                                 
1067

 Meer algemeen: ‘Le caractère obligatoire du recours hiérarchique préalable (…) n’est pas contraire 
aux articles 6 et 13 de la CEDH.’: C.E. (fr) 3 mei 2002, Clinique médicale de pneumologie Saint-Anne, 
nr. 224565 in ‘Droit administratif’, RFDA 2003, 946, 1156-1158. 
1068

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Administratieve beroepen’. Vraag is uiteraard of de 
Raad van State bevoegd is. 
1069

 T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERICK en E. RIETER, Procederen over mensenrechten onder 
het EVRM, het IVBPR en andere VN-Verdragen, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2008, 13. 
1070

 EHRM (beslissing) 19 mei 2009, Vernes t. Frankrijk, verzoek nr. 30183/06. 
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disponibles et adéquats’.1071 - eigen onderstreping - Tot goed begrip vermelden we in 

voetnoot eveneens de status quaestionis van het Hof in de beslissing-Spaminato: 

stelregel blijft dat de Lidstaat aannemelijk moet maken dat een georganiseerd beroep 

inderdaad uitgeput moest worden.1072 Even belangrijk om weten is dat er geen volstrekte 

scheiding tussen de artikelen 13 en 35 EVRM is.1073 

 

543. Moet de militair ook het bestuurlijk annulatieberoep (bij de chef van de generale 

staf) aanwenden alvorens zich te richten tot het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens? Er is geen reden waarom het anders zou zijn in de ‘kleine’ tucht wanneer men de 

verdragsrechtelijke toer opgaat (dan wanneer men zich richt op de toegang tot de 

nationale rechter, als er al één bevoegd is). De militair kan aan de aanvullende 

annulatieprocedure bij de chef van de generale staf voorbijgaan om tweeërlei redenen. 

Enerzijds bevestigt artikel 15 van het K.B. van 19 juni 1980 dat op het hoger beroep in 

laatste aanleg wordt beslist; dit is inderdaad de ratio van artikel 37 van de Tuchtwet. 

Anderzijds is de saisine van de chef van de generale staf beperkt tot procedure-grieven 

                                                 
1071

 EHRM 18 januari 2007, Perry t. Letland, verzoek nr. 30273/03. Eveneens: EHRM 10 maart 2009, 
Turan Cakir t. België, verzoek nr. 44256/06. Verder: EHRM (beslissing) 19 mei 2007, Messier t. 
Frankrijk, verzoek nr. 25041/07. Ten slotte: J. FLAUSS, ‘Les recours internes destinés à garantir le 
respect ou la sanction de la règle du délai raisonnable consacrée par l’article 6(1) de la Convention 
européenne des droits de l’homme’ in De l’effectivité des recours internes dans l’application de la 
Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2006, 87-124, inzonderheid p. 91.  
1072

 EHRM (beslissing) 29 maart 2007, Spaminato t. Italië, verzoek nr. 23123/04; klager betwistte de 
affectatie van zijn belastingen. ‘S’agissant de l’exception de non-épuisement des voies de recours 
internes, la Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes se limite à celle de 
faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (voir 
Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 26, CEDH 1999-I, et Assenov et autres c. 
Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 85) et que le recours 
doit être capable de porter directement remède à la situation litigieuse (voir Pezone c. Italie, no 
42098/98, § 45, 18 décembre 2003). Un requérant n’est pas tenu d’exercer les recours qui, tout en 
étant théoriquement de nature à constituer une voie de recours, sont en fait dépourvus de chances de 
succès (voir Comm. eur. D.H., No 24276/94, déc. 22.5.95, D.R. 81, pp. 112, 121). En outre, c’est à 
l’Etat qui excipe du non-épuisement qu’il appartient d’établir l’existence d’un recours accessible et 
suffisant (voir Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et 
décisions 1996-IV, § 68).’ Over ‘the distribution of the burden of proof’: EHRM 19 mei 2009, Stojanovic 
t. Serbië, verzoek 34425/04. 
1073 Over de verwevenheid tussen de artikelen 35, § 1 en 13 EVRM: EHRM 31 augustus 2006, 
Vikoulov t. Letland, verzoek nr. 16870/03: ‘La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la 
Convention, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux 
États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant 
que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, 
§ 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 
– avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la 
violation alléguée (voir notamment Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000 XI). Dans 
la même logique, l’article 35 § 1 exige l’épuisement des seuls recours accessibles, effectifs et 
adéquats, c’est-à-dire existant à un degré suffisant de certitude – en pratique comme en théorie – et 
susceptibles de porter remède aux griefs soulevés (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, arrêt du 
18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52).’  
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die geen of slechts weinig uitstaans hebben met het EVRM.1074 Het beroep bij de chef 

van de generale staf is dan ook, met bewoordingen ontleend aan de beslissing-

Spaminato, ‘pas capable de porter directement remède à la situation litigieuse’, zoveel is 

duidelijk.  

 

544. Dat het antwoord over de aard van het beroep bij de chef van de generale staf 

identiek is vanuit de invalshoek van respectievelijk het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (EHRM) en de Raad van State, behoeft weinig verwondering, al is hiermee 

uiteraard nog niet gezegd dat het beroep bij de Raad van State of een ander 

rechtscollege evenmin aangewend moet worden alvorens het EHRM aan te spreken. 

Vraag is wel of er rechtspraak over het uitputten van nationale rechtsmiddelen in het 

militair tuchtcontentieux voorhanden is, en zo ja, of de beoordeling van de Straatsburgse 

controleorganen toepassing kan vinden in het Belgische contentieux van de militaire 

tuchtstraffen. 

 

 

V.IV.I.4. Europese Commissie (ECRM) 

 

545. In 1985 oordeelde de Commissie (ECRM) in een Franse militaire tuchtcasus dat de 

artikelen 5 en 6 EVRM niet aan de orde waren ingevolge het voorbehoud bij de ratificatie 

en dat artikel 13 EVRM het evenmin was.1075 Ze wees ook de grief af waarin klager had 

geopperd dat de artikelen 8, 9, 10 en 11 EVRM geschonden waren: ‘dans la mesure où 

le requérant se plaint que les punitions disciplinaires dont il a fait l’objet ont porté atteinte 

à ses droits et libertés garantis par les dispositions précitées, il lui était loisible d’exercer 

le droit de réclamation, conformément aux articles 13 et 33 du décret du 28 juillet 1975 

portant règlement de discipline générale dans les armées. (…) La Commission relève 

notamment que cette disposition interne n’exige pas que la réclamation soit présentée 

                                                 
1074

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Administratieve beroepen’. Als men er het K.B. van 
19 juni 1980 op naleest, kan de gestrafte militair in het beroep bij de chef van de generale staf in 
beginsel geen schending van een EVRM-bepaling aankaarten, tenzij men een verdragsbepaling 
beschouwt als een procedureregel in de zin van dit uitvoeringsbesluit en tevens aanneemt dat het 
EVRM in de ‘kleine’ tucht aan de orde is. Artikel 6 EVRM verwoordt het algemeen beginsel van de 
rechten van verdediging, waarvan de eventuele schending ambtshalve opgeworpen kan worden: 
R.v.St. nr. 117.876, 2 april 2003. 
1075

 ECRM 17 oktober 1985, M. t. Frankrijk, verzoek nr. 9984/82. Voorbehoud bij de ratificatie van het 
EVRM, in 1974: ‘En déposant cet instrument de ratification, le Gouvernement de la république 
conformément à l’article 57 de la Convention, émet une réserve concernant: 1. les articles 5 et 6 de 
cette Convention en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application des 
dispositions de l’article 27 de la loi n° 76-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, 
relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu’à celles de l’article 375 du Code de justice 
militaire.’ 
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par le ministère d’un avocat. Le requérant ne saurait donc se plaindre que, faute de 

pouvoir communiquer avec son conseil, il n’a pas pu déposer un recours hiérarchique. 

Par ailleurs, la Commission note que le requérant se plaint que les voies de recours 

ouvertes aux soldats disciplinairement sanctionnés sont inefficaces. Sur ce point, la 

Commission estime que la voie précitée était offerte au requérant par l’ordre juridique 

français et qu’il était du devoir de l’intéressé de la tenter. La Commission rappelle ici sa 

jurisprudence selon laquelle s’il existe un doute sur l’efficacité d’un recours interne, c’est 

là un point qui doit être soumis aux tribunaux internes eux-mêmes.’ - eigen 

onderstreping - 

  

546. Hoewel de Franse en Belgische tuchtregelingen niet identiek waren, kan men 

aannemen dat het Europees Hof er voor het beroep bij de (Belgische) chef van de 

generale staf wellicht dezelfde zienswijze op na zal houden als de Commissie in 

1985.1076  Indien het Hof inderdaad wenst aan te geven dat het beroep bij de chef van de 

generale staf behoort tot de uit te putten nationale rechtsmiddelen (waartoe het Hof, per 

hypothese, ook de saisine van de bestuursrechter rekent), strekt het wel tot aanbeveling 

om curiosa uit te klaren.  

 

547. Zo is het onduidelijk of de Commissie met de term ‘la voie précitée’ de 

hiërarchische beroepen voor ogen had dan wel alludeerde op het beroep bij een 

volwaardig rechtscollege, wellicht dan de (Franse) Raad van State. Voormelde 

besluitvorming van de Commissie overtuigt verder niet, wat betreft het argument van de 

jurisdictionele controle ‘qu’il était du devoir de l’intéressé de la tenter’: zowel in Frankrijk 

als in België hield de Raad van State zich destijds aan het leerstuk van de jurisdictionele 

immuniteit van de militaire tuchtstraf.1077 De beoordeling dat twijfels over het afdoende 

karakter van een bestuurlijk rechtsmiddel voorgelegd moeten worden aan de nationale 

rechter, overtuigt met andere woorden evenmin wanneer deze rechter zich in de regel 

onbevoegd verklaart. Zoals eerder vermeld, is het contentieux van de ‘kleine’ tucht terra 

incognita met valkuilen en raadsels en moet de rechtsleer met het gepaste voorbehoud 

gelezen worden.1078 Het is soms niet anders voor de Straatsburgse rechtspraak. 

  

                                                 
1076

 Frankrijk kende in de ‘kleine’ tucht een cascaderegeling tot bij de minister van Defensie. Er zij 
herinnerd aan de jurisprudentiële kentering met het arrest-Hardouin C.E. (fr.) nr. 107.766, 17 februari 
1995, Hardouin, Rec.Déc.C.E. 1995, 82 e.v. Zie supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – Place Royale’. 
1077

 Over de verplichting om de (Belgische) Raad van State te adiëren, weliswaar in de 
aangelegenheid van de internering, of het ter beschikking van de Regering stellen: ECRM 13 oktober 
1980, G. t. België. 
1078

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Administratieve beroepen’. 
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548. Het is bovendien maar de vraag of de onmogelijkheid – de iure of de facto – van 

bijstand van een advocaat, toch wel een cruciaal aandachtspunt in de bestuurlijke fase 

van elk tuchtcontentieux, zomaar vergoelijkt kan worden door de mogelijkheid, voor de 

gestrafte militair, om zelf beroep aan te tekenen. Het lijkt, al bij al, reeds een dilemma 

dat in een volwaardige rechtsstaat niet fraai oogt wanneer de vervolgde persoon voor de 

volgende keuze staat: hetzij geen rechter, maar wel een advocaat; hetzij geen advocaat, 

maar misschien een rechter. Het wordt er wellicht niet beter op wanneer ingevolge een 

voorbehoud voor de artikelen 5 en 6 EVRM de tussenkomst van, of de toegang tot, een 

rechter allesbehalve een verworvenheid is: betrokkene moet als het ware maar hopen 

dat de hiërarchie zich aan de spelregels houdt.1079 Dat een overheid zich kan beroepen 

op een voorbehoud bij de ratificatie, is uiteraard nog geen reden om het überhaupt te 

blijven houden bij een minimum minimorum; tenslotte kan de nationale overheid een 

ruimere rechtsbescherming instellen.1080 

 

549. Als er dan al een beperking is aan het recht op bijstand van een advocaat, opgevat 

als een wezenlijk element van het recht van verdediging, moet ze in beginsel 

uitdrukkelijk zijn bepaald; een beperking aan of, wellicht erger, een uitsluiting van het 

genot van dat grondrecht wordt immers niet vermoed. Verder mag een dergelijke 

uitsluiting of beperking hoe dan ook niet gelden gedurende de hele tuchtprocedure. Dit 

laatste houdt in dat de bijstand van een advocaat tijdens de bestuurlijke afhandeling van 

de tuchtvordering meer dan ooit een noodzaak is zolang geen rechter bevoegd is of 

aangeeft een verzoekschrift tot vernietiging van een tuchtsanctie in beginsel ontvankelijk 

te verklaren.1081 Het gedogen van een advocaat is uiteraard nog geen reden om de 

ontstentenis van toegang tot een rechter of het uitsluiten van daadwerkelijke rechtshulp 

goed te praten; het gaat evenmin op om de administratieve overheid tot ‘rechter’ te 

herkwalificeren, louter en alleen omdat een advocaat voor de tuchtraad gedoogd wordt 

wanneer een zware straf aan de orde is.1082  

  

                                                 
1079

 ‘S’il s’agit d’une peine disciplinaire proprement dite, telle que la salle de police, la prison ou les 
arrêts, la garantie réside dans le contrôle hiérarchique d’une part et le droit de réclamation d’autre 
part.' (M. GIRARD, ‘Des garanties en droit disciplinaire militaire français’, R.D.P.M. 1964, 198). 
1080

 EVRM, artikel 60. Idem: IVBPR, artikel 5, § 2. Over de maximalisatieclausules: B. DE SMET en K. 
RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling, Antwerpen, Maklu, 2002, p. 13, nr 4. Opzegging 
van het EVRM is (theoretisch) toegestaan (artikel 58); het IVBPR bevat geen gelijkaardige bepaling, 
zodat opzegging van dit verdrag niet mogelijk is (artikel 56 Verdrag van Wenen inzake het 
Verdragsrecht). 
1081

 Onzekerheid is veeleer troef omdat de rechtzoekende doorgaans pas op het einde van de 
jurisdictionele rit weet of de geadieerde rechter zich wel bevoegd acht. 
1082

 In België mag betrokkene zich bij zijn verdediging voor de tot straffen bevoegde autoriteit laten 
bijstaan door een militair van zijn keuze; bij zijn verdediging voor een tuchtraad mag hij zich eveneens 
laten bijstaan door een advocaat. K.B. van 19 juni 1980, artikel 9. 
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550. De waarborg van de bijstand van een raadsman tijdens de eventuele jurisdictionele 

procedure krijgt een bijzondere dimensie wanneer in de voorafgaande bestuurlijke 

tuchtprocedure de bijstand van een raadsman is uitgesloten of beperkt.1083 Vraag is 

immers of deze tussenkomst dan nog komt op een ogenblik dat het de militair nog tot 

voordeel strekt. Het hoeft geen bijzonder betoog dat de disciplinair vervolgde militair 

ondertussen misschien bepaalde handelingen heeft gesteld die hij met bijstand van een 

deskundige raadsman wellicht niet had gesteld. Uitermate problematisch vanuit de 

invalshoek van het EVRM wordt het wanneer de bestuurlijke tuchtvordering (i) 

aangemerkt kan worden als een strafrechtelijke vervolging – met andere woorden een 

‘criminal charge’ (in de zin van artikel 6 EVRM) – of (ii) kan leiden tot vrijheidsbeneming 

(in de zin van artikel 5 EVRM). 

  

551. Twee beslissingen van de Commissie lijken een aanzet om de jurisprudentie bij te 

sturen.1084 Klagers, beiden militair van het beroepskader, hadden tuchtstraffen en 

tuchtmaatregelen, namelijk een ontslag van ambtswege, opgelopen. Ze betoogden in 

Straatsburg dat de artikelen 3, 6, 9 en 13 EVRM geschonden waren. Essentieel in dit 

onderzoek is welk gevolg werd gegeven aan verzoekers grief dat de tuchtstraffen van 

respectievelijk 28 dagen en 10 dagen arrest niet in overeenstemming waren met het 

EVRM, inzonderheid artikel 6. Hierop had de Turkse regering onder meer geantwoord 

dat verzoekers de interne rechtsmiddelen niet uitgeput hadden. In beide zaken achtte de 

Commissie deze exceptie ongegrond in gelijkaardige bewoordingen. In het Verslag in de 

zaak-Hamarattürk is te lezen: 

 

‘Dans la mesure où le requérant se plaint de l'irrégularité de sa mise aux arrêts en violation de 

l'article 5 (art. 5) de la Convention, le Gouvernement soutient que le requérant a omis de faire 

opposition auprès de ses supérieurs hiérarchiques contre la sanction disciplinaire, en application 

des articles 188, 189 et 190 du Code pénal militaire. 

 

 Le requérant conteste cette argumentation. 

                                                 
1083

 Wat de rechtsbijstand in jurisdictionele procedure betreft, herinnert de Raad van State er recent 
nog aan dat ‘que l’exercice des droits de la défense ne saurait être entravé par quelque texte que ce 
soit parce que leur respect est ‘inséparable de tout acte de juridiction’ (Cass. 2 mai 1961, Pas. 1961, I, 
926 et 928’ (nr. 195.080, 3 juli 2009, Jacmin). In hetzelfde arrest verwijst de Raad van State naar het 
arrest-Meyers van 15 april 1988 inzoverre ‘le Conseil d’Etat écarte l’application d’un arrêté 
réglementaire organisant les droits de la défense en matière disciplinaire lorsque les garanties qu’il 
prévoit sont inférieures à celles qui se dégagent de la jurisprudence’. Vraag is of de militaire 
tuchtprocedure kan uitmonden in ‘un acte de juridiction’ – a priori lijkt dit onwaarschijnlijk, maar de 
figuur van de ‘militaire politierechter kan wat roet in het eten gooien – . Vraag is ook of de Raad van 
State in een casus van de ‘kleine’ tucht niet ambtshalve moet nagaan of de (bestuurlijke) rechten van 
verdediging wel werden nageleefd. 
1084

 ECRM 27 juni 1994, Celikbas t. Turkije, verzoek nr. 18683/91, 10 januari 1995, Hamarattürk t. 
Turkije, verzoek nr. 18673/91. 
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 La Commission rappelle que selon les principes de droit international généralement reconnus, 

une personne n'est pas tenue, aux termes de l'article 26 (…) de la Convention, d'exercer des 

recours inefficaces, n'ayant aucune chance d'aboutir (cf., par exemple, Nos 9214/80, 9473/81, 

9474/81, déc. 11.05.82, D.R. 29, p. 176). 

 

La Commission note que ce grief du requérant porte sur le fait que le supérieur hiérarchique 

militaire est compétent pour infliger une sanction privative de liberté et que son pouvoir n'est pas 

soumis à un contrôle judiciaire. Cette compétence est expressément prévue par la législation 

nationale concernée, qui s'imposerait également à l'autorité de recours. Le recours hiérarchique 

indiqué par le Gouvernement ne saurait, quant à ce grief particulier, être assimilé à un recours 

interne efficace permettant d'obtenir le contrôle judiciaire de légalité de la détention du requérant 

(cf. mutatis mutandis, No. 9107/80, déc. 6.07.83, D.R. 33, p. 76). 

 

Cette partie de l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours 

internes ne saurait donc être retenue.’ 

 

552. Meer zal men nooit vernemen: eenmaal het verzoekschrift in ruime mate 

ontvankelijk verklaard met deze wichtige verduidelijking over het al dan niet uitputten van 

een hiërarchisch beroep in militaire tuchtzaken, lieten beide klagers na om aan de 

Commissie hun zienswijze omtrent de mogelijke schending van de artikelen 5 en 6 

EVRM mee te delen; de zaken werden dan ook geschrapt.1085 

  

553. Daarom is nog niet gezegd dat de rechtzoekende disciplinair gestrafte militair 

zomaar kan voorbijgaan aan de interne beroepen, wat een te snelle lezing van deze 

beslissingen kan suggereren. Het lag weliswaar voor de hand dat de militair het beroep 

bij de hiërarchische overste – ‘compétent pour infliger une sanction privative de liberté’ – 

niet hoefde uit te putten omdat deze vrijheidsbeneming nu eenmaal onttrokken was aan 

enig jurisdictioneel toezicht. Dit hoeft inderdaad niet wanneer betrokkene in eerste 

(bestuurlijke) aanleg een uitvoerbare (disciplinaire) vrijheidsbeneming oploopt; dit laatste 

levert in beginsel immers een strijdigheid met artikel 5 EVRM op, tenzij de 

vrijheidsbeneming is bedoeld om betrokkene voor een rechter te leiden.1086 De 

beslissing-Hamarattürk illustreert dus onvolmaaktheden van de rechtshulp in Turkije, 

maar men zou misschien hard van stapel lopen door ipso facto elders een ander 

administratief beroep niet uit te putten. Wat indien de sanctie pas uitvoerbaar is na het 

doorlopen van de bestuurlijke rechtsmiddelen of na afloop van de beroepstermijnen? 
                                                 
1085

 ECRM 15 april 1996, Celikbas t. Turkije, verzoek nr. 18683/91, 5 maart 1996, Hamarattürk t. 
Turkije, verzoek nr. 18673/91. 
1086

 We laten een mogelijk voorbehoud bij de ratificatie buiten beschouwing. 
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Daarom is de strijdigheid met artikel 5 EVRM nog niet van de baan; tenslotte is de 

militaire tuchtoverheid in de regel allerminst een volwaardige rechter. Maar het uitputten 

van de bestuurlijke rechtsmiddelen is zoniet een must dan toch wel aangewezen. Dit 

laatste is des te meer het geval omdat men artikel 5 EVRM in de regel pas kan inroepen 

in geval van een concrete vrijheidsbeneming, een beperking die per hypothese pas aan 

de orde is na het doorlopen van de bestuurlijke beroepen.1087 

 

 

V.IV.I.5. Daadwerkelijke rechtshulp? 

 

554.  Voor de militair van de Belgische krijgsmacht is onzekerheid troef. Eenmaal de 

opgelegde militaire tuchtstraf uitvoerbaar – in beginsel na het beroep in laatste aanleg – 

, kan hij de chef van de generale staf weliswaar verzoeken om de tuchtstraf te 

vernietigen; hij, of hopelijk dan toch zijn raadsman, weet evenwel dat deze 

(tucht)overheid noch rechter is noch een instantie is die daadwerkelijke rechtshulp (in de 

zin van artikel 13 EVRM) kan bieden. De tuchtstraf is al uitgevoerd vooraleer dit 

bestuurlijk rechtsmiddel soelaas kan brengen.1088 De EVRM-controle-organen hebben 

dus redenen om in het militair tuchtcontentieux een eventuele exceptie omisso medio 

van de Belgische Staat te verwerpen, maar ze zullen het de rechtzoekende militair 

wellicht niet ten kwade duiden indien hij deze kennelijk onvolmaakte bestuurlijke 

tussenstap bij de chef van de generale staf voorzichtigheidshalve toch heeft doorlopen 

en zonder pinken onvolmaaktheden van de rechtsbescherming heeft ondergaan.1089 

  

555. Indien de schending van een materieel EVRM-recht aan de orde kan zijn – men 

spreekt dan van een verdedigbare grief – , dient het besluit van schending van artikel 13 

EVRM zich des te meer aan, eenmaal de militair ook aannemelijk kan maken dat de 

(Belgische) Raad van State volgens vaste rechtspraak een verzoekschrift tot vernietiging 

van een militaire tuchtstraf in beginsel niet-ontvankelijk verklaart. Hiervoor is inspiratie te 

                                                 
1087

 K.B. van 19 juni 1980, artikel 25, § 4 bepaalt evenwel: ‘De straf, opgelegd gedurende de laatste 
vijftien dagen voorafgaand aan het met onbepaald of definitief verlof plaatsen, wordt uitgevoerd 
onmiddellijk nadat ze ter kennis van de betrokkene militair is gebracht, ongeacht of er hoger beroep 
wordt aangetekend of niet.’ 
1088

 Het K.B. van 19 juni 1980 voorziet in het annulatieberoep bij de chef van de generale staf tegen 
elke eindbeslissing. Dat de militair de tuchtprocedure niet volledig hoeft te doorlopen alvorens de chef 
van de generale staf aan te schrijven – met andere woorden, voorafgaandelijk hoger beroep instellen 
hoeft niet – , achtte V. HEYENS merkwaardig (De rechtspleging inzake militaire tucht: een kritische 
evaluatie, onuitgegeven eindverhandeling brevet van militair administrateur, Brussel, 1992, 49). Iedere 
meerdere van een overheid die een straf heeft opgelegd, mag bij ontstentenis van een beroep een 
straf wijzigen, vernietigen of de uitvoering ervan schorsen (wet van 14 januari 1975, artikel 32). 
1089

 Zie infra, ‘De rechtspraktijk – EVRM-toezicht’. 
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vinden in het EHRM-arrest-Ramirez Sanchez.1090 Het Europees Hof hield er rekening 

met het feit dat de (Franse) Raad van State destijds in het penitentiair contentieux 

verzoeken tot vernietiging van maatregelen van inwendige orde steevast niet-

ontvankelijk ratione materiae achtte. Dit neemt niet weg dat het Hof in beginsel zal 

bepalen of de grief van de schending van een EVRM-grondrecht niet uiteengezet had 

kunnen worden voor een (andere) nationale instantie die men redelijkerwijze wel 

bevoegd kan achten.1091  

 

556. Zo eenvoudig is de vaststelling van de schending van artikel 13 EVRM in 

militaribus dus misschien nu ook weer niet: heeft de Raad van State in het arrest-

Bellemans (1999) immers niet de deur op een kier gehouden? Er was inderdaad een 

tweeledig voorbehoud te lezen: enerzijds was in deze casus enkel de militaire tucht aan 

de orde; anderzijds waren de gevolgen van de opgelegde tuchtstraf niet van die aard dat 

een jurisdictioneel toezicht vereist was ingevolge (nader te bepalen) internationaal-

rechtelijke bepalingen met rechtstreekse werking.1092 De boodschap van het arrest-

Bellemans is dat de rechtspraak geen wijziging behoeft: als in een concrete casus een 

verdragsbepaling daadwerkelijke rechtshulp of toegang tot een rechter vereist, zal de 

Raad zich wellicht bevoegd verklaren. Deze beoordeling van de Raad van State kan 

evenwel niet verhelen dat een dergelijke onzekerheid over de (on)bevoegdheid van de 

bestuursrechter moeilijk opgaat.1093 Er zij herhaald dat de Raad van State aldus 

overigens geen oog had voor de maximumstraf, met andere woorden 'l'enjeu initial'.  

  

557. Blijft de vaststelling dat tussen de lijnen van het arrest-Bellemans door te lezen is 

dat de Raad van State zich wel bevoegd acht indien hiertoe op verdragsrechtelijke 

gronden reden is. Onzekerheid is dus troef, wat de bevoegdheid van de Raad van State 

betreft. Het is dan ook de vraag of de militair die, terecht of niet, een schending van het 

EVRM aankaart, zich niet consequent eerst moet richten tot de Raad van State, dit 

uiteraard na het doorlopen van het bestuurlijk beroep waarvan sprake in de artikelen 37 

en 38 van de Tuchtwet. Deze handelswijze zou in beginsel niet afgestraft moeten 

worden door het EHRM, vermits betrokkene aldus de Lidstaat een mogelijkheid meer 
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 EHRM (Grote Kamer) 4 juli 2006, Ramirez Sanchez t. Frankrijk, verzoek nr. 59450/00. 
1091

 T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERICK en E. RIETER, Procederen over mensenrechten onder 
het EVRM, het IVBPR en andere VN-Verdragen, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2008, 37-38. Over de 
vrijheid van meningsuiting in het tuchtcontentieux van de personeelsleden van de Guardia Civil: 
EHRM 22 juni 2000, Linde Falero t. Spanje, verzoek nr. 51535/99. 
1092

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Varia’. R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, 
Bellemans. De Raad van State had artikel 5 EVRM wellicht enkel voor ogen gehad indien de militair 
een (uitvoerbaar) zwaar arrest had opgelopen. 
1093

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
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biedt om een mogelijk onwettig overheidsoptreden te laten corrigeren of sanctioneren. 

De militair mag het wel houden bij de Raad van State-procedure en voor het Europees 

Hof aangeven waarom de invulling die de tuchtoverheid en desgevallend de Raad van 

State erop nahielden, naar zijn oordeel niet verdragsconform was. Indien de Raad zich 

onbevoegd acht en betrokkene er tevergeefs een schending van een materieel EVRM-

grondrecht aangekaart heeft, liggen twee grieven voor de hand, met name enerzijds de 

schending van dat grondrecht en anderzijds de schending van artikel 13 EVRM, 

desgevallend in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM.1094 

  

558. Bij prognoses over het verloop van een EHRM-procedure zal men eveneens voor 

ogen hebben dat een significante wijziging in de nationale rechtspraak nog niet inhoudt 

dat het Europees Hof louter daarom een exceptie omisso medio zal inwilligen. In 

voormeld EHRM-arrest-Ramirez Sanchez had de Grote Kamer oog voor de ommekeer 

in de rechtspraak van de (Franse) Raad van State in het disciplinair contentieux van het 

gevangeniswezen – sinds 30 juli 2003 werden afzonderingsmaatregelen (‘mesures 

d’isolement’) niet meer gelijkgesteld met niet-aanvechtbare maatregelen van inwendige 

orde – . Het Hof stelde evenwel dat ‘il serait souhaitable que (ce revirement) soit mieux 

connu’ en wees de exceptie af omdat deze jurisprudentiële kentering hoe dan ook geen 

retroactieve kracht had voor klager.1095 Even vermeldenswaard, al betrof het een 

betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen, is het EHRM-arrest-Provide; het 

Hof gaf er aan dat een kentering in de rechtspraak van het Italiaanse Hof van Cassatie 

geacht werd een voldoende kenbaarheid te hebben zes maanden na neerlegging ter 

griffie.1096 De practicus zal dit gegeven des te minder veronachtzamen, omdat de 

rechtspraak heden ten dage meer en meer toegankelijk is via internet.1097 Vraag is 

uiteraard of de rechtspraak over de bevoegdheid van de (Belgische) Raad van State in 

de 'kleine' tucht ooit zal wijzigen en, zo ja, hoe een dergelijke jurisprudentiële kentering 

wordt bekendgemaakt. 

 

                                                 
1094

 Indien uiteraard artikel 6 EVRM, dat twee facetten inhoudt – een strafprocesrechtelijk luik en een 
'burgerlijk' luik – van toepassing kan zijn. 
1095

 EHRM (Grote Kamer) 4 juli 2006, Ramirez Sanchez t. Frankrijk, §§ 161 en 166, verzoek nr. 
59450/00, J.L.M.B. 2007, 372-381, noot L. MISSON en L. KAËNS, ‘Suite et fin de l’affaire Ramirez 
Sanchez contre France’. 
1096

 EHRM 5 juli 2007, Provide t. Italië, verzoek nr. 62155/00. 
1097

 Bekendmaking via internet lost niet alles op: er is veeleer sprake van een weerlegbaar vermoeden 
van kennisname, zoals vroeger reeds het geval was met de uitspraak van vonnissen en arresten en 
met de (inmiddels opgeheven) papieren uitgave van het Staatsblad. Men raadplege EHRM 
(beslissing) 7 april 2009, Phserowsky t. België, verzoek nr. 52436/07: onontvankelijk wegens niet-
aanwenden van interne rechtsmiddelen (EVRM, artikel 35); een kentering in de nationale rechtspraak 
over de overheidsaansprakelijkheid (artikel 1382 B.W.) wordt geacht gekend te zijn zes maanden na 
uitspraak. 
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V.IV.I.6. Straf(proces)rechtelijke interferenties 

 

559. Eenmaal artikel 5 EVRM aan de orde wegens een vrijheidsberovende tuchtstraf, is 

het nog een andere vraag of de procedure voor de Raad van State wel een uit te putten 

nationaal rechtsmiddel is, in acht genomen de internrechtelijke bevoegdheidsverdeling 

tussen rechterlijke macht en administratieve rechtscolleges. Indien dit niet het geval is, 

moet men nog weten of een beroep bij de justitiële rechter zinvol en haalbaar is. We 

onderzoeken dit in het volgende hoofdstuk.1098  

 

560. Het volstaat hier op te merken dat het onderzoek van een dergelijke exceptie van 

een Lidstaat samenvalt met het onderzoek van de grief van de mogelijke schending van 

artikel 5 EVRM. Als er sprake is van vrijheidsbeneming in de zin van deze 

verdragsbepaling, is artikel 12 van de Grondwet eveneens aan de orde.1099 Bijgevolg lijkt 

niet de Raad van State, maar wel de justitiële rechter hét ‘aanspreekpunt’ te zijn voor de 

disciplinair vervolgde militair. Met andere woorden, eenmaal artikel 5 EVRM aan de orde 

is wegens een vrijheidsberovende sanctie, kan betrokkene wellicht met reden aanvoeren 

dat men zich toch wel bevindt in een aan de justitiële rechter voorbehouden 

aangelegenheid. Dit is dan een reden te meer om in de stand van de huidige (schaarse) 

rechtspraak de ‘omweg’ via het objectief contentieux (bij de Raad van State) niet te 

moeten doorlopen en voormelde exceptie omisso medio van de Belgische Staat af te 

wijzen.  

 

561. Aannemen dat beroep bij de Raad van State niet hoeft omdat tussenkomst van de 

strafrechter voor de hand ligt, is misschien nu ook weer geen volledig sluitend argument. 

De bevoegdheid van de strafrechter houdt immers nog niet in dat hij zelf, het weze 

ambtshalve of op verzoek, rechtshulp kan bieden tegen het bestuur dat zijn 

strafbevoegdheid als het ware usurpeert, al dan niet met instemming van de 

wetgever.1100 Concreter gezegd: de strafrechter is onbevoegd in de ‘kleine’ tucht omdat 

de tuchtwetgever nu eenmaal (impliciet) heeft bepaald of 'bevestigd' dat de (bestuurlijke) 

tuchtoverheid de eindschakel is in een procedure die nochtans kan uitmonden in 

                                                 
1098

 Infra, ‘De rechtspraktijk’. 
1099

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1100

 Het K.B. van 30 mei 1916 is een voorbeeld van een tuchtreglement dat het aan wettelijke 
grondslag ontbeert in de mate dat de (Belgische) Koning zich niet heeft beperkt tot het uitvoeren van 
de Hollandse tuchtreglementering van 1814-1815. Van machtsoverschrijding bij het opleggen van een 
tuchtstraf was des te meer sprake omdat de Hollandse vrijheidsberovende tuchtsancties in 1831 de 
iure werden opgeheven bij toepassing van artikel 188 van de Grondwet: supra, ‘Toegang tot de 
rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Legaliteitscontrole en prejudiciële procedure’. 
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vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 5 EVRM en artikel 12 van de Grondwet).1101 Men 

geraakt in een padstelling omdat geen enkele rechter bevoegd lijkt te zijn. Welk 

rechtscollege kan optreden en als het ware als nationale EVRM-rechter daadwerkelijke 

rechtshulp bieden, is voor de disciplinair gestrafte militair allicht des te meer een raadsel 

wanneer het bestuur hierover geen uitsluitsel brengt, elke vermeldingsplicht ten spijt; 

meer hierover meteen. 

 

562. In een voorgaand hoofdstuk werd verduidelijkt dat de disciplinair gestrafte militair in 

de periode van het Hollandse tuchtregime, gekenmerkt door menige vrijheidsbeneming, 

zonder schroom had kunnen aanvoeren voor het Hof van Cassatie dat de uitvoerende 

macht zich het prerogatief van de rechterlijke macht had aangematigd.1102 Artikel 12 van 

de Grondwet behield tenslotte het opleggen van vrijheidsbeneming ingevolge schuldig 

gedrag voor aan de justitiële rechter en er was voor het bestuur de verzwarende 

omstandigheid dat de tuchtoverheid was voorbijgegaan aan artikel 188 van de Grondwet 

– de scala tuchtstraffen was de iure fel beperkt want in ieder geval gezuiverd van de 

vrijheidsberovende sancties – .1103 Deze analyse gaat uiteraard minder op indien (men 

aanneemt dat) artikel 12 van de Grondwet in het militair tuchtcontentieux niet aan de 

orde was; in de voorgaande hoofdstukken werd evenwel verduidelijkt dat dit des te 

minder het geval was ingevolge de herkwalificatie van het formeel tuchtrecht tot 

materieel disciplinair of militair strafrecht.1104 Dat deze herkwalificatie kan leiden tot een 

besluit van ongrondwettigheid van de tuchtprocedure, is een reden te meer om er 

aandacht aan te besteden.  

 

563. Men kon dan ook spreken van een attributieconflict ‘avant la lettre’, of beter 

gezegd, ‘selon la lettre de l’article 158 de la Constitution’.1105 De artikelen 12 en 188 van 

de Grondwet waren duidelijk genoeg om te besluiten tot machtsoverschrijding van de 

uitvoerende macht, belichaamd door de militaire tuchtoverheid met als aanhangsel of 

verlengstuk de militaire rechtbank die optrad als administratieve overheid, aldus toch het 
                                                 
1101

 De Besluitwet van 5 april 1916 heft het (Hollandse) beroep bij de krijgsraad op: supra, 
‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Wereldoorlog I’. 
1102

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire rechtbank’. 
1103

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Legaliteitsbeginsel'. 
1104

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Militair strafrecht'. 
1105

 Artikel 158 van de Grondwet luidt: ‘Het Hof van Cassatie doet uitspraak over conflicten van 
attributie, op de wijze bij de wet bepaald.’ Met de term ‘attributieconflict’ heeft men hede ten dage 
conflicten tussen rechterlijke macht en administratieve rechtscolleges voor ogen. Zie eveneens de 
artikelen 33-34 R.v.St.-wet. Men raadplege: W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, Kluwer, 1988, 
302-303. Aanvankelijk omvatte dit wel de bevoegdheidsverdeling tussen de rechterlijke macht en de 
uitvoerende macht die de bevoegdheid van de rechter betwistte en zichzelf bevoegd achtte om een 
beslissing te nemen over een geschilpunt. Zie hieromtrent J.J. THONISSEN, La Constitution belge 
annotée, Bruylant, 1879, p. 324-328, nr. 495-501, evenals M. LEROY, Contentieux administratif, 
Bruylant, 2008, 1077-1078. 
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Hof van Cassatie in een arrest van 23 juni 1873.1106 De naam van het Hof van Cassatie 

in acht genomen, kon dit rechtscollege de verbreking van de betwiste tuchtsanctie na 

een tegensprekelijk debat uitspreken, conform de artikelen 148 en 149 van de Grondwet 

in openbare zittingen.1107 Dat eerst het ‘bestuurlijk’ beroep bij de militaire rechtbank 

doorlopen moest worden, behoefde geen wetsbepaling. Artikel 159 van de Grondwet in 

acht genomen, was er a priori evenmin een beperking in tijd voor de attributieconflict-

vordering, al had wellicht weinig de wetgever belet om daarin te voorzien. 

 

564. Wat er ook van zij, wie artikel 12 van de Grondwet voor ogen heeft, denkt wellicht 

toch aan de strafrechter. Of de vervolgde militair zelf deze justitiële rechter moet 

aanspreken, is dan nog een andere vraag. Het antwoord is ontkennend om nog andere 

redenen dan wat zonet werd aangehaald (namelijk dat de tuchtoverheid de eindschakel 

is). Enerzijds is het in strafzaken in beginsel allerminst aan de vervolgde persoon om 

een (justitiële) rechter te zoeken die hem zal kunnen straffen met een 

vrijheidsberovende sanctie: dit gaat in tegen het vermoeden van onschuld; men 'vervolgt' 

zichzelf bovendien niet, evenmin als men tegen zichzelf moet getuigen; 'vervolgende' en 

'vervolgde' partijen zijn ten slotte twee onderscheiden begrippen.1108 Anderzijds geldt de 

regel, bekend onder het adagium ‘nullum judicium sine lege’.1109 De waarborg van artikel 

12 van de Grondwet moet samengelezen worden met het voorschrift van artikel 13 van 

de Grondwet: 'Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet 

hem toekent.' In strafzaken krijgt deze waarborg een bijzondere betekenis: 'Cette 

dernière disposition signifie que toute personne doit être jugée suivant des règles de 

compétence et de procédure objectivement fixées et ne peut être citée devant une 

juridiction autre que celle prévue par la loi’.1110 Het volstaat vast te stellen dat de wet 

geen rechtsvordering instelt die de justitiële rechter machtigt om een militair disciplinair 

te straffen, ook niet wanneer het bestuur, inzonderheid de tuchtoverheid, dit aanvraagt. 

Dit vindt verklaring in het stramien van het Militair Strafwetboek (1870): er zijn geen 

militaire overtredingen, of, beter gezegd, dergelijke overtredingen worden uitsluitend 
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 Cass. 23 juni 1873, Pas. 1873, I, 236, eensluidend advies van advocaat-generaal Mesdach de ter 
Kiele. Zie eveneens R. DE RYCKERE, ‘Des peines disciplinaires en matière militaire’, J.T. 1889, 721-
722. 
1107

 Supra, 'Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire rechtbank’. 
1108

 De facto is het uiteraard net iets anders wanneer betrokkene moet opkomen tegen een uitvoerbare 
vrijheidsbeneming die de bestuurlijke militaire tuchtoverheid heeft opgelegd. 
1109

 S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005, 110. Hierbij 
is het legaliteitsbeginsel essentieel: ‘Dans un Etat de droit, la création des juridictions doit être l’oeuvre 
de la représentation nationale.’ (R. ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de 
l’homme, Bruylant, 2006, p. 212, nr. 218). 
1110 F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 61-62, nr. 66. 
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binnenskamers afgehandeld door de militaire tuchtoverheid, ook al leidt de 

tuchtvervolging tot vrijheidsbeneming.1111 

 

565. Ingevolge artikel 59 van het Militair Strafwetboek kan bij verzachtende 

omstandigheden de afzetting vervangen worden door tuchtstraffen die opgevoerd 

kunnen worden tot vijfmaal het bij het tuchtreglement bepaalde maximum en kan de 

militaire gevangenisstraf vervangen worden door tuchtstraffen (nvdr: peines 

disciplinaires) die tot het dubbele van het bij het tuchtreglement bepaalde maximum 

opgevoerd kunnen worden.1112 In dat geval spreekt de strafrechter zich uit in (formele) 

strafzaken en is de opgelegde disciplinaire sanctie een correctionele straf.1113 Of de 

militaire rechtbanken steeds (kunnen) voldoen aan de eisen van artikel 6 EVRM, is een 

ander probleem.1114 Deze laatste bevraging is sinds 1 januari 2004 niet meer aan de 

orde ingevolge het opheffen van de militaire rechtbanken, althans in vredestijd.1115 

  

566. Terug naar het militair tuchtcontentieux dat per hypothese aangebracht is voor het 

Europees Hof. Om de zonet toegelichte legaliteitsbezwaren kan de militair in Straatsburg 

wellicht aannemelijk maken dat hij geen justitiële rechter hoefde aan te spreken. Voor 

het EHRM kan hij uiteraard ook verwijzen naar de stelling van krijgsauditeur Y. 

ROGGEN, volgens wie de militaire tuchtoverheid een militaire politierechter was, met 

andere woorden een volwaardige justitiële strafrechter.1116 Van een – bij een 'andere' 

justitiële (straf)rechter – aanvullend uit te putten rechtsmiddel is dan a priori nog minder 

sprake.1117 Aan één ‘strafprocedure’ die de tuchtprocedure per hypothese zou zijn, heeft 
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 Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Na de onafhankelijkheid’. 
1112

 Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Strafrechter en tuchtstraffen’. 
1113

 Cass. 26 mei 1952, Pas. 1952, I, 615. F. GORLE, Militair Strafrecht, Story, 1993, p. 62, nr. 189. 
1114

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire politierechter’. 
1115 De afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd trad in werking op 1 januari 2004: wetten 
van 10 april 2003, K.B. van 10 april 2003 tot inwerkingtreding, B.S. 7 mei 2003, R.W. 2003-2004, 387, 
552. Het principe van de afschaffing was reeds aangenomen bij de grondwetswijziging van 17 
december 2002 (B.S. 31 januari 2003). 
1116

 Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 1971-72, 
937. 
1117

 Iets anders kan het zijn wanneer een justitiële rechter quasi-administratieve handelingen verricht. 
Over het rechterlijk toezicht (van de strafrechter) op een machtiging, van de politierechter aan de 
arbeidsinspectie, om een woning te betreden: Grondwettelijk Hof nr. 171/2008, 3 december 2008. Ten 
slotte: 'De politierechter die iemand ter beschikking van de regering stelt op grond van artikel 13 van 
de wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, verricht een 
administratieve rechtshandeling die aan de Raad van State kan worden onderworpen (zie Cassatie, 4 
mei 1953, Pasinomie 1953, I, 676 en Raad van State arrest nr 12443 van 7 juni 1967). Sedertien heeft 
de wet van 6 augustus 1971 een artikel 6bis ingevoegd in de wet van 27 november 1891. Tegen de 
beslissingen die op grond van artikel 13 worden genomen staan voortaan de rechtsmiddelen open die 
bepaald zijn in het wetboek van strafvordering; het beroep wordt voor de correctionele rechtbank 
gebracht. De Raad van State is dus niet meer bevoegd.' (C. LAMBOTTE, De Raad van State, Heule, 
UGA, 1984, 2de uitgave, 138). Aangehaald in M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, 2008, p. 
318, noot 2, met vermelding van EHRM 18 juni 1971, De Wilde, Ooms en Verzype t. België. 
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de militair voldoende; het is niet aan hem om zich te richten tot een ‘andere’ strafrechter 

die in militaribus overigens geen bevoegdheid heeft. De bevoegdheid van een ‘andere’ 

strafrechter wordt allicht des te minder vermoed omdat een dergelijke toewijzing kan 

ingaan tegen het algemeen verbod ‘non bis in idem’, eenmaal aangenomen dat de 

tuchtoverheid een justitiële rechter is en vastgesteld dat ze volgens de Tuchtwet de 

eindschakel is. De nationale overheid krijgt dan als het ware een koekje van eigen deeg 

door, ondanks amendementen in die zin, in de Tuchtwet van 14 januari 1975 de 

leerstellige rechtsfiguur van de ‘militaire politierechter’ (die vrijheidsbeneming kan 

opleggen) veeleer met kennis van zaken gedoogd te hebben dan met klem 

tegengesproken te hebben door een volwaardige rechtshulp in te stellen om op te 

komen tegen beslissingen van de militaire tuchtoverheid – quod non est – .1118 Of de 

militaire unusrechter die de militaire tuchtoverheid dan zou zijn, wel voldoet aan 

minimale eisen inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid is een 

aandachtspunt in het onderzoek van de grond van de zaak. 

 

567. Dat de tuchtvordering kan leiden tot een straf in de zin van de artikelen 12 en 14 

van de Grondwet, neemt dus niet weg dat de militaire tuchtstraf zich ook aandient als 

een ‘akte’ in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet. Het kan ook moeilijk anders omdat de 

overheid, meer bepaald de wetgever, zich nu eenmaal veroorlooft wat niet toegelaten is, 

met name een voorbehouden bevoegdheid van de justitiële rechter toevertrouwen aan 

het militair bestuur. Zolang (men aanneemt dat) de term ‘akte’ van artikel 14 R.v.St.-wet 

in beginsel de militaire tuchtstraf niet omvat, is een dergelijke uitsluiting niet in 

overeenstemming te brengen met het nationaal non-discriminatie-verbod, met andere 

woorden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.1119 Indien de Raad van State besluit tot 

zijn principiële onbevoegdheid in de ‘kleine’ tucht en geen ander rechtscollege of 

nationale instantie bevoegd is, kan er sprake zijn van de schending van artikel 13 

EVRM. Zowel de sanctie zelf als het daaraan voorafgaand feit, op zich beschouwd, dat 

men een gedraging wil bestraffen, kunnen immers een strijdigheid met een 

verdragsbepaling opleveren; toegang tot een nationale instantie is derhalve meer dan 

wenselijk. Nog problematischer vanuit het rechtsstaat-vereiste wordt het, eenmaal de 

artikelen 5 en/of 6 EVRM van toepassing zijn; dit is zeker het geval zolang de ‘kleine’ 

tucht aan te merken is als materieel disciplinair strafrecht.1120 In klassieke strafzaken kan 

                                                 
1118

 Amendementen om een beroep bij een rechtscollege, namelijk een militaire rechtbank, in te stellen 
werden afgewezen: Parl. St. Kamer 1971-72, nr. 373-9, 12. Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – De 
Belgische Tuchtwet’. 
1119

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
1120

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Militair strafrecht'. 
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de vaststelling dat artikel 6 EVRM geschonden is, ook leiden tot de vaststelling van de 

schending van artikel 13 EVRM wanneer de nationale wetgeving dermate onvolmaakt is 

dat de schending van artikel 6 EVRM niet hersteld kan worden.1121 Er zij opgemerkt dat 

de toepassing van artikel 6 EVRM (wegens de ‘enjeu initial’) niet ipso facto inhoudt dat 

artikel 5 EVRM van toepassing is: dit laatste veronderstelt een concrete 

vrijheidsbeneming; bovendien kan artikel 6 EVRM van toepassing zijn zonder dat er 

sprake is van vrijheidsberovende straffen – men denke aan beduidende pecuniaire 

boetes als maximumstraf – .1122 

 

 

V.IV.I.7. Vermeldingsplicht 

 

568. Het voorbehoud van de Franse Staat voor de militaire tucht betreft formeel enkel 

de artikelen 5 en 6 EVRM. ‘Dans la mesure où (la réserve) ne mentionne pas l’article 13, 

se pose la question de savoir si le recours hiérarchique prévu au sein de l’armée satisfait 

aux exigences d’un recours effectif’.1123 Aan een klager die de interne rechtsmiddelen 

had uitgeput, merkte de ECRM op dat Frankrijk een voorbehoud had gemaakt voor de 

artikelen 5 en 6 EVRM en dat het niet opging om dit te omzeilen door het aanvoeren van 

de schending van artikel 13 EVRM.1124 De combinatie van artikel 13 EVRM met een 

andere verdragsbepaling dan de artikelen 5 en 6 EVRM, gaat daarentegen op. Een 

voorbehoud geldt bovendien enkel voor de wet die van toepassing was op het ogenblik 

van de ratificatie en tevens toegelicht werd in het voorbehoud.1125 Het voorbehoud van 

Frankrijk voor de artikelen 5 en 6 EVRM is dus ondertussen vervallen na het aannemen 

van de wet ‘n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires’.1126 

Hiermee is uiteraard nog niet gezegd dat de afhandeling van het contentieux van de 

Franse 'kleine' tucht verdragsconform is, ook al verklaart de (Franse) Raad van State 

zich sinds het arrest-Hardouin bevoegd.1127 

 

                                                 
1121

 EHRM 10 mei 2007, Vurankaya t. Turkije, verzoek nr. 9613/03. 
1122

 Infra, ‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
1123

 L. POITVIN-SOLIS, L’effet des jurisprudences européennes sur la jurisprudence du Conseil d’Etat 
français, L.G.D.J., 1999, p. 543, noot 33. 
1124

 Decision on the admissibility, ECRM 4 juli 1984, D. t. Frankrijk, verzoek nr. 10127/82. 
1125

 J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2007, p. 779, nr. 
672. 
1126

 JORF 26 maart 2005. Artikel 92, 21° heft de wet nr. 72-662 van 13 juli 1972 (portant statut général 
des militaires) op. Voor een samenvatting: J.L. PISSALOUX, ‘Le nouveau statut général des militaires: 
une adaptation bienvenue mais sans bouleversement’, Droit administratif – Revue mensuelle 
LexisNexis Jurisclasseur, augustus-september 2005, 12-18. 
1127 C.E. (fr.) nr. 107.766, 17 februari 1995, Hardouin, Rec.Déc.C.E. 1995, 82 e.v. Zie supra, 'Het 
militair tuchtcontentieux – Place Royale'. 
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569. België heeft geen voorbehoud gemaakt voor de artikelen 5, 6 en 13 EVRM. Het 

beroep bij de chef van de generale staf voldoet niet aan de vereiste van 

onafhankelijkheid, voorgeschreven door artikel 13 EVRM, evenmin als het voldoet aan 

artikel 146 van de Grondwet. Het beroep bij rechtscolleges zoals de Raad van State of 

de justitiële rechter, voldoet daarentegen aan artikel 13 EVRM, dit uiteraard voor zover 

deze of gene rechter bevoegd is. Er zijn ons geen elementen bekend die bevestigen dat 

de militaire overheid bij de kennisgeving van een militaire tuchtstraf een rechtscollege 

vermeldt; op zich is dit uiteraard niet verwonderlijk wanneer men het leerstuk van de 

jurisdictionele immuniteit van het bestuur in de ‘kleine’ tucht voor ogen heeft. 

 

570. Quid wanneer de tuchtoverheid in beroep bij de kennisgeving van de militaire 

tuchtstraf, per hypothese een ‘akte’ van een ‘administratieve overheid’, nalaat om de 

jurisdictionele beroepsmogelijkheid te vermelden? Dit is weliswaar een wettelijke 

verplichting ingevolge de Raad van State-wet en de wet van 11 april 1994, maar 

voorwaarde is wel dat een rechter bevoegd is.1128 Er is dan nog minder reden om een 

exceptie omisso medio, opgeworpen door de Belgische Staat voor het Europees Hof, in 

te willigen. Het EVRM stelt zo’n vermelding weliswaar niet met zoveel woorden in, maar 

wanneer het nationaal recht in deze verplichting voorziet, verbeurt een Lidstaat in 

beginsel zijn verweerrecht voor het Hof door er tijdens de nationale procedure geen 

gevolg aan te geven en de rechtzoekende in de onzekerheid te laten. Dit verzuim gaat 

des te minder door de beugel omdat een Lidstaat die in de nationale wet een 

vermeldingsplicht opneemt, niets minder dan gevolg geeft aan de Resolutie (77) 31.1129 

Dit neemt niet weg dat men uiteraard maar kan vermelden wat er is.1130 Een passend 

realiteitsbesef gebiedt het eveneens aan te nemen dat de overheid niet altijd bereid zal 

zijn om te vermelden wat hoort en dat de tijd zelden in haar nadeel speelt.1131 

 

                                                 
1128

 Soms vermeldt het bestuur dat beroep bij de justitiële en de administratieve rechter mogelijk is; 
betrokkene is hiermee uiteraard niet altijd veel wijzer en het is maar de vraag of zelfs een advocaat de 
subtiliteiten van de dualistisch opgevatte jurisdictionele rechtsbescherming beter kent en begrijpt dan 
het bestuur. Voor een voorbeeld van een dubbele verwijzing buiten het tuchtcontentieux: R.v.St. nr. 
167.674, 12 februari 2007, S.A. Compagnie Continentale (France). 
1129

 In Luxemburg: ‘Le législateur luxembourgeois a fidèlement suivi la résolution (77) 31 sur la 
protection des administrés en rapport avec les actes des autorités administratives en adoptant la loi du 
1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.’ (R. NOTHAR, La procédure 
administrative non contentieuse, Service Central de Législation – 2002 – Luxembourg, 11). 
1130

 De vermelding van een welbepaald rechtscollege kan een vergissing zijn: R.v.St. nr. 181.160, 17 
maart 2008, Dassonville (terugbetaling vormingskosten na ontslag). 
1131

 ‘Pour des raisons de stratégie contentieuse, l’auteur de la décision peut estimer préférable de 
laisser courir les délais de recours plutôt que de susciter les actions contentieuses en mentionnant les 
voies de recours.’ (A. CLAEYS, ‘Une nouvelle remise en cause de la théorie de la connaissance 
acquise’, AJDA 2003, p. 43, noot onder C.E. (fr.), nr. 229.843, 8 juli 2002, Hôpital local de Valence). 



 371 

571. Dwingende resolutie of niet, artikel 5 EVRM stelt als verdragsrechtelijke lex 

specialis hogere eisen in die zin dat de persoon wiens vrijheid wordt ontnomen, terdege 

ingelicht moet worden waarom dit gebeurd is. Indien de overheid nalaat de eigen 

regelgeving inzake het meedelen van de beslissing na te leven, kan aangenomen 

worden dat betrokkene geen beroep kon instellen en besloten worden dat artikel 5, § 1 

(f) EVRM geschonden is, nu de vrijheidsbeneming niet eens verlopen is volgens het 

nationale boekje.1132 

 

 

V.IV.I.8. Volwaardige toetsing? 

 

572. De militaire tuchtoverheid is geen justitiële rechter, en evenmin een administratief 

rechtscollege. De Raad van State, hoewel geen rechter in de zin van artikel 12 van de 

Grondwet, kan overeenkomstig artikel 14 R.v.St.-wet buiten formele strafzaken een 

‘akte’ van een ‘administratieve overheid' vernietigen wanneer dat bestuur zich in de 

plaats stelt van de justitiële rechter. Van een dergelijke machtsoverschrijding is sprake 

wanneer de bestuurlijke tuchtoverheid een vrijheidsberovende straf oplegt waarvoor de 

wet niet eens in een jurisdictioneel toezicht met volle rechtsmacht heeft voorzien. Het is 

niet anders wanneer een tuchtsanctie wordt opgelegd in het kader van een procedure 

die kan uitmonden in een dergelijke (bestuurlijke) vrijheidsbeneming.1133 In het vorige 

hoofdstuk werd verduidelijkt hoe de bevoegdheid van de Raad van State past in een 

dualistisch opgevatte jurisdictionele rechtsbescherming waarbij de artikelen 12, 158 en 

160 van de Grondwet nopen tot andere inzichten dan wat het klassieke leerstuk over de 

algemene artikelen 144 en 145 van de Grondwet voorschrijft.1134 

  

573. Is artikel 13 EVRM nageleefd, eenmaal de Raad van State het verzoekschrift tot 

annulatie van een militaire tuchtstraf ontvankelijk verklaart of zich in een concrete casus 

in ieder geval bevoegd acht om een militaire tuchtstraf te vernietigen? Is er met andere 

woorden dan daadwerkelijke rechtshulp? Aangenomen wordt dat in een aantal gevallen 

de rechtmatigheidscontrole van een bestuursbeslissing en, in voorkomend geval, haar 

vernietiging in beginsel échte bescherming levert: dit kan het geval zijn bij voor de burger 

belastende bestuurshandelingen, waaronder tuchtsancties.1135 Er lijken des te minder 

                                                 
1132

 Men raadplege EHRM 14 februari 2008, Hussain t. Roemenië, verzoek nr. 12338/02. 
1133

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Legaliteitscontrole en 
prejudiciële procedure’. 
1134

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafrechtsbedeling en ‘Toegang tot de rechter: 
aanvullende internrechtelijke evaluatie – Rechtsherstel en dualisme’. 
1135

 C. BERX, o.c., p. 119, nr. 238. 



 372 

problemen te zijn wanneer men aanneemt, met bewoordingen van het Grondwettelijk 

Hof in het tuchtcontentieux van de politiediensten, dat ‘uit de rechtspraak van de Raad 

van State blijkt dat het hoogste administratief rechtscollege mits inachtneming van de 

discretionaire beoordelingsmacht van de overheid de volwaardige toetsing doorvoert 

zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen met inbegrip van het beginsel 

van behoorlijk bestuur’.1136  

 

574. Zo eenvoudig is dit alles nu ook weer niet, niet het minst omdat de vraag over de 

omvang van het administratiefrechtelijk toezicht pas zin heeft als de Raad van State zich 

inderdaad bevoegd verklaart of dan toch inzake de ‘kleine’ tucht een verzoekschrift tot 

vernietiging van een militaire tuchtstraf niet meer principieel niet-ontvankelijk verklaart. 

Dan determineert de wijze waarop de Raad van State zijn bevoegdheid concreet invult, 

wellicht het finale antwoord over de aangeboden daadwerkelijke rechtshulp.  

 

575. Ondermaats is in ieder geval een beoordeling zoals de burgerlijke rechter er ooit 

een gaf in een zeldzame tuchtcasus waarin hij zich bevoegd achtte, namelijk dat ‘eiser 

hangt voor de betwiste feiten af van de militaire autoriteiten’.1137 Dit kan in militaribus 

best zo zijn, maar louter daarom zich onthouden van enig toezicht op het 

overheidsoptreden is allicht een stap te ver; het verschil tussen 'droit à un juge' en 'droit 

à un jugement' lijkt dan overigens wat zoek. Reeds in 1949 – vóór de ondertekening van 

het EVRM, laat staan de ratificatie – noteerde J. DE MEYER dat geen enkele tuchtstraf 

onttrokken kon worden aan een legaliteitstoezicht.1138 Desgevallend was het 

legaliteitstoezicht op het doen en laten van de militaire overheid beperkter of 

schroomvoller dan in andere geschillen van bestuur, maar niets verantwoordde de 

volstrekte ‘onbevoegdheid’ van de Raad van State in de ‘kleine’ tucht, aldus nog de 

auteur. Vanuit het oogpunt van transparantie en duidelijkheid is het wellicht beter dat de 

                                                 
1136

 Arbitragehof nr. 4/2001, 25 januari 2001, B.8.4.7.1. Eveneens nr. 54/2001, 8 mei 2001, B.S. 23 mei 
2001, T.B.P. 2002, 357, B.10.4., nr. 66/2002, 28 maart 2002, B.6., B.S. 18 juni 2002. Het pad was 
eerder in die zin geëffend met het arrest nr. 113/98 van 4 november 1998 (B.S. 25 november 1998, 
T.B.P. 1999, 199-201): ‘Voorts kan de Minister geen andere tuchtstraffen opleggen dan die waarin 
reeds in de wet is voorzien, is hij als tuchtoverheid gehouden door de algemene beginselen die voor 
elke tuchtoverheid gelden en staan tegen zijn beslissingen net zoals tegen de beslissingen van de 
rijkswachtoverheden rechtsmiddelen open' (B.7.2.). Zie ook Arbitragehof nr. 164/2002, 13 november 
2002. Dat een wet niet in procedurele waarborgen voorziet, leidt niet noodzakelijk tot een discriminatie 
omdat de beginselen van behoorlijk bestuur een aantal waarborgen inhouden waaronder de 
hoorplicht, en omdat de Raad van State op de naleving ervan toeziet: Arbitragehof nr. 139/2006, 14 
september 2006, B.9.1.  
1137

 Rb. 1ste Aanleg (Brussel), 4 oktober 1990, aangehaald in V. HEYENS, o.c., 63. Zie supra, ‘Het 
militair tuchtcontentieux – Tuchtstraffen en rechterlijke macht’. 
1138 J. DE MEYER, noot onder R.v.St. nr. 117, 31 augustus 1949, Segers en nr. 118, 31 augustus 
1949, Laforêt, R.W. 1949-50, 866-868. De rode draad van dit betoog is later te lezen in de dissenting 
opinion van rechter J. De Meyer bij EHRM 22 februari 1996, Putz t. Oostenrijk, verzoek nr. 
57/1994/504/586. 
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rechter zich eenvoudigweg onbevoegd verklaart in plaats van verwachtingen op te 

wekken die hij niet kan, wil of mag inlossen. 

 

576. Wat er ook van zij, een 'volwaardige toetsing' in ambtenarenzaken is nog geen 

toetsing met volle rechtsmacht zoals gangbaar in strafzaken. De strafrechter houdt het 

immers niet bij een toetsing van de bestuurlijke sanctie aan de wet, dit met inachtneming 

van de discretionaire beoordelingsmacht van de overheid; hij zal integendeel zelf een 

oordeel vellen over het mogelijke misdrijf zonder gehouden te zijn aan beslissingen of 

vorderingen van het bestuur; hem komt als het ware een discretionaire bevoegdheid toe 

om te straffen, zij het binnen de krijtlijnen van de wet en met inachtname van de 

algemene beginselen van het strafrecht.  

 

577. Een dergelijk a priori geoorloofd verschil in rechtsmacht (die gangbaar is bij de 

jurisdictionele afhandeling van respectievelijk ‘ambtenarenzaken’ en ‘strafzaken’) 

impliceert nog niet dat buiten strafzaken de legaliteitstoetsing zonder meer beperkt mag 

zijn, niet het minst wanneer de rechter, wie het ook weze, zich moet uitspreken over zijn 

bevoegdheid en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Deze twee essentiële 

gegevens bepalen tenslotte de toegang tot een rechter of diens tussenkomst mee; 

vanuit het standpunt van verzoeker sluiten ze deze rechtshulp in het slechtste geval uit. 

Zo is er van administratiefrechtelijke volle rechtsmacht bezwaarlijk sprake wanneer de 

Raad van State onvoldoende oog heeft voor de maximumstraf en enkel de gevolgen van 

de opgelegde sanctie in aanmerking neemt om te bepalen of de bevindingen van het 

onderzoek over de bevoegdheid of de ontvankelijkheid op grond van een ‘nationale’ 

analyse in overeenstemming zijn met nader te bepalen verdragsbepalingen.1139 

Concreet betreft dit het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire 

tuchtstraffen in het objectief contentieux, zoals de Raad van State heeft verduidelijkt in 

het arrest-Bellemans (1999). Er is van administratiefrechtelijke volle rechtsmacht geen 

sprake, niet meteen omdat het leerstuk van de marginale controle zich ertegen verzet, 

wel omdat volle rechtsmacht enerzijds toegang tot een rechter of daadwerkelijke 

rechtshulp veronderstelt en anderzijds een inperking van het toepassingsgebied van de 

artikelen 6 en 13 EVRM op grond van het criterium van de opgelegde sanctie niet 

zomaar toelaat. Voorwaarde is uiteraard dat minstens één beider verdragsbepalingen 

van toepassing is; wat artikel 6 EVRM betreft, is de maximumsanctie wel degelijk een 

                                                 
1139

 'Les effets de la punition contestée ne sont, en l’espèce, pas tels que l’absence de recours 
juridictionnel serait contraire à une norme internationale directement applicable.' (R.v.St. nr. 79.640, 
31 maart 1999, Bellemans). 
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belangrijk gegeven waarmee men rekening moet houden bij het beantwoorden van de 

vraag naar de toepasbaarheid van deze verdragsbepaling. 

  

578. We herinneren eraan dat naar het oordeel van de Afdeling Wetgeving van de Raad 

van State de Afdeling Bestuursrechtspraak, in het licht van de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof over administratieve geldboeten, niet beschouwd kan worden als een 

rechtscollege met volle rechtsmacht.1140 Er is, a fortiori, geen reden om er anders over te 

oordelen in het contentieux van de ‘kleine’ tucht, omdat militair tuchtrecht nog steeds 

disciplinair strafrecht is en er sprake is van straffen (in de zin van de artikelen 12 en 14 

van de Grondwet) die vrijheidsbeneming kunnen inhouden.1141 Een volwaardige 

administratiefrechtelijke volle rechtsmacht volstaat dus niet.1142 Dit is evenwel nog geen 

reden om zich louter daarom onbevoegd te verklaren, tenzij de nationale wet de 

bevoegdheid van de Raad van State – in beginsel uitdrukkelijk – uitsluit dan wel een 

ander volwaardig rechtscollege aanwijst. Al oogt een onvolmaaktheid in de 

rechtsbescherming niet altijd even fraai, het halflege glas is er ook halfvol. Eenmaal hij 

zich bevoegd acht, kan de Raad van State een legaliteitstoezicht uitoefenen waarop in 

beginsel het leerstuk van de marginale controle als het ware geen vat heeft: men denke 

aan het onderzoek van grieven van onbevoegdheid of verjaring, schending van de 

rechten van verdediging, miskenning van de taalwetgeving, allerlei middelen die 

overigens ook ambtshalve kunnen en moeten worden opgeworpen.1143 Het is niet anders 

voor het onderzoek van de overeenstemming van de tuchtprocedure met het EVRM en 

het IVBPR. Maar nogmaals, de Raad van State moet zich in beginsel eerst bevoegd 

achten en het verzoekschrift ontvankelijk bevinden. 

  

579. Zo eenvoudig is dit beslissingsschema nu ook weer niet. Bij wijze van beeldspraak 

hebben we eerder aangegeven dat vóór de ondertekening van het EVRM, a fortiori vóór 

de ratificatie ervan, de Raad van State als het ware oog had voor de (werkelijke) 

                                                 
1140

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 
904, nr. 1302, noot 96.  
1141

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1142

 Over het onderscheid tussen volle rechtsmacht in burgerlijke zaken en in strafzaken: F. SUDRE en 
C. PICHERAL, La diffusion du modèle européen du procès équitable, Parijs, La documentation 
française, Institut de droit européen des droits de l’homme, 2003, 212. Eveneens: F. MICHIELS en B. 
DE WAARD, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke punitieve sancties, Den Haag, Boom Juridische 
Uitgevers, 2007, p. 68-104, nr. 4.5. Ten slotte: K. GRABARCZYK, ‘La conventionnalité du régime des 
sanctions administratives au regard de l’article 6, § 1 de la Convention EDH’, JCP / La Semaine 
juridique, n° 20, 13 mei 2009, noot bij Conseil d’Etat (fr.) (Ass.) 16 februari 2009, nr. 274000, Société 
ATOM. 
1143

 Zie A. WIRTGEN, Afdeling Administratie – Middelen en het ambtshalve aanvoeren van middelen in 
het bijzonder, die Keure, 2004, 538 p. Eveneens: R.v.St. nr. 192.265, 8 april 2009, Labruyère, 
schending van de taalwetgeving; nr. 193. 386, 18 mei 2009, Simon, onbevoegdheid van een 
‘tuchtoverheid’. 
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strafrechtelijke aard van de beslissing. In ‘zuiver disciplinaire’ aangelegenheden vond de 

rechtzoekende militair geen rechter die de zaak ten gronde kon onderzoeken, maar er 

bestonden ‘niet-disciplinaire’ motieven die de (aan de wetgever toegeschreven) 

bezorgdheid tot vrijwaren van de tucht in de gelederen overstegen en een onderzoek 

van de grond van de zaak verantwoordden.1144 Hoe uitmaken of de motieven van de 

overheid louter disciplinair waren, verduidelijkte de Raad van State niet; wellicht had hij 

telkenmale oog voor het administratief dossier.1145 De zeldzame casussen waarin de 

Raad van State zich bevoegd achtte, wezen wel uit dat aldus aan de bestuursrechter 

niet werd gevraagd om in de ‘kleine’ tucht te fungeren als tuchtrechter of strafrechter, 

maar wel om buiten formele strafzaken als ‘klassieke’ annulatierechter een eenzijdige 

administratieve rechtshandeling te toetsen op overeenstemming met het geldende recht.  

  

580. Eenmaal de Tuchtwet van 14 januari 1975 van toepassing, luidde het dat de 

militaire tuchtstraf een niet-aanvechtbare maatregel van inwendige orde van bijzondere 

aard was, meer bepaald ‘une mesure d’ordre intérieur à caractère spécifique’.1146 Aan de 

betrokken militair kwam het dus wellicht toe om via de aangevoerde middelen aan te 

tonen dat de formele tuchtstraf toch iets anders inhield, dit om toch een rechterlijk 

toezicht af te dwingen. Dit kan best zo zijn, maar men kan in ieder geval moeilijk van de 

militair verwachten dat hij aantoont dat de betwiste rechtshandeling een verkapte 

tuchtsanctie is. Later verklaarde de Raad van State in het arrest-Bellemans (1999) een 

verzoekschrift tot vernietiging van een militaire tuchtstraf van twee dagen eenvoudig 

arrest niet-ontvankelijk, overwegende dat 'les faits ressortissent de la discipline sensu 

stricto' en ‘considérant que les effets de la punition contestée ne sont, en l’espèce, pas 

tels que l’absence de recours juridictionnel serait contraire à une norme internationale 

directement applicable’.1147 Nogmaals was de beoordeling van de bevoegdheid of 

ontvankelijkheid ondergeschikt aan de grond van de zaak. 

 

581. Zonet werd aangehaald dat de Raad van State mits ze zich houdt aan de 

discretionaire beoordelingsmacht van de overheid een volwaardige toetsing doorvoert 

                                                 
1144

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Maatregelen van inwendige orde’. 
1145

 ‘La peine infligée par le commandant du premier corps d’armée à Laforêt a ces caractères. L’arrêt 
ne dit pas les raisons pour lesquelles Laforêt s’est vu infliger cette punition: il est cependant certain 
que cette peine lui a été infligée par un supérieur hiérarchique au moment de la constatation par ce 
dernier du fait qu’il jugeait répréhensible, et ce en application du règlement de discipline.’ (F. REMION, 
noot onder R.v.St. nr. 118, 31 augustus 1949, R.J.D.A. 1949, 204). 
1146 R.v.St. nr. 35.646, 20 oktober 1990, Deramaix, nr. 37.606, 11 september 1991, Lambert, T.B.P. 
1993, 54 en J.L.M.B. 1992, 253, noot D. BATSELE. In het arrest nr. 29.347, 17 februari 1988, 
Bougard, oordeelde de Raad van State dat ontslag van ambtswege en militaire tuchtstraffen 
‘présentent une nature différente’. 
1147

 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. 
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zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen met inbegrip van het beginsel 

van behoorlijk bestuur. Voormelde verduidelijking van het Grondwettelijk Hof over het 

tuchtcontentieux van de politiediensten, hoe goed ook bedoeld, kan dus de specifieke 

onvolmaaktheden van de rechtsbescherming in de ‘kleine’ tucht niet verhelen, namelijk 

de toegang tot een rechter of dan toch daadwerkelijke rechtshulp. Door in de schaarse 

rechtspraak voorbij te gaan aan het criterium van de inzet van het geschil om zich al dan 

niet bevoegd te verklaren, beperkt de bestuursrechter tevens een belangrijke 

bescherming die conform het Engel-leerstuk (1976) de vervolgde persoon toekomt, 

namelijk toegang tot een rechter met volle rechtsmacht in functie van de zwaarste 

(vrijheidsberovende) sanctie, met andere woorden het criterium van de ‘enjeu initial’ (‘at 

stake’). Nog anders gezegd, de woorden ‘les effets de la punition contestée’ houden een 

beperking in die een belangrijk criterium van het Engel-leerstuk veronachtzaamt. Of er 

steeds effectief rechtsherstel is zonder administratief of burgerlijk kort geding, kan men 

pas met betere kennis van zaken onderzoeken na uitgeklaard te hebben of de artikelen 

5 en 6 EVRM van toepassing (kunnen) zijn in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen, en in bevestigend geval in welke mate. 

  

582. Het criterium van de maximumsanctie is niet alleen een essentieel gegeven voor 

het Engel-leerstuk. In het arrest-Landolt (2006) herinnert het EHRM eraan dat om te 

bepalen of het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM aan de orde is, men oog moet hebben 

zowel voor de opgelegde maatregel als voor een mogelijke zwaardere sanctie, zoals in 

deze casus de schorsing van de uitoefening van het beroep.1148 Voorwaarde is uiteraard 

wel dat artikel 6, 1ste lid EVRM, opgevat als burgerprocesrechtelijke bepaling, van 

toepassing is. Al wijst een klassieke invulling van deze verdragsbepaling uit dat dit 

laatste onwaarschijnlijk is in de 'kleine' tucht, toch zal men dat niet voetstoots aannemen, 

ook al wenste men kort van stof te zijn. Meer dus hierover in een volgende afdeling. 

 

 

V.IV.I.9. Recht op recht en dualisme 

 

583. Last but not least is het nog de vraag of de ‘volwaardige toetsing’ van de 

bestuursrechter wel kan voldoen aan het EVRM, eenmaal men er het arrest-Saz op 

naleest.1149 Een gedetineerde betwistte een ordemaatregel. De Raad van State verwierp 

de schorsingsaanvraag om verschillende redenen. Enerzijds strekte de maatregel er niet 

                                                 
1148

 EHRM 31 augustus 2006, Landolt t. Zwitserland, verzoek nr. 17263/02. 
1149

 R.v.St. nr. 156.922, 27 maart 2006, Saz, T.B.P. 2007, 554, noot. 
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uitsluitend of hoofdzakelijk toe betrokkene te straffen wegens disciplinaire 

tekortkomingen en was de betwisting derhalve zaak van de rechterlijke macht. 

Anderzijds – daarom vermelden we dit arrest in deze afdeling – was de Raad van State 

‘niet bevoegd om kennis te nemen van middelen waarin een verzoeker doet gelden dat 

de bestreden beslissing een schending van zijn subjectieve rechten uitmaakt’. Met de 

verduidelijking, essentieel in dit onderzoek, ‘dat, alleszins, in zoverre verzoeker tevens 

aanvoert dat die maatregelen op zichzelf een schending uitmaken van de rechten welke 

het EVRM of andere supranationale en nationale rechtsregels hem waarborgen, de 

bevoegdheid om daarover te oordelen geacht moet worden aan de gewone rechter te 

behoren; dat dit laatste trouwens wordt bevestigd doordat beide partijen verwijzen naar 

uitspraken van de gewone rechtsmachten over dergelijke rechten, hetgeen dus aantoont 

dat deze zich op dat stuk niet onbevoegd verklaard hebben.’  

  

584. Dat de justitiële rechter toezicht kan houden op de naleving van het EVRM, is een 

positieve zaak en een geruststelling. Dat de bestuursrechter aanneemt dat er 

(subjectieve) rechten zijn die ‘het EVRM of andere supranationale en nationale 

rechtsregels hem waarborgen’, is wellicht een dermate evidentie dat het inderdaad niet 

slecht is om hieraan te herinneren. Een gegeven waarmee misschien niet elke 

raadsman rekening houdt daarentegen is het besluit van de bestuursrechter dat hij zijn 

bevoegdheid moet afwijzen wanneer verzoeker aangeeft, ter ondersteuning van zijn 

vordering, dat een EVRM-bepaling is geschonden en dat het aangehaalde grondrecht 

hem zonder discussie toekwam. Klassiek wordt overigens aangenomen dat (klassieke) 

grondrechten in hun oorspronkelijke niet-subjectiefrechtelijke betekenis een in rechte 

inroepbare onthoudingsplicht voor de overheid inhouden.1150 We hebben eerder 

betwijfeld dat er met deze verplichting nooit enig subjectief recht, het weze nog een 

afweerrecht, in hoofde van de burger kan overeenkomen.1151 Het Saz-besluit is des te 

meer onverwacht wanneer men leest dat ‘een zeer positieve – al te zeer miskende – 

kant van ‘s Raads werking ligt in zijn scherpe, nooit aflatende aandacht voor de 

bescherming van de rechten van de mens en van de persoonlijke vrijheden’.1152  

 

585. Men kon uiteraard in de casus-Saz niet aannemen dat er geen rechtshulp was: 

tenslotte was de justitiële rechter bevoegd, aldus toch de partijen. Een vraag die het 

arrest-Saz dan wel oproept, is of het indienen van een beroep bij de bestuursrechter 

aangewezen is, eenmaal de inzet van het geschil grondrechten betreft. Een andere 
                                                 
1150

 C. KORTMANN, Constitutioneel recht, Deventer, Kluwer, 2008, 393. 
1151

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Rechtsherstel en 
dualisme’. 
1152

 C. LAMBOTTE, Le Conseil d’Etat, UGA, Heule, 1984, 24. 
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vraag is het te weten of een dergelijk curiosum geen reden te meer is om het ‘klassieke’ 

leerstuk van het werkelijk voorwerp te herzien en aan te nemen dat het even klassiek 

algemeen objectief contentieux sinds 1993 een (quasi-)grondwettelijke lex specialis is: 

wanneer verzoeker de vernietiging van een ‘akte’ van een ‘administratieve overheid’ 

aanvraagt, is de Raad van State bevoegd en vermag hij, desgevallend ambtshalve, deze 

bestuurshandeling te toetsen aan het EVRM.1153 

  

                                                 
1153

 Over het karakter van openbare orde: R.v.St. nr. 195.080, 3 juli 2009, Jacmin. 
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V.IV.II Vrijheidsbeneming en strafvervolging  

  
Artikel 5 EVRM bepaalt dat niemand van zijn vrijheid kan worden beroofd, behalve in 
welbepaalde gevallen en langs gerechtelijke weg, onder meer wanneer iemand op rechtmatige 
wijze wordt opgesloten na een veroordeling door een daartoe bevoegde rechtbank of om geleid 
te worden voor de bevoegde autoriteit met jurisdictionele bevoegdheid wanneer redelijke termen 
aanwezig zijn om te vermoeden dat hij een strafbaar feit heeft begaan.  
 
Artikel 5 EVRM is geschonden zolang uitsluitend het bestuur betrokken is bij het opleggen van 
een vrijheidsberovende tuchtstraf en geen van voormelde doelstellingen aan de orde is. 
 
Verder verplicht artikel 6 EVRM de Staat, bij het vaststellen van burgerlijke rechten en 
verplichtingen of het bepalen van de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging, om een 
aantal waarborgen voor een behoorlijke rechtsbedeling in acht te nemen. Het EHRM heeft het 
begrip ‘matière pénale’ van artikel 6 EVRM nader omschreven in de casus-Engel, die betrekking 
had op de tucht in de Nederlandse krijgsmacht. Het Hof stelde in 1976 drie ‘alternatieve’ criteria 
voorop: (i) de kwalificatie van de overtreden norm volgens het interne recht – het vermoeden van 
EVRM-sanctie komt de formele strafrechtelijke straf toe - ; (ii) de aard van het vergrijp – de 
sanctie die enkel op een doelgroep toegepast wordt, ontbeert in beginsel een 
strafprocesrechtelijke EVRM-kwalificatie - ; (iii) de aard en de ernst van de sanctie – een vangnet 
om sancties voor een bepaalde doelgroep te upgraden tot een EVRM-sanctie - . 
 
Is van toepassing het gehele artikel 6 EVRM wanneer de maximumstraf vrijheidsbeneming 
inhoudt of de tuchtschaal een dergelijke sanctie bevat. Zo is het ook als de militair een boete of 
inhouding op zijn wedde kan oplopen, tenzij het quantum van het maximumtarief onbeduidend is. 
 
Weliswaar hebben de artikelen 5 en 6 EVRM geen identiek toepassingsgebied en zijn ze 
respectievelijk een vrijheidsbepaling en een strafprocesrechtelijke bepaling. Toch is er 
overlapping wanneer (i) de vrijheidsbeneming meer is dan een voorlopige maatregel, bedoeld om 
een militair voor een rechter te brengen, en (ii) de maximumsanctie een bepaald quantum bereikt 
– dan is er als het ware eveneens sprake van vrijheidsbeneming in de zin van artikel 6 EVRM - . 
Hierbij zijn nationale kwalificaties een belangrijk gegeven, ook al krijgen de EVRM-bepalingen 
een autonome invulling en kunnen Lidstaten deze bepalingen niet zomaar onwerkzaam maken. 
 
Dat de artikelen 5 en 6 EVRM in beginsel een zelfstandig bestaan leiden, neemt met andere 
woorden niet weg dat strafrechtelijke waarborgen van artikel 6 EVRM wel gelden, eenmaal de 
concrete vrijheidsbeneming (waarvan sprake in artikel 5 EVRM) opgelegd bij wijze van definitieve 
uitspraak en de zwaarste vrijheidsberovende sanctie inhoudt dat er sprake is van een 
strafvervolging. Omgekeerd houdt de toepassing van artikel 6 EVRM (wegens de ‘enjeu initial’) 
niet ipso facto de toepassing van artikel 5 EVRM in: dit laatste veronderstelt een concrete 
vrijheidsbeneming; bovendien kan artikel 6 EVRM van toepassing zijn zonder dat er sprake is van 
vrijheidsberovende straffen – denken we aan beduidende pecuniaire boetes als maximumstraf - .  
 
Vrijheidsberovende sancties ressorteren onder het strafrecht, ‘hormis celles qui par leur nature, 
leur durée ou leurs modalités d’exécution ne sauraient causer un préjudice important’. Er is 
sprake van vrijheidsbeneming zodra men niet meer beschikt over de vrijheid van komen en gaan; 
artikel 12 van de Grondwet schrijft dit voor en waarborgt, ja zelfs vereist, een jurisdictionele 
tussenkomst; het is niet anders voor artikel 6 EVRM en overigens ook voor artikel 5 EVRM.  
 
Een vrijheidsbeneming met een ontoereikend quantum valt misschien op grond van een 
impliciete beperkingsclausule (nog?) net niet onder het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM. 
Dit neemt niet weg dat artikel 14 EVRM wel van toepassing is en geschonden kan zijn, ook al is 
artikel 6 EVRM, per hypothese van toepassing, op zich (net) niet geschonden; het EVRM-
gelijkheidsbeginsel heft als het ware de impliciete beperkingsclausule op en kan een beduidende 
meerwaarde bieden. 
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V.IV.II.1. Artikelen 12, 14 en 157 van de Grondwet 

 

586. In de vorige hoofdstukken hebben we onder meer besloten:1154 

 

- er is sprake van vrijheidsberoving, eenmaal de disciplinair gestrafte militair niet meer 

beschikt over zijn vrijheid van komen en gaan, of buiten de diensturen taken tegen 

zijn wil uitvoert. Dit was het geval met de Hollandse tuchtregeling die de officier 

machtigde om straffen zoals het kwartierarrest tot eenentwintig dagen, het arrest 

zonder acces tot veertien dagen en de cachotstraf tot eenentwintig dagen op te 

leggen. Van vrijheidsbeneming is eveneens sprake voor het zwaar arrest tot vier of 

acht dagen, met of zonder opsluiting in een militair kwartier, en eveneens voor het 

huisarrest – een nieuwigheid van het tuchtreglement van 23 augustus 2005 – en het 

consigne en het eenvoudig arrest, beide uitgevoerd buiten de diensturen. 

  

- de restrictieve invulling van de artikelen 14 en 14, § 1 R.v.St.-wet (respectievelijk 

aangenomen in 1946 en 1999), waardoor aan de militairen deze rechtshulp in de 

'kleine' tucht is ontzegd, schendt het gelijkheidsbeginsel en artikel 13 EVRM, tenzij 

de Tuchtwet (van 14 januari 1975) of een andere formele wet een jurisdictionele 

rechtshulp instelt die een gelijkwaardige rechtsbescherming inhoudt. De wetgever 

kan – artikel 160 van de Grondwet indachtig, in 1999 meer dan ooit – niet geacht 

worden de toegang tot de Raad van State in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen te hebben uitgesloten; de wetgever kan evenmin geacht worden een 

dergelijke uitsluiting te hebben bevestigd, het weze nog op expliciete of impliciete 

wijze.1155 

 

- toegang tot een rechter of dan toch minstens daadwerkelijke rechtshulp was destijds 

des te meer een noodzaak omdat vóór voormelde Tuchtwet het de sanctie van 

vrijheidsbeneming aan een wettelijke grondslag ontbrak: de bestuurlijke Hollandse 

vrijheidsbenemende tuchtstraffen waren ingevolge artikel 188 van de Grondwet de 

iure opgeheven in 1831 en het kwam de Koning niet toe om in 1916 de Hollandse 

tuchtregeling die kracht van wet had, zelf te wijzigen of aan te vullen.1156 

                                                 
1154

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’ en ‘Toegang tot de 
rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en gelijkheidsbeginsel’. 
1155

 Hiermee is nog niet gesteld dat de rechtspraak deze analyse deelt. 
1156

 Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Legaliteitsbeginsel'. 
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587. De bevoegde overheid – de wetgever voor de magistratuur, de krijgsmacht en de 

geïntegreerde politiedienst; de Koning voor het rijksbestuur – heeft in beginsel de 

handen vrij bij de keuze van een tuchtregime. Wanneer ze ervoor kiest om een schuldig 

gedrag te kunnen laten bestraffen met een vrijheidsberovende tuchtstraf, moet ze wel 

het voorschrift van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet in acht nemen.1157 Deze 

grondwetsbepalingen worden niet ipso facto geneutraliseerd door het gegeven dat een 

dergelijke sanctie enkel een bepaalde doelgroep betreft; dat vrijheidsbeneming formeel 

als een disciplinaire sanctie wordt opgelegd, heeft met andere woorden niet de 

annihilatie van de waarborgen van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet tot gevolg. 

  

588. Niets, of dan toch weinig, verplicht de wetgever te voorzien in straffen in de zin van 

de artikelen 12 en 14 van de Grondwet wanneer de gedraging van een ambtenaar, 

militair of magistraat als een tekortkoming aan zijn ambtsplichten of aan de waardigheid 

van zijn ambt beschouwd kan worden. Uitzondering in militaribus zijn allicht het 

oorlogsstrafrecht en het humanitair recht.1158 Paradoxaal of niet, de herkwalificatie van 

het formeel tuchtrecht als materieel disciplinair of militair strafrecht lijkt zelfs een 

welgekomen en eervolle reddingsboei wanneer men nagaat of België niet in te lichte 

sancties heeft voorzien voor een inbreuk op het oorlogsstrafrecht en het humanitair 

recht; eenmaal op het matje geroepen, zal het immers kunnen betogen dat het 

verdragsrecht ernstig genomen werd omdat het nationaal recht tenslotte voorziet in 

vrijheidsberovende sancties.1159 Het gelijkheidsbeginsel kan wat roet in het eten gooien 

wanneer een bepaalde gedraging in alle andere personeelsstatuten enkel disciplinair 

wordt afgehandeld, maar voor militairen uitsluitend strafrechtelijk; dit laatste euvel kan 

dan op overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet getoetst 

                                                 
1157

 In het tuchtcontentieux van de vrije beroepen laat het Grondwettelijk Hof in het midden of het in 
artikel 14 van de Grondwet opgenomen beginsel van de wettigheid van de straf er eveneens van 
toepassing is: GwH. nr. 117/2008, 31 juli 2008, B.13. 
1158

 Over de weerslag van het oorlogsstrafrecht en het humanitair recht: G. COOLEN, Militair 
strafrecht, Deventer, Kluwer, 2008, p. 3-4, nr. 1.3. Over de verplichting om de naleving van artikel 4 
EVRM te verzekeren met strafsancties: EHRM (Grote Kamer) 26 juli 2005, Siladin t. Frankrijk. Over de 
uit internationale normen voortvloeiende noodzaak om discriminaties te bestrijden en de uit het 
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminaties voortvloeiende 
noodzaak om bepaalde handelingen strafbaar te stellen: zie de wet van 10 mei 2007, evenals 
Grondwettelijk Hof nr. 40/2009, 11 maart 2009. 
1159

 Dat een jurisdictioneel toezicht op deze sancties misschien niet voor de hand ligt of zelfs 
onmogelijk is, zal de internationale instantie die de verslagen van de contracterende staten leest, 
misschien nooit vernemen of vermoeden. Men zal er wellicht des te minder graten in zien omdat geen 
enkele nationale wetsbepaling nu eenmaal een jurisdictioneel toezicht op de disciplinaire 
vrijheidsbeneming formeel uitsluit. 
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worden.1160 Al behoudt de wetgever een zekere beleidsvrijheid, toch kan men ten slotte 

evenmin voorbijgaan aan het gegeven dat er in vredestijd geen militaire rechtbanken 

meer zijn.1161 Het bezadelen van de burgerlijke rechtbanken met een bijkomend 

(tucht)contentieux lijkt de facto te hoog gegrepen en is onwaarschijnlijk. Derhalve blijft de 

vraag naar de rechtsbescherming in de ‘kleine’ tucht actueel. 

 

 

V.IV.II.2. De Tuchtwet 

 

589. We evalueren verder de militaire tuchtwet vanuit het aandachtspunt van de 

toegang tot een rechter in functie van deze bouwstenen. Het Engel-leerstuk bevestigt 

het belang van een onderzoek naar de verhouding van het (militair) tuchtcontentieux tot 

de artikelen 5 en 6 EVRM.1162 Wat bepaalt het EVRM? Wat stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens? In deze afdeling beperken we ons tot het onderzoek van de 

items van ‘vrijheidsbeneming’ en ‘strafvervolging’ (in de zin van de artikelen 5 en 6 

EVRM); in de volgende afdeling onderzoeken we of er sprake kan zijn van ‘betwistingen 

over burgerlijke rechten en verplichtingen’ (in de zin van artikel 6, 1ste lid EVRM).1163 

Welke (ruimere) waarborgen het IVBPR biedt, onderzoeken we pas na de meerwaarde 

van het EVRM in het contentieux van de militaire tuchtstraffen toegelicht te hebben.1164 

  

590. Bij de bespreking van de militaire tuchtregeling werd tot nu toe in het midden 

gelaten of het toepassingsgebied van de artikelen 5 en 6 EVRM de militaire tuchtstraffen 

kon omvatten, al gaven we reeds aan dat deze verdragsbepalingen in beginsel aan de 

orde waren zodra er sprake kon zijn van vrijheidsberovende tuchtstraffen.1165 Zo hebben 

we besloten – samengevat – : ‘Er is sprake van vrijheidsberoving, eenmaal de 

disciplinair gestrafte militair niet meer beschikt over zijn vrijheid van komen en gaan of 

buiten de diensturen taken tegen zijn wil uitvoert. Dit geldt niet alleen voor het arrest in 
                                                 
1160

 Zo exclusief is een strafrechtelijke afhandeling nu ook weer niet wanneer het openbaar ministerie 
of de strafrechter de vervolgde militair kan verwijzen naar de korpstucht. De strafrechter kan in 
beginsel de zaak evenwel enkel verwijzen indien er sprake is van een misdrijf, zoniet volgt vrijspraak. 
1161

 Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Nieuwe tuchtwetgeving’. 
1162

 Over het Engel-leerstuk: S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University 
Press, 2005, 13-30. Eveneens: B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke 
rechtsbedeling, Antwerpen, Maklu, 2002, p. 40, nr. 34; J.F. RENUCCI, Droit européen des droits de 
l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2002, p. 246, nr. 127; F. MICHIELS en B. DE WAARD, Rechterlijke toetsing 
van bestuurlijke punitieve sancties, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, p. 14-18, nr. 2.3. 
1163

 Infra, ‘Betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen’. 
1164

 Infra, ‘Meerwaarde van het EVRM’. 
1165

 Verschillende lidstaten van de Raad van Europa hebben bij de ratificatie van het EVRM een 
voorbehoud gemaakt voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 in het militair tuchtcontentieux: J. 
MURDOCH, L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme – Protection de la liberté 
et de la sûreté de la personne, Straatsburg, Raad van Europa, 2003, 117-120. 
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de militaire gevangenis, het kamerarrest, het cachot en thans het zwaar arrest met of 

zonder opsluiting in een militair kwartier, doch eveneens voor het huisarrest en zo is het 

ook voor het consigne en het eenvoudig arrest, uitgevoerd buiten de diensturen’.1166 

Hierbij hadden we artikel 12 van de Grondwet voor ogen. 

 

591. Uit de parlementaire werkzaamheden van de Tuchtwet van 14 januari 1975 blijkt 

dat enkele volksvertegenwoordigers weliswaar een betere overeenstemming met het 

EVRM nastreefden, maar ze hielden er prima facie wel een zonderlinge lezing op na: dit 

Verdrag bekeek de unusrechter met argusogen en vereiste een college dat anoniem 

besliste, aldus toch deze intervenanten.1167 In een vorig hoofdstuk werd verduidelijkt dat 

artikel 157 van de Grondwet weliswaar niet met zoveel woorden verbood om het ambt 

van alleenzetelende rechter toe te vertrouwen aan een militair die voor beperkte duur 

werd aangewezen, evenmin als deze grondwetsbepaling uitdrukkelijk de bevoegdheid 

van een militaire rechtbank beperkte tot het formeel strafrecht en desgevallend het 

tuchtrecht.1168 Maar daarom kon men nog niet besluiten dat een alleenzetelende militaire 

rechter wel toegelaten was, integendeel. Artikel 157 van de Grondwet, in samenhang te 

lezen met het gelijkheidsbeginsel en de grondwettelijke waarborg van benoeming voor 

het leven die de justitiële (beroeps)rechter toekomt, hield een verbod in om een 

dergelijke alleenzetelende militaire rechter in te stellen. Ook de militair heeft recht op 

rechtsbedeling van een minimale kwaliteit en daar hoort nu eenmaal een 

alleenzetelende occasionele of cumulerende ‘militaire politierechter’ niet bij. Er was dus 

meer dan een constante wetgevende praktijk; de collegialiteit in de samenstelling van de 

militaire rechtbanken is in ieder geval in strafzaken een grondwettelijke waarborg die 

enigszins het euvel van een occasionele of cumulerende unusrechter opvangt. 1169 

  

592. Zo is het voor de Grondwet en het is niets anders voor het EVRM. Er zij opgemerkt 

dat de militaire tuchtoverheid sinds 1 januari 2004 nog minder een justitiële rechter kan 

zijn ingevolge het opheffen van militaire rechtbanken in vredestijd.1170 Dat het EVRM wat 

onbekend bleef, blijkt nogmaals uit de bespreking van het wetsontwerp 1087, toen de 

minister van Landsverdediging er nog aan toevoegde: ‘Het militair arrest vervangt de 

tuchtstraf en wordt eveneens een specifieke militaire strafrechtelijke straf (ingevoerd). 
                                                 
1166

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1167

 Parl. St. Kamer 1971-72, nr. 373-9, 12. 
1168

 Supra, 'Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire politierechter'. 
1169

 Vraag is wel of de intervenanten deze bevindingen voor ogen hadden bij het bepleiten van een 
collegiale samenstelling van (disciplinaire) militaire rechtbanken. 
1170 De afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd trad in werking op 1 januari 2004: wetten 
van 10 april 2003, K.B. van 10 april 2003 tot inwerkingtreding, B.S. 7 mei 2003, R.W. 2003-2004, 387, 
552. Het principe van de afschaffing was reeds aangenomen bij de grondwetswijziging van 17 
december 2002 (B.S. 31 januari 2003). 
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Het militair arrest vervangt in feite de tuchtstraf ‘het cachot’. Overeenkomstig de 

bepalingen van het (EVRM) mag dat geen vrijheidsstraf zijn’.1171 Verbiedt het EVRM wel 

cachotstraffen? Wat dan met gevangenisstraffen? Er was kennelijk een misvatting; de 

intervenanten maakten geen dan wel onvoldoende onderscheid tussen, enerzijds, de 

gewaarborgde rechten en vrijheden en, anderzijds, de vereisten inzake het nationaal 

toezicht op de naleving van deze verdragsbepalingen. Vrijheidsstraffen zijn nu eenmaal 

niet verboden, maar ze kunnen enkel opgelegd worden wanneer de wet dit toelaat en 

mits het wettelijk kader dat de Grondwet en de artikelen 5 en 6 EVRM voorschrijven, 

nageleefd wordt.1172 

  

 

V.IV.II.3. Artikelen 5 en 6 EVRM 

 

593. Artikel 5 EVRM bepaalt dat niemand van zijn vrijheid kan worden beroofd, behalve 

in welbepaalde gevallen en langs gerechtelijke weg, bijvoorbeeld wanneer iemand op 

rechtmatige wijze wordt opgesloten na een veroordeling door een daartoe bevoegde 

rechtbank of om geleid te worden voor de bevoegde autoriteit met jurisdictionele 

bevoegdheid wanneer redelijke termen aanwezig zijn om te vermoeden dat hij een 

strafbaar feit heeft begaan.1173 ‘Rechtmatig wil op de eerste plaats zeggen dat de 

vrijheidsberoving in overeenstemming moet zijn met de toepasselijke nationale, 

inhoudelijke en procedurele rechtsregels. Verder moet de vrijheidsberoving in 

overeenstemming zijn met één van de doelen van de in artikel 5 EVRM toegestane 

vrijheidsberovingen’.1174 Er zijn geen andere uitzonderingsgronden dan diegene die 

artikel 5 EVRM opsomt.1175 Deze verdragsbepaling is geschonden zolang uitsluitend het 

bestuur een vrijheidsberovende tuchtstraf oplegt en geen van voormelde doelstellingen 

aan de orde is; wanneer één van de eerste drie gevallen aan de orde is, is bovendien 

                                                 
1171

 Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Het ontwerp 1087’. 
1172

 Men vergelijke in het strafrecht: ‘Het staat ook aan de wetgever te oordelen of het geweld waaraan 
hij een einde wil maken, het voorwerp moet uitmaken van preventieve maatregelen, 
herstelmaatregelen, maatregelen ter bescherming van de slachtoffers of repressieve maatregelen 
zoals de vrijheidsberoving.’ (Grondwettelijk Hof nr. 110/2008, 31 juli 2008, B.8.5.). Aan de orde was 
artikel 6 van de wet van 20 december 2006 tot wijzigingen van het Strafwetboek met het oog op het 
strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen. 
1173

 De term ‘strafbaar feit’ verschijnt eveneens in artikel 6, 3de lid EVRM. Over artikel 5 EVRM: J. 
MURDOCH, o.c., 2003, 140 p.  
1174

 J. PUT, M. ROM en I. VAN DER STRAETE, Geesteszieke minderjarigen en dwang, Larcier, 2007, 
p. 24, nr. 44, p. 49, nr. 99. 
1175

 EHRM 5 februari 2008, Degerli e.a. t. Turkije, verzoek nr. 18242/02, overweging 22. R. ERGEC, 
Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 191, nr. 198. 
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een jurisdictionele procedure vereist, terwijl voor de laatste drie gevallen een 

administratieve procedure kan volstaan.1176 

  

594. Alinea 3 heeft het over de voorleiding bij een rechter of een andere autoriteit die de 

wet bevoegd verklaart om rechterlijke macht uit te oefenen en voorziet in een berechting 

in een korte termijn.1177 Iedereen die wordt gearresteerd of gevangen wordt gehouden, 

heeft het recht om aan een rechter te vragen op korte termijn te beslissen over de 

wettigheid van zijn gevangenhouding en, indien deze onrechtmatig is, zijn 

invrijheidsstelling te gelasten; 1178 alinea 4 voorziet als dusdanig niet in de bijstand van 

een raadsman.1179 In het arrest-Boyle bevestigt het Europees Hof: ‘the requirement that 

the judge or other official be independant and impartial is a necessary but no sufficient 

condition for compliance with the requirements of Article 5 § 3 of the Convention. As the 

Court stated in Schiesser v. Switzerland, judgment of 4 December 1979 (…), in addition,  

there is a both a procedural and a substantive requirement. The procedural requirement 

places the ‘officer’ under the obligation of hearing himself the individual brought before 

him; the substantive requirement imposes on him the obligation of reviewing the 

circumstances militating for or against detention, of deciding, by reference to legal 

criteria, whether there are reasons to justify detention and of ordering release if there are 

no such reasons’.1180 

 

                                                 
1176

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 
443, nr. 660.  
1177

 EHRM 3 oktober 2006, McKay t. UK, verzoek nr. 543/03. 
1178

 De lat ligt in beginsel hoger voor de rechterlijke instantie waarvan sprake in artikel 6 EVRM dan 
voor die waarvan sprake in artikel 5 EVRM: L. MILANO, Le droit à un tribunal au sens de la 
Convention européenne des droits de l’homme, Parijs, Dalloz, 2006, p. 51, nr. 70. G. DUTERTRE, 
Extraits clés de jurisprudence, Cour européenne des Droits de l’Homme, Raad van Europa, 2003, 
129-131. Zie evenwel EHRM 22 mei 2007, Bülbül t. Turkije, verzoek nr. 47297/99, § 23: ‘In the present 
case, this time the Court is called upon to examine this question under Article 5, § 4 of the Convention. 
However, in the Court’s view, the concerns about the status of the military judges expressed in the 
Incal judgment in the context of Article 6 are equally valid in the context of Article 5 § 4, and the term 
‘court’ referred to in that provision must be construed as a body which enjoys the same qualities of 
independance and impartiality as are required of the ‘tribunal’ mentioned in Article 6.’ 
1179

 J. MURDOCH, o.c., 102. In het arrest-Salduz oordeelde het EHRM dat de ontstentenis van 
bijstand door een raadsman tijdens een ‘garde à vue’ artikel 6, § 3, c EVRM niet schond: EHRM 26 
april 2007, Salduz t. Turkije, verzoek nr. 36391/02; verwijzing naar de Grote Kamer; zie EHRM (GK) 
27 november 2008. Aangehaald in EHRM 5 mei 2009, Gürsel Celik t. Turkije, verzoek nr. 5243/03. 
Over het zwijgrecht in strafzaken en het afleggen van verklaringen ten laste zonder bijstand van de 
advocaat, dit in bijzondere omstandigheden die twijfel zaaien over de praktijken van de onderzoeker: 
EHRM 19 februari 2009, Chabelnik t. Ukraïne, verzoek nr. 16404/03. Voor een casus waarin klager, 
verdacht van een schietpartij, zeven dagen lang aangehouden werd zonder voor een rechter 
voorgeleid te worden en zonder een raadsman te kunnen raadplegen: EHRM 10 maart 2009, Böke en 
Kandemir t. Turkije, verzoeken nr. 71912/01, 26968/02 en 36397/03, schending van de artikelen 5, § 3 
en 6, § 3 EVRM, evenals artikel 3 EVRM (verbod van foltering en verplichting om een daadwerkelijk 
onderzoek in te stellen). 
1180

 EHRM 8 januari 2008, Boyle t. UK, verzoek nr. 55434/00. 
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595. Artikel 5, 5de lid EVRM voorziet in een recht op vergoeding voor elke persoon die 

beroofd werd van zijn vrijheid in omstandigheden die strijdig zijn met het voorschrift van 

artikel 5 EVRM: dit geldt niet enkel voor een vrijheidsbeneming die niet toegelaten is, 

maar ook voor één die weliswaar geoorloofd is, maar waarbij essentiële waarborgen niet 

in acht genomen werden (bijvoorbeeld gebrek aan onafhankelijkheid van de magistraat, 

te lange termijn …).1181 Wanneer een Lidstaat een vrijheidsbeneming niet als dusdanig 

erkent en ‘logischerwijze’ een verzoek tot schadevergoeding afwijst, stelt hij zich als het 

ware bloot aan een ruimere veroordeling.1182 Een belangrijk gegeven in dit onderzoek 

indien er sprake kan zijn van een herkwalificatie van de ‘kleine’ tucht tot ‘strafrecht’; in 

dat geval is de tuchtvordering tevens een strafvordering in de zin van artikel 6 EVRM. 

 

596. Meer dan een voetnoot waard is de recente synthese van de Grote Kamer in het 

arrest-Kafkaris.1183 ‘La Cour rappelle qu’en matière de ‘régularité’ d’une détention, la 

Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en 

observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, 

que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne 

aussi la qualité de la loi; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion 

inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (…). A cet egard, il ressort de la 

jurisprudence de la Cour qu’il peut falloir, par delà les apparences et le vocabulaire 

employé, s’attacher à cerner la réalité (…). De surcroît, toute privation de liberté doit être 

conforme au but de l’article 5: protéger l’individu contre l’arbitraire.’ Deze rode draad van 

bescherming tegen bestuurlijke willekeur was reeds terug te vinden in de Grondwet. In 

beide gevallen is het uiteraard de vraag of een militaire tuchtstraf een vrijheidsbeneming 

in de zin van artikel 5 EVRM of artikel 12 van de Grondwet kan inhouden. 

 

597. Verder verplicht artikel 6 EVRM de Staat, bij het bepalen van de gegrondheid van 

een strafvervolging of het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen om een 

aantal waarborgen voor een behoorlijke rechtsbedeling in acht te nemen.1184 De eerste 

                                                 
1181

 J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2007, p. 316-318, 
nr. 258-259. 
1182

 Zie EHRM 12 februari 2009, Nolan t. Rusland, verzoek nr. 2512/04. ‘Pour la Cour, les conditions 
dans lesquelles M. Nolan a passé la nuit dans le hall de transit de l’aéroport de Moscou s’apparentent, 
en fait, à une privation de liberté dont la responsabilité incombe aux autorités russes. L’absence 
d’accessibilité et de prévisibilité des Directives en matière de passage des frontières amène la Cour à 
conclure que le système national a failli à protéger M. Nolan contre une privation de liberté arbitraire 
en violation de l’article 5 § 1. La Cour estime par ailleurs que le requérant n’a pas pu se voir appliquer 
le droit à réparation puisque les juridictions russes n’ont pas considéré qu’il avait été privé de sa 
liberté. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 5’ (Communiqué 101 du Greffier). 
1183

 EHRM (Grote Kamer) 12 februari 2008, Kafkaris t. Cyprus, verzoek nr. 21906/04. 
1184

 Artikel 6 EVRM: '1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een 
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voorwaarde is uiteraard dat de wetgeving in het optreden van een rechter voorziet 

wanneer er sprake is van een strafvervolging of van een betwisting over burgerlijke 

rechten en verplichtingen (in de zin van artikel 6 EVRM).1185 In de casus-Golder besloot 

het EHRM dat deze verdragsbepaling (in ‘burgerlijke’ gedingen) een recht van toegang 

tot een rechter inhield, hoewel niet uitdrukkelijk genoemd: ‘It would be inconceivable, in 

the opinion of the Court that article 6, § 1 should describe in detail the procedural 

guarantees afforded to parties in a pending lawsuit and should not first protect that which 

alone makes it in fact possible to benefit from such guarantees, that is, access to a court. 

The fair, public and expeditious characteristics of judicial proceedings are of no value at 

all if there are no judicial proceedings’.1186 Het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM komt 

aan bod in de volgende afdeling. 

 

 

V.IV.II.4. Kanttekeningen 

 

598. Nullum judicium sine lege.1187 Weliswaar bepaalt het EVRM niet uitdrukkelijk welke 

nationale overheid precies de regels instelt, ongeacht of het nu het materieel recht 

betreft dan wel procedurele voorschriften; van belang is vooral de duidelijkheid van de 

regeling. Anders gezegd, beperkingen aan een grondrecht kunnen worden ingesteld 

                                                                                                                                                         
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk 
en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen 
maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de 
gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of 
nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de 
bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder 
bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 
belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden. 2. Een ieder tegen wie een vervolging is 
ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. 3. Een 
ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten: a. onverwijld, 
in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de 
reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die 
nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand 
te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt 
om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen.’ 
1185

 De naleving van artikel 6, 1ste lid EVRM, gesteld dat deze bepaling van toepassing is in statutaire 
aangelegenheden, houdt niet in dat reeds in eerste aanleg de beslissing door een rechterlijke instantie 
genomen moet worden; het beroep bij de Raad van State voldoet aan de vereiste van een beroep bij 
een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht: R.v.St. nr. 82.440, 28 september 1999, Versporten,  
inzet was een tuchtstraf van één maand schorsing met beroving van de wedde. Eenmaal er sprake is 
van strafzaken, zijn wezenlijke aandachtspunten het al dan niet schorsend effect van het beroep en de 
volle rechtsmacht. 
1186

 A. DEN HARTOG, Artikel 6 EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen 
volgen, Maklu, 1992, p. 92, 3.5. Eveneens: EHRM 9 december 1994, Saint Monastères t. Griekenland, 
§ 80. Over het arrest-Golder: L. MILANO, o.c., p. 41-47, nr. 52-60. 
1187

 S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005, 110. 
Eveneens F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 62-63, nr. 68. 
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door een andere norm dan een formele wet, aangenomen door een democratisch 

verkozen beraadslagende vergadering.1188 Een significante uitzondering hierop is de 

vereiste, neergelegd in artikel 6 EVRM, dat enkel een parlementaire wet in een 

rechterlijke instantie kan dan wel moet voorzien; niets belet uiteraard dat bij wijze van 

ruimere rechtsbescherming de grondwet zelf een dergelijke legaliteitsvoorwaarde 

instelt.1189 

 

599. Het recht van toegang tot een rechter dient om de door artikel 6 EVRM genoemde 

waarborgen te realiseren.1190 Zo voegt dit recht geen ander aan de door artikel 6 EVRM 

na te streven doeleinden toe. De waarborg van de bijstand van een raadsman krijgt een 

bijzondere dimensie wanneer in de voorafgaande bestuurlijke tuchtprocedure de bijstand 

van een raadsman is uitgesloten of beperkt. Dat artikel 6 EVRM geschonden is wanneer 

een advocaat niet mag optreden voor een rechtscollege, impliceert nog niet dat deze 

verdragsbepaling ipso facto is nageleefd wanneer een advocaat pas na de bestuurlijke 

fase gedoogd wordt. De disciplinair vervolgde militair moet in beginsel immers ab initio 

weten hoe om te gaan met de beschuldiging – zwijgrecht, getuigen oproepen, 

legaliteitsbeginsel – , allerlei waarborgen die zonder bijstand van een advocaat wellicht 

niet altijd even keurig kunnen worden ingeschat. Derhalve kan er van meet af aan 

sprake zijn van ernstige, ja zelfs onherstelbare, gevolgen die met bijstand van een 

vakbekwame raadsman misschien vermeden hadden kunnen worden. Dat de militair in 

de bestuurlijke fase vrijheidsbeneming kan oplopen, maakt het er bezwaarlijk beter op. 

 

                                                 
1188

 Men verwarre het nationaal ‘versterkt legaliteitsbeginsel’, namelijk dat een aangelegenheid aan de 
wetgever is voorbehouden, niet met de voorwaarde dat een EVRM-grondrecht in beginsel ingeperkt 
kan worden indien o.m. in deze beperking is voorzien ‘bij wet’. ‘La Cour rappelle que les mots ‘prévue 
par la loi’ signifient en premier lieu que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne, 
qu’elle entend le terme ‘loi’ dans son acceptation matérielle plutôt que formelle, et qu’elle y a 
également inclus les textes de rang ‘infralégislatif’ édictés par les autorités compétentes en vertu d’un 
pouvoir normatif délégué (…).’: EHRM 21 april 2009, Enerji Yapi-Yol Sen t. Turkije, verzoek nr. 
68959/01, schending van artikel 11 EVRM. 
1189

 Zie respectievelijk (i) EHRM 11 juli 2006, Guriv t. Moldavië en EHRM 20 juli 2006, Sokurenko en 
Strygun t. Rusland en (ii) EHRM 13 december 2005, Gartukayev t. Rusland, aangehaald in P. 
POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Intersentia, 2008, p. 135, nr. 266, noot 511. 
‘Dans un Etat de droit, la création des juridictions doit être l’oeuvre de la représentation nationale.’ (R. 
ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 212, nr. 
218) 
1190

 Al beperkt dit onderzoek zich tot de toegang tot de rechter in het contentieux van de 'kleine' tucht, 
toch zal men voor ogen hebben dat 'l'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit 
être considérée comme faisant partie intégrante du 'procès' au sens de l'article 6 de la Convention 
(Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, …). Lorsque les autorités sont tenues d'agir en exécution d'une 
décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain 
de l'article 6 § 1 de la Convention.': EHRM 21 april 2009, Vasile Nitescu t. Roemenië, verzoek nr. 
20763/03, § 37. 
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600. Eenmaal het gehele artikel 6 EVRM van toepassing omdat er sprake is van een 

‘criminal charge’, zijn de strafprocesrechtelijke waarborgen pas afdwingbaar en 

keurig(er) ingevuld nadat de rechtzoekende toegang heeft tot een (volwaardig) 

rechtscollege, een vereiste waaraan een nationale instantie in de zin van artikel 13 

EVRM niet altijd voldoet. Daaraan voege men toe dat het in beginsel uitsluitend een 

rechter toekomt om vrijheidsbeneming op te leggen; dat er enkel sprake is van ‘toegang 

tot een nationale instantie’ kan problematisch zijn omdat artikel 5 EVRM, in samenhang 

gelezen met artikel 6 EVRM, de ‘tussenkomst’ van een (straf)rechter voorschrijft in geval 

van vrijheidsbeneming. Artikel 13 EVRM waarborgt dan weer daadwerkelijke rechtshulp 

tegen de mogelijke schending van de artikelen 5 en 6 EVRM.1191 

 

601.  Artikel 2 van het Zevende Protocol waarborgt in strafzaken een recht tot dubbele 

aanleg, behoudens onder meer voor minder belangrijke delicten.1192 Eén zaak is dan de 

toegang tot een rechter – of tussenkomst van een rechter, eenmaal vrijheidsbeneming 

aan de orde is – ; een andere zaak is de eenmaligheid van de rechterlijke 

tussenkomst.1193 Dat een lidstaat dit Protocol nog niet heeft geratificeerd, neemt niet weg 

dat er in het EVRM-kader reeds vroeger sprake was van belangrijke en minder 

belangrijke misdrijven. Met de verduidelijking, essentieel in dit onderzoek over de 

toegang tot een rechter naar aanleiding van disciplinaire vrijheidsbeneming: ‘Une 

infraction pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté à titre de sanction 

principale ne peut pas être qualifiée de mineure au sens de l’article 2, § 2 du Protocole 

7’.1194 Bovendien is de rechtspraak van het EHRM over artikel 4 van het Zevende 

Protocol dienstig voor de interpretatie van het algemeen rechtsbeginsel ‘non bis in idem’ 

en zelfs van artikel 14, lid 7 IVBPR.1195  

                                                 
1191

 EHRM 16 november 2006, Karov t. Bulgarije, verzoek nr. 45964/99. A contrario: EHRM 22 februari 
1996, overweging 41, Putz t. Oostenrijk, verzoek nr. 57/1994/504/586. 
1192

 ‘Droit à un double degré de juridiction en matière pénale – Toute personne déclarée coupable 
d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la 
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour 
lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des 
infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première 
instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours 
contre son acquittement.’ Zie Handboek EVRM, Deel 2 – Artikelsgewijze bespreking, Volume 1, 
Intersentia, 2004, Y. HAECK en J. VANDE LANOTTE (ed.), p. 494, nr. 205. Men raadplege eveneens 
P. LEMMENS, 'Het 7de Protocol bij het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens: een 'discreet 
verdrag'?' in Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 167-183. 
1193

 Artikel 6 EVRM waarborgt geen recht op hoger beroep: EHRM (beslissing) 2 mei 2007, Vaquero 
Hernandeze t. Spanje, verzoeken nr. 1883/03 en 4058/03. 
1194

 EHRM 31 juli 2007, Zaicevs t. Letland, verzoek nr. 65022/01. Note d’information n° 99 sur la 
jurisprudence de la Cour – Juillet 2007. 
1195

 Zie het advies nr. 39.536/VR – 24 januari 2006 van de Raad van State, Parl. St. Vl. Parl., 2005-
2006, nr. 824/1, in T.B.P. 2006, 572. Voor recente rechtspraak: EHRM 21 september 2006, Maszni t. 
Roemenië, §§ 64-70, verzoek nr. 59842/00. Eveneens: EHRM 19 oktober 2006, Asci t. Oostenrijk, 
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602. Het aanhalen van het Zevende Protocol bevestigt dat de klassieke ‘kleine’ tucht 

een buitenbeentje is. In de recente beslissing-Balogiannis herinnert het Europees Hof 

aan het ‘rapport explicatif au Protocole n° 7 à la Convention’: ‘17. Cet article (2) 

reconnaît à toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal le 

droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la 

condamnation. Il n’est pas exigé que, dans tous les cas, cette personne ait la possibilité 

de faire examiner à la fois la déclaration de culpabilité et la condamnation. Ainsi, par 

exemple, si la personne condamnée s’est avouée coupable de l’infraction dont elle a été 

inculpée, ce droit peut être restreint à la révision de sa condamnation. Par rapport au 

libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations Unies (article 14, 

paragraphe 5), le terme ‘tribunal’ a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne 

concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au 

sens de l’article 6 de la Convention’.1196 En het Hof besluit het uittreksel: ‘21. Pour 

décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de 

savoir si l’infraction est passible d’emprisonnement ou non.’ Er zij opgemerkt dat het 

Zevende Protocol aangenomen werd na het IVBPR (1966).  

  

603. Vraag is of men er hiermee wijzer op geworden is. Kan het bestuur niet betogen 

dat, vermits het Zevende Protocol, in tegenstelling tot het IVBPR, vereist dat een 

rechtbank de sanctie oplegt, er in de ‘kleine’ tucht geen sprake is van strafrecht; 

tenslotte legt de militaire tuchtoverheid zelf de sanctie op en van gevangenis is trouwens 

geen sprake; hieruit volgt dat het nationaal recht de kwalificatie ‘strafvervolging’ uitsluit 

er is geen reden waarom het anders zou (moeten) zijn, wat het EVRM betreft. Hieruit 

volgt dan dat er in het EVRM-kader van toegang tot een rechter, zelfs in eerste en enige 

aanleg, bezwaarlijk sprake is, en nog minder, a fortiori, van een jurisdictionele 

tussenkomst. Corrolarium is uiteraard dat er van een recht op dubbele aanleg nog 

minder sprake is.  

 

604. Enkele andere kanttekeningen. Eerst dat men met een dergelijk betoog het 

leerstuk van de ‘militaire politierechter’ verlaat.1197 Fundamenteler is dat een dergelijke 

lezing niet verdragsconform is. Het is niet omdat een misdrijf ('infraction’) eerst berecht 

                                                                                                                                                         
verzoek nr. 4483/02. Over het algemeen rechtsbeginsel ‘non bis in idem’: Grondwettelijk Hof nr. 
91/2008, 18 juni 2008. 
1196

 EHRM 4 december 2008, Balogiannis t. Griekenland, verzoek nr. 44625/06. 
1197

 Een minimale logica gebiedt aan te nemen dat de militaire tuchtoverheid bezwaarlijk tegelijkertijd 
rechter (in de zin van artikel 12 van de Grondwet) en bestuur (in de zin van artikel 6 EVRM dat enkel 
van toepassing is op de jurisdictionele procedure) kan zijn, ook al bereikt men met een dergelijke 
voorstelling van zaken dat aan beide normen ogenschijnlijk wordt voldaan. 
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('jugé’) wordt door een instantie die geen rechter is, dat er geen rechter bij te pas moet 

komen; het Zevende Protocol bouwt met andere woorden de waarborgen van artikel 6 

EVRM geenszins af. Dat deze verdragsbepaling wordt aangehaald, vindt verklaring in 

het gegeven dat er ‘minieme’ misdrijven kunnen zijn die niet meteen door een rechter 

behandeld moeten worden: dit kan het geval zijn in het contentieux van de 

administratieve sancties.1198 In zo’n geval is er inderdaad geen verdragsrechtelijke 

verplichting om in twee aanleggen te voorzien; niets meer, maar ook niets minder. Wel is 

uit het Zevende Protocol, toegelicht met voormeld ‘rapport explicatif', af te leiden dat een 

procedure die kan uitmonden in vrijheidsbeneming, niet aangemerkt kan worden als een 

‘infraction mineure’: de individuele vrijheid is nu eenmaal een beschermwaardig 

rechtsgoed dat wellicht in elke grondwet formeel een primordiale plaats bekleedt. 

Daarom is in de ‘kleine’ tucht het opleggen, door het bestuur, van een uitvoerbare 

militaire tuchtstraf, de lege lata wellicht niet in overeenstemming met de artikelen 5 en 6 

EVRM. Dat het IVBPR een – voor de militair – ruimere regeling instelt, wat het recht op 

hoger beroep betreft, is nog geen reden om de waarborgen van het EVRM af te bouwen 

en een verdragsconforme lezing te verlaten onder het voorwendsel van het aannemen 

van het Zevende Protocol. 

 

605. Een Lidstaat die zonder voorbehoud partij is bij het EVRM, is verplicht het 

(minimale) toepassingsgebied van de artikelen 5 en 6 EVRM te eerbiedigen.1199 In het 

arrest-Linde Falero bevestigde het EHRM wel dat artikel 6 EVRM niet ipso facto van 

toepassing was omdat een Staat er een voorbehoud voor had gemaakt: bij toepassing 

van het Pellegrin-leerstuk achtte het Hof dat artikel 6, 1ste lid EVRM niet aan de orde was 

en dat het onderzoek naar het voorbehoud van Spanje voor de artikelen 5 en 6 EVRM in 

het militair tuchtcontentieux niet hoefde.1200 Meer over het burgerlijk luik in de volgende 

                                                 
1198

 Nieuwe Gemeentewet, artikel 119bis: ‘§ 12. De gemeente, in het geval van beslissing tot het niet-
opleggen van een administratieve geldboete, of de overtreder, kan binnen een termijn van één maand 
vanaf de kennisgeving bij de politierechtbank bij verzoekschrift hoger beroep instellen tegen de 
beslissing. De politierechter beoordeelt de wettigheid en de proportionaliteit van de opgelegde 
geldboete. Hij kan de beslissing van de ambtenaar hetzij bevestigen, hetzij hervormen. Geen hoger 
beroep staat open tegen de beslissing van de politierechtbank. Onverminderd de voorgaande leden, 
zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk op het beroep bij de politierechtbank.’ 
Zie A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2004, p. 711, nr. 
742. 
1199

 Soms acht het EHRM een voorbehoud te algemeen: zie EHRM 29 april 1988, Belilos t. 
Zwitserland, vermeld in O. de FROUVILLE, L’intangibilité des droits de l’homme en droit international, 
Parijs, Pedone, 2004, 312-313. 
1200 Het voorbehoud van Spanje voor de artikelen 5 en 6 EVRM luidde: « Conformément à l’article 64 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Espagne 
formule des réserves au sujet de l’application ... (des) articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient 
incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces Armées, qui figurent 
au Titre XV du Livre 2 et au Titre XXIV du Livre 3 du Code de Justice Militaire [modifié par la Loi 
organique 12/1985] / Bref exposé des dispositions citées: Le Code de Justice Militaire prévoit qu’en 
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afdeling. Het gegeven dat een Staat bij de ratificatie voorbehoud heeft gemaakt voor een 

bepaalde aangelegenheid, impliceert met andere woorden nog niet dat deze laatste 

steevast ressorteerde onder de verdragsbepaling waarvoor precies een voorbehoud 

werd gemaakt. Concreet vertaald naar de militaire tucht toe: het Spaanse voorbehoud 

betekende nog niet dat een militaire tuchtcasus louter daarom viel onder het 

toepassingsgebied van de artikelen 5 en/of 6 EVRM. 

 

606. Begrippen die in het EVRM voorkomen, krijgen een autonome en evolutieve 

betekenis.1201 ‘De autonome interpretatie heeft tot gevolg dat de staten een aantal 

geschillen niet aan de waarborgen van artikel 6 mogen onttrekken, op straffe van 

schending van die bepaling. Die conclusie is met name belangrijk op het vlak van het 

administratief recht en het disciplinair recht. Indien een geschil, dat volgens het nationale 

recht behoort tot het administratieve of het disciplinaire recht, behoort tot de categorie 

van geschillen waarop artikel 6 – autonoom geïnterpreteerd – van toepassing, moeten 

de waarborgen van die bepaling worden nageleefd’.1202 Legt een bestuursorgaan een 

sanctie op die het karakter van een ‘straf’ heeft, dan zal het daarbij het 

evenredigheidsbeginsel, voortvloeiend uit artikel 6 EVRM, in acht nemen en dient de 

nationale rechtsorde te voorzien in een rechterlijk toezicht met volle rechtsmacht.1203 

Vraag is uiteraard of de tuchtvervolging een strafvordering in de zin van artikel 6 EVRM 

is of het alleszins kan zijn, evenzeer overigens als het de vraag is of de militaire 

tuchtstraffen vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5 EVRM kunnen inhouden. 

 

                                                                                                                                                         
cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après 
avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du 
dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l’accusé devra nécessairement être entendu. 
Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout état de cause, celui 
qui a fait l’objet d’une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite 
jusqu’au Chef de l’État. » Geciteerd in EHRM 22 juni 2000, Linde Falero t. Spanje, verzoek nr. 
51535/99: aan de orde was het (disciplinair) ontslag van een personeelslid van de Guardia Civil. 
Spanje heeft in 1986 het voorbehoud van 29 september 1972 hernieuwd, nogmaals ‘dans la mesure 
où les articles 5 et 6 de la Convention seraient incompatibles avec les dispositions du Code de Justice 
Militaire’. Zie O. de FROUVILLE, o.c., 367. Over de draagwijdte van het voorbehoud voor artikel 6 
EVRM in het militair tuchtcontentieux raadplege men eveneens EHRM 2 november 2006, Dacosta 
Silva t. Spanje, verzoek nr. 69966/01. 
1201

 R.v.St. nr. 127.673, 2 februari 2004, NV Canon Benelux e.a. Zie eveneens: F. SUDRE, Droit 
européen et international des droits de l’homme, Parijs, PUF, 2005, p. 232, nr. 161; R. ERGEC, 
Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 120-124, nr. 114-
116. 
1202

 P. LEMMENS, Geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen, Kluwer, 1989, 19. 
1203

 Over de eventuele onredelijkheid van de sanctie te bepalen, alle concrete omstandigheden in acht 
genomen. Voor dit laatste: EHRM (beslissing) 6 juni 2006, Houdart en Vincent t. Frankrijk, verzoek nr. 
28807/04, EHRM (beslissing) 18 januari 2007, Sotiropoulou t. Griekenland, verzoek nr. 40225/02. 
Tenslotte Grondwettelijk Hof nr. 140/2008, 30 oktober 2008, fiscale strafbepalingen, B.9.2.: 
‘Administratiefrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen mogen niet verder gaan dan hetgeen strikt 
noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.’ 
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V.IV.II.5. Het Engel-leerstuk 

 

607. Wat houdt het bepalen van de gegrondheid van de strafvervolging in? Het EHRM 

heeft in 1976 het begrip ‘matière pénale’ van artikel 6 EVRM verduidelijkt in de zaak-

Engel, die betrekking had op de tucht in de Nederlandse krijgsmacht.1204 Het Hof had oog 

voor het nationaal beleid: ‘la Convention permet sans aucun doute aux Etats, dans 

l’accomplissement de leur rôle de gardien de l’intérêt public, dans l’accomplissement de 

leur rôle de gardien de l’intérêt public, de maintenir ou d’établir une distinction entre droit 

pénal et droit disciplinaire (ou administratif), ainsi que d’en fixer le tracé.’ Dit was evenwel 

nog geen vrijgeleide om zomaar het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM in te perken: 

‘si les Etats contractants pouvaient à leur guise qualifier une infraction disciplinaire plutôt 

que de pénal, ou poursuivre l’auteur d’une infraction mixte sur le plan disciplinaire de 

préférence à la voie pénale, le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7 se 

trouverait subordonné à leur volonté souveraine.’ 

  

608. Criminal charge? Het Hof stelde drie ‘alternatieve’ criteria voorop: (i) de kwalificatie 

van de overtreden norm volgens het interne recht – het vermoeden van EVRM-sanctie 

komt de formele strafrechtelijke straf toe – ; (ii) de aard van het vergrijp – de sanctie die 

enkel op een doelgroep toegepast wordt, ontbeert in beginsel een strafprocesrechtelijke 

EVRM-kwalificatie 1205 – ; (iii) de aard en de ernst van de sanctie – een vangnet om 

(tucht)sancties voor een bepaalde doelgroep te upgraden tot een EVRM-sanctie – .1206 

Wat het classificatiecriterium betreft, merkte het Hof op dat dit niets meer was dan ‘a 

starting point’. Zeker wanneer de betreffende sanctie bestraffend en preventief was 

                                                 
1204

 EHRM 8 juni 1976, J.T. 1977, 485, noot H. BOSLY. Voor de decision of admissibility van de 
Commissie: ECRM 29 mei 1973, verzoeken nr. 5100/71, 5354/72 en 5370/72. 
1205

 In fiscalibus, zie Grondwettelijk Hof nr. 79/2008, 15 mei 2008, B.3.1.: ’De in artikel 70 van het 
BTW-Wetboek bedoelde fiscale geldboeten hebben tot doel de inbreuken begaan door alle 
belastingplichtigen, zonder enig onderscheid, die de bij dat Wetboek opgelegde verplichtingen niet 
naleven, te voorkomen en te bestraffen. Zij hebben derhalve een repressief karakter en zijn 
strafrechtelijk in de zin van artikel 6 van het (EVRM).’ 
1206

 ‘Il importe d’abord de savoir si le texte ou les textes définissant l’infraction incriminée 
appartiennent, d’après la technique juridique de l’Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire 
ou aux deux à la fois. Il s’agit cependant là d’un simple point de départ. L’indication qu’il fournit n’a 
qu’une valeur formelle et relative; il faut l’examiner à la lumière du dénominateur commun aux 
législations respectives des divers Etats contractants. La nature même de l’infraction représente un 
élément d’appréciation d’un plus grand poids. (…) Là ne s’arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il 
se révélerait en général illusoire s’il ne prenait pas également en considération le degré de sévérité de 
la sanction que risque de subir l’intéressé. Dans une société attachée à la prééminence du droit, 
ressortissent à la ‘matière pénale’ les privations de liberté susceptibles d’être infligées à titre répressif, 
hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d’exécution ne sauraient un préjudice 
important. (…) C’est en se fondant sur ces critères que la Cour recherchera si les requérants, ou 
certains d’entre eux, ont fait l’objet d’une ‘accusation en matière pénale’ au sens de l’article 6 § 1.’  
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bedoeld (‘punitive and deterrent’), lag de kwalificatie als ‘criminal charge’ in de rede; het 

gevolg daarvan was de verplichting om waarborgen uit artikel 6, 2de en 3de lid EVRM na 

te leven. 

  

609. We zullen nog herhalen dat de grens tussen wat valt onder het toepassingsgebied 

van artikel 6 EVRM en wat niet, voor discussie vatbaar is en het wellicht zal blijven.1207 Zo 

was in de casus-Engel de tuchtsanctie van drie maanden in een strafcompagnie, met 

opsluiting ‘s nachts, in de strafrechtelijk sfeer onder te brengen, maar de tuchtsanctie van 

twee dagen zwaar arrest dan weer niet. ‘Op grond van het derde criterium vond het 

EHRM dat in de gevallen van Van der Wiel en Engel geen sprake was van een 

strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM, omdat de maximale sanctie, die op het 

delict van Van der Wiel stond daarvoor te licht was (namelijk 4 dagen licht arrest), en die 

op het delict van Engel te kort (namelijk twee dagen zwaar arrest) was. Dit lag anders in 

de gevallen van De Wit, Dona en Schul (namelijk een maximale sanctie van drie tot vier 

maanden tuchtklasse)’.1208 De Commissie en Hof hielden er niet dezelfde zienswijze op 

na: ‘alors que la Commission avait décidé, au contraire, que les arrêts aggravés 

constituaient, eux aussi, une privation de liberté, la Cour préféra examiner non pas le but, 

mais l’effet de la mesure et analyser, pour reprendre les termes d’un commentateur, ‘le 

degré d’isolement social normalement associé à l’arrestation et la détention’.1209  

 

610. Hoe het ook zij, deze Engel-benadering is nog steeds actueel zoals blijkt uit 

volgende overweging van de Raad van State bij een exhaustieve bespreking van de 

doorwerking van het autonoom Engel-leerstuk – aan de orde was het 3de criterium – : 

‘Dat ten slotte rekening gehouden wordt met de aard en de mogelijke zwaarte van de 

sanctie, met name om in het kader van de gedragingen binnen een maatschappelijke 

groep het tuchtrechtelijk aspect te onderscheiden van het strafrechtelijk aspect, 

bijvoorbeeld wanneer een bepaalde gedraging of norm die slechts binnen een bepaalde 

kring geldt, gesanctioneerd wordt middels vrijheidsberoving’.1210 

 

611. In het arrest-Campbell & Fell had het EHRM ondertussen verduidelijkt dat, mutatis 

mutandis, de Engel-criteria in het penitentiair tuchtcontentieux golden.1211 Al was een 

bijzonder penitentiair tuchtregime te verantwoorden, ‘la garantie d’un procès équitable, 

                                                 
1207

 Over de doorwerking van het Engel-leerstuk in fiscalibus: EHRM (Grote Kamer) 23 november 
2006, Jussila t. Finland. Zie infra, ‘Doorwerking van de Engel- en Pellegrin-leerstukken’. 
1208

 A. DEN HARTOG, o.c., 100-101. 
1209

 J. MURDOCH, o.c., 22. 
1210

 R.v.St. nr. 127.673, 2 februari 2004, NV Canon Benelux e.a. Wat vrijheidsberoving precies inhoudt, 
werd niet nader bepaald en dat hoefde ook niet in deze casus. 
1211

 EHRM 28 juni 1984, Campbell en Fell t. Verenigd Koninkrijk. 
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but de l’article 6, figure parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique 

au sens de la Convention (arrêt Golder …). Comme le montre l’arrêt Golder, la justice ne 

saurait s’arrêter à la porte des prisons et rien, dans les cas appropriés, ne permet de 

priver les détenus de la protection de l’article 6’.1212 In 2003 bevestigde de Grote Kamer 

in het arrest-Ezeh & Connors deze invulling van artikel 6 EVRM.1213 Om de 

overeenstemming met artikel 6, § 3 – een wezenlijke waarborg is de bijstand van een 

raadsman in strafzaken – te onderzoeken, moest eerst bepaald worden of artikel 6 

EVRM van toepassing was in ‘disciplinaire’ aangelegenheden in het gevangeniswezen. 

Het Hof herhaalde de niet-cumulatieve Engel-criteria: ‘la qualification des infractions, la 

nature de l’accusation, la nature et le degré de sévérité de la sanction’.1214 Met de 

verduidelijking: 'Ceci n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse 

séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à 

l’existence d’une accusation en matière pénale (arrêt Bendenoun c. France du 24 février 

1994)’. Wat het laatste criterium betreft, oordeelde het Hof: ‘La nature et le degré de 

gravité de la sanction de jours supplémentaires ‘susceptible d’être infligée’ aux 

requérants (arrêt Engel et autres, § 82) sont déterminés en fonction de la peine 

maximum prévue par les dispositions juridiques pertinentes. (…) Si la peine 

effectivement infligée constitue un élément pertinent (…), cela ne diminue pas 

l’importance de l’enjeu initial’.1215 Vermeldenswaard is dat het Hof eveneens een halt 

toeriep aan de poging tot het omzeilen van de EVRM-waarborgen door het weerhouden 

van een andere betiteling, terwijl de essentie dezelfde is gebleven: ‘En abandonnant le 

                                                 
1212

 Zie A. DEN HARTOG, o.c., p. 102, 4.2.2.2. In de zaak-Campbell was er sprake van een 
tuchtrechtelijke sanctie, namelijk het uitstel van zijn vervroegde invrijheidsstelling met 570 dagen. 
1213

 EHRM 9 oktober 2003, Ezeh en Connors t. UK, verzoeken nr. 39665/98 en 40086/98. Verzoekers, 
beiden veroordeeld tot gevangenisstraffen van lange duur, werden beschuldigd van inbreuken op de 
gevangenistucht: de gevangenisdirecteur wees hun verzoek tot vertegenwoordiging, minstens bijstand 
door een advocaat, af en veroordeelde hen na een zitting in het gebouw tot een straf van 
respectievelijk veertig en zeven bijkomende dagen. Hun verzoek om toelating tot een rechterlijke 
controle van deze beslissingen werd nadien geweigerd.  
1214

 ‘§ 70 Les parties ne contestent pas que les critères énoncés dans l’affaire Engel et autres c. Pays-
Bas (8 juin 1976), tels qu’appliqués au contexte carcéral dans l’affaire Campbell et Fell c. Royaume-
Uni (28 juin 1984) constituent le point de départ approprié pour apprécier l’applicabilité de la 
Convention sous son volet pénal. (…) § 82 La Cour relève qu’il n’est toujours pas contesté que 
l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention à la procédure en question doit s’apprécier 
sur la base des critères exposés dans l’arrêt Engel et autres précité. (…) § 86 Il ressort de la 
jurisprudence établie de la Cour que les deuxième et troisième critères exposés dans l’arrêt Engel et 
autres sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que 
l’infraction en cause soit, par nature, ‘pénale’ au regard de la Convention, ou ait exposé l’intéressé à 
une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la ‘matière pénale’ 
(arrêts Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984 …).'  
1215

 Voorwaarde is wel dat men de strafvervolging niet schorst, in welk geval artikel 6 EVRM in 
beginsel niet (meer) van toepassing is: EHRM 22 mei 2007, Bülbül t. Turkije, verzoek nr. 47297/99, § 
36. 
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terme de ‘remise de peine’ pour celui de ‘jours de détention supplémentaires’, la loi de 

1991 traduit juridiquement ce qui était déjà réalisé en pratique’.1216 

  

612. Belangrijk om weten is dat het EVRM als dusdanig geen recht op strafrechtelijke 

vervolging tegen derden instelt en dat een slachtoffer zich niet kan beroepen op de 

waarborgen van artikel 6 EVRM wanneer het enkel de veroordeling van de dader 

beoogt.1217 Artikel 6 EVRM stelt in beginsel enkel waarborgen in voor de vervolgde 

persoon, niet voor het eventuele slachtoffer.1218 Dit gegeven, essentieel voor de 

beoordeling van de ontvankelijkheid van een verzoek bij het EHRM, is allicht aan 

herziening toe ingevolge het arrest-Gorou: een burgerlijke partij die het openbaar 

ministerie verzoekt om een cassatieberoep in te stellen, kan er in beginsel vanuit gaan 

dat deze procedure haar ten goede komt, al behartigt ze niet zelf het openbaar 

belang.1219 Deze evolutie ligt in het verlengde van het arrest-Perez van 12 februari 2004, 

waarin het Europees Hof verduidelijkt heeft dat in Frankrijk ook een burgerlijke partij 

(voortaan?) aanspraak kan maken op de waarborgen van artikel 6, 1ste lid EVRM. 

  

613. Voor de volledigheid vermelden we het arrest-Nazif Yavuz; klager, een voormalig 

adjunct-commissaris van de nationale politie die had betoogd dat hij door andere 

ambtenaren hardhandig was aangepakt, maakte aannemelijk dat de artikelen 3 en 13 

EVRM geschonden waren, nu – we vatten samen – hij een strafrechtelijke klacht pas tot 

een goed einde had kunnen brengen mits de administratieve overheid dat toeliet.1220 

Een dergelijke machtigingsprocedure had trekjes van een disciplinaire klacht in die zin 

dat het bestuur aldus als eerste wenste te beoordelen of er sprake was van misdraging 

en zo ja, of het wel opportuun was om het strafrecht te bewandelen. Dat dit procedé niet 

altijd even geoorloofd was, ligt voor de hand omdat het bestuur zich met een dergelijke 

filter kon onttrekken aan zijn verdragsrechtelijke verplichtingen om een gedegen 

                                                 
1216

 Overweging § 122, aangehaald in J. PRALUS-DUPUY, 'L'applicabilité de l'article 6 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux contentieux disciplinaires: état des 
lieux', R.F.D.A. 2008, 322, noot 49. 
1217

 EHRM (beslissing) 10 april 2007, Fauconnier t. Griekenland, verzoek nr. 5332/05. Eveneens: 
EHRM 15 juli 2003, Ernst e.a. t. België, aangehaald in R. ERGEC, Protection européenne et 
internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 207, nr. 221, noot 411. 
1218

 ‘Le libellé lui-même de l'article 6 (« contre elle ») fait apparaître clairement qu'en matière pénale 
les garanties de ladite disposition protègent la personne sur laquelle pèsent les accusations (voir 
AGOSI c. Royaume-Uni, arrêt du 24 octobre 1986, série A no 108, p. 22, § 65).’ EHRM 10 november 
2005, Ramsahai t. Nederland, verzoek nr. 52391/99, § 435. Eveneens: EHRM (Grote Kamer) 15 mei 
2007, Ramsahai t. Nederland, § 350. 
1219

 EHRM (Grote Kamer), Gorou t. Griekenland, verzoek nr. 12686/03. Eveneens: EHRM 14 mei 
2009, Vervesos t. Griekenland, verzoek nr. 14721/06. 
1220

 EHRM 12 januari 2006, Nazif Yavuz t. Turkije, verzoek nr. 69912/01. 
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onderzoek in te stellen.1221 Ook wanneer de overheid ‘slechts’ talmt met zo’n toelating en 

de mogelijke of vermoedelijke daders-ambtenaren uiteindelijk vrijgesproken worden 

wegens verjaring, riskeert ze een veroordeling op grond van niets minder dan de 

schending van artikel 3 EVRM (met andere woorden het verbod van foltering en 

onmenselijke behandelingen).1222 

 

 

V.IV.II.6. Europese Commissie (ECRM) en militaire tuchtrechter 

 

614. Al is de naam ‘Engel' een begrip geworden, het EHRM onderzocht maar zelden een 

klacht over het militair contentieux. Wat de Commissie – de ECRM – betreft, noteerde F. 

QUILLERE-MAJZOUB dat in het tuchtcontentieux van krijgsmacht en politiewezen de 

meeste beslissingen geen strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM waren:1223 Aan de 

orde waren ‘des procédures disciplinaires ayant abouti à une sanction de 5 jours d’arrêts 

de rigueur pour violation d’un devoir militaire 1224; des procédures disciplinaires ayant 

abouti à la mise en réserve de l’armée d’un officier 1225; une procédure disciplinaire 

aboutissant à la révocation d’un agent de police pour détournement de biens appartenant 

à l’administration 1226.’ Af en toe was er een klacht over de modaliteiten van de 

rechtspleging voor de rechter: zo in het arrest-Sutter, een Zwitserse dienstplichtige die 

tweemaal geweigerd had zich te schikken naar het reglement inzake haartooi en, na 

arresten opgelopen te hebben, veroordeeld werd tot tien dagen gevangenisstraf door de 
                                                 
1221

 Over artikel 3 EVRM en een mogelijk politioneel geweld raadplege men: EHRM 10 maart 2009, 
Turan Cakir t. België, verzoek nr. 44256/06; vermeldenswaard is dus het tweeluik van artikel 3 EVRM 
waarbij het Hof een onderscheid maakt tussen ‘un volet matériel’ en ‘un volet procédural’; even 
belangrijk is de beoordeling van de uitputting van de rechtsmiddelen: ‘dans le cadre des griefs 
formulés sous l’angle de l’article 3, une action civile ne peut être considérée comme efficace que dans 
les cas où elle est de nature à établir les circonstances litigieuses et à mener à l’identification ou la 
punition, selon le cas, des responsables. Une procédure qui vise uniquement à allouer des dommages 
et intérêts au lieu de permettre l’identification et, éventuellement, la punition des responsables ne 
saurait être considéré comme un recours effectif dans le cadre des griefs relatifs à l’article 3’ (§ 48). 
Voor een casus waarin de Lidstaat naar het oordeel van het Europees Hof een keurig onderzoek had 
gevoerd: EHRM 17 februari 2009, Balci t. Turkije, verzoek nr. 31079/02. 
1222

 EHRM 20 mei 2008, Tekin t. Turkije, verzoek nr. 8534/02. 
1223

 F. QUILLERE-MAJZOUB, La défense du droit à un procès équitable, Bruylant, 1999, 35. Zie 
eveneens de verwijzingen in M. ÖNCÜ, La fonction publique et l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2004, p. 32, noot 82. 
1224

 ‘Rapport de la Com. EDH, req. N° 7341/76, Eggs c. Suisse, 4/03/1978, D.R., 15, p. 35.’ 
1225

 ‘Décision de la Com. EDH, req. N° 9208/80, Saraiva de Carvalho c. Portugal, 10/07/1981, D.R., 
26, p. 262’. De Commissie verwees uitdrukkelijk naar het Engel-leerstuk. De Commissie besloot 
eveneens, o.i. ambtshalve, dat het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM niet aan de orde was: ‘seul 
compte le fait que les contestations dont il s’agit, ont pour objet la détermination de droits de caractère 
privé’. In een beslissing van 3 juli 1979 had de Commissie geoordeeld dat een analoge betwisting 
over de mogelijke opname in het reservekader niet-ontvankelijk was omdat het EVRM op het ogenblik 
van de feiten nog niet in werking was getreden: ECRM 3 juli 1979, X. en Y. t. Portugal, verzoeken nr. 
8560/79 en 8613/79. 
1226

 ‘Décision de la Com. EDH, req. N° 8496/79, X. c. Royaume-Uni, 8/10/1980, D.R., 21, p. 168.’ 
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‘tribunal de division’; zijn cassatieverzoek voor de ‘tribunal militaire de cassation’ werd 

verworpen na een geschreven en niet-openbare procedure. De Commissie achtte de 

klacht met een krappe meerderheid ongegrond – de dissenting opinions zijn het lezen 

waard – en het EHRM zou dit besluit delen in 1984; belangrijk voor dit onderzoek is dat 

de inzet van dit geschil niet de harde kern van het recht op toegang tot een rechter 

betrof. 1227 

  

615. De vermelding, in het onderzoek van F. QUILLERE-MAJZOUB, van de Zwitserse 

casus-Eggs van ‘cinq jours d’arrêts de rigueur pour violation d’un devoir militaire’ verdient 

meer dan een voetnoot, eenmaal artikel 5 EVRM onderzocht. Deze vrijheidsbenemende 

tuchtstraf was opgelegd zonder dat een rechter er bij te pas kwam en had niet tot doel de 

militair voor de bevoegde rechterlijke overheid te brengen; de Commissie weerhield dan 

ook in 1978 een schending van artikel 5 EVRM. Deze casus leidde tot een wetswijziging 

in die zin dat de uitvoering van de tuchtstraf geschorst werd indien de militair zich had 

gericht tot de (militaire) rechter die ondertussen bevoegdheid in militaire tuchtzaken had 

gekregen; deze innovatie komt zo meteen aan bod. 

 

616. Een zevental beslissingen van 8 juli 1980 van de Commissie (ECRM) illustreren de 

doorwerking van het Engel-leerstuk in militaribus.1228 Hun inhoud was gelijkaardig en ze 

zouden navolging krijgen in 1983.1229 In één zaak had een Zwitserse onderdaan in 1978 

nagelaten om deel te nemen aan een schietoefening die verplicht was tot de leeftijd van 

42 jaar. Het Militair Departement van het kanton Neuchâtel legde hem op 6 februari 1979 

een straf op, namelijk ‘trois jours d’arrêts de rigueur pour insoumission par négligence’. 

Dit was mogelijk indien het misdrijf, in beginsel bestrafbaar door de militaire rechtbank, 

niet ernstig bevonden werd. Het federaal Militair Departement bevestigde de straf op 13 

maart 1979. Klager verzocht tevergeefs om schorsing van de uitvoering in afwachting 

van een beslissing van de Commissie en zat in juli 1979 zijn straf uit in een gevangenis.  

 

617. Klager opperde voor de Commissie dat er een schending van de artikelen 5 en 6 

EVRM was. Hij betoogde eveneens dat de Zwitserse Regering met kennis van zaken het 

EVRM had overtreden, vermits de Commissie reeds een dergelijke schending had 

                                                 
1227

 ‘Sutter c. Suisse, 22/2/1984, A n° 74’ in F. QUILLERE-MAJZOUB, o.c., 76-77. ECRM, Verslag d.d. 
10 oktober 1981, verzoek nr. 8209/78. Voor andere betwistingen over de rechtspleging voor militaire 
rechtbanken: ECRM 1 december 1986, A.K. t. Zwitserland, verzoek nr. 11596/85. 
1228

 Application n° 8778/79, X. t. Zwitserland, Decision of 8 July 1980 on the admissibility. 
1229

 Zie ECRM beslissing van 24 maart 1983, Santschi t. Zwitserland, verzoeken nr. 7468/76, 7938/77, 
8018/77, 8106/77, 8325/78 en 8778/79. 
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weerhouden in de casus-Eggs.1230 De Regering antwoordde niet dat het middel, ontleend 

aan de schending van artikel 5 EVRM, niet-ontvankelijk was, maar merkte op dat de 

casus-Eggs keurig afgesloten was en de wetgeving inmiddels aangepast werd, wat het 

Comité van Ministers voldoende geacht zou hebben.1231 Met verwijzing naar het arrest-

Engel meende de Regering dat er geen sprake kon zijn van schending van artikel 6 

EVRM. Ze verduidelijkte ook dat de wetswijziging een vorm van moreel herstel was 

waarmee klager genoegen moest nemen. Klager kon zich in deze analyse niet 

terugvinden, vooral wat artikel 5 EVRM betrof. 

 

618. De Commissie aanvaardde de mogelijke schending van artikel 5 EVRM: ‘Certes, le 

requérant, comme tous les militaires suisses, ne court plus le risque, à l’avenir, de se voir 

infliger de nouvelles privations de liberté dans les conditions qu’il dénonce. A dater du 1er 

janvier 1980, en effet, tout militaire condamné à une peine d‘arrêts disciplinaires peut se 

pourvoir en dernier ressort devant une section du tribunal militaire d’appel ou devant le 

Tribunal militaire de cassation. Le recours au tribunal suspend l’exécution de la sanction. 

La décision du tribunal ne peut aggraver la sanction (…). Il n’en reste pas moins que la 

loi n’a pas fait disparaître, en sa faveur, la violation alléguée de la Convention qui 

résulterait d’une courte privation de liberté entièrement purgée, ni accordé une 

quelconque satisfaction, de sorte que l’intéressé ne pourrait plus se prétendre victime 

d’une violation de la Convention.’ 

 

619. Wat artikel 6 EVRM betreft, hield de Commissie zich aan de Engel-criteria. Een 

inbreuk op het Zwitserse militair recht was in beginsel uitsluitend een tuchtmisdrijf, tenzij 

de feiten wegens hun ernst bestraft konden worden als misdaad of delict. Zich niet 

aanbieden voor een verplichte schietoefening kon redelijkerwijze als een tuchtmisdrijf 

beschouwd worden. ‘Quant à la gravité de la sanction, la Commission estime qu’il suffit 

de relever qu’elle n’a pas dépassé en l’espèce trois jours de détention avec isolement. 

Se référant à son opinion dans l’affaire Eggs (…), la Commission estime que cette 

sanction n’a pu, ni par sa durée, ni par ses modalités d’exécution, causer un préjudice 

important au requérant, hors de proportion avec les exigences de la discipline. Elle ne 

relevait donc pas, en l’espèce, de la matière pénale. Le fait que le requérant n’ait pu 

obtenir un sursis à exécution de la peine jusqu’à ce que l’examen de sa requête par la 

Commission ait été achevée ne saurait ébranler cette appréciation car il n’affecte pas la 

nature de la sanction.’ 

 

                                                 
1230

 Verslag d.d. 4 maart 1978, Eggs t. Zwitserland, verzoek nr. 7341/76. 
1231

 Resolutie DH (79) 7 van het Comité van Ministers - 19 oktober 1979. 
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620. Een geschil over een vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5 EVRM was nog geen 

geschil over een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM omdat, naar het oordeel 

van de Commissie, de vrijheidsberovende tuchtstraf van ‘trois jours de détention avec 

isolement’ zich kon verdragen met de eisen van de tucht en niet aangemerkt moest 

worden als strafrecht.1232 Het kan in ieder geval voor een buitenstaander zonderling lijken 

en de samenhang tussen beide verdragsbepalingen is wat zoek, maar zo was het nu 

eenmaal. Welke maximumstraf klager Santschi had kunnen oplopen, is onduidelijk; 

wellicht achtte de Commissie dit gegeven van ‘l’enjeu initial’ niet terzake of ging ze aan 

dit aandachtspunt voorbij.  

 

621. Eerder was het gegeven van de ‘enjeu initial’ ('at stake') reeds van ondergeschikt 

belang geweest. Zo was het volgende te lezen in voormelde beslissing-Saraiva de 

Carvalho, waarbij de Commissie uitdrukkelijk verwees naar het Engel-leerstuk en voor 

het 3de Engel-criterium, met andere woorden ‘le degré de sévérité de la sanction que 

risque de subir l’intéressé’, aangaf: ‘(la Commission) relève que la peine infligée au 

requérant – mise en réserve obligatoire – n’était pas la plus sévère de celles prévues 

dans le Règlement de discipline militaire pour les infractions en question. Il aurait pu faire 

l’objet d‘une peine de mise en retraite obligatoire (‘reforma compulsiva’) ou être relevé 

définitivement de ses fonctions (‘separaçao de serviço’)’.1233 Dit leek een aanwijzing dat 

de Commissie zich hield aan de opgelegde straf zonder voldoende oog te hebben voor 

de maximumstraf. Deze motivering was om een andere reden ongelukkig: men kon 

hieruit immers afleiden dat volgens de Commissie de betwisting van ‘strengere’ sancties, 

zoals het op rust stellen, wel viel onder het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM. Op 

zich wellicht een meerwaarde voor de rechtzoekende militair, ware het niet dat er destijds 

van toepasbaarheid van het gehele artikel 6 EVRM in het ambtenarencontentieux weinig 

sprake was wanneer men er de toenmalige EHRM-rechtspraak op naleest.1234 Het was 

niet anders wanneer men zich hield aan een ‘burgerlijke’ benadering: het contentieux van 

het ius honorum betrof vóór het arrest-Pellegrin (1999) allerminst betwistingen over 

burgerlijke rechten en verplichtingen (in de zin van artikel 6, 1ste lid EVRM).1235 

 

                                                 
1232

 De ECRM heeft dit onderscheid herhaald in de beslissing van 12 juli 1984, Eggs t. Zwitserland, 
verzoek nr. 10313/83. Klager betwistte het feit dat na de EHRM-procedure die had geleid tot het 
ECRM-verslag van 4 maart 1978, zijn eis tot schadevergoeding was afgewezen. 
1233

 Com. EDH, req. N° 9208/80, Saraiva de Carvalho t. Portugal, 10/07/1981, D.R., 26, p. 262. 
1234

 Overigens is één zaak de maximale sanctie om het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM te 
bepalen; een andere is de uitgesproken sanctie wanneer het erop neerkomt de eventuele 
onredelijkheid van de sanctie te bepalen, alle concrete omstandigheden in acht genomen. Voor dit 
laatste: EHRM (beslissing) 6 juni 2006, Houdart en Vincent t. Frankrijk, verzoek nr. 28807/04, EHRM 
(beslissing) 18 januari 2007, Sotiropoulou t. Griekenland, verzoek nr. 40225/02. 
1235

 Infra, ‘Betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen’. 
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622. Hoe de Commissie aankeek tegen de nieuwe Zwitserse militaire tuchtwet, is te 

lezen in de beslissing-Borrelli.1236 Klager, militair van het reservekader, had tijdens een 

rappel, meer bepaald een Wiederholungskurs, zijn wachtdienst verlaten om naar de 

kapper van het dorp te gaan.1237 Deze afwezigheid werd hem aangerekend door de 

bataljonscommandant met vijf dagen strikt arrest (scharfer arrest). De regiments-

commandant wees het beroep af, waarop klager tevergeefs een disciplinair beroep 

indiende bij het Militair Hof van Beroep; deze mogelijkheid was ingesteld naar aanleiding 

van de casus-Eggs. Na enig procedureel wedervaren beval het Hof de uitvoering van de 

(vrijheidsberovende) straf van vijf dagen strikt arrest. Voor de Commissie opperde klager 

dat de artikelen 5, 6, 7 en 13 EVRM geschonden waren, evenals artikel 2 van het Vierde 

Protocol. Hierbij betoogde hij dat de straf, bepaald in het Militair Crimineel Wetboek, had 

kunnen oplopen tot twintig dagen strikt arrest en dat de minimumstraf drie dagen beliep, 

dit alles in acht genomen dat, naar zijn oordeel, de onafhankelijkheid van de militaire 

rechtbank bovendien niet vaststond. Hiertegen bracht de Zwitserse regering in, met 

verwijzing naar het Engel-leerstuk, dat er uitsluitend sprake was van een zuiver 

disciplinaire aangelegenheid en dat men oog moest hebben voor de concreet 

uitgesproken sanctie. 

 

623. De Commissie wees het verzoek van klager Borelli af als niet-ontvankelijk. Wat 

artikel 6 EVRM betreft, hield ze zich aan de Engel-critera: de internrechtelijke kwalificatie, 

de aard van het misdrijf en de aard van de sanctie. Hoewel de bestrafte gedraging 

omschreven was in het Militair Crimineel Wetboek – de formele nationale classificatie 

wees met andere woorden op een strafrechtelijke aard – , was er enkel sprake van een 

disciplinair misdrijf. Wat de sanctie betreft, noteerde de Commissie dat het Militair Hof 

van Beroep ze niet kon verzwaren en dat de maximumstraf dus niet meer dan vijf dagen 

strikt arrest had bedragen: ‘the penalty concerned was not sufficiently severe to bring the 

offence concerned within the sphere of criminal law. In the Commission’s opinion, this 

conclusion would remain the same even if it was assumed that in the present case the 

maximum possible amounted to ten days strict arrest.’ De Commissie besloot dat artikel 

6 EVRM derhalve niet van toepassing was, en oordeelde niet anders voor artikel 2 van 

het Vierde Protocol en, aansluitend, artikel 13 EVRM. De grief van de schending van 

artikel 5 EVRM was hetzelfde lot beschoren: voor de Commissie kwamen de vereisten 

van artikel 5 EVRM niet noodzakelijk overeen met de (hogere) eisen van artikel 6 EVRM, 

wat de toegang tot ‘a competent court’ betreft, en volstonden de nieuwe bevoegdheden 

                                                 
1236

 ECRM 2 september 1993, Borrelli t. Zwitserland, verzoek nr. 17571/90. 
1237

 De ene militair loopt een sanctie op wegens niet-reglementaire haardracht, de andere omdat hij 
zijn haartooi herschikt, weliswaar op een ogenblik dat naar het oordeel van het bestuur niet opging. 
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van het Militair Hof van Beroep om te kunnen besluiten tot overeenstemming van de 

nieuwe militaire tuchtwetgeving met artikel 5 EVRM. 

  

624. Behoudens een nieuwe beslissing-Eggs zijn er geen andere significante 

beslissingen van de Commissie geweest.1238 Zoals in een vorig hoofdstuk reeds vermeld, 

onderzocht de Commissie nog tweemaal het Turkse militair tuchtcontentieux.1239 Klagers, 

beiden militair van het beroepskader, hadden tuchtstraffen en tuchtmaatregelen, namelijk 

een ontslag van ambtswege, opgelopen. Ze betoogden voor de instanties in Straatsburg 

dat de artikelen 3, 6, 9 en 13 EVRM geschonden waren. Essentieel in dit onderzoek is 

het antwoord op verzoekers grief dat de tuchtstraffen van respectievelijk 28 dagen en 10 

dagen arrest niet in overeenstemming te brengen waren met artikel 6 EVRM. Hierop had 

de Turkse Regering onder meer geantwoord dat verzoekers de interne rechtsmiddelen 

niet hadden uitgeput en dat de Turkse Staat een voorbehoud had gemaakt. In beide 

zaken achtte de Commissie de excepties ongegrond en de grief van de schending van 

artikel 6 EVRM niet kennelijk ongegrond. Meer zal men nooit vernemen: eenmaal het 

verzoekschrift in ruime mate ontvankelijk verklaard, lieten beide klagers na om aan de 

Commissie hun zienswijze omtrent de mogelijke schending van onder meer artikel 6 

EVRM mee te delen en de zaken werden dan ook geschrapt. In de casus-Gomez 

Martino was een disciplinaire straf van twee maanden wegens zware fout aan de 

orde.1240 De Commissie achtte de grief van de schending van artikel 6 EVRM kennelijk 

ongegrond. Of aan de toepassing van artikel 6 EVRM getwijfeld werd, is onduidelijk; het 

is ook zoeken naar een eenduidig antwoord over de mogelijke toepassing van het 

voorbehoud van Spanje voor de artikelen 5 en 6 EVRM in het militair tuchtcontentieux. 

 

 

V.IV.II.7. Europees Hof (EHRM) en militaire tuchtzaken 

                                                 
1238

 ECRM 12 juli 1984, Eggs t. Zwitserland, verzoek nr. 10313/83. Klager betwistte het feit dat na de 
EHRM-procedure die had geleid tot het ECRM-verslag van 4 maart 1978 (verzoek nr. 7341/76), zijn 
eis tot schadevergoeding was afgewezen. De Commissie oordeelde: ‘le droit à reparation visé à 
l’article 5, par. 5, n’est pas subordonné à l’existence d’un dommage. En effet, l’existence d’une 
violation se conçoit même en l’absence de préjudice’ en achtte de grief, ontleend aan de mogelijke 
schending van artikel 5, § 5 EVRM, ontvankelijk. Het vervolg in dit dossier is onduidelijk. We 
herinneren verder aan eerder vermelde ECRM-beslissingen (zie supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: 
evaluatie – Administratieve beroepen’). Zo de decision on the admissibility, ECRM 17 oktober 1985, 
M. t. Frankrijk, verzoek nr. 9984/82: klager had dertig dagen ‘arrêts de rigueur’ opgelopen, maar had 
nagelaten om de interne beroepen uit te putten. Wanneer een klager de interne middelen uitgeput 
had, merkte de ECRM op dat Frankrijk een voorbehoud had gemaakt voor de artikelen 5 en 6 EVRM 
en dat het niet opging dit te omzeilen door het aanvoeren van een mogelijke schending van artikel 13 
EVRM: zie decision on the admissibility, ECRM 4 juli 1984, D. t. Frankrijk, verzoek nr. 10127/82. 
1239

 ECRM 27 juni 1994, Celikbas t. Turkije, verzoek nr. 18683/91, 10 januari 1995, Hamarattürk t. 
Turkije, verzoek nr. 18673/91. Zie supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke 
evaluatie – Grondrechten en daadwerkelijke rechtshulp’. 
1240

 ECRM 27 november 1996, Gomez Martino t. Spanje, verzoek nr. 31708/96. 
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625. In het kader van de nieuwe EHRM-procedure noteren we drie beslissingen, 

waaronder één in de casus-Brandao Ferreira/Portugal.1241 Op de andere beslissingen, 

namelijk A.D./Turkije en Camacho/Spanje, komen we zo meteen terug. Andere arresten, 

zoals het arrest-Irfan Bayrak, worden eveneens in dit hoofdstuk besproken, zij het in 

andere afdelingen.1242  

  

626. In de casus-Brandao Ferreira was klager, een Portugese hogere officier, gestraft 

met 5 dagen ‘détention’ wegens onwettige afwezigheid van acht dagen en ongeoorloofd 

gebruik van de dienstwagen in Guinee-Bissau, waar hij militair attaché was. Het EHRM 

achtte in 2000 de maximumstraf van tien dagen ‘licht arrest’ niet doorslaggevend (om tot 

de toepassing van artikel 6 EVRM te kunnen besluiten) omdat deze sanctie geen 

vrijheidsberoving inhield: ‘S’agissant de la qualification juridique de la mesure litigieuse 

en droit national, l’infraction reprochée au requérant tombait sous le coup de textes 

appartenant au droit disciplinaire d’après la législation portugaise. S’agissant de la nature 

même de la sanction appliquée au requérant, il apparaît qu’elle relevait plutôt de la 

catégorie des sanctions disciplinaires qui ont en général pour but d’assurer le respect, 

par les membres de groupes particuliers, en l’occurrence les militaires, des règles de 

comportement propres à ces derniers. Enfin et relativement à la nature et la sévérité de 

la mesure, si le requérant a dû subir une détention de cinq jours alors que la sanction 

maximale pouvant être prononcée ne dépassait pas dix jours, cette sanction n’était 

cependant pas une mesure privative de liberté. En effet, au vu du libellé du règlement de 

discipline militaire, le requérant ne s’est pas trouvé enfermé pendant la durée de la 

sanction et il a continué à s’acquitter de ses tâches militaires, restant à peu de choses 

près, dans le cadre de son existence normale à l’armée. La sanction appliquée au 

requérant a ainsi été similaire aux ‘arrêts simples’ qui étaient en cause dans l’affaire 

Engel et pour lesquels la Cour a conclu à l’inapplicabilité de l’article 6. En conclusion, la 

mesure dont le requérant a fait l’objet n’était pas, de par sa nature et sa sévérité, assez 

importante pour autoriser la qualification de sanction pénale au sens de l’article 6 (1). 

Partant, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer sous son aspect pénal. Par ailleurs, 

le requérant n’a pas allégué qu’un droit de caractère civil aurait été en cause en 

l’espèce’.1243  

                                                 
1241

 Aangehaald in G. DUTERTRE, o.c., 2003, 176. 
1242

 EHRM 3 mei 2007, Irfan Bayrak t. Turkije, verzoek nr. 39429/98. Infra, ‘Doorwerking van de Engel- 
en Pellegrin-leerstukken’ en ‘De artikelen 5 en 6 EVRM gewikt en gewogen’. 
1243

 Griffie EHRM, note d’information nr. 22, beslissing nr. 4192/98, Brandao Ferreira t. Portugal, 28 
september 2000. Het voorbehoud van Portugal d.d. 8 november 1978 luidde: ‘L’article 5 de la 
Convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du Règlement de discipline 
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627. In de volgende afdeling onderzoeken we de verwijzing, in de eindoverweging van 

de beslissing-Brandao Ferreira, naar de ‘burgerlijke rechten’ (in de zin van artikel 6 

EVRM). Essentieel is hier dat zolang een disciplinaire sanctie enkel vrijheidsbeperkend 

is, er aangenomen wordt dat artikel 6 EVRM, opgevat als strafprocesrechtelijke 

waarborg, niet van toepassing is. Of dit nog wel het geval is, eenmaal een bepaald – of 

nader te bepalen? – quantum aan vrijheidsbeperking bereikt of overschreden is, zegt het 

Hof niet met zoveel woorden. 

  

628. Verder is er de beslissing in de casus-Camacho.1244 Klager, officier van het actief 

kader van de Spaanse krijgsmacht, werd disciplinair vervolgd wegens een zware fout, 

namelijk een ongepast gebruik van zijn vrijheid van mening, en liep een tuchtsanctie van 

anderhalve maand arrest in een militaire instelling op, genoemd ‘arrêts dans un 

établissement militaire’. Voor ‘lichte’ overtredingen voorzag de disciplinaire wetgeving in 

de berisping, het uitgangsverbod tot acht dagen, het huisarrest of het arrest in een 

militaire instelling ten belope van één maand; voor ‘zware’ fouten voorzag de 

reglementering in de sanctie van het arrest in een militaire instelling, gaande van één 

maand en één dag tot drie maanden, of van het verlies van affectatie. Klagers beroepen 

bij hogere rechtscolleges, tot bij het Grondwettelijk Hof, leverden niets op. Voor het 

EHRM betoogde hij dat er sprake was van de schending van de artikelen 6 en 13 

EVRM, enerzijds, en artikel 10 EVRM, anderzijds; artikel 5 EVRM kwam niet aan bod. 

  

629. Het EHRM wees de klacht in 2003 af als niet-ontvankelijk omdat de grieven 

kennelijk ongegrond waren. Relevant voor dit onderzoek is het antwoord op de vraag 

naar de toepassing van artikel 6 EVRM.1245 Het Hof verwees hierbij uitdrukkelijk naar het 

Engel-leerstuk. De overheid had redelijkerwijze kunnen teruggrijpen naar het tuchtrecht, 

te meer daar de tuchtsancties tot doel hebben om in een bepaalde groep gedragsregels 

te laten naleven. Dit nam echter niet weg dat het Hof eveneens oog moest hebben voor 

de ernst van de sanctie: vrijheidsberovende sancties ressorteren onder het strafrecht, 

‘hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d’exécution ne sauraient 

                                                                                                                                                         
militaire, qui prévoient des arrêts pour les militaires.’ Dit voorbehoud is onduidelijk, en minstens 
ongelukkig geformuleerd, omdat men er ook in kan lezen dat de artikelen 5 en 6 EVRM wel (enkel) 
van toepassing zijn op voormelde tuchtrechtelijke bepalingen. 
1244

 EHRM (beslissing) 20 mei 2003, Camacho Lopez Escobar t. Spanje, verzoek nr. 62550/00. 
1245

 De vraag naar de eventuele toepassing van het voorbehoud van Spanje voor de artikelen 5 en 6 
EVRM onderzocht het Hof niet nader ‘dans la mesure où les griefs sont irrecevables pour le motif qui 
suit’. 
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causer un préjudice important’.1246 Waarna het Hof oordeelde dat het arrest van 45 

dagen in een militaire instelling geen penale sanctie was om redenen die we in voetnoot 

in extenso hernemen: leidraad was dat deze sanctie voor een militair niet 

vrijheidsberovend was en het dagelijks leven van de getroffen militair niet al te zeer 

verstoorde.1247 Of artikel 2 van het Vierde Protocol, dat de vrijheid van beweging 

waarborgt, aan de orde was en bovendien was nageleefd, werd niet nader onderzocht, 

al merkte het Hof wel op: ‘A l’intérieur de l’enceinte militaire, le requérant avait le droit de 

s’y déplacer en toute liberté’.1248 De grief, ontleend aan de mogelijke schending van 

artikel 10 EVRM, werd eveneens kennelijk ongegrond bevonden, dit met verwijzing naar 

het Engel-leerstuk: militairen kunnen zich weliswaar op de waarborgen van het EVRM 

beroepen, maar ze hebben vrijwillig gekozen voor dit ambt en de daaraan verbonden 

tuchtrechtelijke handhaving zodat de geoorloofdheid van beperkingen aan de uitoefening 

van hun rechten en vrijheden anders kan worden beoordeeld.1249  

  

630. Zoals eerder aangegeven, kan men allicht eindeloos (blijven) redetwisten over wat 

redelijk en (kennelijk) onredelijk is, en over de ter zake geldende beginselen. Zo is het 

                                                 
1246

 In de casus-Gomez Martino was een disciplinaire straf van twee maanden wegens zware fout aan 
de orde. De Commissie achtte de grief van de schending van artikel 6 EVRM kennelijk ongegrond. Of 
aan de toepassing van artikel 6 EVRM getwijfeld werd, is onduidelijk; het is ook zoeken naar een 
eenduidig antwoord over de mogelijke toepassing van het voorbehoud van Spanje voor de artikelen 5 
en 6 EVRM in het militair tuchtcontentieux. ECRM 27 november 1996, Gomez Martino t. Spanje, 
verzoek nr. 31708/96. 
1247 ‘En l’espèce, la Cour note que la sanction encourue par le requérant consistait dans sa mise aux 
arrêts pendant une durée pouvant aller de un mois et un jour à trois mois. L’autorité militaire lui infligea 
une sanction de mise aux arrêts de quarante-cinq jours. S’agissant des modalités d’exécution de la 
sanction de mise aux arrêts, la Cour observe que le requérant l’a exécutée dans une base de l’armée 
de l’Air espagnole et non dans un établissement disciplinaire spécifique. A l’intérieur de l’enceinte 
militaire, le requérant avait le droit de s’y déplacer en toute liberté. Autorisé à utiliser l’uniforme 
correspondant à son corps, il pouvait recevoir quotidiennement dans des salles prévues à cet effet, les 
membres de sa famille ainsi que la visite d’autres personnes. Par ailleurs, il pouvait recevoir des 
publications et maintenir une correspondance écrite sans limite et ce, dans le respect du secret de la 
correspondance. Quant aux activités pouvant être menées par la personne mise aux arrêts, la Cour 
relève qu’il pouvait mener à l’intérieur de l’établissement militaire des activités de formation militaire 
générale, instruction tactique et technique, et des activités physiques, sans que ces activités n’aient 
de caractère affligeant ni ne soient appliquées en tant que mesure de correction. Par ailleurs, durant 
son temps libre, il pouvait réaliser des activités complémentaires d’ordre culturel, sportif ou récréatif. Il 
avait également accès aux services sanitaires et d’hygiène en place dans la caserne où se trouve 
l’établissement disciplinaire. En outre, il pouvait acquérir des articles autorisés au sein de 
l’établissement et assister aux actes religieux célébrés au sein de l’unité. Enfin, dans des cas 
exceptionnels, comme le décès ou la maladie grave du conjoint ou d’un parent proche, il avait droit à 
une autorisation extraordinaire de sortie délivrée par le chef de l’établissement.  – A la lumière de ce 
qui précède et eu égard notamment à ses modalités d’exécution, la Cour est d’avis que la sanction 
subie par le requérant ne lui a pas causé un préjudice d’un importance telle qu’elle puisse être 
assimilée à la « matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. (cf., mutatis mutandis, 
Engel et autres précité, pp. 25-26 , §§ 61-62 et pp. 35-36, §§ 82 et 85).’ - onderstreping toegevoegd -  
1248

 Dit was evenmin het geval voor artikel 5 EVRM, dat klager niet te berde bracht. 
1249

 De ‘vrijwilligheid’ van de keuze voor een militair ambt is niet aan de orde in het tuchtcontentieux 
van dienstplichtigen en gewetensbezwaarden. 
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voor de toetsing van de nationale rechtshulp aan het nationaal gelijkheidsbeginsel en het 

is wellicht niet anders voor een toetsing aan sommige bepalingen van het EVRM. Dit 

neemt niet weg dat de afhandeling van de casus-Camacho opmerkelijk is. Weliswaar 

behoren vrijheidsberovende sancties tot het strafrecht, maar niets belet dat de 

geringsten onder hen (kunnen) ontsnappen aan de waarborgen van artikel 6 EVRM, 

aldus het Europees Hof. Dit roept vragen van tweeërlei aard op: de ene betreft de 

kwalificatie van ‘vrijheidsberoving’, de andere betreft het gegeven van de maximumstraf, 

met andere woorden ‘l’enjeu initial’ (‘at stake’). Deze vragen verdienen een afzonderlijke 

behandeling, zij het met het voorbehoud dat beide aandachtspunten alleszins de facto 

beter samen behandeld worden. 

 

631. Vrijheidsberovende sancties ressorteren, aldus het Europees Hof in de casus-

Camacho, onder het strafrecht, ‘hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs 

modalités d’exécution ne sauraient causer un préjudice important’. Dit lijkt een klassiek 

leerstuk, maar wat is precies een geringe sanctie? Is er dan louter sprake van een 

vrijheidsbeperking, met andere woorden een diskwalificatie van de ‘vrijheidsbeneming’? 

Of is er integendeel sprake van een sanctie die ondanks een ontoereikend quantum toch 

nog ‘vrijheidsberovend’ blijft, met dien verstande dat ze wegens een impliciete 

beperkingsclausule van artikel 6 EVRM (ten aanzien van ‘geringe’ sancties) in beginsel 

leidt tot de niet-toepasselijkheid van deze verdragsbepaling? Men weerhoude de tweede 

optie: zoals reeds vermeld voor artikel 12 van de Grondwet, is er sprake van 

vrijheidsberoving zodra men niet meer beschikt over de vrijheid van komen en gaan.1250 

Precies daarom is ook artikel 5 EVRM van toepassing, eenmaal een vrijheidsbeneming 

opgelegd is; daarvoor hoeft het quantum niet bereikt te worden waaronder er geen 

sprake (meer) is van strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM; voor deze laatste 

verdragsbepaling is overigens de maximumstraf van belang, dit in tegenstelling tot artikel 

5 EVRM. Bijgevolg kan artikel 14 EVRM toepassing vinden en desgevallend 

geschonden zijn, ook al is artikel 6 EVRM, per hypothese (nog net?) van toepassing, op 

zich (net) niet geschonden; het EVRM-gelijkheidsbeginsel heft als het ware de impliciete 

beperkingsclausule op en biedt een beduidende meerwaarde.1251 We onderzoeken dit 

nader in een volgende afdeling.1252 

                                                 
1250

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1251

 Iets anders is dan weer het construeren van de discriminatiegrief; in het Belgische tuchtcontentieux 
kan men aanhalen dat de Raad van State zich bevoegd heeft geacht om militaire tuchtstraffen, 
opgelegd aan personeelsleden van de rijkswacht, te vernietigen, zij het pas na de demilitarisatie van 
de rijkswacht op 1 juli 1994. Verder zijn er uiteraard de bevindingen, supra geformuleerd in de afdeling 
‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. Tenslotte zijn de daarop volgende verdragsrechtelijke bevindingen essentieel, al 
was het maar omdat ze temporele beperkingen in het gelijkheidscontentieux kunnen opheffen. Ter 
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632. Hoe het ook zij, het EHRM heeft in de casus-Camacho onvoldoende oog gehad 

voor de maximumstraf. Is de 'enjeu initial' niet (meer) relevant? Er is in ieder geval 

onduidelijkheid omdat het Hof in fine aangaf dat ‘la sanction subie par le requérant ne lui 

a pas causé un préjudice d’un importance telle qu’elle puisse être assimilée à la 

« matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention’. Verantwoordt de 

maximumstraf van drie maanden arrest in het militair kwartier, hoe aangenaam het leven 

daar tijdens en buiten de diensturen ook geweest zou kunnen zijn, niet de 

toepasselijkheid van artikel 6 EVRM? Verantwoordt de opgelegde sanctie van 45 dagen 

dit ook niet? Op beide vragen antwoorden we bevestigend, zeker als men het zo meteen 

te bespreken arrest-A.D./Turkije voor ogen heeft en vaststelt dat klager Camacho buiten 

de diensturen toch wel verbleef in een ‘établissement disciplinaire’ van het militair 

kwartier.1253 Daaraan voegen we volledigheidshalve toe dat klager een zware fout had 

begaan, blijke uit de opgelegde sanctie, die meer dan één maand bedroeg. In een 

democratische rechtsstaat was de onmogelijkheid om, in tegenstelling tot andere 

militairen die er dienst vervulden, gedurende anderhalve maand of, erger, drie maanden, 

het militair kwartier te verlaten ingevolge een zware fout op het einde van de 20ste eeuw 

bezwaarlijk nog een normale levensomstandigheid van een militair. Aan dit besluit doet 

geen afbreuk de omstandigheid dat deze beroepsmilitair ooit vrijwillig gekozen had voor 

het ambt en dat er in het tuchtregime een uitzondering was voorzien in geval van 

overlijden of ernstige ziekte van een naast familielid. 

  

633. Of klager Camacho eveneens geopperd heeft dat artikel 5 EVRM geschonden 

was, maakt weinig uit: de individuele vrijheid is ook voor een militair, het weze een 

dienstplichtige of een personeelslid van het beroepskader, een dermate kostbaar 

verdragsrechtelijk rechtsgoed dat hij in voormelde omstandigheden de procedurele 

waarborgen van artikel 6 EVRM had moeten kunnen inroepen.1254 Het EHRM had deze 

                                                                                                                                                         
overweging: ‘De artikelen 10 en 11 van de Grondwet nopen in beginsel weliswaar tot een vergelijking 
van de situatie van twee verschillende categorieën van personen en niet van de situatie van eenzelfde 
categorie van personen onder de gelding van de vroegere en de nieuwe wetgeving, zo niet zou elke 
wijziging van de wetgeving onmogelijk worden, maar dat geldt niet wanneer in samenhang met die 
bepalingen een schending van artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR wordt aangevoerd. Die bepalingen 
verbieden de rechter immers iemand te veroordelen wegens een handelen of nalaten dat geen 
strafbaar feit uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde en een zwaardere straf op te 
leggen dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was’ 
(Grondwettelijk Hof nr. 157/2007, 19 december 2007, B.4). 
1252

 Infra, ‘Meerwaarde van het EVRM-gelijkheidsbeginsel’. 
1253

 In de casus-Camacho was artikel 6 EVRM van toepassing als men de maximumsanctie van drie 
maanden ‘kwartierarrest’ voor ogen had – o.i. is de term a fortiori op zijn plaats – . 
1254

 In het strafrechtelijk contentieux oordeelt het EHRM soms dat een verbod om de woonplaats te 
verlaten na een voorlopige invrijheidsstelling, artikel 2 van het Vierde Protocol schendt: EHRM 10 juli 
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verdragsbepaling allicht beter in acht genomen door te besluiten dat de harde kern van 

deze verdragsbepaling onaangetast moest blijven, maar dat over de modaliteiten wel 

geredetwist kon worden. Randbemerking hierbij is uiteraard dat klager Camacho 

opperde dat artikel 6 EVRM geschonden was, maar zonder aan te voeren dat hem een 

wezenlijke waarborg ontzegd was, met name de formele toegang tot één of meer 

rechters; dit is tenslotte dé harde kern van deze verdragsbepaling en overigens hét 

knelpunt in dit onderzoek.1255  

 

634. De zaak-A.D. leidde tot een beslissing van 2 februari 1999 en een arrest van 22 

december 2005. Klager, onderofficier in de Turkse krijgsmacht, liep op 14 oktober 1994 

een tuchtstraf van 21 dagen licht arrest op die hij uitzat in een militaire gevangenis, meer 

bepaald ‘une maison d’arrêts et prison pour officiers et sous-officiers’. De hogere militaire 

overheid verwierp zijn beroep. De ‘Haute Cour administrative militaire’ verwierp op 26 

april 1995 het beroep tot vernietiging van de tuchtstraf omdat in uitvoering van artikel 129 

van de Turkse Grondwet een formele wet de jurisdictionele controle op de tuchtsancties, 

opgelegd aan militairen, uitsloot.1256 Klager richtte zich op 17 januari 1996 tot de 

Commissie en had het onder meer over een schending van artikel 5, § 1, a) EVRM.1257  

 

635. In het arrest, definitief geworden op 22 maart 2006, verduidelijkte het EHRM het 

toepassingsgebied van artikel 5 EVRM en de Engel-doctrine: - onderstreping toegevoegd 

- 

 

‘1. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation en tirant argument de l’alinéa b) de 

l’article 5 § 1 en tant que ce dernier permet une détention destinée à garantir l’exécution d’une 

obligation prescrite par la loi. D’après le Gouvernement, l’obéissance aux ordres des supérieurs 

étant une obligation prescrite par le code pénal militaire, la détention du requérant était nécessaire 

pour garantir l’exécution de cette obligation inhérente à la discipline militaire. 

2. La Cour rappelle que les termes « garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi » 

contenus dans l’alinéa b) de l’article 5 § 1 concernent les cas où la loi autorise la détention de 

l’intéressé pour assurer à l’avenir l’exécution d’une obligation spécifique. Pour être justifiée au 
                                                                                                                                                         
2008, Hajibeyli t. Azerbaïdjan, verzoek nr. 16528/05; klager had het niet over de schending van artikel 
5 EVRM. 
1255

 Aan de eis van toegang tot een rechter is in beginsel voldaan indien de militaire tuchtstraf geen 
jurisdictionele immuniteit geniet. 
1256

 Artikel 129 Turkse Grondwet luidt - Franse vertaling in het arrest van 22 december 2005 - : ‘(…) 
Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les 
dispositions concernant les membres des Forces armées ainsi que les juges et procureurs sont 
réservées.’ In § 16 van het arrest van 22 december 2005 verduidelijkte het EHRM: ‘En vertu de 
l’article 21 de la loi n° 1602 sur la Haute Cour, sont soustraites au contrôle judiciaire les sanctions 
disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire.’ 
1257

 Het arrest van 22 december 2005 vermeldt dat het Europees Hof de klacht gedeeltelijk 
onontvankelijk had verklaard; wat deze beslissing precies inhield, is onduidelijk. 
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regard de l’alinéa b) de l’article 5 § 1, la détention ne doit donc pas avoir de caractère répressif ou 

punitif (voir, entre autres, Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, § 69). En 

l’espèce, la sanction d’arrêt simple infligée au requérant pour avoir enfreint la discipline militaire a 

trait à un comportement passé. Elle se place dans un cadre répressif et ne relève donc pas de 

l’alinéa b) de cet article. 

3. La Cour rappelle que, pour respecter les dispositions de l’article 5 § 1 a), la privation de liberté 

doit résulter d’une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant 

l’autorité requise pour juger l’affaire, jouissant d’une indépendance par rapport à l’exécutif et 

présentant les garanties judiciaires adéquates (Engel et autres, précité). La Cour ne sous-estime 

pas les particularités de la vie militaire: une sanction ou mesure disciplinaire qui s’analyserait en 

une privation de liberté si on l’appliquait à un civil peut ne pas en avoir le caractère si on l’inflige à 

un militaire; elle n’échappe cependant pas à l’article 5 quand elle se traduit par des restrictions 

s’écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées. En outre, cet 

article s’applique à toute « condamnation » privative de liberté, que le droit interne de l’État la 

qualifie de pénale ou de disciplinaire.   

4. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a purgé la mise aux arrêts de 21 jours dans la 

maison d’arrêt et la prison réservées aux officiers et sous-officiers. Il a donc été privé de sa liberté 

au sens de l’article 5 de la Convention. Cette détention a été ordonnée par son supérieur militaire. 

Ce dernier exerce son autorité dans la hiérarchie militaire, relève d’autres autorités supérieures et 

ne jouit donc pas d’indépendance par rapport à elles. Par ailleurs, la procédure disciplinaire se 

déroulant devant le supérieur militaire ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par 

l’article 5 § 1 a). En conséquence, la détention du requérant ne revêtait pas le caractère d’une 

détention « après condamnation par un tribunal compétent ». 

Il y a eu donc violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention.’ 

 

Het EHRM verduidelijkte evenwel niet of de toepasbaarheid van artikel 5 EVRM te 

verklaren was door het quantum, namelijk 21 dagen licht arrest, dan wel door de plaats 

van uitvoering, meer bepaald een militaire gevangenis, of een combinatie van beide 

elementen. Het Hof veroordeelde de Turkse Staat eveneens tot het betalen van 2.000 

euro schadevergoeding voor morele schade en 1.500 euro gerechtskosten. 

 

 

V.IV.II.8. Quasi-strafrecht? 

 

636.      Dat de artikelen 5 en 6 EVRM in beginsel een zelfstandig bestaan leiden, neemt niet 

weg dat de strafrechtelijke waarborgen van artikel 6 EVRM wel gelden, eenmaal de 

concrete vrijheidsberoving (waarvan sprake in artikel 5 EVRM) opgelegd bij wijze van 

definitieve uitspraak en de maximale vrijheidsberoving de kwalificatie van ‘strafvervolging’ 
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verantwoordt.1258 Omgekeerd houdt de toepassing van artikel 6 EVRM wegens de ‘enjeu 

initial’ niet ipso facto de toepassing van artikel 5 EVRM in: dit laatste veronderstelt 

immers een concrete vrijheidsberoving; bovendien kan artikel 6 EVRM, opgevat als een 

strafprocesrechtelijke waarborg, van toepassing zijn zonder dat er sprake is van 

vrijheidsberovende straffen – denken we aan een beduidende geldboete of inhouding op 

de wedde – . Daarbij komt dat het Europees Hof een aantal in artikel 6, 1ste lid EVRM 

opgenomen beginselen betreffende een eerlijk proces als het ware geïncorporeerd heeft 

in artikel 5, 4de lid EVRM.1259 Er zij opgemerkt dat het beroep waarvan sprake in artikel 5, 

4° EVRM ‘n’est pas ouvert lorsque la décision de privation de liberté est prononcée par 

‘un tribunal statuant à l’issue d’une procédure judiciaire’, le contrôle voulu par l’article 5, 

4° étant incorporé à la décision initiale’.1260 

 

637. Deze bevindingen kunnen niet verhelen dat men zich in de ‘klassieke’ militaire 

tucht (met als kenmerk dé arreststraffen) in een eerder grijze zone bevindt, waarin de 

toepasselijkheid van grondwets- of verdragsbepalingen door redenering bij vergelijking 

voor de ene een feit is, maar waarvan voor de andere dan weer geen sprake kan zijn. 

Termen als contentieux sui generis of quasi-strafrecht duiken dan wellicht op om deze of 

gene analyse te kenmerken; een eeuwigdurende discussie blijft mogelijk over, enerzijds, 

de verwevenheid tussen artikel 5 en artikel 6 en, anderzijds, de ‘grens’ tussen wat kan 

aangemerkt worden als een vrijheidsberoving of een strafvervolging en wat niet. 

 

638. Ter vervollediging van het militair tuchtcontentieux vermelden we recente EHRM-

casussen waarin Britse militairen de militaire ‘tuchtregeling’ in vraag hebben gesteld.1261 

Samengevat kwam het erop neer dat de korpscommandant een militair die zijn 

verplichtingen niet had nageleefd, kon aanhouden in het belang van het intern 

onderzoek of de tucht en desnoods plaatsen in ‘close arrest of open arrest’ alvorens in 

elk geval te beslissen over het vervolg: ofwel zou een militaire rechtbank zich buigen 

                                                 
1258

 Voor een strafrechtelijke casus waarin het Hof het verzoek aan de Zweedse regering meedeelde 
betreffende enerzijds de mogelijke schending van artikel 5 EVRM en anderzijds – ambtshalve – de 
mogelijke schending van de artikelen 6 en 7 EVRM: EHRM (beslissing) 14 september 2004, 
Csoszanski t. Zweden, verzoek nr. 22318/02. Zie eveneens EHRM 9 maart 2006, Menecheva t. 
Rusland, verzoek nr. 59261/00: schending van de artikelen 3, 5, 6 en 13 EVRM, aan de orde waren 
een uit de hand gelopen huiszoeking en een willekeurige vrijheidsberoving van vijf dagen. 
1259

 'Bv. het recht om zich door een raadsman te laten bijstaan en het beginsel van de gelijkheid der 
wapens. Zie bv. Hof Mensenrechten arrest Bouamar t. België van 29 februari 1998; arrest Lamy t. 
België van 30 maart 1989' (J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, 
Brugge, die Keure, 2007, p. 686, nr. 952, noot 73). 
1260

 P. LAMBERT, ‘Le droit d’accès à un tribunal dans la Convention européenne des droits de 
l’homme’ in Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruylant, 2001, p . 58, nr. 2. 
1261

 EHRM 14 maart 2000, Jordan t. UK, verzoek nr. 30280/96, (schending van artikel 5 EVRM), 15 
juni 2004, Thompson t. UK, verzoek nr. 36256/97, (schending van de artikelen 5 en 6 EVRM), 16 
januari 2007, Bell t. UK, verzoek nr. 41534/98 (schending van artikel 6 EVRM). 
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over de feiten en kon de militair gevangenisstraffen oplopen; ofwel zou men het houden 

bij een bestuurlijke procedure, een summary trial, met als mogelijke (eind)beslissing 

voormelde arreststraffen.  

 

639. Problematisch voor deze ‘bestuurlijke’ regeling, althans vanuit de invalshoek van 

de klager, was dat deze arreststraffen naargelang van het geval konden oplopen tot 28 

of 60 dagen dagen ‘close arrest of open arrest’, dat er bovendien aan de 

onafhankelijkheid van de militaire overheden redelijkerwijze getwijfeld kon worden en dat 

er ten slotte geen sprake was van compensatie voor de onrechtmatige vrijheidsberoving 

die deze arreststraffen per hypothese zouden uitmaken; dit alles zou dan goed zijn voor 

de schending van een of meerdere bepalingen van artikel 5 EVRM. Wat de 

overeenstemming met artikel 6 EVRM betreft, werd aangevoerd dat het recht van 

toegang tot, of tussenkomst van een rechterlijke instantie geschonden was – de militaire 

tuchtprocedure was per hypothese een strafvervolging in de zin van deze 

verdragsbepaling – en dat het gebrek aan bijstand van een raadsman niet door de 

beugel kon.  

 

640. Wellicht met oog voor eerdere rechtspraak bracht de Britse regering weinig in 

tegen de grief van schending van een of meerdere waarborgen van artikel 5 EVRM; dat 

close arrest een vrijheidsbeneming inhield of kon inhouden, werd met andere woorden 

niet ernstig betwist. De regering stelde daarentegen dat artikel 6 EVRM niet geschonden 

kon zijn omdat de militair nu eenmaal met kennis van zaken ervoor had gekozen de 

zaak niet aan te brengen voor een militaire rechtbank: tenslotte ‘had the applicant validly 

waived his rights under Article 6 in opting for a summary trial’.1262 

  

641. Telkenmale besloot het Europees Hof tot de schending van de artikelen 5 en/of 6 

EVRM. We onthouden vooreerst dat voor het Europees Hof de schending van artikel 5, 

§ 3 EVRM des te meer voor de hand lag om twee redenen, aldus het arrest-Jordan: de 

arreststraf ‘amounted to detention as close arrest means confinement to a cell under 

supervision’, dit met verwijzing naar het Engel-arrest, en de tuchtoverheid kon niet blijk 

geven van de objectieve onafhankelijkheid die deze verdragsbepaling voorschreef. Van 

schending van artikel 5, § 5 EVRM was eveneens sprake bij gebrek aan ‘an enforceable 

right to compensation in relation to the same contravention of article 5, § 3’. 

 

                                                 
1262

 EHRM 15 juni 2004, Thompson t. UK, verzoek nr. 36256/97, § 39. 
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642. Het onderzoek van de grief van schending van artikel 6 EVRM was ruimer omdat 

het EHRM eerst moest bepalen of deze verdragsbepaling wel van toepassing was. In 

het arrest-Thompson antwoordde het EHRM bevestigend met een summiere motivering, 

grotendeels ontleend aan, en in het het verlengde van de vaststelling van een 

vrijheidsberoving (in de zin van artikel 5 EVRM). In het arrest-Bell kreeg deze vraag 

hetzelfde antwoord, zij het met een meer omstandige motivering: weliswaar was de 

betwisting te rekenen tot een zuiver tuchtgeschil, maar de Engel-criteria waren 

alternatief en er kon inzonderheid sprake zijn van een ‘criminal charge’ ‘solely on the 

basis of the nature and severity of the sanction’.1263 Vermits er sprake was van 

‘deprivation of liberty’, was er een – weliswaar weerlegbaar – vermoeden van ‘criminal 

charge’, ‘a presumption which could be rebutted entirely exceptionnaly and only if (this) 

deprivation of liberty could not be considered ‘appreciably detrimental’ given its nature, 

duration of manner of execution’. Dit vermoeden werd naar het oordeel van het Hof niet 

weerlegd, nu klager een sanctie van zeven dagen opsluiting had opgelopen tijdens een 

summiere procedure die tot 28 dagen opsluiting had kunnen leiden.1264 

  

643. Volgende vraag was of klagers Thompson en Bell geen afstand hadden gedaan 

van de waarborgen van artikel 6 EVRM door te ‘kiezen’ voor de summarry trial, t.t;z. 

‘summiere’ bestuurlijke procedure.1265 Telkenmale antwoordde het EHRM hier 

ontkennend op. Naar het oordeel van het Hof was de rol van korpscommandant (CO), 

tenslotte dé hiërarchische meerdere, ab initio dermate centraal dat er bezwaarlijk sprake 

had kunnen geweest zijn van afstand van een verdragsrechtelijke procedurele waarborg, 

indien al mogelijk wat artikel 6 EVRM betreft; dit lag des te minder voor de hand omdat 

bijstand van een raadsman in deze bestuurlijke fase nu eenmaal moeilijk was; het werd 

er niet beter op omdat klagers ‘keuze’ tussen enerzijds een bestuurlijke procedure en 

anderzijds een jurisdictionele afhandeling die had kunnen uitmonden in twee jaar 

gevangenisstraf, nader bekeken geen echte keuze was. Vermeldenswaard is uiteraard 

de toevoeging in het arrest-Thompson (§ 46) ‘such defects could not be corrected by a 

subsequent review other than a first instance hearing which met the requirements of 

article 6, § 1 (…)’. 

 

644. Eenmaal aangenomen dat klager zich wel op de waarborgen van artikel 6 EVRM 

kon beroepen, besloot het Hof zonder veel omwegen dat ook de moeilijkheid of zelfs 

                                                 
1263

 EHRM 16 januari 2007, Bell t. UK, verzoek nr. 41534/98, § 39. 
1264

 EHRM 16 januari 2007, Bell t. UK, verzoek nr. 41534/98, § 41. 
1265

 In de casus-Jordan was de grief van de schending van artikel 6 EVRM niet aan de orde. 
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onmogelijkheid om een raadsman van meet af aan te raadplegen niet door de beugel 

kon, dit naast het gebrek van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de tuchtoverheid. 

 

 

V.IV.II.9. Vrijheid van beweging 

 

645.  Al werd in de casus-Camacho niet nader onderzocht of artikel 2 van het Vierde 

Protocol – de vrijheid van beweging – aan de orde was en bovendien was nageleefd, 

toch merkte het Hof op: ‘A l’intérieur de l’enceinte militaire, le requérant avait le droit de 

s’y déplacer en toute liberté’.1266 Een bevraging over de naleving van dit grondrecht 

dringt zich in de ‘kleine’ tucht des te meer op, wanneer men er het arrest-Hardouin op 

naleest; de (Franse) Raad van State deed uitspraak over een verzoek tot vernietiging 

van een militaire tuchtstraf van tien dagen arrest en oordeelde inzake de 

ontvankelijkheid: « tant par ses effets directs sur la liberté d’aller et venir du militaire, en 

dehors du service, que par ses conséquences sur l’avancement ou le renouvellement 

des contrats d’engagement, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, 

susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ».1267 - eigen onderstreping -  

  

646. In het EVRM-kader gold een onderscheid tussen vrijheidsbeneming en vrijheid van 

beweging: ‘L’article 5 protège la personne contre des arrestations et détentions 

arbitraires. Il est étranger aux simples restrictions à la liberté de circuler qui, elles, 

obéissent à l’article 2 du Protocole n° 2'.1268 Ook al vereist het EVRM slechts 

daadwerkelijk rechtshulp en toegang tot een nationale instantie, de verwevenheid tussen 

beide verdragsbepalingen maakt dat een jurisdictioneel toezicht op beperkingen aan (de 

uitoefening van) de vrijheid van komen en gaan lato sensu in een rechtsstaat een 

conditio sine qua non is. Toegang tot een rechter is dan één zaak; iets anders is het te 

weten waarom de maximumstraf, per hypothese een vrijheidsbeneming, er niet toe leidt 

dat het recht op dubbele aanleg overeenkomstig het Zevende Protocol de militair 

toekomt.1269 In deze afdeling hebben we ter gelegenheid van de bespreking van de 

                                                 
1266

 Dit was evenmin het geval voor artikel 5 EVRM, dat klager niet te berde bracht. 
1267

 C.E. (fr.) nr. 107.766, 17 februari 1995, Hardouin, Rec.Déc.C.E. 1995, 82 e.v.  
1268

 R. ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 189-
190, nr. 196. 
1269

 Frankrijk heeft een voorbehoud gemaakt: ‘Seules les infractions relevant en droit français de la 
compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions 
au sens des articles 2 à 4 du présent protocole’ (C. SCIOTTI, La concurrence des traités relatifs aux 
droits de l’homme devant le juge national, Bruylant, 1997, p. 93, noot 147). ‘Bij artikel 14 lid 7 IVBPR is 
door Nederland een voorbehoud gemaakt, inhoudende dat dit artikel voor Nederland niet verder strekt 
dan het strafrecht’ (F. MICHIELS en B. DE WAARD, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke punitieve 
sancties, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, p. 62-63, nr. 4.4.1). 
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beslissing-Balogiannis een verdragsconforme lezing verduidelijkt.1270 De vrijheid van 

beweging toont verscheidene facetten die uiteraard niet noodzakelijk allemaal aan bod 

komen wanneer men in een concreet geschil de geoorloofdheid van een tuchtstraf en 

het daadwerkelijke karakter van de aangeboden rechtshulp onderzoekt. De begrippen 

‘vrijheid van beweging’ en ‘vrijheid van komen en gaan’ dekken met andere woorden een 

brede lading; het is dan ook aangewezen om in een concreet geschil te bepalen 

waarover men het nu wel heeft en de relevante bepalingen of onderdelen ervan aan te 

wijzen, dit met oog voor het onderscheid tussen lex specialis en lex generalis.  

 

647. Aan denkscenario’s ontbreekt het niet. Nu eens is de inzet van het geschil de 

individuele vrijheid, gewaarborgd door artikel 5 EVRM; hét voorbeeld is uiteraard de 

klassieke cachotstraf of de arreststraf met opsluiting. Dan weer is er sprake van de 

vrijheid, gewaarborgd door artikel 2 van het Vierde Protocol; zo wanneer de militair zich 

niet houdt aan een woonplaatsverplichting; zo eveneens wanneer de militair verweten 

wordt aanwezig te zijn geweest op een plaats, het weze in het binnen- of buitenland, 

waar hij niet had mogen vertoeven. Moeilijk gaat ook, denken we aan de militair die zich 

niet houdt aan een huisarrest en hiervoor aanvoert dat zolang geen volwaardige 

(straf)rechter deze sanctie opgelegd heeft, hij buiten de diensturen wel mag vertoeven 

waar hij wenst.1271 

 

648. Niet uit te sluiten is dat er ingevolge het quantum aan vrijheidsbeperking van de 

maximumsanctie sprake is van een ‘criminal charge’ (in de zin van artikel 6 EVRM); het 

klassieke voorbeeld is een tuchtschaal waarin vrijheidsbeneming een eminente plaats 

kan hebben. Vraag is uiteraard of er wel een quantum is waaronder artikel 6 EVRM, 

opgevat als strafprocesrechtelijke waarborg, niet van toepassing is; zoals eerder 

aangegeven, is de individuele vrijheid een dermate beschermwaardig grondwettelijk en 

verdragsrechtelijk rechtsgoed dat er van een minimumdrempel bezwaarlijk sprake kan 

zijn.1272 Wat er ook van zij, misschien net iets anders is de vraag naar een (ander) 

quantum wanneer men nagaat of de dubbele aanleg-regel, gewaarborgd in artikel 2 van 

                                                 
1270

 EHRM 4 december 2008, Balogiannis t. Griekenland, verzoek nr. 44625/06. 
1271

 De militair van het actief kader die zich niet aanbiedt om een dienst van algemeen belang uit te 
voeren, maakt zich schuldig aan een ‘NIET-UITVOERING van een bevel (tuchtvergrijp of 
strafrechtelijk misdrijf) en niet aan een afwezigheid op het appel van de gestraften’, aldus het 
tuchtreglement van 23 augustus 2005, punt 202.c.(4). Over de afwezigheid thuis wordt niets 
bijzonders bepaald. 
1272

 In de rechtsleer had men het ook over ‘des punitions qui consistent souvent en privations partielles 
de liberté’ (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, 2004, 265). Het is onduidelijk of naar het 
oordeel van de auteur de vrijheidsbeperking (in het Frans niet omschreven als 'privation', maar wel 
'restriction') buiten de diensturen vrijheidsberovend wordt dan wel of de (maximale) tuchtstraf 
inderdaad ‘slechts’ vrijheidsbeperkend is, zowel tijdens als buiten de diensturen. 
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het Zevende Protocol, wel in acht genomen werd.1273 Men behoede zich uiteraard voor 

een wellicht pseudo-verdragsconforme benadering waarbij geponeerd wordt dat vermits 

er geen jurisdictionele beroepsprocedure is, de formele strafzaak ipso facto bijkomstig 

is.1274  

 

649. Om het beeld te vervolledigen vermelden we dat men voormelde individuele 

vrijheid ook kan aanmerken als een burgerlijk recht in de zin van artikel 6, 1ste lid 

EVRM.1275 Tenslotte is de vrijheid van beweging naar Belgisch recht een facet van de 

individuele vrijheid, en neemt een even klassiek leerstuk aan dat het strafrechtelijk 

contentieux ondergebracht kan worden in de 'geschillen over burgerlijke rechten' (in de 

zin van artikel 144 van de Grondwet).1276 Quid dan met de toegang tot een rechter? 

Verder duikt de vrijheid van beweging op in artikel 13 EVRM, dat daadwerkelijke 

rechtshulp voorschrijft wanneer betrokkene op verdedigbare wijze aanvoert dat één of 

meer verdragsbepalingen geschonden zijn; hierbij kunnen verschillende 

verdragsbepalingen aan de orde zijn, zoals de artikelen 5 of 6 EVRM of artikel 2 van het 

Vierde Protocol, desgevallend in samenhang beschouwd met artikel 14 EVRM; zolang 

de ‘kleine’ tucht is wat ze is, zijn deze verdragsbepalingen aan de orde wegens de 

tuchtstraffen die tenslotte culmineren in het zwaar arrest met opsluiting, voor alle 

militairen een zware militaire tuchtstraf.1277 

 

                                                 
1273

 Over de onmogelijkheid, bij gebrek aan ratificatie, om het Zevende Protocol in te roepen in 
vreemdelingenzaken: EHRM (beslissing) 19 mei 2009, Illiu t. België, verzoek nr. 14301/08. Over de 
‘non bis in idem’-regel van het Zevende Protocol: zie D. REBUT, ‘Article II-110 – Non bis in idem’ in 
Traité établissant une Constitution pour l’Europe – Commentaire article par article, Partie II: La Charte 
des droits fondamentaux de l’Union, Bruylant, 2005, p. 637-638, nr. 14. 
1274

 Tussen de lijnen door is dan de boodschap te lezen dat de militair zich, al bij al, gelukkig mag 
prijzen als hij toegang heeft tot een rechter; de boodschap is het met andere woorden te ‘positiveren’ 
en ‘het halflege glas’ te beschouwen als ‘een halfvol glas’. 
1275 Met andere woorden ‘burgerlijk‘ niet alleen in de zin van artikel 144 van de Grondwet, maar ook in 
de zin van artikel 6 EVRM. In dat verband: ‘Het EHRM heeft het (recht op persoonlijke vrijheid en 
veiligheid) ook beschouwd als een ‘burgerlijk recht’ in de zin van artikel 6, § 1 EVRM: EHRM 30 juli 
1988, Aerts, (…)’ (A. ALEN, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2001, p. 512, nr. 651, 
noot 165bis). In de casus-Aerts oordeelde het Hof dat de tijdelijke opsluiting van een geesteszieke in 
de psychiatrische vleugel van een gewone gevangenis in strijd was met artikel 5 EVRM: de 
verhouding tussen het doel van de detentie en de condities waarin deze plaatsvond, was 
ontoereikend. J. PUT, M. ROM en I. VAN DER STRAETE, Geesteszieke minderjarigen en dwang, 
Larcier, 2007, p. 29, nr. 50. Zie ook R.v.St. nr. 102.277, 15 februari 2002, J.T. 2002, 192 (weliswaar in 
het penitentiair tuchtcontentieux): ‘le droit à la liberté a un caractère civil au sens de la (CEDH) (…) et 
toute contestation relative à une restriction (…) a le même caractère civil.’  
1276

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafrechtsbedeling’. 
1277

 De tuchtwet van 14 januari 1975 bepaalt dat het licht arrest voor officieren ook een zware straf is. 
V. HEYENS achtte dit onderscheid tussen officieren en andere militairen discriminerend, dit evenwel 
zonder te verduidelijken welke regeling aan te nemen: hetzij is het licht arrest een zware straf voor alle 
militairen, hetzij is enkel het zwaar arrest een zware straf (De rechtspleging inzake militaire tucht: een 
kritische evaluatie, onuitgegeven eindverhandeling brevet van militair administrateur, Brussel, 1992, 
68). 
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V.IV.II.10. Nationale classificatie 

 

650. In deze afdeling hebben we ter gelegenheid van de bespreking van de beslissing-

Borrelli onderzocht hoe de Commissie aankeek tegen de nieuwe Zwitserse militaire 

tuchtwet.1278 Hoewel de bestrafte gedraging omschreven was in het Militair Crimineel 

Wetboek – de formele nationale classificatie wees met andere woorden op een 

strafrechtelijke aard – , was er enkel sprake van een tuchtrechtelijk misdrijf. Hierbij 

noteerde de Commissie dat het Militair Hof van Beroep de sanctie niet kon verzwaren en 

dat de maximumsanctie dus niet meer dan vijf dagen strikt arrest had bedragen.  

  

651. Ter vervollediging van het Engel-leerstuk vermelden we het arrest-Ravnsborg en 

daarop volgende jurisprudentiële verduidelijkingen.1279 Voor verschillende rechtscolleges 

had verzoeker wegens ongepast gedrag ter zitting een boete opgelopen zonder dat er 

sprake was geweest van een vervolging door het openbaar ministerie en van een 

openbare zitting. Hoewel deze mogelijkheid tot bestraffing was opgenomen in een Titel 

‘De strafprocedure’ van het Gerechtelijk Wetboek, betoogde de Zweedse regering dat 

het strafrechtelijk luik van artikel 6 EVRM niet van toepassing was; verzoeker kon zich 

daarentegen met deze ‘disciplinaire’ ofwel niet-strafrechtelijke (dis)kwalificatie niet 

verzoenen. 

 

652.  Het EHRM overliep de Engel-criteria en besloot tot de disciplinaire aard van het 

vergrijp. Weliswaar wezen verschillende elementen op een penale kwalificatie: zo de 

opname in de formele strafprocedure. Andere aandachtspunten toonden daarentegen 

het tegendeel aan: zo de berekening van de boete die verschilde van de berekening van 

de gewone strafrechtelijke boete en de afwezigheid van de tussenkomst van het 

openbaar ministerie, evenals het gegeven dat de rechtbank zelf ambtshalve de boete 

kon opleggen en dat het strafblad de boete niet vermeldde. Eindbesluit, althans wat het 

1ste Engel-criterium betreft: ‘en résumé la qualification formelle en droit suédois se prête 

à des interprétations divergentes; à la lumière des éléments recueillis, la Cour ne peut 

estimer établi que le système juridique national rattache au droit pénal les dispositions 

frappant les atteintes au bon ordre des procédures judiciaires’.1280 De formele 

vermelding, in de strafwet, van een bijzondere procedure hield dus niet (meer?) ipso 

                                                 
1278

 ECRM 2 september 1993, Borrelli t. Zwitserland, verzoek nr. 17571/90. 
1279

 EHRM 23 maart 1994, Ravnsborg t. Zweden, verzoek nr. 14220/88. Aangehaald in G. 
DUTERTRE, Extraits clés de jurisprudence, Cour européenne des Droits de l’Homme, Raad van 
Europa, 2003, 177. 
1280

 § 33. 
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facto de toepassing van artikel 6 EVRM in, al was de nationale kwalificatie hierbij een 

belangrijk gegeven. Het eindbesluit voor het 2de Engel-criterium lag in het verlengde van 

het besluit voor het 1ste criterium: ‘le genre de comportement prohibé qui a entraîné les 

amendes dont se plaint le requérant sort en principe du domaine de l’article 6 (art. 6). 

Les tribunaux peuvent avoir besoin d’y réagir même s’il n’est ni nécessaire ni praticable 

d’y engager des poursuites pénales’.1281 Verzoeker Ravnsborg ving evenzeer bot, wat 

het 3de Engel-criterium betreft: ‘Aux yeux de la Cour, le montant possible de chacune 

des amendes n’atteignait pourtant pas un niveau propre à en faire des sanctions 

‘pénales’.1282 Nogmaals dook het gegeven van de maximumstraf op. 

  

653. Dat dit Ravnsborg-leerstuk ontegensprekelijk verfijning behoefde, blijkt uit de latere 

EHRM-arresten-Chmelir, -Kyprianou en -Zaicevs. In de eerste casus overtuigde klager 

het Europees Hof ervan dat de (overdreven) boete die hij had opgelopen wegens 

ongepaste bewoordingen in een verzoek tot wraking van een rechter, onder het 

toepassingsgebied van artikel 6 EVRM viel.1283 In de volgende casus aanvaardde het 

Hof dat de principiële bevoegdheid van de rechtscolleges van de Lidstaten om in het 

belang van een behoorlijke rechtsbedeling aan rechtsonderhorigen niet-strafrechtelijke 

sancties op te leggen, niet wegnam dat artikel 6 EVRM geschonden kon zijn wanneer 

een advocaat wegens ongepaste bewoordingen – aan de orde was een 'contempt of 

Court’ – meteen ter zitting een gevangenisstraf van vijf dagen had opgelopen en de 

rechters de zaak niet met de gepaste afstand hadden onderzocht.1284 In de laatste casus 

achtte het EHRM artikel 6 EVRM van toepassing omdat klager, die een burger 

tevergeefs had geholpen om een kopie te bekomen van een zittingsblad, drie dagen 

administratieve vrijheidsbeneming had opgelopen wegens ‘outrage à magistrat’, in acht 

genomen dat de sanctie vijftien dagen had kunnen belopen.1285 Het gegeven van de 

'enjeu initial' (‘at stake’) was weer aan de orde. Daarbij kwam nog dat het Hof, nog 

steeds met eenparigheid, besloot – samengevat – : ‘Une infraction pour laquelle la loi 

prévoit une peine privative de liberté à titre de sanction principale ne peut pas être 

qualifiée de mineure au sens de l’article 2, § 2 du Protocole 7’.1286 

  

                                                 
1281

 § 34. 
1282

 § 35. 
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 EHRM 7 juni 2005, Chmelir t. Tsjechië, verzoek nr. 64935/01, met verwijzing naar de casus-
Ravnsborg.  
1284

 EHRM (Grote Kamer) 15 december 2005, Kyprianou t. Cyprus, verzoek nr. 73797/01; er is enige 
analogie met de casus in EHRM 28 oktober 2003, Steur t. Nederland, verzoek nr. 39657/98, de Orde 
van advocaten kan niet zomaar een tuchtprocedure overwegen of inleiden tegen een advocaat 
wegens mogelijk ongepast pleidooi in een strafzaak. 
1285

 EHRM 31 juli 2007, Zaicevs t. Letland, verzoek nr. 65022/01. 
1286

 Note d’information n° 99 sur la jurisprudence de la Cour – Juillet 2007. 
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654. Het Ravnsborg-leerstuk zoals het EHRM het heeft bijgestuurd, bevestigt dat men 

zich steeds moet afvragen of in het nationaal recht een disciplinair vergrijp ook geen 

strafrechtelijke vergrijp kan zijn: kunnen de kwalificatie van de overtreden norm volgens 

het nationaal recht en de aard van het vergrijp niet tot iets anders leiden dan het besluit 

dat er enkel sprake is van een miniem tuchtvergrijp? In bevestigend geval ‘kan’ artikel 6 

EVRM van toepassing zijn – we schrijven niet ‘zal’ van toepassing zijn – wegens de aard 

van het vergrijp, maar het nadeel van deze benadering is dat men pas na een controle a 

posteriori definitief kan uitmaken, geval per geval, of er wel sprake was van een 

‘strafvervolging’ (in de zin van artikel 6 EVRM). Dit ontbeert rechtszekerheid. Een 

passend realiteitsbesef gebiedt de practicus om pragmatisch te vertrekken van een 

minimalistisch scenario, namelijk dat zelfs een nationale strafrechtelijke kwalificatie niet 

(meer) ipso facto leidt tot het EHRM-besluit dat er sprake is van een strafvervolging in de 

zin van artikel 6 EVRM, ook al is er sprake van vrijheidsbenemende sancties.1287 Dit 

knaagt weliswaar aan het ideaalbeeld van dé rechtsstaat, maar zo is het nu eenmaal en 

men moet er dan ook geen doekjes om winden. 

 

655. Een afzonderlijke vermelding gaat naar het arrest-Putz, we schrijven 1996.1288 In 

deze casus weerhield het EHRM de niet-strafrechtelijke kwalificatie en wees het Hof de 

toepassing van artikel 6 EVRM af, onder meer omdat klager, die tot een boete was 

veroordeeld wegens ongepaste opmerkingen aan de rechters, wel toegang had tot een 

rechtscollege in zoverre hij die boete niet had betaald en een vervangende 

gevangenisstraf tot maximum acht dagen had moeten uitzitten. Dit arrest is een ander 

voorbeeld van een (ter zitting gepleegd) misdrijf, formeel opgenomen in de 

strafrechtspleging, dat uiteindelijk niet aangemerkt werd als een strafrechtelijk misdrijf. 

  

656. Enkele kanttekeningen. In de eerste plaats werd het leerstuk van de 

maximumsanctie ('enjeu initial / at stake') teruggeschroefd in functie van de 

'bereidwilligheid' van de vervolgde persoon om de opgelegde boete te betalen in plaats 

van dit te betwisten volgens de geëigende procedure. Op zich was er met een dergelijk 

procedé misschien niets mis geweest, ware het niet dat deze procedure toch wel kon 

leiden tot vrijheidsbeneming.  

 

657. Er is meer: de militair heeft in de ‘kleine’ tucht immers niet zo’n keuze. De 

tuchtschaal bevat nog altijd vrijheidsbenemende sancties, maar nog steeds geen 

                                                 
1287

 H. TAGARAS, o.c., 53-54.  
1288

 EHRM 22 februari 1996, Putz t. Oostenrijk, verzoek nr. 57/1994/504/586, dissenting opinion van 
rechter De Meyer. 
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pecuniaire tuchtstraffen. Daaraan voegen we toe dat de pecuniaire sanctie (van 

inhouding op de wedde), ingesteld in 2007, ontegensprekelijk een aanvechtbare ‘akte’ (in 

de zin van artikel 14 R.v.St.-wet) is omdat ze een tuchtmaatregel is en derhalve 

ondergebracht wordt in de ‘grote’ tucht.1289 Het is bijgevolg maar de vraag waarom, het 

gelijkheidsbeginsel in acht genomen, de aanvechtbaarheid van de tuchtstraf a fortiori niet 

de regel moet zijn wanneer de inzet van het geschil vrijheidsbenemende sancties betreft. 

Deze vaststellingen bevestigen dat het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van 

militaire tuchtstraffen te veel curiosa bevat om (nog) als grondwetsconform en 

verdragsconform aangemerkt te worden. Het kan moeilijk anders omdat het Europees 

Hof, overigens conform de ratio van het EVRM, minimale rechtsbescherming in geval van 

vrijheidsbeneming anders en overeenkomstig artikel 5 EVRM kennelijk hoger inschat dan 

de rechtshulp die de Lidstaten moeten instellen in geval van louter pecuniaire sancties. 

  

 

V.IV.II.11. Nationale rechtspraak 

 

658. Bij de bespreking, vanuit een internrechtelijke invalshoek, van de casus-Bellemans 

(1990) werd aangegeven dat de Raad van State destijds niet (uitdrukkelijk) heeft 

onderzocht of het tuchtrechtelijk vergrijp ook een misdrijf was.1290 Voor de hand lag 

nochtans de strafrechtelijke kwalificatie van ‘laster en eerroof jegens een meerdere’.1291 

Zo had het kunnen uitdraaien voor deze verzoeker; tenslotte was hij gestraft 'pour avoir 

divulgué la teneur d’un entretien confidentiel qu’il a eu avec un supérieur hiérarchique et 

avoir altéré les propos tenus par celui-ci; que ces faits ressortissent de la discipline 

stricto sensu'. Recente persberichten verduidelijken dat het militair bestuur er niet voor 

terugdeinst om in enigszins analoge omstandigheden een klacht in te dienen bij het 

federaal parket.1292 Men behoede zich er overigens voor om twee aandachtspunten 

onvoldoende te onderscheiden: één zaak is het te weten of de betwisting de ‘zuivere’ 

tucht overstijgt, dit om te bepalen of er in het stramien van het leerstuk van de 

                                                 
1289

 Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Nieuwe tuchtwetgeving’. 
1290

 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. Supra, ‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – 
Maximumstraf, daadwerkelijke rechtshulp en formele motvering’. 
1291

 Zie ook het Militair Strafwetboek, artikel 42, zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van 24 juli 
1923, B.S. 9 augustus 1923: ‘Iedere militair die zijn overste heeft beledigd wordt gestraft met één 
maand tot zes maanden gevangenis, indien hij officier is; en met één maand tot zes maanden militaire 
gevangenis indien hij geen officier is. Werd de smaad toegebracht onder de dienst of naar aanleiding 
van de dienst, dan wordt de schuldige veroordeeld, indien hij officier is, tot gevangenisstraf van twee 
maanden tot twee jaar of zelfs tot afzetting; en heeft hij die graad niet, tot militaire gevangenisstraf van 
twee maanden tot twee jaar.’ 
1292

 ‘Defensie vangt bot met klacht tegen eigen attaché’ (De Morgen, 30 mei 2008). Aan de orde was 
een klacht wegens laster tegen een hogere officier die meende bijzondere (boekhoudkundige) 
praktijken te hebben ontdekt. 
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jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraf toch sprake is van een aanvechtbare 

‘akte' (in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet); een andere zaak is het te weten of een 

strafrechtelijke kwalificatie zich opdringt, in welk geval de militair wellicht over meer 

waarborgen beschikt – men denke aan de ‘algemene beginselen van het strafrecht’ 1293 - 

en de rechtshulp van de Raad van State onvoldoende kan zijn. 

  

659. Een ander tuchtmisdrijf dat als strafrechtelijk aangemerkt kan worden, is de 

‘belaging’ ofwel harassment, thans beteugeld door artikel 422bis van het 

Strafwetboek.1294 Weliswaar kon de belaging een tuchtmisdrijf uitmaken voordat de wet 

van 30 oktober 1998 in een strafrechtelijk verbod voorzag. Sommige tuchtvorderingen 

werden met andere woorden ingeleid omdat de ambtenaar zich hieraan bezondigd had, 

aldus toch de vervolgende overheid.1295 Waarom zou het nu plots anders zijn? We 

onderkennen hiervoor twee redenen. De legistieke omstandigheden zijn gewijzigd, 

precies omdat de wetgever de belaging uitdrukkelijk heeft gepenaliseerd.1296 Bovendien 

wijst de EHRM-rechtspraak uit dat een ambtenaar soms met reden aanvoert dat de 

betwisting van zijn ontslag wegens sexuele belaging niet conform artikel 6 EVRM werd 

behandeld.1297 

 

660. Er zij opgemerkt dat het misdrijf van belaging geen voorbeeld is van een 

incriminatie waarvan de duidelijkheid als een paal boven water staat. Weliswaar heeft 

het Arbitragehof er geen ongrondwettigheid in gezien en was er inzonderheid sprake van 

overeenstemming met artikel 12 van de Grondwet, maar het Hof gaf hierbij wel aan dat 

de rechter een belangrijke rol was toegekend.1298 Voor de rechtsleer is er sprake van 

een beduidende onduidelijkheid – F. KUTY heeft het over ‘un recours à des termes 

volontairement flous ou vagues’ – die eerder kadert in een sluimerende afbouw van het 

strafrechtelijk legaliteitsbeginsel; dezelfde auteur heeft het kernachtig, o.i. terecht, over 
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 Arbitragehof nr. 157/2002, 6 november 2002. 
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 Wet van 30 oktober 1998, B.S. 17 december 1998. Men raadplege Grondwettelijk Hof nr. 76/2009, 
5 mei 2009, onmiddellijk antwoord met verwijzing naar nr. 71/2006 en 98/2006. 
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 R.v.St. nr. 154.492, 3 februari 2006, Vande Maele. Voor de situatie in Frankrijk: C.E. (fr.) 24 
november 2006, Mme B. – nr. 256313, AJDA 2007, 428-430, noot P. PLANCHET, ‘Harcèlement 
moral: la position courageuse et nécessaire du Conseil d’Etat’. 
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 Over het begrip ‘intimidatie’ van de antiracismewet van 30 juli 1981, gewijzigd door de wet van 10 
mei 2007: Grondwettelijk Hof nr. 40/2009, 11 maart 2009, B.33. 
1297

 EHRM 9 november 2006, Stojakovic t. Oostenrijk, verzoek nr. 30003/02. Over de betwisting van 
de kwalificatie van sexuele intimidatie: R.v.St. nr. 189.346, 8 januari 2009, Roels. Voor een 
voorbeeld, in het ambtenarencontentieux, van de onbevoegdheid van de Raad van State ingevolge 
een uitdrukkelijke wetsbepaling: R.v.St. nr. 165.788, 12 december 2006, Mertens; de 
arbeidsrechtbank is bevoegd inzake beslissingen in het kader van de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Zie evenwel R.v.St. (Alg. 
Verg.) nr. 183.478, 27 mei 2008, Gillain. 
1298

 Arbitragehof nr. 71/2006, 10 mei 2006, J.L.M.B. 2006, 940. 
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‘le principe de légalité de la loi pénale: indiscutable en son principe, lâche en ses 

implications concrètes’.1299 Ter overweging stippen we aan dat het onderscheid tussen 

strafrecht en tuchtrecht in een dergelijk geval enigszins vervaagt omdat de 

‘strafrechterlijke’ waarborg, bekend met het adagium ‘nullum crimen sine lege’, aan 

belang en betekenis inboet. Daarom komt dit onderscheid nog niet ipso facto op de 

helling te staan, maar een algemene reflectie zou niet misstaan en, belangrijk in dit 

onderzoek, een uitsluiting van een jurisdictioneel toezicht wordt er in ieder geval niet 

beter op omdat strafrecht en tuchtrecht dan als het ware naar elkander toegroeien. 

Tenzij aangenomen wordt dat het dan geoorloofd is om strafrechtelijke waarborgen af te 

bouwen en als het ware af te lijnen op de (minimale) rechtsbescherming in tuchtzaken, 

dit in plaats van het niveau van de tuchtrechtelijke waarborgen op te krikken tot het 

straf(proces)rechtelijk niveau. 

  

661. Volledigheidshalve zij vermeld dat het gelijkheidscontentieux een casus bevat 

waarin de rechter, te dezen het Grondwettelijk Hof, een sanctie diskwalificeert die de 

wetgever formeel aanmerkt als een ‘strafrechtelijke sanctie’.1300 Artikel 458 van het 

Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 1992), opgenomen in een titel ‘strafrechtelijke 

sancties’, bepaalt dat personen die als daders of als medeplichtigen van bepaalde 

fiscale misdrijven werden veroordeeld, gehouden zijn tot betaling van de ontdoken 

belasting. De verwijzende rechters, in hun prejudiciële vragen, en de beklaagde voor de 

verwijzende rechtscolleges, in hun memories, gingen ervan uit dat deze hoofdelijke 

gehoudendheid diende te worden beschouwd als een strafsanctie in de zin van artikel 6 

EVRM. Met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie zag het 

Grondwettelijk Hof dat geheel anders: de plaats van deze fiscale bepaling in een 

afdeling, expliciet getiteld ‘strafrechtelijke sancties’, volstond niet om de maatregel 

internrechtelijk te kwalificeren als een strafsanctie; deze maatregel strekte ertoe een in 

wezen burgerrechtelijk gevolg te geven – in casu een gevolg van rechtswege – aan de 

veroordeling of schuldigverklaring wegens een fiscaal misdrijf. Het was bovendien niet 

anders, wat de toetsing aan artikel 6 EVRM betreft.1301 Een belangrijke verduidelijking 

hierbij was het voorbehoud dat de betwistingen die zouden voortvloeien uit de 

vaststelling van het bedrag van de ontdoken belasting, de invordering van die belasting 

of het verhaalsrecht van de tot de hoofdelijke gehoudenheid veroordeelde mededader of 
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 F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 73, nr. 84, p. 177, nr. 
347. 
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 Grondwettelijk Hof nr. 99/2009, 18 juni 2009. 
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 Het Grondwettelijk Hof verwees naar een geactualiseerd Engel-leerstuk dat van toepassing was in 
fiscalibus, met name het arrest-Jussila. EHRM (Grote Kamer) 23 november 2006, Jussila t. Finland, 
verzoek nr. 73053/01: infra, ‘De artikelen 5 en 6 EVRM gewikt en gewogen’. 
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medeplichtige jegens de andere veroordeelden, het voorwerp moesten kunnen uitmaken 

van een rechterlijke controle met volle rechtsmacht: dit kon de strafrechter zelf zijn of, in 

een later stadium, de burgerlijke rechter ingevolge de wet van 15 maart 1999 

betreffende de beslechting van fiscale geschillen.1302 Voor de rechtzoekende die geen 

aanspraak heeft op rechtshulp, lijkt deze bevraging over een (on)volledige 

rechtsbescherming wellicht een luxeprobleem en veeleer een mijmering over het 

geslacht van de engelen. 

 

 

V.IV.II.12. Recapitulatief 

 

662. Al hebben de artikelen 5 en 6 EVRM geen identiek toepassingsgebied en is de 

eerste meer een vrijheidsbepaling dan een strafprocesrechtelijke bepaling, toch is er 

overlapping wanneer de vrijheidsbeneming meer is dan een voorlopige maatregel, 

bedoeld om een militair voor een rechter te brengen, en ze een bepaald quantum aan 

vrijheidsbeperking overschrijdt – dan is er als het ware sprake van vrijheidsberoving in 

de zin van artikel 6 EVRM – .1303 Hierbij zijn nationale kwalificaties een belangrijk 

gegeven, ook al krijgen de verdragsbepalingen een autonome invulling en kunnen 

Lidstaten ze niet zomaar onwerkzaam maken.1304 Het arrest-Bülbül bevestigt deze 

verwevenheid: ‘In the present case, this time the Court is called upon to examine this 

question under Article 5, § 4 of the Convention. However, in the Court’s view, the 

concerns about the status of the military judges expressed in the Incal judgment in the 

context of Article 6 are equally valid in the context of Article 5 § 4, and the term ‘court’ 

referred to in that provision must be construed as a body which enjoys the same 

qualities of independance and impartiality as are required of the ‘tribunal’ mentioned in 

Article 6’.1305 Hoe essentieel het gegeven van vrijheidsbeneming wel is in een onderzoek 

over daadwerkelijke rechtshulp, blijkt ten slotte uit volgende passus van het arrest-A.D.: 

‘En outre, (l’article 5) s’applique à toute « condamnation » privative de liberté, que le 
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 Het Grondwettelijk Hof verwees naar een geactualiseerd Engel-leerstuk dat van toepassing was in 
fiscalibus, met name het arrest-Jussila. EHRM (Grote Kamer) 23 november 2006, Jussila t. Finland, 
verzoek nr. 73053/01: infra, ‘De artikelen 5 en 6 EVRM gewikt en gewogen’. 
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droits de l’homme de la première génération’ sprake, aldus de inhoudstafel, van enerzijds ‘droits 
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onderverdeeld in ‘droits substantiels’ (waaronder artikel 5 EVRM) en ‘droits procéduraux’ (waaronder 
artikel 6 EVRM). J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 
2007, 1109. 
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1305

 EHRM 22 mei 2007, Bülbül t. Turkije, verzoek nr. 47297/99, § 23, evenals overweging § 27. 
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droit interne de l’État la qualifie de pénale ou de disciplinaire’.1306 Dat niet om het even 

welke rechtshulp kan volstaan, bevestigt het EHRM in het arrest-Zaicevs: ‘une infraction 

pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté à titre de sanction principale ne 

peut pas être qualifiée de mineure au sens de l’article 2, § 2 du Protocole 7’.1307 

 

                                                 
1306

 EHRM, A.D. t. Turkije, beslissing van 2 februari 1999, arrest van 22 december 2005. 
1307

 EHRM 31 juli 2007, Zaicevs t. Letland, verzoek nr. 65022/01. Note d’information n° 99 sur la 
jurisprudence de la Cour – Juillet 2007. 
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V.IV.III Betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen  

 

  
Een disciplinaire vordering is in beginsel niet te beschouwen als een ‘criminal charge’ in de zin 
van artikel 6 EVRM. Vraag is of een tuchtvordering aangemerkt kan worden als een ‘betwisting 
over burgerlijke rechten en verplichtingen’ in de zin van artikel 6, 1ste lid EVRM.  
 
Het tuchtcontentieux voor vrije beroepen is in de jaren ’80 ingevolge de EHRM-rechtspraak onder 
de hoede van artikel 6 EVRM gekomen omdat de mogelijke sancties – bijvoorbeeld een tijdelijk 
beroepsverbod – betrekking hadden op burgerlijke rechten en verplichtingen van de vervolgde 
persoon. Dit gebeurde evenwel niet zonder slag of stoot: de kwestie van de toepasselijkheid van 
artikel 6, lid 1 in tuchtzaken heeft aanleiding gegeven tot een ernstig conflict tussen het Europees 
Hof en het Belgische Hof van Cassatie. Quid in het ius honorum? 
 
Op het einde van vorige eeuw schat het Europees Hof de rechtsbescherming van de ambtenaren 
in: weliswaar vallen geschillen betreffende de aanwerving, de loopbaan en de beëindiging van de 
activiteiten van ambtenaren in beginsel buiten het toepassingsgebied van artikel 6, § 1 EVRM, 
maar toch is er een uitzondering ‘wanneer de ambtenaar een zuiver patrimoniaal recht wil doen 
erkennen, dat weliswaar verbonden is met zijn statuut, maar waaraan een verplichting voor de 
overheid beantwoordt die vreemd is aan de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid’. 
Dan wegen aspecten van privaatrecht zwaarder door dan die van publiekrecht, en is het 
aangevoerde recht van ‘burgerlijke’ aard: een schoolvoorbeeld is het uitkeren van een pensioen; 
men kon ook denken aan het uitvoeren van een definitief vonnis of de vordering tot 
schadevergoeding wegens het onrechtmatig weren van de kandidatuur voor een ambt. Idee is dat 
dan voor de overheid een verplichting beantwoordt die vreemd is aan de uitoefening van haar 
discretionaire bevoegdheid. 
 
Dit leerstuk gold ten volle in geschillen van militair bestuur. Het EHRM acht met het Pellegrin-
leerstuk (1999) de krijgsmacht bij uitstek een geleding die functioneert op basis van een 
bijzondere band van vertrouwen en loyauteit met de Staat; geschillen van militair bestuur, 
inzonderheid het militair tuchtcontentieux, worden niet opgevat als betwistingen over burgerlijke 
rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6, 1ste lid EVRM. 
 
 
De standvastigheid van het Pellegrin-leerstuk (1999) staat geen verduidelijking in de weg.  
 
In 2006 zet het Hof inzake het ius honorum de puntjes op de i, wat het burgerlijk luik van artikel 6 
EVRM betreft: de Grote Kamer oordeelt in het arrest-Martinie dat niet de aard van het geschil, 
maar wel de aard van de uitgeoefende functie determinerend is. Op dezelfde dag wordt het 
arrest-Reinprecht definitief: het Hof had er verduidelijkt dat het arrest-Aerts (30 juli 1998) ‘must be 
read in (his) proper context (…) and article 5 § 4 is the lex specialis in relation to article 6’. 
 
In het arrest-Schmitt herinnert het EHRM even later nogmaals uitdrukkelijk aan het functioneel 
criterium, ‘fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent’.  
 
Als er één zekerheid is, dan is het wel dat het militair tuchtcontentieux en artikel 6 EVRM wellicht 
niet zo veel gemeen hebben. 
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V.IV.III.1. Het ius honorum vóór het arrest-Pellegrin 

 

663. In de vorige afdeling hebben we aangegeven dat een disciplinaire vordering in de 

regel niet te beschouwen is als een ‘criminal charge’. Artikel 6 EVRM bevat eveneens 

een ‘burgerlijk luik’ dat uitsluitend in het 1ste lid aan de orde is.1308 Ook de 

verdragsbegrippen ‘determination of civil rights and obligations’ en ‘contestations sur 

(des) droits et obligations de caractère civil’ hebben een autonome betekenis.1309 Ze 

verwijzen niet naar de systematiek van de rechtsorde in de verdragsstaten. Artikel 6, 1ste 

lid EVRM treedt pas in werking vanaf het ogenblik dat er een betwisting is. Dit begrip 

mag niet in beperkte procesrechtelijke zin worden begrepen. Het moet veeleer in 

materiële dan in formele zin worden gelezen. De betwisting moet wel reëel en ernstig zijn 

en betrekking hebben op een recht; volgens het Europees Hof kan niet van een recht 

gesproken worden indien de eis geen verdedigbare basis heeft in het nationaal recht. 

Indien de betwisting handelt over een recht, kan ze slaan zowel op het bestaan ervan als 

op de omvang of de modaliteiten van uitoefening ervan. Het betwiste recht moet 

burgerlijk van aard zijn in de zin van het Verdrag en mag niet verward worden met het 

begrip ‘geschillen over burgerlijke rechten’ in de zin van artikel 144 van de Grondwet.1310 

Een uitvoerige literatuur heeft deze thematiek onderzocht.1311 

  

664. ‘S’agissant des litiges relatifs aux agents de la fonction publique, la question de 

l’applicabilité de l’article 6, § 1er s’est posée le plus souvent sous l’angle des ‘droits et 
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2007, 1135 p. Zie eveneens P. LEMMENS, Geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen, 
Kluwer, 1989, 316 p. Het sociaalzekerheidsrecht-contentieux, dat zowel privaatrechtelijke als 
publiekrechtelijke kenmerken vertoont, illustreert treffend hoe het EHRM in de jaren tachtig bij het 
bepalen van de werkingssfeer van artikel 6, 1ste lid EVRM, opgevat als een burgerprocesrechtelijke 
waarborg, argumenten ‘pro’ en ‘contra’ op een rij zet. Voor een samenvatting: A. GOMEZ 
HEREDERO, La sécurité sociale comme droit de l’homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2007, 66 
p. 
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obligations de caractère civil’.1312 M. ÖNCÜ heeft onderzocht hoe op het einde van vorige 

eeuw het Europees Hof de rechtsbescherming van de ambtenaren inschatte: weliswaar 

vielen geschillen betreffende de aanwerving, de loopbaan en de beëindiging van de 

activiteiten van ambtenaren in beginsel buiten het toepassingsgebied van artikel 6, § 1 

EVRM, maar toch was er een uitzondering ‘wanneer de ambtenaar een zuiver 

patrimoniaal recht wil doen erkennen, dat weliswaar verbonden is met zijn statuut, maar 

waaraan een verplichting voor de overheid beantwoordt die vreemd is aan de uitoefening 

van haar discretionaire bevoegdheid’.1313 Dan wogen aspecten van privaatrecht zwaarder 

door dan die van publiekrecht, en was het aangevoerde recht van ‘burgerlijke’ aard: een 

schoolvoorbeeld was het uitkeren van een pensioen; men kon ook denken aan de 

vordering tot schadevergoeding wegens het onrechtmatig weren van de kandidatuur voor 

een ambt.1314  

  

665. Dit leerstuk gold ten volle in geschillen van militair bestuur. Zo kon een officier van 

de Franse marine die een ongunstige beoordeling had betwist en in 1994 de vernietiging 

ervan had bekomen bij de Raad van State, maar niet de uitvoering van dit arrest – meer 

bepaald de reconstructie van de loopbaan – , zich niet beroepen op artikel 6, § 1 EVRM, 

aldus de ECRM met zeventien stemmen voor en twaalf tegen en daarna het EHRM.1315 

Het EHRM zag het dan weer anders wanneer een politieman door een hartaanval 

getroffen werd tijdens de jaarlijkse dienstcross en hij er belang bij had om een periode 

van langdurige afwezigheid wegens gezondheidsredenen te laten erkennen als te wijten 

aan de dienst en de vernietiging van de disponibiliteit zonder wedde te bekomen: het 

recht op een bezoldigd verlof wegens gezondheidsredenen was een ‘burgerlijk’ recht (in 

de zin van artikel 6 EVRM).1316 De concrete feiten hadden ontegensprekelijk belang voor 

een oplossing in deze of gene zin. 

 

                                                 
1312

 M. ÖNCÜ, La fonction publique et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 
Bruylant, 2004, 22. Zie eveneens C. PETTITI, ‘La notion autonome de droit de caractère civil’ in Le 
procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruylant, 2001, 23-42. 
1313

 EHRM 2 september 1997, Spurio t. Italië, geannoteerd door P. LEMMENS, R.W. 1998-1999, 513-
514. Voor de evolutie van de rechtspraak tot 2000: M. PUECHAVY, ‘Les fonctionnaires et l’article 6, 1° 
de la Convention européenne des droits de l’homme’ in Les droits de l’homme au seuil du troisième 
millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, 673-691. 
1314

 Voor het uitkeren van een pensioen: M. ÖNCÜ, o.c., 41. Zie EHRM 2 november 2006, Nelyubin t. 
Rusland, verzoek nr. 14502/04. Eveneens EHRM 8 februari 2007, Ivanov, Nikichine en Tarassov t. 
Rusland, verzoeken respectievelijk nr. 3436/05, 20515/04 en 20518/04. Voor rechtsherstel ingevolge 
het weren van een kandidatuur: EHRM 24 april 1988, Mavronichis t. Cyprus, in M. ÖNCÜ, o.c., 53. Zie 
evenwel C.E. (fr.) 25 juni 2003, nr. 236090, Decheix, Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis 
Jurisclasseur, oktober 2003, 34-35, noot: artikel 6 EVRM is niet van toepassing voor een geschil over 
het ontnemen van het emeritaat van een magistraat. 
1315

 ECRM, verslag 14 januari 1997, EHRM 9 juni 1998, Maillard t. Frankrijk, verzoek nr. 26586/95. Zie 
M. PUECHAVY, o.c., 678-679. Eveneens geciteerd in M. ÖNCÜ, o.c., 54-55. 
1316

 EHRM 24 augustus 1998, Crouez t. Frankrijk in M. ÖNCÜ, o.c., 58-59 en C. PETTITI, o.c., 31-32. 
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666. Dat een ambtenaar geen aanspraak kan maken op de waarborgen van artikel 6 

EVRM in geval van een betwisting over de uitvoering van een annulatiearrest – 

inzonderheid de wedersamenstelling van de loopbaan – stemt tot nadenken, zeker 

wanneer men vaststelt dat een betwisting over een schadevergoeding daarentegen 

wellicht wel in aanmerking komt.1317 Met een one-liner kan men stellen over deze 

bijzondere invulling van artikel 6, 1ste lid EVRM in geschillen van bestuur: ‘Geen herstel in 

natura, wel vergoeding in equivalent’. In de gevallen waarbij de overheid verplicht is een 

welbepaalde actie te treffen – bijvoorbeeld wedersamenstelling van de administratieve 

loopbaan na vernietiging van een tuchtsanctie – , kan aangenomen worden dat in een 

volwaardige democratische rechtsstaat de eerbied voor de wet en het gezag van de 

arresten van de bestuursrechter niet ipso facto moeten wijken voor de bezorgdheid van 

het bestuur om verder zijn gang te gaan; derhalve moeten betwistingen hieromtrent in 

ieder geval voorgelegd kunnen worden aan een rechter. Het onderscheid dat anders zou 

ontstaan tussen de verzoeker die enkel aanstuurt op vergoeding in equivalent en diegene 

die om herstel in natura verzoekt – de eerste kan zich per hypothese beroepen op 

verdragsrechtelijke waarborgen die de tweede niet toekomen … – , is zonder redelijke 

verantwoording. We merken op dat in het klassiek aansprakelijkheidscontentieux de 

aanspraak op herstel in natura legitiem en prioritair is, ook wanneer de tegenpartij een 

administratieve overheid is. 

 

 

V.IV.III.2. Het arrest-Pellegrin 

 

667. Dé referentie werd het arrest-Pellegrin van 12 december 1999. Samengevat: ‘sont 

seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des 

agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de 

l’administration publique, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la 

puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des 

autres collectivités publiques. Pour illustrer son explication, (la Cour) donne l’exemple 

des forces armées et de la police. (…) Une exception est enfin apportée à ce principe de 

découpage, les litiges en matière de pensions qui relèveront tous du domaine de l’article 

6 § 1, parce que, une fois admis à la retraite, l’agent a rompu le lien particulier qui l’unit à 

l’administration’.1318  

                                                 
1317

 Voor een internrechtelijke bespreking: M. JOASSART en C. MOLITOR, 'La reconstitution de 
carrière des agents publics' in En hommage à Francis Delpérée, Bruylant, 2007, 685-700. 
1318

 C. PETTITI, o.c., 36-39. Zie eveneens Y. HOUYET, “L’art. 6 de la (C.E.D.H.) et le contentieux de la 
fonction publique: l’arrêt Pellegrin”, A.P.T. 2000, 276-284. Samenvatting: T.B.P. 2001/1, 31-32; L. 
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668. Zelfs dit laatste was geen verworvenheid, blijke uit het arrest-Varvarosky.1319 Naar 

het oordeel van het Hof was de betwisting van de aanspraken van klager, een 

voormalige rechter van het Grondwettelijk Hof, op een verhoging van zijn wettelijk 

pensioen, niet te kwalificeren als een geschil over burgerlijke rechten en verplichtingen 

(in de zin van artikel 6 EVRM) en evenmin als een geschil over het eigendom (in de zin 

van artikel 1 van het Eerste Protocol); derhalve was de mogelijke schending van artikel 

14 EVRM niet aan de orde. Het Hof herinnerde hierbij dat ‘le droit à une pension n’est 

pas comme tel garanti par la Convention’. In tuchtzaken van het openbaar ambt was dit 

leerstuk als het ware a fortiori van toepassing: het verlies van pensioenrechten, opgelegd 

als tuchtsanctie, kwam in beginsel niet in aanmerking voor de toepassing van artikel 1 

van het Eerste Protocol. Maar zo evident was dit nu ook weer niet, blijke uit de 

beslissing-C. (t. Frankrijk) waarbij de Commissie in 1988 eerst bijkomende berekeningen 

opvroeg (over de geldelijke weerslag van de tuchtsanctie op het eventuele eervol 

bekomen pensioen) alvorens te besluiten dat artikel 1 van het Eerste Protocol niet van 

toepassing was.1320 

  

669. Vermeldenswaard zijn de beslissingen-Laloyaux.1321 Klager, hoofdgriffier in een 

arbeidsrechtbank, werd afgezet wegens wangedrag en het beroep tegen het Koninklijk 

Besluit bij de Raad van State werd afgewezen. Voor het Europees Hof bekloeg hij zich 

over de schending van de artikelen 6, 8 en 13 EVRM, evenals van artikel 1 van het 

Eerste Protocol en artikel 2 van het Zevende Protocol. Wat het eigendomsrecht betreft, 

hield klager voor dat het verlies van zijn pensioenrechten niet door de beugel kon.  

 

670. In een eerste beslissing verklaarde het Hof enkele grieven kennelijk ongegrond: 

artikel 6 EVRM was niet aan de orde ingevolge het Pellegrin-leerstuk omdat het ambt van 

griffier een gezagsfunctie was; wat artikel 8 EVRM betreft, had de overheid het 

wangedrag enkel in aanmerking genomen in zoverre dit een weerslag had gehad op de 

dienst; België had het Zevende Protocol niet ondertekend.1322 De grief van de schending 

van artikel 13 EVRM was hetzelfde lot van kennelijke ongegrondheid beschoren in de 

mate dat het gelinkt was aan voormelde verdragsbepalingen en dat artikel 13 enkel van 

toepassing was in geval van een of meer verdedigbare grieven; dit laatste werd precies 

                                                                                                                                                         
MILANO, Le droit à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Parijs, 
Dalloz, 2006, p. 139-143, nr. 192-193.  
1319

 EHRM 5 februari 2007, Varvarovsky t. Tsjechië, verzoek nr. 29086/05. 
1320

 ECRM 15 juli 1988, C. t. Frankrijk, verzoek nr. 10443/83. 
1321

 EHRM (beslissing) 14 november 2002 en 9 maart 2006, Laloyaux t. België, verzoek nr. 73511/01. 
1322

 Over de onmogelijkheid om het Zevende Protocol in te roepen in vreemdelingenzaken: EHRM 
(beslissing) 19 mei 2009, Illiu t. België, verzoek nr. 14301/08. 
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tegengesproken door het oordeel van kennelijke ongegrondheid. Het Hof hield 

daarentegen de zaak wel aan, wat de mogelijke schending van het eigendomsrecht 

betrof. Enkele jaren later achtte het Hof ook deze grief kennelijk ongegrond, zij het met 

wichtige verduidelijkingen die in het contentieux van de ‘grote’ tucht van belang kunnen 

zijn. Al waarborgde het eigendomsrecht niet het recht op pensioen en evenmin het recht 

op een welbepaald pensioen, toch kon het recht op pensioen in bepaalde 

omstandigheden gelijkgesteld worden met het eigendomsrecht wanneer bijdragen gestort 

waren geweest. Het Hof verduidelijkte daarop dat in de huidige stand van de wetgeving 

klager de jaren waarin hij ambtenaar s.l. was geweest, zou kunnen overhevelen naar het 

pensioenstelsel voor de privésector, een regeling die niet strijdig was met het 

eigendomsrecht. Waarop ook deze grief kennelijk ongegrond werd verklaard.1323 

  

 

V.IV.III.3. Militaire tuchtzaken 

 

671. Het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM bood aan de militairen weinig perspectieven 

in het militair tuchtcontentieux, voor tuchtstraffen nog minder dan voor tuchtmaatregelen. 

Twee zaken waarin Turkse militairen betoogden een sanctie te hebben opgelopen om 

hun geloofsovertuiging, zijn vermeldenswaard, al kwam artikel 6 EVRM er niet 

uitdrukkelijk aan bod. In de casus-Yanasik liep klager, leerling van de militaire academie 

in Ankara, in het vierde jaar aanvankelijk een tuchtsanctie van 28 dagen arrest op 

wegens het bezoeken van lokalen van een fundamentalistische organisatie, het lezen 

van hun publicaties en het deelnemen aan enkele vergaderingen; na andere 

tuchtperipetieën werd hij ontslagen, een sanctie die hij tevergeefs bij de militaire 

administratieve rechtbanken betwistte – van toegang tot een rechter was dus sprake – 

.1324 Klager voerde voor de ECRM een schending van de artikelen 7 en 9 EVRM aan, 

evenals de schending van het recht op onderwijs. De Turkse regering beriep zich 

tevergeefs op het voorbehoud in de verklaring waarbij het de bevoegdheid van de 

Commissie had aanvaard – met andere woorden het individueel klachtrecht waarvan 

sprake in voormalig artikel 25 EVRM – : waren uitgesloten ‘les matières concernant le 
                                                 
1323

 ‘La Cour rappelle que le requérant se verra reconnaître un droit à pension pour les années de 
travail effectuées au sein de la fonction publique et que l’article 1 du Protocole n° 1 ne saurait être 
interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé, motifs pour lesquels le grief 
tiré de cette disposition a été déclaré manifestement mal fondé. Dans ces conditions, le grief, tel qu’il a 
été présenté par le requérant, n’est pas ‘défendable’ aux fins de l’article 13 de la Convention. La Cour 
constate par ailleurs que, lorsque la pension du requérant sera déterminée sur base du régime de 
pension du secteur privé, celui-ci aura à sa disposition un recours devant les juridictions du travail 
pour contester la décision ainsi prise. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé 
(…)’. (EHRM (beslissing) 9 maart 2006, Laloyaux t. België, verzoek nr. 73511/01). 
1324

 ECRM 6 januari 1993, Yanasik t. Turkije, verzoek nr. 14524/89. 



 430 

statut légal du personnel militaire et, en particulier, le régime disciplinaire des forces 

armées’. Een dergelijk algemeen voorbehoud kon niet door de beugel, oordeelde de 

Commissie. Ze deelde voor het overige de visie van de regering: het wegzenden uit de 

militaire school was geen sanctie in de zin van artikel 7 EVRM; het opleggen van een 

disciplinaire sanctie hield geen schending van het recht op onderwijs in; de motieven van 

deze sanctie konden niet aangemerkt worden als een inmenging in de uitoefening van de 

vrijheid van geloofsovertuiging, nu klager met kennis van zaken en op vrijwillige basis de 

bijzonderheden van het militair leven had aanvaard: ‘la Commission considère que la 

discipline militaire implique, par nature, la possibilité d’apporter certaines limitations aux 

droits et libertés des membres des forces armées qui ne peuvent être imposées aux 

civils (arrêt Engel …)’.1325  

  

672. In de casus-Kalaç was de inzet van het geschil het ontslag van een Turkse militaire 

rechter die het verwijt had gekregen: ‘avoir adopté un comportement et des agissements 

qui révélaient que celui-ci avait adopté des opinions intégristes illégales’.1326 Klager had 

deze beslissing tevergeefs betwist voor de ‘Haute Cour administrative militaire’, die zich 

met een krappe meerderheid onbevoegd achtte omdat artikel 125 van de Grondwet een 

jurisdictionele controle uitsloot.1327 Al weerhield de Commissie bij unanimiteit de 

schending van artikel 9 EVRM, het Hof zag het eveneens bij unanimiteit volledig anders: 

aan de orde was de militaire tucht en niet zozeer de overtuiging van klager.1328 Leidraad 

bleef nog steeds: ‘en embrassant une carrière militaire, M. Kalaç se pliait, de son plein 

gré, au système de discipline militaire. Ce système implique, par nature, la possibilité 

d’apporter à certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne 

pouvant être imposées aux civils (arrêt Engel …). Les Etats peuvent adopter pour leurs 

armées des règlements disciplinaires interdisant tel ou tel comportement, notamment une 

                                                 
1325

 De Commissie wees de mogelijke schending van artikel 1 van het Eerste Protocol – klager was 
gehouden aan een terugbetalingsplicht van vormingskosten – af als kennelijk ongegrond. Ze meende 
dat er sprake was van het terugvorderen van ‘la somme des frais d’enseignement et de pension 
avancée par l’Etat’: ‘Elle constitue une créance de l’Etat envers le requérant qui s’est engagée, quant 
à lui, à accomplir son service au sein de l’armée pour une durée obligatoire fixée par la loi.’ De 
Commissie sloot niet volledig uit dat het recht op onderwijs van toepassing had kunnen zijn: ‘la 
Commission rappelle que le droit à l’instruction envisagée par la disposition invoquée concerne avant 
tout l’enseignement élémentaire et pas nécessairement les études spécialisées.’ 
1326

 EHRM 1 juli 1997, Kalaç t. Turkije, verzoek nr. 20704/92. Zie H. HANSON, ‘Artikel 9’ in Handboek 
EVRM, Deel 2 – Artikelsgewijze bespreking, Volume 1, Intersentia, 2004, Y. HAECK en J. VANDE 
LANOTTE (ed.), p. 822, nr. 36. 
1327

 Artikel 125 Turkse Grondwet luidt - Franse vertaling in het arrest van 23 juni 1997 - : ‘Tout acte ou 
décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (…) Les actes du président de 
la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire 
échappent au contrôle judiciaire.’ De minderheid oordeelde dat betrokkene was ontslagen als rechter 
en dat men oog moest hebben voor de onafhankelijkheid van magistraten (ingeschreven in artikel 139 
van de Turkse Grondwet); dit verantwoordde een juridictioneel toezicht. 
1328

 Zie ECRM, Verslag d.d. 27 februari 1996, verzoek nr. 20704/92. 
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attitude qui va à l’encontre de l’ordre établi répondant aux nécessités du service militaire.’ 

Dat de invulling van de Engel-critera onzekerheid inhield, bleek uit de tegenstrijdige 

beslissingen van Commissie en Hof.1329 Wat artikel 6 EVRM betreft, oordeelde het Hof 

dat klager de schending ervan niet had ingeroepen voor de Commissie en dat hij deze 

grief dan ook niet aan het Hof op ontvankelijke wijze kon voorleggen. Het besluit dat 

artikel 13 EVRM evenmin aan de orde was, treden we niet bij: de beoordeling van de 

Commissie bevestigt ten overvloede dat klager aannemelijk had kunnen maken dat een 

nationale instantie de verdedigbare grief van de schending van artikel 9 EVRM had 

moeten onderzoeken, de uitsluitingsclausule van de Turkse Grondwet ten spijt.1330 

 

673. In de vorige afdeling kwam de beslissing-Brandao Ferreira aan bod.1331 Deze 

Portugese militaire attaché had een straf van vijf dagen ‘détention’ opgelopen wegens 

onwettige afwezigheid van vier dagen en ongeoorloofd gebruik van de dienstwagen in 

Guinee-Bissau. Het EHRM achtte de maximumstraf van acht dagen ‘licht arrest’ niet 

doorslaggevend omdat ze niet vrijheidsberovend was, met toevoeging: ‘Par ailleurs, le 

requérant n’a pas allégué qu’un droit de caractère civil aurait été en cause en l’espèce.’ 

Kadert deze laatste vaststelling in het Pellegrin-leerstuk? De ene lezer zal zich afvragen 

waarom het Hof heeft uitgeweid over een aandachtspunt dat klager niet eens te berde 

had gebracht; de andere zal daarin een barst in het Pellegrin-leerstuk ontwaren; nog een 

andere zal er een gulden middenweg in lezen, namelijk dat er in het tuchtcontentieux van 

het openbaar ambt wel degelijk sprake kan zijn van een betwisting over burgerlijke 

rechten en verplichtingen (in de zin van artikel 6 EVRM) wanneer de ambtenaar als 

individu getroffen wordt; het is maar de vraag wat deze definitie concreet inhoudt. 

 

674. In een zoektocht naar een verklaring voor de verwijzing, in de casus-Brandao 

Ferreira, naar burgerlijke rechten en verplichtingen leest men in de rechtsleer het 

volgende over de bijzondere verhoudingen tussen artikel 6 EVRM en het 

tuchtcontentieux: ‘Ce n’est pas, comme on aurait peut-être pu s’y attendre, par une 

interprétation large de la notion ‘d’accusation en matière pénale’ que la Cour européenne 

a étendu au domaine disciplinaire le champ d’application de l’article 6, 1° de la 

                                                 
1329

 Over de onzekerheid van de Engel-criteria: zie de dissenting opinion van rechter J. De Meyer bij 
EHRM 22 februari 1996, Putz t. Oostenrijk, verzoek nr. 57/1994/504/586. 
1330

 Het EHRM onderzoekt soms ambtshalve de mogelijke schending van artikel 13 EVRM. Zie M. 
CROMHEECKE en V. STAELENS, ‘Artikel 13’ in Handboek EVRM, Deel 2 – Artikelsgewijze 
bespreking, Volume 2, Intersentia, 2004, Y. HAECK en J. VANDE LANOTTE (ed.), p. 85, nr. 10, noot 
36. 
1331

 Griffie EHRM, note d’information nr. 22, beslissing nr. 4192/98, Brandao Ferreira t. Portugal, 28 
september 2000. Het voorbehoud van Portugal d.d. 8 november 1978 luidde: ‘L’article 5 de la 
Convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du Règlement de discipline 
militaire, qui prévoient des arrêts pour les militaires.’ 
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Convention de sauvegarde, mais essentiellement par le truchement de la notion de 

‘contestation sur des droits et obligations de caractère civil’, encore qu’une procédure 

disciplinaire puisse mettre en jeu, parallèlement, des faits relevant tant de l’une que de 

l’autre de ces notions. Mais c’est une interprétation extensive de la seconde que la Cour 

a choisie, ainsi qu’il ressort notamment de l’arrêt rendu en séance plénière, le 23 juin 

1981 dans l’affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere’.1332 Men kan evenwel niet 

voorbij aan het gegeven dat de auteur het disciplinair contentieux voor de vrije beroepen 

voor ogen had; deze bevindingen kunnen pas uitgebreid worden naar het 

tuchtcontentieux van het openbaar ambt indien er sprake is van betwistingen over 

burgerlijke rechten en verplichtingen; dit veronderstelt een ruimer toepassingsgebied van 

artikel 6, 1ste lid EVRM dan tot dan toe klassiek aangenomen werd en ondertussen vorm 

had gekregen met het Pellegrin-leerstuk. 

 

675. Van een betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen (in de zin van artikel 

6, 1ste lid EVRM) kan inzake het ius honorum sprake zijn, eenmaal de tuchtsanctie is 

ingegeven door overwegingen die vreemd zijn aan de tucht stricto sensu. Dit kan zich 

zeker voordoen – we schrijven niet ‘zal zich voordoen’ – wanneer het bestuur hiermee 

relaties, aangegaan met derden buiten de dienst, of een huwelijk zonder haar 

toestemming afkeurt en betrokkene zich in het intern recht kan beroepen op het recht op 

huwen dan wel een recht op eerbiediging van het privéleven. De opname van een 

dergelijke huwelijksregeling in de formele tuchtwet belet dus niet dat de waarborgen van 

artikel 6, 1ste lid EVRM er ten volle gelden. De rechtsbescherming gaat er dan op vooruit 

omdat de vraag over het verzilveren van de harde kern, namelijk toegang tot een rechter, 

een bevestigend antwoord krijgt. Daarom kan de militair in deze bijzondere 

omstandigheden nog geen aanspraak maken op het gehele artikel 6 EVRM, opgevat als 

strafprocesrechtelijke bepaling, hoewel hij een vrijheidsberovende sanctie kon oplopen 

voor bijvoorbeeld een huwelijk, aangegaan zonder toestemming van de overheid of, 

wellicht erger in de ogen van het militair bestuur, tegen de weigeringsbeslissing in.1333 
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 P. LAMBERT, La Belgique devant la Cour européenne des droits de l’homme, Nemesis, 2003, 58. 
In het arrest-Aerts (t. België) van 30 juli 1998 had het EHRM een schending van de artikelen 5.4° en 
6.1° EVRM vastgesteld, ‘le droit à la liberté qui se trouvait en jeu ayant un caractère (civil), en sorte 
que le bureau d’assistance judiciaire n’avait pas à apprécier les chances de succès du pourvoi, en se 
substituant à la Cour elle-même’ (o.c., 72). 
1333

 De huwelijksverboden waren omstreden. Voor een vernietiging van een huwelijksverbod: R.v.St. 
nr. 101, 29 juli 1949, Poncin, R.J.D.A. 1949, 169-170. De Raad van State had het over een ‘droit civil 
inhérent à sa personne’; de betwiste weigering werd vernietigd wegens rechtens niet-aanneembare 
motieven die betrekking hadden op familieleden van de aanstaande. Over het huwelijk van militairen: 
H. VLIEBERGH, ‘Le mariage des militaires’, R.J.D.A. 1967, 32-39, H. VAN EECKE, Dienstplicht, 
A.P.R., 1980, p. 240-241, nr. 632-637. Artikel 49, § 2 van de Tuchtwet (van 14 januari 1975) heft 
onder meer alle verordeningsbepalingen op, vastgesteld ter uitvoering van de onder § 1, 1° tot 4° en 
16°, genoemde teksten, alsook van artikel 22 van het besluit van de Soevereine Vorst der Verenigde 
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Onoverkomelijk is dit uiteraard nu ook weer niet zolang (men aanneemt dat) militaire 

tuchtstraffen geen vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 5 EVRM) kunnen inhouden. 

 

676. De standvastigheid van het Pellegrin-leerstuk (1999) stond een verduidelijking niet 

in de weg. In 2006 zette het Hof inzake het ius honorum de puntjes op de i, wat het 

burgerlijk luik van artikel 6 EVRM betreft: de Grote Kamer oordeelde immers in het 

arrest-Martinie dat niet de aard van het geschil, maar wel de aard van de uitgeoefende 

functie determinerend was.1334 Op dezelfde dag werd het arrest-Reinprecht definitief: het 

Hof had er verduidelijkt dat het arrest-Aerts ‘must be read in (his) proper context (…) and 

article 5 § 4 is the lex specialis in relation to article 6’.1335 In het arrest-Schmitt herinnerde 

het EHRM even later nogmaals uitdrukkelijk aan het functioneel criterium, ‘fondé sur la 

nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent’.1336 Als er één zekerheid 

was, dan was het wel dat het militair tuchtcontentieux en artikel 6 EVRM wellicht niet zo 

veel gemeen hadden.1337 

 

677. Volledigheidshalve herinneren we eraan dat het gegeven van de 'enjeu initial' (‘at 

stake’) eveneens aan de orde is in ‘burgerlijke’ zaken. Dat in eerste aanleg slechts een 

blaam werd uitgesproken, neemt niet weg dat (het burgerlijk luik van) artikel 6 EVRM 

van toepassing kan zijn.1338 In tegenovergestelde zin kan een in eerste aanleg 

                                                                                                                                                         
Nederlanden van 15 maart 1815 (houdende het reglement van krijgstucht of discipline van het 
krijgsvolk te lande). Zo vervielen de ‘oude’ huwelijksverboden. 
1334

 EHRM 12 april 2006, Martinie t. Frankrijk, verzoek nr. 58675/00, AJDA 2006, 305-307. 
1335

 EHRM 15 november 2005, Reinprecht t. Oostenrijk, verzoek nr. 67175/01. In de casus-Aerts (30 
juli 1998) oordeelde het Hof dat de tijdelijke opsluiting van een geesteszieke in de psychiatrische 
vleugel van een gewone gevangenis in strijd was met artikel 5 EVRM: de verhouding tussen het doel 
van de detentie en de condities waarin deze plaatsvond, was ontoereikend. J. PUT, M. ROM en I. 
VAN DER STRAETE, Geesteszieke minderjarigen en dwang, Larcier, 2007, p. 29, nr. 50. 
1336

 EHRM 5 september 2006, Schmitt t. Frankrijk, verzoek nr. 39180/02. 
1337

 Hetzelfde geldt overigens voor het tuchtcontentieux van de ambtenaren. Zie EHRM 7 september 
2004, Haioun t. Frankrijk, verzoek nr. 70749/01: wanneer de overheid louter discretionair beschikte 
over een verzoek tot opheffing van de sanctie van schorsing van pensioenrechten zonder dat een 
jurisdictionele controle was ingesteld – ‘une décision (…) par essence non susceptible d’être déférée à 
un juge’ – , oordeelde het Hof dat er geen sprake was van een betwisting over een ‘recht’. Klager had 
eveneens geopperd dat door het uitblijven van een formele beslissing de straf in strijd met artikel 7 
EVRM verzwaard was omdat er ondertussen sprake was van een verlies van pensioenrechten en 
deze sanctie, in 1966 aangenomen, ondertussen bezwaarlijk als een tijdelijke maatregel beschouwd 
kon worden. Voor het Hof was deze bepaling niet miskend: aan de orde was immers de procedure 
waarbij klager de opheffing van de sanctie had gevraagd. 
1338

 ‘Het loutere feit dat de wet de mogelijkheid schept dat de tuchtrechtelijk vervolgde persoon bestraft 
wordt met enige sanctie die bepalend is voor burgerlijke rechten en verplichtingen, is voldoende om 
artikel 6, lid 1, op het geschil toepasselijk te maken. Is een dergelijke sanctie mogelijk, dan heeft het 
verder geen belang of de ten laste gelegde feiten ernstig of niet zijn: de tuchtrechter dient immers de 
volledige vrijheid te bewaren om elke mogelijke sanctie toe te passen, met als gevolg dat de 
tuchtrechtelijke vervolgde persoon de procedurele waarborgen dient te genieten, die met de zwaarste 
sanctie overeenstemmen.’ (P. LEMMENS, Geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen, 
Kluwer, 1989, p. 93-94, nr. 68). Dit geldt, mutatis mutandis, voor procedures waar het luik 
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uitgesproken zware sanctie in beroep hervormd worden tot een ‘lichte’ sanctie: ook dit 

sluit de toepassing van artikel 6, 1ste lid EVRM niet uit.1339 In het arrest-Landolt (2006) 

herinnert het EHRM eraan dat om te bepalen of het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM 

aan de orde is, men oog moet hebben zowel voor de opgelegde maatregel als voor een 

mogelijk zwaardere sanctie, zoals in deze casus de schorsing van de uitoefening van het 

beroep.1340 Voorwaarde is uiteraard dat artikel 6, 1ste lid EVRM van toepassing is. 

                                                                                                                                                         
‘strafvervolging’ (‘criminal charge’) van artikel 6 EVRM uit hoofde van de maximumsanctie, met andere 
woorden 'l’enjeu initial' (‘at stake’), van toepassing kan zijn. 
1339

 P. LEMMENS, o.c., 90. De auteur vermeldt een Belgische zaak waarin artikel 6, 1ste lid EVRM 
toepasselijk werd geacht op een procedure in hoger beroep waar slechts een berisping werd 
uitgesproken, maar de bestreden beslissing (in 1ste aanleg) een schorsing betrof. 
1340

 EHRM 31 augustus 2006, Landolt t. Zwitserland, verzoek nr. 17263/02. 
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V.IV.IV Meerwaarde van het EVRM  

  
Het Engel-leerstuk stelt drie criteria voorop om te besluiten tot de toepassing van artikel 6 EVRM, 
opgevat als strafprocesrechtelijke waarborg: (i) kwalificatie van de overtreden norm volgens het 
interne recht – het vermoeden van EVRM-sanctie komt de formele strafrechtelijke sanctie toe – ; 
(ii) de aard van het vergrijp – de sanctie die enkel op een doelgroep wordt toegepast, ontbeert 
een gedegen EVRM-kwalificatie – ; (iii) de aard en de ernst van de sanctie – een vangnet om 
tuchtsancties of straffen voor een bepaalde doelgroep te upgraden tot een EVRM-sanctie – . 
 
Het Engel-leerstuk heeft onvoldoende oog voor de kwalificatie van de mogelijke sanctie volgens 
het nationaal recht. Een dergelijk alternatief onderdeel voor het 1ste criterium is even belangrijk, 
ongeacht de aard en de ernst van de sanctie; dit voorbehoud kan essentieel zijn wanneer er 
sprake is van strafzaken (in de zin van de artikelen 5 en 6 EVRM) buiten het formele strafrecht. 
Hét voorbeeld is de vrijheidsberovende militaire tuchtstraf: deze sanctie is een straf in de zin van 
de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, ook al rekent de wetgever het militair tuchtrecht niet tot 
het formeel militair strafrecht. 
 
Wanneer een vrijheidsberovende straf niet wordt opgelegd om de militair voor een bevoegde 
instantie te leiden, kan ze niet opgelegd worden dan na tussenkomst van een rechter. Dit is in 
België (nog) niet het geval; er is sprake van een structurele schending van artikel 5 EVRM die in 
de tuchtreglementering is ingebouwd, wat het quantum aan vrijheidsbeneming ook weze. 
 
Artikel 6 EVRM is in de ‘kleine’ tucht van toepassing tenzij een dusdanig – niet nader bepaald – 
quantum aan vrijheidsbeneming (of pecuniaire gevolgen?) niet is bereikt. De tuchtvordering is 
een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM wanneer de militair één of meer dagen zwaar 
arrest met opsluiting oploopt of kan oplopen, in acht genomen het gegeven dat artikel 12 van de 
Grondwet het bereiken van een quantum van 24 uur linkt aan een jurisdictionele tussenkomst. 
Vrijheidsberoving is geen intrinsieke eigenschap van het militaire leven (meer) en is niet (meer) 
dermate evident dat een jurisdictionele tussenkomst (nog) ontzegd mag worden. 
 
Het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM brengt de militair weinig bij: het EHRM acht met het 
Pellegrin-leerstuk ‘la mise en oeuvre de dispositions régissant la carrière du personnel militaire 
professionnel’ als ‘un domaine régalien par excellence’.  
 
De disciplinair gestrafte militair moet hierbij ook oog hebben voor het mogelijke besluit dat, al bij 
al, er slechts sprake is van een zuivere tuchtzaak en dat de mogelijke schending van het 
materieel recht zoals de artikelen 8, 9, 10 of 11 EVRM niet aan de orde is: artikel 6 EVRM is dan 
evenmin aan de orde en de grief van de mogelijke schending van artikel 13 EVRM is niet-
ontvankelijk. De vraag of de feiten de ‘discipline stricto sensu’ overstijgen, betreft de gehele 
EVRM-toetsing, en niet enkel het aandachtspunt van het recht op toegang tot een rechter. 
 
Artikel 6 EVRM beheerst wel de afhandeling van het Belgische ambtenarencontentieux in die zin 
dat inhoudelijke waarborgen ervan geacht worden er, mutatis mutandis, van toepassing te zijn. 
Deze jurisprudentie en legisprudentie betreffen niet het grondrecht van toegang tot een rechter 
dat de ambtenaren immers toekomt ingevolge de formele wet, maar wel afgeleide waarborgen. 
 
De invulling die het EHRM er met de Engel- en Pellegrin-leerstukken op nahoudt, zet de Lidstaten 
in ieder geval in militaire tuchtzaken niet aan tot het instellen van meer rechtsbescherming; surfen 
op de grens van het Europees minimum minimorum inzake het instellen van rechtshulp volstaat, 
zeker wat artikel 6 EVRM betreft en in mindere mate voor artikel 5 EVRM. 
 
De effectieve toegang tot een rechter in het militair tuchtcontentieux van Lidstaten ontkracht het 
argument dat een jurisdictioneel toezicht de operationaliteit van krijgsmacht en politiediensten in 
het gevaar brengt en de tucht ondermijnt, dermate zelfs dat toegang tot een rechter ontzegd mag 
of moet worden. Waarom in de ene rechtsstaat wel en in de andere niet? 
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V.IV.IV.1. Harde kern en weerlegbaar vermoeden 

 

678. Dé onderzoeksvraag over de rechtsbescherming in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen is niet welke procedurele waarborgen voor de rechter afgedwongen kunnen 

worden, maar wel, fundamenteler, of het recht van toegang tot een rechter afdwingbaar 

is. Hét mogelijke knelpunt in de ‘kleine’ tucht is met andere woorden de harde kern van 

het recht op rechtshulp en behoorlijke rechtsbedeling, niet-afgeleide waarborgen en 

uitvoeringsmodaliteiten.1341 Eenmaal de problematiek over het ‘droit à un juge' 

uitgeklaard, kan men zich in beginsel richten op de omvang van een ‘droit à un 

jugement’. Maar zo eenvoudig is dit niet. Eerder werd reeds de waarde verduidelijkt van 

een beoordeling zoals de burgerlijke rechter ooit gaf in een zeldzame tuchtcasus waarin 

hij zich bevoegd achtte, namelijk ‘eiser hangt voor de betwiste feiten af van de militaire 

autoriteiten’.1342 Het verschil tussen 'droit à un juge' en 'droit à un jugement' lijkt dan in 

ieder geval zoek. 

  

679. Vermits het onderzoek zich toespitst op het knelpunt van het ontbreken van 

toegang tot een rechter, weiden we evenmin uit over een mogelijk recht op een dubbele 

aanleg: wat baat een dergelijke discussie immers als een enige aanleg al niet 

gewaarborgd is? Zo eenvoudig is dat nu ook weer niet. Men mag niet over het hoofd 

zien dat 'une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté à titre de 

sanction principale ne peut pas être qualifiée de mineure au sens de l’article 2, § 2 du 

Protocole 7’.1343 Al zijn misschien maar weinig grondrechten absoluut, toch is de 

waarborg van een dubbele aanleg een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de 

verantwoording om het in de ‘kleine’ tucht niet eens te houden bij een enige aanleg; per 

hypothese is dan immers geen enkele rechter bevoegd, ook al kan de tuchtprocedure 

uitmonden in vrijheidsbeneming. 

  

                                                 
1341

 Voor een kritische benadering van de ‘noyau dur’: P. MUZNY, ‘Essai critique sur la notion de 
noyau intangible d’un droit – La jurisprudence du Tribunal fédéral suisse et de la CourEDH’, Revue du 
droit public, 2006-4, 977-1005. 
1342

 Rb. 1ste Aanleg (Brussel), 4 oktober 1990, aangehaald in V. HEYENS, o.c., 63. Zie supra, ‘Het 
militair tuchtcontentieux – Tuchtstraffen en rechterlijke macht’. 
1343

 EHRM 31 juli 2007, Zaicevs t. Letland, verzoek nr. 65022/01. Note d’information n° 99 sur la 
jurisprudence de la Cour – Juillet 2007. Men raadplege P. LEMMENS, 'Het 7de Protocol bij het 
Europees Verdrag over de Rechten van de Mens: een 'discreet verdrag'? ' in Liber amicorum Hugo 
Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 167-183. Het inroepen van het protocol heeft in beginsel pas 
zin wanneer het geratificeerd is: R.v.St. nr. 100.521, 5 november 2001, Seeuws, Arbitragehof nr. 
4/2001, 25 januari 2001, B.8.2. Eveneens Grondwettelijk Hof nr. 91/2008, 18 juni 2008: aan de orde is 
het algemeen rechtsbeginsel ‘non bis in idem’. 
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680. Veel wijzer wordt de practicus er wel niet op zolang men niet weet hoe precies te 

bepalen wanneer een misdrijf niet (meer) ernstig is. Meten is tenslotte weten en in het 

grondrechtencontentieux is dat nu eenmaal een oud zeer.1344 Twee zaken lijken in het 

huidige contentieux buiten kijf te staan. Enerzijds voelt men aan dat het leerstuk van de 

jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraffen meer dan ooit minstens ter 

discussie gesteld mag worden. Anderzijds voelt men evenzeer aan dat de bevindingen 

wellicht niet noodzakelijk dezelfde zullen zijn, eenmaal het militair tuchtrecht ingevolge 

een ‘disciplinaire demilitarisatie’ van de krijgsmacht niet (meer) aan te merken is als 

disciplinair strafrecht.1345  

 

681. De bevindingen ingevolge een internrechtelijke evaluatie bevestigen dat rechtshulp 

in ieder geval in het objectief contentieux binnen handbereik lijkt, al is hiermee nog niet 

gezegd dat aan alle verdragsrechtelijke eisen is voldaan zolang de ‘kleine’ tucht is wat 

ze is, namelijk (materieel) militair of disciplinair strafrecht. Deze huidige diskwalificatie 

kan voor het bestuur reden zijn om (voor) te stellen dat de ‘strafzaak’, indien er al sprake 

van is, ipso facto hooguit bijkomstig is in de zin van artikel 2 van het Zevende Protocol 

en er dan ook geen enkele verplichting is om in een dubbele jurisdictionele aanleg te 

voorzien.1346 Zoals in een vorige afdeling aangegeven, is dan tussen de regels door de 

boodschap te lezen dat de militair zich al gelukkig mag prijzen als hij toegang heeft tot 

een rechter en dat men er dus beter aan doet om te positiveren en het halflege glas te 

beschouwen als een halfvol glas.1347 Nog anders gezegd: vermits er hoe dan ook geen 

jurisdictionele beroepsprocedure is en daarop niets valt aan te merken, zou naar het 

oordeel van het bestuur de toegang tot één rechter, bijvoorbeeld de Raad van State, al 

een uitzonderlijke toegeving van de overheid zijn waarmee de rechtzoekende maar 

genoegen moet nemen. In een vorige afdeling werd evenwel verduidelijkt dat er geen 

sprake is van niet-ernstige misdrijven (in de zin van artikel 2 van het Zevende Protocol) 

wanneer de vervolging kan leiden tot vrijheidsbeneming.1348 Zo is het, ook al werd dat 

Protocol nog niet geratificeerd. 

                                                 
1344

 Men raadplege S. SOTTIAUX, ‘Het gelijkheidsbeginsel: langs oude paden en nieuwe wegen’, R.W. 
2008-2009, 690-702: ‘Om tot een meer efficiënte en voorspelbare toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel te komen, dient de huidige gelijkheidstoets te worden gestructureerd. Hoewel het 
vastleggen van verschillende toetsingsgradaties een eerste stap is, zou het Grondwettelijk Hof er goed 
aan doen om ook expliciet aan te geven hoe de toetsingsintensiteit de verschillende aspecten van het 
verantwoordingsproces beïnvloedt.’ (p. 694). 
1345

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Militair strafrecht'. 
1346

 Voor geschillen van bestuur, zie evenwel Grondwettelijk Hof nr. 181/2008, 11 december 2008, 
B.9.: 'Er bestaat, afgezien van het strafrecht (artikel 14.5 van het IVBPR) geen algemeen 
rechtsbeginsel van dubbele aanleg. Evenmin bestaat een algemeen rechtsbeginsel dat de 
mogelijkheid zou waarborgen om administratief beroep in te stelllen tegen een evaluatie.' 
1347

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1348

 Supra, ‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
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682. In een vergelijkend onderzoek over de overeenstemming van disciplinaire 

reglementeringen met het EVRM merkte D. PONCET in 1977 op: « La Suisse – à l’instar 

d’autres pays, tel l’Italie – ne connaît pas de recours devant un tribunal, contre une 

décision prononçant une peine disciplinaire, même si elle comporte une privation de 

liberté. (…) Il faut en conclure qu’une telle sanction, comportant une privation de liberté, 

prise sans possibilité de recours viole la Convention ».1349 Artikel 5 EVRM was inderdaad 

geschonden in de mate dat de bestuurlijke vrijheidsbeneming niet was bedoeld om 

betrokkene te leiden voor de bevoegde autoriteit met jurisdictionele bevoegdheid 

wanneer redelijke termen aanwezig waren om te vermoeden dat hij een strafbaar feit had 

begaan. Zover ging het Europees Hof met het Engel-leerstuk niet: om tot de 

toepasbaarheid van artikel 6 EVRM te kunnen besluiten, stelde het Hof een kwalitatieve 

en kwantitatieve drempel voorop; de overheid mocht de harde kern van dit grondrecht 

niet aantasten, eenmaal de maximumstraf een nader te bepalen quantum bereikte; het 

Hof had hierbij omstandigheden voor ogen die afweken van het normale leven van een 

militair.  

  

683. Zoals in dit onderzoek reeds meermaals vermeld, stelt het Engel-leerstuk drie 

criteria voorop om te besluiten tot de toepassing van artikel 6 EVRM, opgevat als 

strafprocesrechtelijke waarborg: (i) de kwalificatie van de overtreden norm volgens het 

nationaal recht – het vermoeden van EVRM-sanctie komt de formele strafrechtelijke straf 

toe – ; (ii) de aard van het vergrijp – de sanctie die enkel op een doelgroep toegepast 

wordt, ontbeert in beginsel een strafprocesrechtelijke EVRM-kwalificatie – ; (iii) de aard 

en de ernst van de sanctie – een vangnet om tuchtsancties of straffen voor een 

bepaalde doelgroep te upgraden tot een EVRM-sanctie – . Voor militairen levert dit dan 

weinig op. 

 

684. Het Europees Hof achtte in de Nederlandse referentiecasus-Engel (1976) dat de 

maximumstraf van vier dagen licht arrest de autonome kwalificatie van strafvervolging 

niet verantwoordde.1350 In de Portugese casus-Brandao Ferreira (2000) oordeelde het 

                                                 
1349 D. PONCET, La protection de l’accusé par la Convention européenne des droits de l’homme, 
Geneve, 1977, 109, noot 340bis. De auteur had de rechtspraak van de ECRM in het militair 
tuchtcontentieux voor ogen, meer bepaald de zaak Eggs t. Zwitserland, 4 maart 1978, verzoek nr. 
7341/76. 
1350

 EHRM 8 juni 1976, Engel t. Nederland, J.T. 1977, 485, noot H. BOSLY. Voor de decision of 
admissibility van de Commissie: ECRM 29 mei 1973, verzoeken nr. 5100/71, 5354/72 en 5370/72. De 
Commissie hield er een gedeeltelijk andere zienswijze op na dan het Hof: ‘Alors que la Commission 
avait décidé, au contraire, que les arrêts aggravés constituaient, eux aussi, une privation de liberté, la 
Cour préféra examiner non pas le but, mais l’effet de la mesure et analyser, pour reprendre les termes 
d’un commentateur, ‘le degré d’isolement social normalement associé à l’arrestation et la détention.’ 



 439 

Hof dat ten hoogste tien dagen licht arrest dit evenmin verantwoordde, deels omdat er 

geen sprake was van vrijheidsberoving.1351 Dit was eveneens het geval in de Spaanse 

casus-Camacho: aan de orde was een tuchtsanctie van 45 dagen arrest in een militaire 

instelling, meer bepaald ‘un établissement disciplinaire dans la caserne’, waarbij het Hof 

oog had voor de concrete uitvoeringsmodaliteiten.1352 

  

685. De kwalificatie van de sanctie volgens het nationaal recht, inzonderheid het 

grondwettelijk recht, is als alternatief onderdeel van het 1ste criterium even belangrijk, 

ongeacht de aard en de ernst van de sanctie; dit voorbehoud is essentieel wanneer er in 

de tuchtaangelegenheid sprake is van strafzaken buiten het formeel strafrecht. Hét 

voorbeeld is de vrijheidsberovende militaire tuchtstraf: deze sanctie is een straf in de zin 

van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, met andere woorden een materiële 

strafrechtelijke sanctie, ook al rekent de wetgever het militair tuchtrecht niet tot het 

formeel militair strafrecht.1353 De innovatie bestaat erin dat de vrijheidsbeneming een 

vermoeden (iuris tantum) van EVRM-sanctie geniet conform voormeld alternatief 1ste 

Engel-criterium. Anders is het wanneer men zich houdt aan het klassieke 3de Engel-

criterium omdat het vermoeden dat de (disciplinaire) straf geen EVRM-sanctie is, als het 

ware weerlegd moet worden. We onderkennen een parallellisme met de bevindingen 

over de ‘nationale bestuursrechtelijke’ kwalificatie van de militaire tuchtstraf (als mogelijk 

aanvechtbare ‘akte’ in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet).1354  

 

686. Nader bekeken is het alternatief criterium dat we aanreiken, nu ook geen 

wereldschokkend nieuws. Een vergelijkbare benadering is eveneens terug te vinden in 

het eerder vermelde arrest-A.D. (2005) waarin het Europees Hof over artikel 5 EVRM 

heeft verduidelijkt: ‘En outre, cet article s’applique à toute « condamnation » privative de 

liberté, que le droit interne de l’État la qualifie de pénale ou de disciplinaire’.1355 Ook 

disciplinaire vrijheidsbeneming houdt een vermoeden van strafvervolging (in de zin van 

                                                                                                                                                         
(J. MURDOCH, L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme – Protection de la 
liberté et de la sûreté de la personne, Straatsburg, Raad van Europa, 2003, 22). 
1351

 EHRM (beslissing), 28 september 2000, Brandao Ferreira t. Portugal, verzoek nr. 4192/98.  
1352

 EHRM (beslissing) 20 mei 2003, Camacho Lopez Escobar t. Spanje, verzoek nr. 62550/00. 
1353

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1354

 Dé vraag is niet de geoorloofdheid van het behoud van de militaire tuchtstraf in een categorie van 
niet-aanvechtbare maatregelen van inwendige orde; vraag is wel de geoorloofdheid van het uitsluiten 
van het algemeen toezicht van de Raad van State op wat zich aandient als een aanvechtbare ‘akte’ 
(in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet). Het onderzoeksthema betreft met andere woorden het 
downgraden van de militaire tuchtstraf tot een niet-aanvechtbare tuchtstraf, niet het upgraden van een 
niet-aanvechtbare tuchtstraf of maatregel van inwendige orde tot een aanvechtbare akte. Supra, 
‘Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – Maatregelen van inwendige orde’. 
1355

 EHRM, A.D. t. Turkije, beslissing van 2 februari 1999, arrest van 22 december 2005. Zie supra, 
‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
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artikel 6 EVRM) in, zij het dat de maximumstraf wel een nader te bepalen quantum moet 

bereiken wanneer men zich houdt aan een klassieke invulling van deze 

verdragsbepaling. 

 

687. Volledigheidshalve herinneren we aan recente EHRM-casussen waarin Britse 

militairen de militaire ‘tuchtregeling’ in vraag hebben gesteld.1356 Samengevat kwam het 

erop neer dat de korpscommandant een militair die zijn verplichtingen niet had 

nageleefd, kon aanhouden in het belang van het intern onderzoek of de tucht en 

desnoods plaatsen in ‘close arrest of open arrest’ alvorens te beslissen of een militaire 

rechtbank zich zou buigen over de feiten dan wel of men het zou houden bij een 

bestuurlijke procedure met als mogelijke eindbeslissing voormelde arreststraffen. 

 

688. Essentieel in deze subafdeling is volgende EHRM-bevinding die nauw aansluit bij 

het alternatief Engel-criterium dat we vooropstellen: vermits er sprake was van 

‘deprivation of liberty’, was er in de Bell-casus een – weliswaar weerlegbaar – 

vermoeden van ‘criminal charge’, ‘a presumption which could be rebutted entirely 

exceptionnaly and only if his deprivation of liberty could not be considered ‘appreciably 

detrimental’ given its nature, duration of manner of execution’.1357 Dit vermoeden werd 

naar het oordeel van het Hof niet weerlegd, nu klager een sanctie van zeven dagen 

opsluiting had opgelopen tijdens een summiere procedure die tot 28 dagen opsluiting 

had kunnen leiden. 

 

689. Alternatief criterium of niet, het EVRM leek nu ook weer niet onoverkomelijk te zijn 

voor het tuchtbeleid in militaribus – in België de federale wetgever wat de krijgsmacht 

betreft – . Volstond het immers niet aan te voeren dat er in het contentieux van de 

militaire tuchtstraffen hooguit sprake was van vrijheidsbeperking, en dus zeker niet van 

vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5 EVRM? Met als corrolarium dat er, als het ware 

a fortiori, evenmin sprake was van een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM. Dit 

veronderstelde wel dat de maximumsanctie van vier dagen zwaar arrest met 

desgevallend opsluiting, of acht dagen in geval van recidive of gewapende operatie, 

geen ‘privation de liberté’ inhield en dat ze dus, met woorden ontleend aan het Engel-

leerstuk, nog aangemerkt kon worden als een normaal en voorspelbaar gegeven van de 

professionele levensomstandigheden voor elke militair van de Belgische krijgsmacht. 

                                                 
1356

 EHRM 14 maart 2000, Jordan t. UK, verzoek nr. 30280/96, (schending van artikel 5 EVRM), 15 
juni 2004, Thompson t. UK, verzoek nr. 36256/97, (schending van de artikelen 5 en 6 EVRM), 16 
januari 2007, Bell t. UK, verzoek nr. 41534/98 (schending van artikel 6 EVRM). Aangehaald supra, 
‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
1357

 EHRM 16 januari 2007, Bell t. UK, verzoek nr. 41534/98, § 41. 
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690. Eenmaal het EVRM toegelicht en de EHRM-rechtspraak in herinnering gebracht, 

kan men met betere kennis van zaken de vraag naar de mogelijke toepassing van de 

artikelen 5 en 6 EVRM in het contentieux van de militaire tuchtstraffen beantwoorden.1358 

Vrijheidsbeneming? Strafvervolging? Burgerlijke rechten? Daadwerkelijke rechtshulp? 

Allereerst deze verduidelijking. Niet alle rechten en vrijheden die het EVRM waarborgt, 

zijn burgerlijke rechten: niet zozeer omdat anders het onderscheid tussen, enerzijds, de 

artikelen 5 en 6 als lex specialis en, anderzijds, artikel 13 als lex generalis aan nut inboet 

– sommige burgerlijke rechten en vrijheden (zoals wellicht de individuele vrijheid) 

verdienen nu eenmaal een ruimere bescherming – , maar veeleer omdat in het EVRM in 

hoofdzaak burgerlijke en politieke rechten aan de orde zijn.1359 

 

 

V.IV.IV.2. Nationale waarborgen in burgerlijke tuchtzaken 

 

691. Een belangrijke vraag is wat de disciplinaire aangelegenheid wel omvat. ‘De 

tuchtvordering – in brede zin – is de vordering die de sanctionering tot doel heeft van 

tekortkomingen aan de regels van de discipline. Deze vordering strekt ertoe de morele 

belangen van het korps, de collectiviteit of de beroepsgroep te beveiligen, en de 

discipline die nodig is voor een goede functionering te waarborgen. Via sanctionering 

wordt de overtreder aangezet tot een normconform gedrag, en in extreme gevallen kan 

hij worden uitgesloten’.1360 Dat het EVRM in ambtenarenzaken ipso facto volledig van 

toepassing is, is omstreden.1361 Of beter gezegd, was weinig omstreden: ‘Uit de 

rechtspraak van de Raad van State en van het Hof van Cassatie blijkt dat artikel 6, 1 

EVRM niet van toepassing is in tuchtzaken tegen ambtenaren’.1362 Of deze vaststelling in 

België ook opgaat voor het contentieux van de militaire tuchtstraffen, bespreken we nog 

nader.  

 

                                                 
1358

 De Raad van State, verzocht om de overeenstemming van het K.B. van 12 april 1988 met onder 
meer artikel 6 EVRM na te gaan, ging daar niet op in omdat deze grief in werkelijkheid was gericht 
tegen het K.B. van 19 juni 1980 betreffende de militaire tuchtrechtspleging en derhalve laattijdig was: 
R.v.St. nr. 69.331, 3 november 1997, vzw Onderling Steunfonds Syndic. Voor het K.B. van 12 april 
1988, zie supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – De Belgische Tuchtwet’. 
1359

 J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2007, p. 15, nr. 9. 
1360

 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Maklu, 1999, p. 43, nr. 18. 
1361

 Artikel 6 EVRM verwoordt het algemeen beginsel van de rechten van verdediging, waarvan de 
eventuele schending ambtshalve opgeworpen kan worden: R.v.St. nr. 117.876, 2 april 2003. Buiten 
artikel 6 EVRM om, is er geen twijfel dat ambtenaren het EVRM kunnen inroepen: EHRM 22 
november 2001, Petersen t. Duitsland, verzoek nr. 39793/98. Idem voor de militairen: EHRM 
(beslissing) 11 september 2007, Sukut t. Turkije, verzoek nr. 59773/00. 
1362

 A. ALEN, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2001, p. 228, nr. 224. 
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692. Dit algemeen besluit over de doorwerking, in België, van de Engel- en Pellegrin-

leerstukken neemt niet weg dat artikel 6 EVRM de afhandeling van het ambtenaren-

contentieux heeft beheerst en bijgestuurd, ook al achtten de rechtscolleges deze 

bepaling niet van toepassing. Inhoudelijke waarborgen van het EVRM werden er met het 

oog op een ruimere rechtsbescherming als het ware mutatis mutandis van toepassing 

geacht, dermate zelfs dat rechtscolleges nagingen en soms aannamen dat artikel 6 

EVRM – in ieder geval het burgerlijk luik, d.w.z. uitsluitend artikel 6, 1ste lid – was 

nageleefd zonder noodzakelijk de iure van toepassing te zijn.1363  

 

693.  Zo was het reeds in vorige eeuw. Zo verduidelijkte de Raad van State dat de 

naleving van artikel 6, 1ste lid EVRM, gesteld dat deze bepaling van toepassing is in 

statutaire aangelegenheden – aan de orde was een tuchtstraf van één maand schorsing 

met beroving van de wedde – , niet inhield dat reeds in eerste aanleg de beslissing door 

een rechterlijke instantie genomen moest worden; het beroep bij de Raad van State 

voldeed aan de vereiste van een beroep bij een rechterlijke instantie met volle 

rechtsmacht.1364 Eenmaal er sprake is van strafzaken, zijn wezenlijke processuele 

aandachtspunten het schorsend effect van het beroep en de volle rechtsmacht.1365 

Toemaatje is uiteraard het vrijheidsberovend of -beperkend karakter van de (mogelijke) 

sanctie, in welk geval het te betwijfelen valt of een bestuurlijke instantie een dergelijke 

sanctie zomaar daadwerkelijk kan opleggen zonder rechterlijke tussenkomst, of dan toch 

minstens een volwaardig jurisdictioneel toezicht a posteriori. 

 

694. Het was niet anders in het volgende decennium. Zo achtte de Afdeling Wetgeving in 

een advies van 13 maart 2000 artikel 6 EVRM toepasselijk op procedures voor de Raad 

van State.1366 Wanneer een personeelslid van de rijkswacht de schending van artikel 6 

EVRM en van het algemeen rechtsbeginsel van de redelijke termijn-eis inriep omdat hij 

                                                 
1363

 Over het afwijzen van een ‘openbaar ambt’-protocol: ‘Het zou immers een rem kunnen betekenen 
op de ontwikkeling van de rechtspraak i.v.m. artikel 6, lid 1, hetgeen wellicht precies de bedoeling van 
sommige voorstanders van een dergelijk protocol is.’ (P. LEMMENS, Geschillen over burgerlijke 
rechten en verplichtingen, Kluwer, 1989, p. 203, noot 831). Idem: M. PUECHAVY, ‘Les fonctionnaires 
et l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme’ in Les droits de l’homme au seuil 
du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, 691. 
1364

 R.v.St. nr. 82.440, 28 september 1999, Versporten. Over de toepassing van waarborgen van 
artikel 6 EVRM in geval van betwisting van een ontslag bij tuchtmaatregel: R.v.St. nr. 63.300, 27 
november 1996, De Herdt, met verwijzing naar de omstandige motivering in R.v.St. nr. 28.938, 1 
december 1987, p.v.b;a. Lambregts Transportbedrijf, nr. 30.007, 5 mei 1988, Thijs e.a. 
1365

 Uit het vermoeden van onschuld in ‘klassieke’ tuchtzaken kan niet worden afgeleid dat een beroep 
tegen de beslissing van de tuchtoverheid een schorsende werking heeft wanneer bij toepassing van 
het Pellegrin-leerstuk de tuchtvervolgingen op basis van de wet van 13 mei 1999 – aan de orde is het 
statuut van het politiewezen – niet beschouwd kunnen worden als betwistingen over burgerlijke 
rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6 EVRM. Arbitragehof nr. 66/2002, 28 maart 2002, B.6., 
B.S. 18 juni 2002 
1366

 T.B.P. 2001, 418-420. 
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eind 1995 van ambtswege ontslagen werd naar aanleiding van feiten waarvoor hij even 

voordien vrijgesproken was en die dagtekenden van 1979 tot en met 1987, achtte de 

Raad van State het middel, ontleend aan de schending van dit algemeen rechtsbeginsel, 

ongegrond zonder zich uitdrukkelijk uit te spreken over de ontvankelijkheid van het 

EVRM-middel als dusdanig.1367 De Raad van State herhaalde ook dat, gesteld dat artikel 

6, 1ste lid EVRM in ambtenarenzaken ter zake toepasselijk was, er naar Belgisch recht 

was voldaan door de mogelijkheid om in annulatieberoep te gaan.1368 Het deed er niet 

toe dat de Raad van State slechts op marginale wijze de appreciatie van het bestuur 

onderzocht, wat het evenredigheidsbeginsel betreft. Een dergelijk voorbehoud ‘gesteld 

dat’ verdween in het contentieux van tuchtmaatregelen soms door een resolute 

verwijzing naar het Pellegrin-leerstuk.1369  

 

695. Ook het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het gegeven dat de waarborgen van 

artikel 6 EVRM niet toepasselijk werden geacht op gedingen tussen overheid en 

politieambtenaren, niet wegnam dat waarborgen van deze verdragsbepaling in 

tuchtzaken verantwoord waren, dit zonder de specificiteit van dat contentieux uit het oog 

te verliezen.1370 Vermeldenswaard is dat het Hof voor het aandachtspunt van het 

zwijgrecht verwees naar het IVBPR, maar de 'ruimere' invulling van de 

overeenstemmende bepalingen van artikel 14 IVBPR, uit het oog verloor.1371 

 

696. De waarborg van een toegang tot een rechter kwam als dusdanig niet ter sprake in 

voormelde nationale ‘burgerlijke’ casussen. In alle tuchtzaken kwam dit grondrecht nu 

eenmaal alle ambtenaren toe op grond van artikel 14 R.v.St.-wet: aan de orde was met 

                                                 
1367

 R.v.St. nr. 118.480, 18 april 2003, Amory. Eveneens: R.v.St. nr. 155.286, 20 februari 2006, 
Honorez t. Belgacom. 
1368

 R.v.St. nr. 161.021, 5 juli 2006, Van den Bergh. Ontslag van ambtswege van een lid van het 
operationeel korps van de rijkswacht. De Raad van State voegde eraan toe: ‘dat, daargelaten de 
vraag of artikel 14.1 van het B.U.P.O. te dezen van toepassing is, de beroepsmogelijkheid bij de Raad 
van State aan de betrokkene de garanties verleent die deze bepaling instelt’. De Europese Commissie 
(ECRM) zag het eveneens zo voor de Franse Raad van State in het annulatiecontentieux: ECRM 28 
februari 1996, Reynaud Escarrat t. Frankrijk, verzoek nr. 22108/93, aan de orde was een beslissing 
van de nationale raad van geneesheren 
1369

 Zie R.v.St. nr. 141.102, 23 februari 2005, Brion. Verzoeker was hoofdofficier van de rijkswacht en 
werd vroegtijdig op pensioen gesteld wegens misbruik van overheidsmiddelen. 
1370

 Arbitragehof nr. 4/2001, 25 januari 2001, B.5.3.: het Hof verwees uitdrukkelijk naar het arrest-
Pellegrin (1999). Zie supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – Demilitarisatie van de rijkswacht en 
geïntegreerde politiedienst’. Idem voor de rechterlijke orde: Arbitragehof nr. 39/2004, 17 maart 2004, 
A.P.M. 2003, 67-68. 
1371

 Artikel 6 EVRM stelt het zwijgrecht niet uitdrukkelijk in, al neemt het EHRM aan dat dit grondrecht 
een onderdeel van een behoorlijke strafvervolging is. We bespreken in de volgende afdeling de 
'ruimere' invulling, in geschillen van bestuur, van artikel 14, 1ste lid IVBPR, opgevat als 
burgerprocesrechtelijke waarborg. Over het zwijgrecht: J.F. RENUCCI, o.c., p. 29-30, nr. 18, p. 475-
478, nr. 364 
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andere woorden niet zozeer een ‘droit au juge’ dan wel een ‘droit à un jugement’.1372 

Hierbij stelde de Raad van State zich welwillend op om waarborgen van artikel 6 EVRM 

te gunnen via algemene rechtsbeginselen en, desgevallend, beginselen van behoorlijk 

bestuur.1373 Een belangrijk voorbehoud is dat de wetgever in de regel van algemene 

rechtsbeginselen kan afwijken en dat denaleving ervan niet onder de controle van het 

EHRM valt.1374 Soms herinnerde de rechter, in casu het Grondwettelijk Hof, eraan dat 

artikel 6 EVRM niet van toepassing was voor organen van het actief bestuur, en vermits 

het niet ging om rechtsbedeling, al evenmin de beginselen van behoorlijke 

rechtsbedeling; wel moest het bestuursorgaan de beginselen van behoorlijk bestuur in 

acht nemen, met inbegrip van het beginsel van onpartijdigheid, in zoverre de aard zelf en 

de bijzondere structuur van de administratie dit mogelijk maakten.1375 Tot daar de 

doorwerking, in het nationaal ambtenarencontentieux, van waarborgen van artikel 6 

EVRM.  

  

 

V.IV.IV.3. Strafprocesrechtelijke waarborgen 

 

697. Wat de rechtsbescherming in het militair tuchtcontentieux stricto sensu betreft, lijkt 

het EVRM een spinnenweb: wellicht is artikel 5 aan de orde als er sprake is van een 

                                                 
1372

 Soms met beperkingen die te verklaren zijn door het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM. 
1373

 ‘Overwegende dat verzoeker het middel steunt op de schending van artikel 6, lid 1 en lid 3, b) van 
het EVRM; dat hij evenwel niet aantoont dat hij zich voor de afhandeling van zijn zaak -een tuchtzaak 
in het openbaar ambt- op de bescherming van die bepalingen kan beroepen (…); dat zulks evenwel 
niet belet dat zijn uiteenzetting ook gelezen kan worden als een verwijzing naar de ontstentenis van 
deugdelijke grondslag, in de zin dat de onderzoeksraad op het ogenblik van zijn advies nog geen 
definitief zicht kon hebben op de feiten die aan verzoeker ten laste konden worden gelegd en dat het 
bestuur daarmee zijn rechten van verdediging miskend heeft.’ (R.v.St. nr. 155.919, 6 maart 2006, Van 
Hoek). 
1374

 Over de verhouding tussen algemene rechtsbeginselen, ontleend aan artikel 6 EVRM, en de 
wetgevende en verordenende teksten raadplege men voor de Franse rechtspraak F. SUDRE en C. 
PICHERAL, La diffusion du modèle européen du procès équitable, Parijs, La documentation française, 
Institut de droit européen des droits de l’homme, 2003, 352 p. Over het algemeen rechtsbeginsel ‘non 
bis in idem’ en de cumulatie van het verbod van verzekeringstegemoetkomingen met strafrechtelijke 
en disciplinaire sancties: R.v.St. nr. 168.369, RIZIV t. Van Landegem: ‘De algemene rechtsbeginselen 
zijn in de hiërarchie der rechtsnormen immers ondergeschikt aan de wet.’ Over de algemene 
beginselen van het strafrecht en de diskwalificatie van administratieve sancties tot strafrechtelijke 
sancties: Arbitragehof nr. 157/2002, 6 november 2002, supra, ‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – 
Grondwet en toegang tot de rechter’. 
1375

 Arbitragehof nr. 141/2003, 29 oktober 2003, B.4.; aan de orde was de tuchtprocedure voor de raad 
voor maatschappelijk welzijn. Zie eveneens Arbitragehof nr. 39/2004, 17 maart 2004, B.9.7. Ten 
slotte: R.v.St. nr. 160.761, 29 juni 2006, Vos, overweging 4.2, nr. 158.307, 4 mei 2006, bvba Music All 
In, overweging 2.2.2.2. Voor een casus waar de hogere tuchtoverheid in de plaats treedt van de 
lagere tuchtoverheid ingevolge diens mogelijke vooringenomenheid: R.v.St. nr. 184.291, 17 juni 2008, 
Fraikin t. RTBF. Voor een casus waarin de burgemeester zich als betrokken partij had onthouden van 
deelname aan het disciplinair beraad, maar het schepencollege te veel krediet had gegeven aan zijn 
verklaringen: R.v.St. nr. 188.106, 19 november 2008, Demeure. 
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concrete vrijheidsbeneming, zelden artikel 6, soms artikel 13 indien betrokkene 

aannemelijk maakt dat een EVRM-grondrecht aan de orde is. Vermits de individuele 

vrijheid in vele Lidstaten van de Raad van Europa hoog in het vaandel geschreven wordt 

– dit blijkt ook uit artikel 12 van de Belgische Grondwet en later uit artikel 5 EVRM – , is 

artikel 6 EVRM in beginsel van toepassing op een procedure die kan leiden tot 

vrijheidsberoving.1376 Of het Pellegrin-leerstuk de militair iets oplevert voor de 

rechtsbescherming inzake het ius honorum – aan de orde is dan artikel 6, 1ste lid EVRM – 

, laten we nog even in het midden. 

 

698.  Er is sprake van vrijheidsberoving in de zin van artikel 12 van de Grondwet in geval 

van arrest in de militaire gevangenis, kamerarrest, cachot en zwaar arrest, met of zonder 

opsluiting in een militair kwartier; het is niet anders voor het consigne en het eenvoudig 

arrest, uitgevoerd buiten de diensturen, evenals voor het huisarrest, ingevoerd als 

uitvoeringsmodaliteit van het zwaar arrest door het tuchtreglement van 23 augustus 

2005.1377 Militair tuchtrecht sensu stricto, met andere woorden de ‘kleine’ tucht, is 

(materieel) disciplinair of militair strafrecht.1378 De tuchtvordering is een strafvervolging in 

de zin van artikel 6 EVRM wanneer de militair één of meer dagen van zwaar arrest met 

opsluiting oploopt of, het criterium van de maximumstraf in acht genomen, kan oplopen. 

Deze strafprocesrechtelijke kwalificatie is des te meer aan de orde omdat artikel 12 van 

de Grondwet het bereiken van een quantum van vierentwintig uur linkt aan een 

jurisdictionele tussenkomst. Vrijheidsbeneming is geen intrinsieke eigenschap van het 

militair leven (meer) en zeker in België niet (meer) dermate evident dat het grondrecht 

van toegang tot een rechter (nog) ontzegd mag worden.1379 

  

                                                 
1376

 ‘Ne durerait-elle que vingt-quatre heures, une privation de liberté demeure une peine au sens 
pénal du terme sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger en plus sur son quantum.’ (R. KOENIG-
JOULIN en P. TRUCHE, ‘Retour sur le champ ‘pénal’ européen …’, Mélanges L.E. Pettiti, Bruylant, 
Brussel, 1999, 513-523 in La diffusion du modèle européen du procès équitable, Parijs, La 
documentation française, 2003, 40). In een exhaustieve bespreking van de doorwerking van het 
Engel-leerstuk overwoog de Raad van State even later: ‘Dat ten slotte rekening gehouden wordt met 
de aard en de mogelijke zwaarte van de sanctie, met name om in het kader van de gedragingen 
binnen een maatschappelijke groep het tuchtrechtelijk aspect te onderscheiden van het strafrechtelijk 
aspect, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde gedraging of norm die slechts binnen een bepaalde kring 
geldt gesanctioneerd wordt middels vrijheidsberoving.’ R.v.St. nr. 127.673, 2 februari 2004, NV Canon 
Benelux e.a. Wat vrijheidsberoving precies inhoudt, hoefde in deze casus niet nader bepaald te 
worden. De Raad van State lijkt a contrario aan te geven dat een disciplinaire vervolging die kan 
uitmonden in vrijheidsbeneming aan te merken is als een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM, 
al kan deze verwijzing verklaard worden door een referentie naar het Engel-leerstuk. 
1377

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1378

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Militair strafrecht’. 
1379

 EHRM 22 december 2005, A.D. t. Turkije. Zie supra, 'Vrijheidsberoving en strafvervolging’ en 
‘Betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen'. 
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699. Dat artikel 5 EVRM niet volledig te onderscheiden is van artikel 6 EVRM, blijkt uit 

artikel 5, 1ste lid, 3°: niemand kan van zijn vrijheid worden beroofd, behalve om voor de 

bevoegde rechterlijke instantie geleid te worden wanneer redelijke termen aanwezig zijn 

om te vermoeden dat hij een ‘strafbaar feit’ heeft begaan, een term die eveneens 

verschijnt in artikel 6, 3de lid EVRM. Nogmaals, van vrijheidsbeneming is sprake wanneer 

de militair is opgesloten in een militair kwartier of huisarrest oploopt omdat dit nu 

eenmaal geen intrinsieke eigenschap van het militaire leven (meer) is.1380 Vermits de 

disciplinaire vrijheidsberoving, de lege lata, niet gebeurt in uitvoering van een bevel van 

een rechter – anders was voldaan aan artikel 5, 1ste lid, 1° – , kan ze enkel opgelegd 

worden in de omstandigheden aangehaald in artikel 5, 1ste lid, 3°. Vermits dit laatste 

evenmin het geval is, kan men spreken van een structurele schending van artikel 5 

EVRM die in de huidige Belgische militaire tuchtreglementering is ingebouwd. 

  

700. Indien de militair die van zijn vrijheid beroofd is, wordt geleid voor de bevoegde 

rechterlijke instantie bij toepassing van artikel 41, § 2 van de Tuchtwet, kan artikel 6 

EVRM ook van toepassing zijn wegens het ‘strafbaar feit’ dat betrokkene volgens de 

militaire overheid heeft gepleegd.1381 Hierbij verlieze men niet uit het oog dat het Militair 

Strafwetboek geen militaire overtredingen instelt; het mogelijk strafbaar feit betreft dus in 

beginsel misdaden en wanbedrijven.1382  

 

701. Nog van een andere orde is de regeling waarbij een militair die één of meer zware 

tuchtvergrijpen heeft begaan, in zijn eenheid onder toezicht kan worden geplaatst; de 

Tuchtwet laat dit toe in het belang van het onderzoek of van de handhaving van de orde; 

deze maatregel wordt genomen door de korpscommandant of door zijn gemachtigde die 

het commando waarneemt en mag de vierentwintig uur niet te boven gaan.1383 Dat deze 

termijn hier opduikt, bevestigt dat de militaire vrijheidsbeneming aan te merken is als een 

aanhouding in de zin van artikel 12 van de Grondwet.1384 Wat er gebeurt bij het 

verstrijken van deze periode, bepaalt de wetgever niet. Dit hoeft ook niet; artikel 12 van 

de Grondwet is duidelijk en het is meer dan wenselijk dat het militair bestuur de 

                                                 
1380

 Zo is het ook voor sancties die de vrijheid van komen en gaan beperken buiten de diensturen. 
1381

 Vraag is wel of er dan reeds sprake is van een strafvervolging. 
1382

 Aangenomen wordt dan dat de tuchtoverheid (als rechter sui generis?) dan de (tucht)overtredingen 
afhandelt waarvoor de burgerlijke strafrechter, in oorlogstijd de militaire rechtbank, bevoegd is. Supra, 
‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Na de onafhankelijkheid’. 
1383

 Wet van 14 januari 1975, artikel 41. 
1384

 Artikel 12 Grondwet: ‘De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. Niemand kan worden vervolgd 
dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft. Behalve bij ontdekking op 
heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de 
rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding of uiterlijk binnen 24 uren.’ Artikel 14 Grondwet: 
‘Geen straf kan worden ingevoerd dan krachtens de wet.’ 
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vrijheidsbeneming niet op eigen gezag verlengt.1385 Vanuit de invalshoek van het EVRM 

valt dan minder aan te merken op wat zich ab initio ontegensprekelijk aandiende als een 

vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5 EVRM. Het overschrijden van de vierentwintig 

uur-termijn die de Grondwet zelf voorschrijft, leidt niet noodzakelijk tot een schending 

van artikel 5, 3de lid EVRM, ook al gebeurde de vrijheidsbeneming niet volgens de 

wettelijke regels en is dit laatste dan goed voor een schending van artikel 5, 1ste lid 

EVRM.1386  

  

702. Met het Engel-leerstuk blijven klassieke discussiepunten opduiken. Wat is een 

intrinsieke eigenschap van het militaire leven wel? Wat niet? Wat niet meer? Surfen op 

de grens van het Europees minimum minimorum inzake het verlenen van rechtshulp in 

militaire tuchtzaken volstaat, zeker wat artikel 6 EVRM betreft en, weliswaar in mindere 

mate, voor artikel 5 EVRM. Dit neemt niet weg dat een Lidstaat een eventueel 

voorbehoud kan intrekken; de formele rechtsbescherming zal er dan alleszins niet 

slechter bij varen.1387 Het is niet anders wanneer een Lidstaat een nieuwe wetgeving 

aanneemt; een voorbehoud geldt immers enkel voor de wet die van toepassing was op 

het ogenblik van de ratificatie en toegelicht werd in het voorbehoud.1388 De aanbeveling 

1742 van 11 april 2006 aan de Lidstaten van de Raad van Europa om zich in militaribus 

op de EHRM-rechtspraak af te lijnen houdt desalniettemin weinig in, wat de artikelen 5 en 

6 EVRM betreft: de invulling die het Europees Hof er met de Engel- en Pellegrin-

leerstukken op nahoudt, zet de Lidstaten niet meteen aan tot het instellen van meer 

(afdoende) rechtsbescherming.1389  

  

                                                 
1385

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1386

 Men vergelijke met EHRM 10 juli 2008, Medvedyev e.a. t. Frankrijk, verzoek nr. 3394/03. 
Interceptie van een handelsschip in internationale wateren en gedwongen vaart van dertien dagen om 
Brest te bereiken. 
1387

 Vermeldenswaard is de opheffing van het voorbehoud van Roemenië, wat artikel 5 EVRM betreft. 
Zie het bericht in Mémorial - Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, 12 oktober 2004, 2514: 
‘Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 
4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. - Retrait de réserve par la Roumanie. - Il 
résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Roumanie, dans une 
lettre de sa Représentation Permanente, du 11 août 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 11 
août 2004, a retiré la réserve suivante: ‘Conformément à la Loi n° 345 du 12 juillet 2004, la 
République de Roumanie retire la réserve suivante relative à l’article 5 de la Convention, consignée 
dans l’instrument de ratification déposé le 20 juin 1994: « L’article 5 de la Convention n’empêchera 
pas l’application par la Roumanie des dispositions de l’article 1 du Décret N° 976 du 23 octobre 1968, 
qui régit le système disciplinaire militaire, à condition que la durée de la privation de liberté ne 
dépasse pas les délais prévus par la législation en vigueur. L’article 1 du Décret N° 976/1968 du 23 
octobre 1968 prévoit: «Pour les manquements à la discipline militaire, prévus par les règlements 
militaires, les commandants et les chefs peuvent appliquer aux militaires la sanction disciplinaire 
d’arrestation jusqu’à 15 jours ».’  
1388

 J.F. RENUCCI, o.c., p. 779, nr. 672. 
1389

 De tekst van de Recommandation 1742 van 11 april 2006, aangehaald in de 'Inleiding', is hierna 
opgenomen als Bijlage. 
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703. Het gehele artikel 6 EVRM is van toepassing wanneer de zwaarste tuchtstraf 

vrijheidsberovend is of de tuchtschaal een dergelijke sanctie bevat.1390 Zo is het ook als 

de militair een boete of inhouding op zijn wedde kan oplopen, tenzij de maximumstraf 

onbeduidend is. Het onbepaalde quantum aan vrijheidsberoving (of vrijheidsbeperking?) 

dat artikel 6 EVRM veronderstelt om van toepassing te zijn, leidt ook in militaire 

tuchtzaken tot een schemerzone die te veel rechtsonzekerheid inhoudt. Dit kan betreurd 

worden, ook al belet niets de Lidstaten om ruimere nationale waarborgen in te stellen 

dan het EVRM voorschrijft en in het militair tuchtcontentieux het recht van toegang tot 

een rechter, tenslotte toch wel een algemeen rechtsbeginsel, formeel te bevestigen.1391 

Eenmaal toegang tot een rechter tegen boetes of inhouding op de wedde een 

verworvenheid is, ongeacht hun quantum, is het in ieder geval vanuit het 

gelijkheidsbeginsel de vraag waarom het (nog) anders kan zijn voor klassieke militaire 

tuchtstraffen zoals consigne of arreststraffen, niet het minst omdat tot nu toe de 

individuele vrijheid en de vrijheid van beweging beschermwaardige grondwettelijke en 

verdragsrechtelijke rechtsgoederen zijn.1392 

  

704. Als er in de meeste Lidstaten van de Raad van Europa sprake is van een recht van 

toegang tot een rechter in het militair tuchtcontentieux, kan dit wijzen op een 

gemeenschappelijk patrimonium, d.w.z. een minimumlat waaronder een Lidstaat niet 

(meer) mag gaan. We bespreken dit nog nader in de afdeling waarin de doorwerking van 

de Engel- en Pellegrin-leerstukken wordt onderzocht. Essentieel is de vaststelling van 

toegang tot een rechter. Dit doet de vraag rijzen, over de landsgrenzen heen, naar de 

pertinentie van het argument dat een jurisdictioneel toezicht de operationaliteit van de 

krijgsmacht en politiediensten in gevaar brengt en de tucht ondermijnt, dermate zelfs dat 

de toegang tot een rechter ontzegd moet worden: waarom kan de ene rechtsstaat er 

(voortaan) mee leven en de andere (nog) niet? 

 

705. Merkwaardig is dat in Lidstaten die, zoals België, geen voorbehoud hebben 

gemaakt voor de artikelen 5 en 6 EVRM, de rechtshulp niet eens noodzakelijk ruimer is 

                                                 
1390

 Voor Luxemburg: zie artikel 19, 1ste lid van de ‘loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline 
dans la Force Publique’, Mémorial 26 april 1979. Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – 
Militair strafrecht’. 
1391

 EVRM, artikel 60. Idem: IVBPR, artikel 5, § 2. Over de maximalisatieclausules: B. DE SMET en K. 
RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling, Antwerpen, Maklu, 2002, p. 13, nr 4. 
1392

 Sinds 2007 is de inhouding van wedde een – voor de Raad van State aanvechtbare – statutaire 
tuchtmaatregel. Wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het 
actief kader, artikel 54, B.S. 10 april 2007. 'Het beroep tegen een beslissing die een inhouding op de 
wedde oplegt, ingediend door de betrokken militair voor de beroepsinstantie bedoeld in artikel 178, § 
1, tweede lid van de wet, schorst de uitvoering van deze inhouding.' K.B. van 25 november 2007 tot 
vaststelling van de procedure betreffende de statutaire matregelen toepasselijk op de militairen van 
het actief kader, artikel 20. B.S. 28 december 2007. 
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dan in Lidstaten die wel een voorbehoud hebben gemaakt – bijvoorbeeld Frankrijk 1393 en 

Spanje 1394 – : de Spaanse wetgeving voorziet in toegang tot een rechter; de Franse 

Raad van State acht sinds 1995 een verzoek tot vernietiging van een militaire tuchtstraf 

ontvankelijk ratione materiae; de Belgische Raad van State daarentegen (nog?) niet, 

hoewel artikel 14 Raad van State-wet dit niet eens met zoveel woorden uitsluit.1395 In 

België lijkt het (jurisprudentieel) knelpunt het ontbreken van de toegang tot een rechter 

die zich in de 'kleine' tucht principiëel bevoegd acht; zolang de vrijheidsberovende 

tuchtstraf niet uit het straffenarsenaal is gelicht, heeft de militair volgens de ratio van het 

arrest-Bellemans hooguit zicht op vernietiging op grond van de schending van artikel 5 

EVRM wanneer er sprake is geweest van een effectieve bestuurlijke 

vrijheidsbeneming.1396 Of een dergelijke rechtshulp hem veel bijbrengt, bespreken we 

nog nader.  

  

706. Heeft een voorbehoud bij de ratificatie zin indien de artikelen 5 en 6 EVRM nooit 

van toepassing kunnen zijn in het militair tuchtcontentieux? Vermits EVRM-begrippen 

zoals ‘strafvervolging’ of ‘betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen’ een 

autonome betekenis hebben die bovendien met de tijd kan evolueren, kunnen nieuwe 

Lidstaten van de Raad van Europa zich met een voorbehoud als het ware indekken 

tegen een (jurisprudentiële) beperking of opheffing van de eventuele jurisdictionele 

EVRM-immuniteit van militaire tuchtsancties. Procedureel kan een dergelijk voorbehoud 

lonen. In de zaak-Linde Falero, een personeelslid van de Guardia Civil die tevergeefs zijn 

(disciplinair) ontslag had betwist voor de nationale rechtscolleges, achtte het EHRM 

nader onderzoek van artikel 6 EVRM niet noodzakelijk omdat deze verdragsbepaling 

ingevolge het Spaanse voorbehoud niet van toepassing was in militaire tuchtzaken.1397 

 

707. Een andere vraag is wat artikel 14 EVRM in de ‘kleine’ tucht de rechtzoekende 

militair bijbrengt, wat de rechtshulp betreft: dit accessoir gelijkheidsbeginsel vindt immers 

pas toepassing, eenmaal de artikelen 5, 6 of 13 EVRM aan de orde zijn, en dat laatste 

                                                 
1393

 De effectieven van de Franse krijgsmacht in 2002: 302.200 (land-, lucht- en zeemacht) en 97.880 
(rijkswacht). Zie J.-L. MATHIEU, La Défense nationale, Parijs, PUF, 2003, 128 p.  
1394

 Men raadplege P. CAMBOT, La protection constitutionnelle de la liberté individuelle en France et 
en Espagne, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999, 397-401, 428-432. Voor de Spaanse 
wetgeving: zie onder meer EHRM 20 mei 2003, Camacho Lopez Escobar t. Spanje, verzoek nr. 
62550/00. 
1395

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke benadering – Artikel 14 Raad van 
State-wet’ en ‘Annulatiecontentieux en gelijkheidsbeginsel’. 
1396

 « Les effets de la punition contestée ne sont, en l’espèce, pas tels que l’absence de recours 
juridictionnel serait contraire à une norme internationale directement applicable. » R.v.St. nr. 79.640, 
31 maart 1999, Bellemans. 
1397

 EHRM 22 juni 2000, Linde Falero t. Spanje, verzoek nr. 51535/99. 
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werd tot nu toe zelden aangenomen.1398 Hiervoor moet de Raad van State vaststellen 

hetzij dat het tuchtgeschil meer of iets anders betreft dan de tucht stricto sensu – we 

spreken dan over artikel 13 EVRM – , hetzij dat de maximumstraf, met andere woorden 

‘l’enjeu initial’ van vier of acht dagen zwaar arrest met desgevallend opsluiting, de 

toepassing van artikel 6 EVRM verantwoordt, hetzij dat de opgelegde straf de toepassing 

van artikel 5 EVRM verantwoordt.1399 We onderzoeken dit aandachtspunt na bespreking 

van de doorwerking van de Engel- en Pellegrin-leerstukken en de meerwaarde van het 

EVRM-gelijkheidsbeginsel. 

 

708. Als er al sprake is van strafzaken in de zin van artikel 6 EVRM, kan men gewagen 

van een concrete ‘criminal charge’, eenmaal een officiële kennisgeving van een 

bevoegde instantie aan een bepaalde persoon, waarin deze persoon wordt beschuldigd 

van het begaan van een overtreding of van een andere maatregel die een beschuldiging 

impliceert. In militaire tuchtzaken is dit zeker het geval met het overmaken van een 

inleidend verslag. Het kan reeds het geval zijn met een informatief verslag: op dat 

moment verricht een overheid immers een handeling waaraan de militair in redelijkheid 

de gevolgtrekking kan verbinden dat aan hem wegens een bepaalde gedraging een straf 

kan worden opgelegd en dat disciplinaire vervolging een optie is, ja misschien zelfs in de 

sterren staat geschreven. Het begin van de 'criminal charge’ is van belang voor het 

zwijgrecht, de cautie en de redelijke termijn-eis.1400 

 

709. Ter afsluiting van deze subafdeling over strafprocesrechtelijke waarborgen kan 

vermeld worden dat de toepasbaarheid van het gehele artikel 6 EVRM andere implicaties 

heeft. Zo geldt het legaliteitsbeginsel ‘nullum crimen sine lege’ waarvan klassiek 

aangenomen wordt dat het in beginsel niet van toepassing is in tuchtzaken; het 

handelsmerk van het disciplinair recht is er tenslotte naar even klassieke inzichten één 

van ‘verplichtingen’ die niet duidelijk bepaald hoeven te worden.1401 Verder is het verbod 

                                                 
1398

 Artikel 14 EVRM kan uiteraard ook gecombineerd worden met het materieel recht, zoals de 
artikelen 8, 9, 10 of EVRM, en waarom niet artikel 12 EVRM wanneer de inzet van het geschil het 
recht op huwen is. 
1399

 Eén zaak is het onderscheid tussen het disciplinair en het strafrechtelijk gebeuren; zeker in het 
laatste geval is artikel 6 EVRM aan de orde. Een andere zaak is het te weten of in het disciplinair 
gebeuren andere EVRM-bepalingen aan de orde (kunnen) zijn; dan kan de militair zich in beginsel ook 
beroepen op de waarborg van artikel 13 EVRM, desgevallend in samenhang beschouwd met artikel 
14 EVRM. 
1400

 F. MICHIELS en B. DE WAARD, Rechterlijk toetsing van bestuurlijke punitieve sancties, Den 
Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 17-18.  
1401

 Dit belet niet dat elk tuchtmisdrijf afzonderlijk onderzocht moet worden. Artikel 21, § 1 van de 
Tuchtwet luidt: ‘Het niet naleven van de bepalingen van Titel I is een krijgstuchtelijk vergrijp dat, 
naargelang van de aspecten die aan ieder bijzonder geval eigen zijn, de toepassing van een der in 
Hoofdstuk II opgesomde straffen tot gevolg kan hebben.’ Over het niet-toepassen van het beginsel 
‘nulla poena, nullum crimen sine lege’: R.v.St. nr. 188.829, 16 december 2008, Dinon. 
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van retroactiviteit dan van toepassing, een regel die in ‘klassieke’ disciplinaire 

aangelegenheden in beginsel evenmin aan de orde is, aldus de heersende 

rechtspraak.1402 Toegang tot een rechter is derhalve meer dan wenselijk, ook al kan dit 

leiden tot de vaststelling van de onwettigheid van de betwiste tuchtsanctie omdat deze 

‘afgeleide’ waarborgen miskend werden. Zoniet geeft men te veel krediet aan een 

sluimerend pseudo-verdragsconform denken waarbij aangenomen wordt dat 

diskwalificatie van het formeel militair tuchtrecht tot materieel disciplinair strafrecht niet 

aan de orde is omdat de tuchtwetgeving nu eenmaal niet beantwoordt aan waarborgen 

zoals ‘nullum crimen sine lege’ en het verbod tot retroactieve incriminatie. Dergelijke 

overwegingen hebben misschien de facto als gevolg dat rechter en rechtsleer slechts 

behoedzaam een diskwalificatie van het formeel tuchtrecht tot materieel strafrecht zullen 

overwegen en wellicht nog minder snel zullen aannemen.1403 

  

 

V.IV.IV.4. Betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen 

 

710. Artikel 6 EVRM heeft het niet enkel over strafvervolgingen. Daarom is uiteraard nog 

niet gezegd dat het 'burgerlijk' luik van deze verdragsbepaling de militair iets oplevert. 

‘Het Europees Hof heeft uitdrukkelijk de vraag opengelaten of een ‘burgerlijk’ karakter 

toekwam aan de vrijheid van vereniging, vergadering en meningsuiting (EHRM, Engel, 8 

juni 1976, … § 86-87 …) en aan het recht op eerbiediging van het privé-leven en van de 

woning (EHRM, 6 september 1978, Klass, … § 75). (…) Wellicht moet een onderscheid 

gemaakt worden volgens de hoedanigheid van het individu dat de grondrechten geniet. 

Aldus zouden, volgens de Commissie, de grondrechten van dienstplichtigen géén 

burgerlijk karakter hebben …’.1404  

  

                                                 
1402 F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Brussel, Larcier, 2007, p. 258-259, nr. 490-491. 
1403

 Voor een analyse die onvoldoende afstand neemt van zo’n pseudo-grondwetsconfome lezing: K. 
RIMANQUE, De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, Intersentia, 1999, 33, v° artikel 12. ‘De tekst 
van artikel 12 verleent geen rechten buiten het domein van de strafrechtspleging en de preventieve 
aanhouding in het raam van een strafonderzoek, tenzij de stelling wordt verdedigd dat elke 
vrijheidsberoving buiten het kader van de vervolging van een misdrijf een schending zou zijn van het 
eerste lid van dit artikel. In die interpretatie telt de wetgeving vele algemeen aanvaarde 
ongrondwettigheden.’ De auteur somde de militaire tuchtprocedure evenwel niet op als aanneembare 
‘uitzondering’. Er zij vermeld dat de uitgave van 2004 (p. 45) werd aangevuld: ‘Vrijheidsberoving kan 
ook wettig zijn als een sanctie voorzien in het militaire tuchtrecht en als maatregel van veiligheid in de 
koopvaardij.’ De auteur heeft de vrijheidsberoving niet verduidelijkt; of er sprake was van 
overeenstemming van de tuchtsancties met artikel 12 van de Grondwet en de artikelen 5 en 6 EVRM, 
werd evenmin nader onderzocht. 
1404

 P. LEMMENS, Geschillen ...., p. 200, nr. 148, noot 819. 
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711. Voor de doorwerking, in tuchtzaken, van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM 

verwijzen we naar de standaardliteratuur. Het volstaat er hier aan te herinneren dat het 

ooit begon in het disciplinair contentieux van de vrije beroepen: ‘En 1981, dans l’arrêt ‘Le 

Compte, Van Leuven et De Meyer’, la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé 

que les poursuites disciplinaires ‘ne conduisent pas d’ordinaire à un contentieux sur des 

droits et obligations de caractère civil’. Toutefois – et c’est ainsi qu’une partie de la 

répression disciplinaire est entrée dans la matière civile - , la Cour a reconnu qu’il peut en 

être autrement dans certaines circonstances, c’est-à-dire lorsque la répression entraîne 

‘une ingérence directe et substantielle dans l’exercice du droit d’exercer une profession 

privée’. L’évolution récente de la jurisprudence n’a pas remis en cause cette ligne 

directrice mais, aujourd’hui, l’ingérence dans l’exercice d’autres professions qu’entraîne 

cette sanction est, elle aussi, source d’inclusion dans la matière civile, et donc entre dans 

le critère qualifiant à cet egard, alors que certaines autres peines disciplinaires 

encourues n’ont pas cette puissance de qualification’.1405 

 

712. Voor het EHRM kan een sanctie zowel strafrechtelijke als burgerlijke aspecten 

vertonen.1406 In voormelde casus-Brandao Ferreia had het Hof uitdrukkelijk opgemerkt 

dat klager het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM niet te berde had gebracht.1407 De inzet 

van een tuchtprocedure kan wegens de bestrafte feiten of de mogelijke sancties een 

schending van het recht op privacy betreffen dan wel het verenigingsrecht, het recht op 

huwen of de individuele vrijheid; bijgevolg kan de procedure ook voor een militair 

determinerend zijn – we schrijven niet determinerend ‘zal’ zijn – voor de uitoefening van 

burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6 EVRM wanneer hij als individu 

getroffen wordt.1408 Dit is zeker het geval, eenmaal de sanctie is ingegeven door 

overwegingen die vreemd zijn aan de ‘militaire tucht stricto sensu’, bijvoorbeeld voor 

relaties aangegaan met derden buiten de dienst. Dit is evenzeer het geval wanneer de 

sanctie afbreuk doet aan burgerlijke rechten, bijvoorbeeld door de onmogelijkheid om 

                                                 
1405

 J. PRALUS-DUPUY, 'L'applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme aux contentieux disciplinaires: état des lieux', R.F.D.A. 2008, 319. 
1406

 EHRM 25 maart 1983, Minelli t. Zwitserland, § 28, verzoek nr. 8660/79. Zie eveneens de ECRM-
beslissing d.d. 17 december 1980 in dezelfde zaak. 
1407

 Griffie EHRM, note d’information nr. 22, beslissing nr. 4192/98, Brandao Ferreira t. Portugal, 28 
september 2000. Zie supra, ‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’ en ‘Betwistingen over burgerlijke 
rechten en verplichtingen’. 
1408 ‘Het EHRM heeft het (recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid) ook beschouwd als een 
‘burgerlijk recht’ in de zin van artikel 6, § 1 EVRM: EHRM 30 juli 1988, Aerts, (…).’ (A. ALEN, 
Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2001, p. 512, nr. 651, noot 165bis). Zie ook: 
R.v.St. nr. 102.277, 15 februari 2002, J.T. 2002, 192: ‘le droit à la liberté a un caractère civil au sens 
de la (CEDH) (…) et toute contestation relative à une restriction (…) a le même caractère civil.’ In het 
licht van wat hierna nog onderzocht wordt, is een dergelijk besluit vermeldenswaard. Het EHRM heeft 
in 2005 de beperkte draagwijdte van deze passus van het arrest-Aerts verduidelijkt: 15 november 
2005, Reinprecht t. Oostenrijk, verzoek nr. 67175/01. 
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tijdens de uitvoering van de straf zijn geloof te belijden of bezoekers te ontmoeten, of de 

verplichting thuis te blijven bij wijze van huisarrest.1409  

  

713. Ingevolge het Pellegrin-leerstuk (1999) bracht het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM 

de ambtenaar lato sensu weinig bij; het inroepen ervan bleef illusoir, zoals in 2006 nog 

bleek uit het arrest-Martinie.1410 In het arrest-Talaverna Iniesta had het EHRM 

ondertussen ‘la mise en oeuvre de dispositions régissant la carrière du personnel 

militaire professionnel’ uitdrukkelijk bestempeld als ‘un domaine régalien par 

excellence’.1411 Maar daarom was rechtshulp in de 'kleine' tucht nog niet uitgesloten: in 

het voorbeeld van een sanctie, opgelegd wegens relaties buiten de dienst aangegaan 

met derden, kon klager op grond van de artikelen 8 juncto 13 en 14 EVRM betogen dat 

er een nationale instantie moest zijn en dat dit in beginsel de Raad van State was, wat 

België betrof.1412 Als men de EHRM-rechtspraak in het ambtenarencontentieux overloopt, 

leek dat binnen handbereik te zijn. In het arrest-Ertas verduidelijkte het EHRM dat het 

besluit dat er in ambtenarenzaken s.l. geen sprake was van de schending van artikel 11 

EVRM – klaagster achtte onder meer daarom een mutatie onwettig – , niet wegnam dat 

deze grief verdedigbaar was geweest en dat derhalve ook aan artikel 13 EVRM moest 

zijn voldaan, een vereiste waaraan de Turkse wetgeving in deze burgerlijke casus niet 

voldeed.1413 

 

714. Zoals we nog zullen zien bij de bespreking van het recente EHRM-contentieux 

inzake Turkse militaire tuchtmaatregelen, moet de rechtzoekende disciplinair gestrafte 

militair wel oog hebben voor het besluit dat, al bij al, er slechts sprake is van een zuivere 

tuchtzaak en dat de mogelijke schending van het materieel recht (zoals de artikelen 8, 9, 

                                                 
1409

 ‘Militaire tucht stricto sensu’: term ontleend aan R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. 
1410

 EHRM 12 april 2006, Martinie t. Frankrijk, verzoek nr. 58675/00, AJDA 2006, 305-307. 
1411

 EHRM 5 november 2002, Talaverna Iniesta t. Spanje, verzoek nr. 77839/01; aan de orde was een 
benoeming in de hogere graad. De verplichting tot militaire dienstplicht en het recht tot vrijstelling 
ervan behoren duidelijk tot het publiek recht en artikel 6 EVRM is niet van toepassing voor 
betwistingen hieromtrent: EHRM 12 oktober 2006, Kunkova en Kunkov t. Rusland, verzoek nr. 
74690/01. Eveneens: ECRM 8 mei 1987, Nicolussi t. Oostenrijk, verzoek nr. 11734/85. Andere 
bepalingen blijven van toepassing: zo moet men oog hebben voor de combinatie met artikel 14 EVRM 
die de uitsluitingsclausule van artikel 4 EVRM – militaire dienstplicht is geen verboden vorm van 
dwangarbeid – geheel of gedeeltelijk onwerkzaam kan maken: EHRM 1 februari 2005, Löffelman t. 
Oostenrijk, verzoek nr. 42967/98. Eveneens: EHRM 12 maart 2009, Gütl en Löffelmann t. Oostenrijk, 
verzoeken nr. 49686/99 en nr. 42967/98. 
1412

 De restrictieve invulling van de term ‘akte’ van artikel 14, § 1 R.v.St.-wet waarbij de toegang tot de 
Raad van State wordt ontzegd, gaat niet op in het contentieux van de militaire tuchtstraffen: deze 
wetsbepaling is duidelijk en houdt een dergelijke beperking niet in, de militaire tuchtstraf is een 
aanvechtbare ‘akte’ in de zin van artikel 14, § 1 R.v.St.-wet. Supra, ‘Toegang tot de rechter: 
aanvullende internrechtelijke benadering – Artikel 14 Raad van State-wet’ en ‘Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
1413

 EHRM (beslissing) 15 maart 2005, Ertas Aydin e.a. t. Turkije, verzoek nr. 43672/98. 
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10 of 11 EVRM) niet aan de orde is.1414 Artikel 6 EVRM is dan evenmin aan de orde en 

de grief van de mogelijke schending van artikel 13 EVRM is evenzeer niet-

ontvankelijk.1415 De vraag of de feiten de ‘tucht stricto sensu’ overstijgen, beheerst dus de 

gehele EVRM-toetsing, en niet enkel de afhandeling van de problematiek van het recht 

van toegang tot een rechter.  

 

715. Vermits het EHRM zich hield aan het Pellegrin-leerstuk (1999), verduidelijkt in het 

arrest-Martinie (2006), was er geen aanwijzing dat het Hof het geweer van schouder zou 

veranderen in het tuchtcontentieux van het openbaar ambt, inzonderheid het 

politiewezen en de krijgsmacht.1416 Bovendien kon men niet voorbij de vaststelling dat 

volgens het Engel-leerstuk de (Belgische) militaire tuchtstraffen wellicht niet dermate 

indringende gevolgen hadden dat ze de toepassing van het gehele artikel 6 EVRM 

verantwoordden; men bleef als het ware surfen op de grens van het 

strafprocesrechtelijke (on)toelaatbare. Het voordeel van de twijfel over de toepasbaarheid 

van artikel 6 EVRM kwam veeleer aan de Lidstaat toe dan aan de disciplinair vervolgde 

persoon; anders zou het geweest zijn indien men het zonet omschreven alternatief 1ste 

Engel-criterium had weerhouden. Ten slotte kon betwijfeld worden dat de mogelijke 

weerslag van een zware tuchtstraf, zoals de opsluiting in het militair kwartier, op de eer 

en goede naam van de disciplinair vervolgde militair, het Hof ertoe zou brengen om te 

besluiten tot de toepassing van artikel 6, 1ste lid, EVRM opgevat als een 

burgerprocesrechtelijke waarborg. Reden te meer om na te gaan of het IVBPR een 

meerwaarde kan bieden, wat dit klassiek burgerlijk recht betreft.1417 In een volgende 

                                                 
1414

 Infra, ‘Doorwerking van de Engel- en Pellegrin-leerstukken’. 
1415

 Als artikel 6 EVRM niet van toepassing was, onderzocht het Hof niet de mogelijke schending van 
artikel 13 EVRM, in samenhang beschouwd met artikel 6 EVRM: EHRM 10 april 2007, Fauconnier t. 
Griekenland, verzoek nr. 5332/05, klager, slachtoffer van een misdrijf, streefde enkel de veroordeling 
van de dader na en kon zich daarom niet beroepen op de waarborgen van artikel 6 EVRM. Soms 
oordeelde het EHRM dat de mogelijke schending van artikel 13 EVRM niet aan de orde was omdat de 
grief, ontleend aan de mogelijke schending van artikel 6 EVRM – aan de orde was de duur van de 
nationale procedure – , kennelijk ongegrond was: ‘grief tiré de l’article 6 § 1 (...) est irrecevable comme 
manifestement mal fondé’, aldus de beslissing EHRM 15 juni 2004, Denis t. Frankrijk, verzoek nr. 
65792/01. Klager was loodgieter bij een lokale overheid – niet meteen een gezagsfunctie te noemen – 
en werd ontslagen wegens ongeoorloofd bijklussen tijdens zijn ziekteverlof. Het burgerlijk luik van 
artikel 6 EVRM was o.i. dus wel van toepassing. 
1416

 Men raadplege M. VAN BRUSTEM en E. VAN BRUSTEM, ‘Fonction publique et article 6.1 de la 
(CEDH): la remise en question du critère fonctionnel est-elle le prélude à une extension des garanties 
procédurales en faveur d’un plus grand nombre de fonctionnaires?’, JLMB, 2007/1, 869 e.v. 
1417

 Infra, ‘Meerwaarde van het IVBPR’. Artikel 17 IVBPR: ‘Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires 
ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à 
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes.’ 
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afdeling onderzoeken we of het recente arrest-Vilho Eskelinen (2007) aan de orde is een 

bijgestuurd Pellegrin-leerstuk (1999) – hierin verandering heeft gebracht.1418  

  

 

V.IV.IV.5. Internationaal recht 

 

716. Volledigheidshalve kan men zich afvragen of het EHRM geen oog heeft gehad voor 

het IVBPR, wat de artikelen 5 en 6 EVRM betreft. Gelet op het evolutief karakter van het 

EVRM is dit zeker niet uitgesloten, al dagtekent het EVRM (1950) van vóór het IVBPR 

(1966). Voor zover bekend, hebben het EHRM en destijds de Commissie (ECRM) in de 

schaarse rechtspraak over het militair tuchtcontentieux de situatie in Europa en in het 

VN-rechtsbeschermingssysteem er niet bij betrokken.  

  

717. Ongewoon zou een dergelijke wisselwerking nochtans nu ook weer niet zijn 

geweest. Zo onderzocht het Hof in het arrest-Ergin en het arrest-Maszni de problematiek 

van de berechtiging van burgers door militaire rechtbanken met een status quaestionis, 

getiteld ‘la situation en Europe et le système onusien. Au niveau international, la situation 

relative à la compétence des juridictions militaires pour juger des civils se présente de la 

façon suivante’.1419 De Grote Kamer had voordien eveneens aandacht besteed aan het 

internationaal recht toen het naging in de casus-K.-H. W. of de straf die een gewezen 

Oost-Duitse grenswachter had opgelopen na de hereniging van Oost- en West-Duitsland, 

in overeenstemming te brengen was met het EVRM – het DDR-bewakingssysteem had 

weinig oog voor het leven van personen die de toenmalige grens poogden te 

overschrijden – .1420 Meer algemeen geldt dat ‘la Convention doit (…) s’interpréter, dans 

toute la mesure du possible, en harmonie avec les autres principes du droit international, 

dont elle fait partie’.1421 De rechtsvergelijkende benadering moet nu evenwel ook weer 

niet worden overroepen, blijke uit het arrest-Zolotukhin van 10 februari 2009: de Grote 

Kamer buigt zich over de regel ‘non bis in idem’; ze haalt weliswaar menige 

internationaalrechtelijke bepaling – IVBPR, Internationaal Gerechtshof, 

gemeenschapsrecht en Schengen-akkoorden, American Convention on Human Rights – 
                                                 
1418

 EHRM (Grote Kamer) 19 april 2007, Vilho Eskelinen e.a. t. Finland, verzoek nr. 63235/00. Zie infra, 
‘De artikelen 5 en 6 EVRM gewikt en gewogen’. 
1419

 EHRM 4 mei 2006, Ergin t. Turkije, verzoek nr. 47533/99, 21 september 2006, Maszni t. 
Roemenië, verzoek nr. 59892/00. Voor een verwijzing naar het Ergin-leerstuk: EHRM 9 november 
2006, Düzgören t. Turkije, verzoek nr. 56827/00. Soms maakte een minnelijke regeling een einde aan 
de betwisting van de bevoegdheid van militaire rechtbanken om burgers te berechtigen: EHRM 6 juli 
2006, Rosca t. Roemenië, verzoek nr. 75129/01. 
1420

 EHRM (Grote Kamer) 22 maart 2001, K.-H. W. t. Duitsland, verzoek nr. 37201/97.  
1421

 EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Abdurasulovic t. Turkije, verzoeken nr. 46951/99 en 
46827/99, § 111. 
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aan ter verduidelijking van artikel 4 van het Zevende Protocol, maar deze referenties 

worden verder niet benut.1422 

  

718. Wat er ook van zij, niets belette het EHRM om, met oog op een betere 

overeenstemming met het internationaal recht, in het schaarse militair tuchtcontentieux 

een invulling van de artikelen 5 en 6 EVRM aan te nemen die elders gangbaar was; zo 

kan men uiteraard denken aan de overeenstemmende artikelen 9 en 14 IVBPR.1423 Het 

Hof heeft dit aandachtspunt evenwel niet nader onderzocht: ontbreekt met andere 

woorden in dit militair EHRM-tuchtcontentieux een rechtsvergelijkende benadering die 

het Hof in voormelde casussen inzake Ergin, Maszni en K.-H. W. wel had gehanteerd. In 

de volgende afdeling onderzoeken we of de overeenstemmende IVBPR-bepalingen een 

minder restrictieve invulling van de begrippen ‘vrijheidsbeneming’, ‘strafvervolging’ en 

‘betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen’ voorschrijven. 

 

719. Quid met het gemeenschapsrecht? Het EHRM had in het arrest-Pellegrin (1999) 

verwezen naar de mededeling d.d. 18 maart 1988 van de Europese Commissie over de 

toepassing van de nationaliteitsclausule van artikel 39 EG-Verdrag (voormalig artikel 

48).1424 Of deze verwijzing relevant was, lag geenszins voor de hand: met M. MELCHIOR 

kan men integendeel aannemen dat ‘ce critère n’est pas pertinent, n’est pas justifié et est 

même absurde pour ce qui est de la détermination du champ d’application de l’article 6, § 

1er de la CEDH. Ce n’est pas parce qu’un critère est pertinent dans une matière qu’il le 

devient dans une autre totalement différente’.1425  

 

 

                                                 
1422

 EHRM (Grote Kamer) 10 januari 2009, Zolotukhin t. Rusland, verzoek 14939/03. Voorafgegaan 
door EHRM 7 juni 2007, Zolotukhin t. Rusland, verzoek 14939/03. Voor een beperkte opgave van 
'extraits de textes pertinents de l'Union européenne' en 'extraits de textes de droit international 
pertinents': EHRM (Grote Kamer) 12 februari 2008, Kafkaris t. Cyprus, verzoek nr. 21906/04. 
1423

 In andere aangelegenheden, zoals het syndicaal contentieux, komt het Europees Sociaal 
Handvest (ESH) aan bod: EHRM 21 november 2006, Demir en Baykara t. Turkije, verzoek nr. 
34503/97, in La Semaine Juridique – Edition générale n° 10, 10 maart 2007, 36-37, noot J.P. 
MARGUENAUD en J. MOULY. Zie eveneens J. F. RENUCCI en C. BîRSAN, ‘La Cour européenne 
des droits de l’homme et la Charte sociale européenne: les liaisons dangereuses’, Recueil Dalloz, 
2007, nr. 6, 410-412, noot onder voormeld arrest-Demir en Baykara. 
1424

 De Europese Commissie (Brussel) heeft haar zienswijze geactualiseerd in de mededeling COM 
(2002) 694 d.d. 11 december 2002: ze verduidelijkte dat ook in de krijgsmacht en het politiewezen 
taken van administratieve aard, technische raadpleging of onderhoud niet in aanmerking komen voor 
de nationaliteitsclausule. Zie eveneens L. DEFALQUE, J. PERTEK, Ph. STEINFELD en Ph. 
VIGNERON, Libre circulation des personnes et des capitaux – Rapprochement des législations, 
Commentaire J. Mégret, Brussel, Institut d’Etudes européennes, 2006, p. 35, nr. 50. 
1425

 M. MELCHIOR, 'Quant à l'applicabilité de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits 
de l'homme au contentieux de la fonction publique – Evolution de la jurisprudence de Strasbourg' in 
Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 203-204. 
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V.IV.IV.6. Deelbesluiten 

 

720.  Wat voorafgaat, stelt ons in staat om bevindingen van de vorige afdelingen wat te 

concretiseren. Een eerste deelbesluit van dit onderzoek, opgevat vanuit de 

verdragsrechtelijke invalshoek van daadwerkelijk jurisdictioneel beroep, naar de 

overeenstemming van de militaire tuchtprocedure met de artikelen 5 en 6 EVRM kan als 

volgt samengevat worden: enerzijds is artikel 5 EVRM van toepassing, eenmaal een 

vrijheidsbeneming wordt opgelegd; anderzijds is het gehele artikel 6 EVRM, met andere 

woorden opgevat als een strafprocesrechtelijke waarborg, van toepassing wanneer (i) de 

maximumstraf vrijheidsberovend is of de tuchtschaal een dergelijke straf bevat en (ii) de 

vrijheidsbeneming een quantum kan bedragen dat de toepassing van artikel 6 EVRM 

verantwoordt.1426 Dit laatste kan eveneens het geval zijn als het nationaal recht een 

strafrechtelijke kwalificatie toekent aan deze maximumstraf, al weten we ondertussen dat 

ook dit geen zekerheid is.1427 Het gehele artikel 6 EVRM is eveneens van toepassing 

wanneer de militair een boete of inhouding op zijn wedde kan oplopen, tenzij het 

quantum van het maximumbedrag onbeduidend is.  

  

721.  Er is sprake van vrijheidsberoving, eenmaal de disciplinair gestrafte militair niet 

meer beschikt over zijn vrijheid van komen en gaan of buiten de diensturen taken tegen 

zijn wil uitvoert.1428 Dit was het geval voor de Hollandse tuchtregeling die de (Belgische) 

officier machtigde om straffen zoals het kwartierarrest tot eenentwintig dagen, het arrest 

zonder acces tot veertien dagen en de cachotstraf tot eenentwintig dagen op te leggen. 

Van vrijheidsbeneming is eveneens sprake voor het zwaar arrest tot vier of acht dagen, 

met of zonder opsluiting in een militair kwartier; het is niet anders voor het huisarrest – 

een nieuwigheid, ingevoerd in het tuchtreglement van 23 augustus 2005 – en het 

consigne en het eenvoudig arrest, beide uitgevoerd buiten de diensturen.1429 Meer dan 

louter vermeldenswaard in dit onderzoek is uiteraard het gegeven dat de inhouding van 

                                                 
1426

 ‘Pour conclure sur le contentieux disciplinaire, on peut noter que dans le contentieux disciplinaire 
des détenus, des militaires et des fonctionnaires, l’examen du second critère conduit le plus souvent à 
la qualification de disciplinaire, plutôt que pénale de l’infraction. Le troisième critère se révèle alors 
décisif pour obtenir (cf. Engel, Campbell et Fell) ou refuser (cf. le contentieux disciplinaire des 
fonctionnaires) la qualification pénale.’ (L. MILANO, Le droit à un tribunal au sens de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Parijs, Dalloz, 2006, p. 169, nr. 225). 
1427

 Supra, ‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
1428

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1429

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
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wedde, een nieuwigheid van de wet van 28 februari 2007, een – voor de Raad van State 

– aanvechtbare tuchtmaatregel van de ‘grote’ tucht is, ongeacht het bedrag.1430 

 

722. Wat artikel 5 EVRM betreft, is het zwaar arrest, al dan niet met opsluiting, 

ongetwijfeld geen normale levensomstandigheid van de militair (meer), zonder dat men 

zich hoeft te buigen over het vereiste quantum aan concrete vrijheidsberoving.1431 

Zolang een straf met een dergelijk penaal karakter een tuchtregime kenmerkt waarin het 

beginsel ‘nullum crimen sine lege’ niet van toepassing is en elke tuchtovertreding kan 

uitmonden in deze (zwaarste) straf, gelden de waarborgen van artikel 6 EVRM, opgevat 

als strafprocesrechtelijke waarborg, en van artikel 5 EVRM, dit laatste eenmaal een 

concrete vrijheidsbeneming opgelegd.1432 Eenmaal in België de arreststraffen 

opgeheven, gelden er voor de wetgever wellicht minder beperkingen bij de keuze van de 

jurisdictionele rechtshulp. Dit neemt niet weg dat meningen verdeeld kunnen zijn, 

eenmaal het erop neerkomt te bepalen wat precies een vrijheidsbeneming inhoudt, 

wanneer een tuchtregime als strafrechtelijk in de zin van artikel 6 EVRM beschouwd kan 

worden, vanaf welk ogenblik een jurisdictionele controle of tussenkomst vereist is, welke 

omvang deze controle moet hebben, enzovoort.1433 Hieraan mag toegevoegd worden 

dat niets de nationale overheid belet om meer dan een minimum minimorum te 

waarborgen en met andere woorden niet meer te surfen op de grens van het 

strafprocesrechtelijke (on)toelaatbare.1434 Eenmaal toegang tot een rechter tegen boetes 

of inhoudingen op de wedde een verworvenheid is, ongeacht hun quantum, is het vanuit 

het gelijkheidsbeginsel de vraag waarom het (nog) anders kan zijn voor klassieke 

militaire tuchtstraffen zoals consigne of arreststraffen, niet het minst omdat tot nu toe de 

individuele vrijheid en de vrijheid van beweging beschermwaardige grondwettelijke en 

verdragsrechtelijke rechtsgoederen zijn.1435 

 

                                                 
1430

 Supra, ‘Tuchtwet en krijgsmacht – De wet van 28 februari 2007’. De inhouding wordt toegepast 
gedurende ten hoogste één maand en bedraagt tenminste twee percent en ten hoogste tien percent 
van de brutomaandwedde, verschuldigd voor de maand waarin de statutaire maatregel betekend 
wordt aan de betrokken militair. 
1431

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1432

 Nader onderzoek kan uitwijzen of de artikelen 5 en 6 EVRM ipso facto geschonden zijn en dat 
blijven zolang er geen rechterlijke controle is. 
1433

 Zo was het overigens in de casus-Engel (1976); het Hof zag het toepassingsgebied van artikel 6 
EVRM enigszins anders dan de Commissie, wat de arreststraffen betreft. 
1434

 Met toepassing van de algemene regel dat voorrang dient te worden verleend aan de ruimste 
bescherming, is het van belang te weten welke van het EVRM, het IVBPR of de Grondwet de meest 
verstrekkende bescherming biedt: EVRM, artikel 60; IVBPR, artikel 5, § 2. Over de 
maximalisatieclausules: B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling, 
Antwerpen, Maklu, 2002, p. 13, nr 4. 
1435

 Sinds 2007 is de inhouding van wedde een – voor de Raad van State aanvechtbare – statutaire 
tuchtmaatregel. Wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het 
actief kader, artikel 54, B.S. 10 april 2007 



 459 

723. Zo innoverend is dit besluit over de toepasbaarheid van straf(proces)rechtelijke 

waarborgen van het EVRM nu ook weer niet. Zoals eerder vermeld, had het EHRM in het 

arrest-Putz een ‘administratiefrechtelijke’ of ‘disciplinaire’ kwalificatie weerhouden in 

plaats van de strafrechtelijke kwalificatie en derhalve de toepassing van artikel 6 EVRM 

afgewezen; reden was dat klager, die tot een boete was veroordeeld wegens ongepaste 

opmerkingen aan de rechters, wel toegang had tot een rechtscollege in zoverre hij die 

boete niet had betaald en een vervangende gevangenisstraf tot maximum acht dagen 

had moeten uitzitten.1436 In een dissenting opinion verduidelijkte J. DE MEYER evenwel 

dat elke sanctie die opgelegd werd wegens schuldig gedrag, een straf was en in ieder 

geval ressorteerde onder het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM in zoverre deze 

bepaling een toegang tot de rechter voorschreef; wel kon de eventuele nationale 

disciplinaire kwalificatie (in plaats van een zuiver strafrechtelijke kwalificatie) leiden tot 

een andere invulling van waarborgen van artikel 6 EVRM.1437 Deze analyse lag in het 

verlengde van zijn bevindingen over de eerste arresten van de Raad van State in het 

contentieux van de militaire tuchtstraffen, toen dezelfde auteur op kernachtige wijze deze 

onvolmaakte rechtsbescherming op de korrel had genomen; aan de orde was destijds 

een vooroorlogs militair tuchtregime waarin Hollandse-Belgische vrijheidsberovende 

straffen wegens een hoger quantum een nog eminentere rol bekleedden dan nog steeds 

het geval is met de Tuchtwet (van 14 januari 1975).1438 

 

724. Een ander deelbesluit is dat de militair in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen daarentegen minder boodschap heeft aan het burgerlijk luik van artikel 6 

EVRM. Het EHRM acht de krijgsmacht bij uitstek een geleding die functioneert op basis 

van een bijzondere band van vertrouwen en loyauteit met de Staat; het burgerlijk luik van 

artikel 6 EVRM is niet aan de orde ingevolge het Pellegrin-leerstuk. Daarom ook de vraag 

naar de meerwaarde van het IVBPR.1439 Of de EVRM-beperking opgevangen kan 

worden door een oordeelkundig beroep op het accessoir EVRM-gelijkheidsbeginsel, 

verduidelijken we na onderzoek naar de doorwerking van de Engel- en Pellegrin-

leerstukken. We lichten een tipje van de sluier op: personeelsleden van politiediensten 

hebben toegang tot een rechter in het tuchtcontentieux en er wordt geen onderscheid 

(meer) gehanteerd tussen tuchtmaatregelen en tuchtstraffen. Derhalve is het de vraag 

                                                 
1436

 EHRM 22 februari 1996, overweging 37, Putz t. Oostenrijk, verzoek nr. 57/1994/504/586. Supra, 
‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
1437

 Over de disciplinaire kwalificatie van zittingsmisdrijven: zie het, in de vorige afdeling vermelde, 
arrest EHRM 23 maart 1994, Ravnsborg t. Zweden, verzoek nr. 14220/88. 
1438

 J. DE MEYER, noot onder R.v.St. nr. 117, 26 augustus 1949, Segers en nr. 118, 31 augustus 
1949, Laforêt, R.W. 1949-1950, 866-868. Zie supra, ‘Rechtsleer – Officier-tuteur en militaire 
politierechter’. 
1439

 Infra, ‘Meerwaarde van het IVBPR’. 
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waarom dit grondrecht (nog) te ontzeggen aan personeelsleden van de krijgsmacht. We 

herinneren er in dat verband aan dat op 1 juli 1994 een dergelijk onderscheid tussen 

tuchtmaatregelen en tuchtstraffen, met andere woorden ‘grote’ tegenover ‘kleine’ tucht, 

uitdrukkelijk verlaten werd voor de personeelsleden van de toenmalige rijkswacht.1440 

 

725. In het huidige Belgische contentieux van de militaire tuchtstraffen is de kern van 

het grondrecht van toegang tot een rechter niet gewaarborgd zolang een volwaardig 

jurisdictioneel toezicht in het objectief contentieux uitblijft en de justitiële rechter geen 

(gedegen) bevoegdheid heeft. Bij de evaluatie van het aandachtspunt 

‘Annulatiecontentieux en gelijkheidsbeginsel’ schreven we: ‘Wel moet men het volgende 

voorbehoud voor ogen hebben: het is niet omdat het uitblijven van een jurisdictioneel 

toezicht van de Raad van State als discriminerend wordt bevonden – dit bepalen we 

meteen – dat aan de discriminerende situatie wordt verholpen door een dergelijk 

jurisdictioneel toezicht. Misschien is dit slechts een stap naar het voldaan zijn aan de 

waarborgen van rechtsbescherming waarmee de kwalificatie van de militaire tuchtstraf 

krachtens een aantal internationale mensenrechtenverdragen en de Grondwet gepaard 

moet gaan.’ Dit voorbehoud gaat, mutatis mutandis, ook hier op. De artikelen 5 en 6 

EVRM kunnen van toepassing zijn op de militaire tuchtregeling wegens de vervolgde 

feiten, eenmaal de feitelijke omstandigheden de loutere tucht overstijgen. Deze 

verdragsbepalingen zijn eveneens aan de orde, eenmaal er ingevolge het criterium van 

de maximumstraf (‘enjeu initial / at stake’) sprake kan zijn van vrijheidsbeneming. Zolang 

geen enkele rechter in de ‘kleine’ tucht bevoegdheid heeft, ligt een schending van deze 

verdragsbepalingen voor de hand.1441  

  

726. Quid wanneer een rechter tot zijn bevoegdheid besluit of, indien er verscheidene 

rechtscolleges zijn, minstens één onder hen tot zijn bevoegdheid in militaire 

tuchtgeschillen besluit? Daarom is nog niet ipso facto voldaan aan de artikelen 5 en 6 

EVRM: dit aandachtspunt vergt een nader onderzoek naar de ‘constitutionele en 

verdragsrechtelijke gevolgen van de kwalificatie van de militaire tuchtprocedure’.1442 Dit 

is een bijzonder aandachtspunt, eenmaal vaststaat dat aan de militaire tuchtstraf die de 

militair kan oplopen, een bijzondere kwalificatie toegekend kan worden, met name een 

vrijheidsberoving (in de zin van artikel 5 EVRM) of een straf (in de zin van de artikelen 

12 en 14 van de Grondwet of artikel 6 EVRM). Uiteraard komen hierbij van pas de 

                                                 
1440

 Zie supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – Demilitarisatie van de rijkswacht en geïntegreerde 
politiedienst’. 
1441

 Voor de ‘evidente’ schending: C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 50, nr. 68. 
1442

 Infra, 'De rechtspraktijk'. 
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bevindingen over de verhouding van de aangelegenheid van de strafrechtsbedeling 

(waarvan sprake in artikel 12 van de Grondwet) tot de dualistisch opgevatte 

jurisdictionele bevoegdheidsverdelende bepalingen voor de afhandeling van geschillen 

over burgerlijke of politieke rechten, zoals de artikelen 144 en 145 van de Grondwet.1443 

                                                 
1443

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafrechtsbedeling’. 
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V.IV.V Meerwaarde van het IVBPR  

  
De ‘vrijheidsbeneming’ in de zin van artikel 9 IVBPR is even (on)duidelijk als de 
overeenstemmende term in artikel 5 EVRM. Uit de HRC-casus-Vuolanne (1989) is niet af te 
leiden dat artikel 9 IVBPR in het contentieux van de militaire tuchtstraffen ruimere waarborgen 
biedt dan het artikel 5 EVRM; het Engel-leerstuk inspireert ook het Comité voor de 
Mensenrechten (Genève).  
 
Beperkingen aan de bewegingsvrijheid kunnen weliswaar anders opgevat worden voor militairen 
dan voor burgers. Dit neemt niet weg dat artikel 9 IVBPR wel geschonden is wanneer de 
beperkingen verder gaan dan noodzakelijk is – 'au-delà des impératifs militaires normaux' – en 
betrokkene is geplaatst in omstandigheden die afwijken van normale militaire levens-
omstandigheden. Om dit te beoordelen zal men oog hebben voor de aard, duur, gevolgen en 
uitvoeringswijze van de straf of maatregel. De militaire tuchtoverheid is geen rechter. 
 
Het uitblijven van een jurisdictioneel toezicht in het militair tuchtcontentieux bevindt zich wellicht 
op de grens van het (on)toelaatbare: wat de ene hic et nunc nog redelijk vindt, acht de andere 
onverantwoord; een jurisdictionele immuniteit die een verdragsrechtelijk controleorgaan destijds 
aanneembaar achtte, kan later strijdig worden bevonden met dezelfde verdragsbepaling. Zo is 
het voor de artikelen 5 EVRM en 9 IVBPR; het is niet anders voor de artikelen 6 EVRM en 14 
IVBPR, opgevat als strafprocesrechtelijke waarborgen. Het IVBPR blijft met andere woorden een 
levend instrument zoals ook het EVRM er één is. 
 
Geschillen over ontslag in het openbaar ambt zijn ‘burgerlijke geschillen’ in de zin van artikel 14, 
1ste lid IVBPR. Wanneer de Raad van State, bevoegd om een ontslagbesluit te vernietigen, zich 
eveneens bevoegd acht om bij wijze van exceptie de legaliteit van militaire tuchtstraffen (die het 
ontslag mee gronden) te onderzoeken, oefent hij in beginsel een controle met volle rechtsmacht 
in burgerlijke zaken uit. 
 
Artikel 26 IVBPR biedt in de ‘grote’ tucht meer rechtsbescherming dan het EVRM-
gelijkheidsbeginsel: het is immers een autonoom gelijkheidsbeginsel, zoals de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet er ook één zijn. Er is des te meer sprake van een ruimere rechtsbescherming 
omdat artikel 159 van de Grondwet ook de militaire tuchtstraf betreft en voor allen een 
afweerrecht, namelijk de exceptie van onwettigheid, instelt die geen uitvoeringswet behoeft.  
 
In het annulatiecontentieux kan de vraag aan bod komen of verzoeker akten met individuele 
draagwijdte, per hypothese rechtstreeks aanvechtbaar, wel onrechtstreeks kan betwisten indien 
hij niet (tijdig) om hun vernietiging heeft verzocht. Dit is het geval in tuchtzaken: het leerstuk van 
de beperkte intrekking – Raad van State en Hof van Cassatie verschillen van mening; aan de 
orde zijn de verhoudingen tussen rechtszekerheid en legaliteit – is niet van toepassing op 
tuchtsancties. Dit is des te minder het geval omdat tuchtsancties geen rechten verlenen aan 
derden, een criterium dat de bestuursrechter voor ogen heeft bij de toepassing van artikel 159 
van de Grondwet ten aanzien van bestuurshandelingen met individuele draagwijdte. 
 
Artikel 17, § 1 IVBPR waarborgt het recht op eer en goede naam. De afzondering na zwaar arrest 
in een speciaal dienstlokaal te midden van collega’s – minstens buiten de diensturen, zoniet het 
voortdurend opsluiten – stigmatiseert en kan afbreuk doen aan dat burgerlijk recht. Van een 
dergelijke bijzondere vorm van naming and shaming kan ook sprake zijn voor het huisarrest; 
privacy omvat niet enkel het recht op een volwaardig familiaal leven – geoorloofde beperkingen 
niet te na gesproken – , maar ook het recht om niet met zijn naaste omgeving te delen wat men 
niet mededeelbaar acht en zijn eigen goede naam en faam kan aantasten. 
 
Deze specifieke meerwaarde van het IVBPR boet aan belang in, eenmaal ook het EHRM 
aanneemt dat tuchtsancties een weerslag kunnen hebben op de eer en de goede naam en ook 
daarom onder het toepassingsgebied van artikel 6, 1ste lid EVRM (kunnen) ressorteren. 
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V.IV.V.1. Vrijheidsbeneming 

  

727. In de vorige afdeling kwamen het EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof 

aan bod. Het EVRM en het IVBPR hebben ook in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen de autonome benadering van het begrip ‘strafvervolging’ (‘criminal charge’) 

gemeen; dit houdt in dat de nationale disciplinaire kwalificatie weliswaar belangrijk is, 

maar in beginsel niet volledig onoverkomelijk. Klassieke leidraad hierbij was de vraag of 

de sanctie wel deel uitmaakte van de normale levensomstandigheden van een militair. 

Het Comité voor Mensenrechten (HRC - Genève) meende van niet in de casus-

Vuolanne, toen het in 1989 besloot dat de waarborg van artikel 9 IVBPR, de evenknie 

van artikel 5 EVRM, gold voor de tuchtstraf van tien dagen en nachten haast volledig op 

secreet plaatsen.1444 De retroacten van deze zaak en de standpunten van klager en de 

Finse Regering, evenals de eindbeoordeling van het Comité, wijzen op analogie met het 

Engel-leerstuk. 

  

728. De dienstplicht van klager Vuolanne verliep om uiteenlopende redenen kennelijk 

niet zonder problemen.1445 Op het einde van de eerste maand verliet hij zonder toelating 

zijn garnizoen gedurende één of vier dagen, dit naargelang men een einde week-

permissie van 36 uur en een korte terugkomst in de kazerne al dan niet in aanmerking 

nam. Ingevolge een tuchtprocedure liep hij een week later een tuchtstraf op, namelijk tien 

dagen 'd'emprisonnement de rigueur (réclusion au poste de garde sans service à 

accomplir)'. Toen vernam hij dat beroep mogelijk was, wat hij schriftelijk deed met de 

kritiek dat de sanctie onredelijk was en geen rekening was gehouden met het motief van 

zijn afwezigheid. In het verzoekschrift aan het Comité stipte hij aan dat enkel 

administratief beroep mogelijk was en bekloeg hij zich eveneens over mensonwaardige 

omstandigheden – aan de orde was artikel 7 IVBPR, de evenknie van artikel 3 EVRM – . 

  

729.  De Finse regering wierp geen exceptie van niet-ontvankelijkheid op, maar gaf aan 

dat de militair beschikte over gedegen waarborgen voor een sanctie die niet eens onder 

het toepassingsgebied van artikel 9 IVBPR viel. Zo moest de bevoegde tuchtoverheid de 

                                                 
1444

 Zie bijlage: Vuolanne t. Finland, beslissing van 7 april 1989, verzoek nr. 265/1987, vermeld in F. 
QUILLERE-MAJZOUB, La défense du droit à un procès équitable, Bruylant, 1999, 28. Voor een 
uitvoerige weergave van de argumenten van de klager en de Finse Staat, evenals de beoordeling van 
het Comité: S. JOSEPH, J. SCHULTZ en M. CASTON, The International Covenant on Civil and 
Political rights, The ICCPR, Oxford, 2005, p. 336-340, nr. 11.58. Zie eveneens Sélection de décisions 
du Comité des droits de l’Homme prises en vertu du Protocole facultatif – Volume 3, Nations Unies 
2002, CCPR/C/OP/3, 192-198. 
1445

 Zo het gegeven dat zijn broer het jaar voordien tijdens zijn legerdienst zelfmoord had gepleegd. 
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beslissing laten valideren door een militaire juridische raadgever en was beroep mogelijk; 

dit nam niet weg dat de sanctie in casu meteen was uitgevoerd omdat klager dit nu 

eenmaal had aanvaard bij de kennisgeving van de straf in eerste aanleg. Fundamenteler 

was de repliek dat de disciplinaire vrijheidsberoving er geen was en duidelijk verschilde 

van de vrijheidsberoving die geestesgestoorden en landlopers konden oplopen, vaak 

voor onbepaalde termijn; ter gelegenheid van een vroegere bespreking van artikel 9, 4de 

lid IVBPR was de militaire tuchtstraf daarom niet eens aan bod gekomen, aldus nog 

steeds de regering. De militaire tuchtwet omschreef bovendien nauwkeurig de 

tuchtprocedure en maakte artikel 9 IVBPR overbodig, aldus nog steeds de regering.  

 

730. In het antwoord van de regering dook eveneens het beeld van de militaire 

politierechter op: 'Il est clair qu'un officier - un commandant - agit de manière judiciaire ou 

quasi judiciaire lorsqu'il ordonne une détention dans le cadre d'une action disciplinaire 

militaire. De même, l'examen d'une requête en révision est comparable à l'examen 

judiciaire d'un appel. Comme on l'a expliqué, les conditions et modalités d'une détention 

militaire disciplinaire sont clairement énoncées par la loi. La discrétion laissée aux 

autorités est considérablement moindre que la discrétion observée dans certaines des 

affaires énumérées par le Comité. Là aussi, la nécessité d'un contrôle judiciaire est, 

sinon totalement superflue, en tout cas bien moindre pour une action disciplinaire 

militaire que pour une détention ordonnée par exemple pour cause de maladie mentale.' 

Wat niet wegnam dat een wijziging van de Finse tuchtwet in de maak was in de zin van 

een formele jurisdictionele tussenkomst, aldus nog de regering, die ten slotte eveneens 

ontkende dat er sprake was geweest van een mensonterende behandeling (in de zin van 

artikel 7 IVBPR). 

 

731. Zoals vermeld, weerhield het Comité een schending van artikel 9 IVBPR.1446 Eerst 

herinnerde het eraan dat de waarborgen van het IVBPR ook de militairen toekwamen en 

de schending van artikel 9 IVBPR dus niet uitgesloten was. Met bewoordingen die 

ontegensprekelijk herinneren aan het Engel-leerstuk, onderkende het Comité dat 

beperkingen op de bewegingsvrijheid voor militairen weliswaar anders opgevat konden 

worden dan voor burgers, maar verduidelijkte dat artikel 9 IVBPR wel aan de orde was 

wanneer de beperkingen verder gingen dan noodzakelijk was – 'au-delà des impératifs 

militaires normaux' – en betrokkene was geplaatst in omstandigheden die afweken van 

normale militaire levensomstandigheden. Om dit te beoordelen moest men oog hebben 

voor de aard, duur, gevolgen en uitvoeringswijze van de straf of maatregel. Waarna het 

                                                 
1446

 De grief van de schending van artikel 7 IVBPR werd afgewezen. 
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Comité besloot dat de sanctie de toepassing van artikel 9 IVBPR verantwoordde: er was 

sprake van een isolering die overeenkwam met de arrestatie, bedoeld in deze bepaling, 

en qua duur haast de minimumstraf in het Finse strafrecht bereikte.1447 Aansluitend 

oordeelde het Comité dat artikel 9, 4de lid IVBPR geschonden was, nu klager geen 

beroep had kunnen instellen bij een jurisdictionele instantie, een kwalificatie die de 

tuchtoverheid en de toezichthoudende militaire juridische raadgever ontegensprekelijk 

niet toekwam. 

 

 

V.IV.V.2. Ruimere rechtsbescherming in strafzaken? 

  

732. Uit de bespreking, in een vorige afdeling, van de ECRM-beslissingen-Eggs en -

Sutter (t. Zwitserland) evenals het EHRM-arrest-A.D. (t. Turkije), is gebleken dat 

vrijheidsbeneming een autonoom begrip is en dat een geschil omtrent een 

vrijheidsberoving in de zin van artikel 5 EVRM nog niet noodzakelijk een geschil over een 

strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM is.1448 De ‘vrijheidsbeneming’, aangehaald in 

artikel 9 IVBPR, lijkt even (on)duidelijk als de overeenstemmende term in artikel 5 EVRM, 

blijke uit het besluit van een VN-werkgroep (over ‘la détention arbitraire’) die hierbij 

terecht de ruime invulling van de term benadrukte.1449  

                                                 
1447

 Zie bijlage, onder meer de passus 9.5: ‘(…) Cette sanction disciplinaire précise a abouti à un degré 
d'isolement social normalement associé à l'arrestation et à la détention au sens du paragraphe 4 de 
l'article 9. Elle doit donc être considérée comme une mesure privant une personne de sa liberté par 
détention au sens du paragraphe 4 de l'article 9. A ce propos, le Comité rappelle son observation 
générale N° 8 (16) selon laquelle la plupart des dispositions de l'article 9 s'appliquent à tous les cas de 
privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas de détention liés par exemple à 
des maladies mentales, au vagabondage, à la toxicomanie, à des mesures d'éducation, au contrôle 
de l'immigration, etc. Le Comité ne peut accepter l'argumentation de l'Etat partie selon laquelle la 
détention prescrite dans le cadre d'une procédure disciplinaire militaire est soumise à des règles de 
droit rigoureuses, les garanties de forme et de fond énoncées au paragraphe 4 de l'article 9 étant 
donc inutiles.’ 
1448

 Supra, ‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 

1449 Zie de informatiefiche nr. 23 van de ‘Groupe de travail sur la détention arbitraire’ 
(www.unhchr.ch/french/html): ‘Il convient de noter également que les instruments internationaux 
n’emploient pas toujours les mêmes termes pour désigner la privation de liberté: il peut y être question 
d’"arrestation", d’"interpellation", de "détention", d’"incarcération", d’"emprisonnement", de "réclusion", 
de "garde à vue", de "détention provisoire", etc. C’est la raison pour laquelle la Commission des droits 
de l’homme, dans sa résolution 1997/50, a choisi l’expression "privation de liberté", qui englobe toutes 
les significations que l’on peut donner à ces termes. Le choix de cette expression découle de ce que 
l’objectif assigné au Groupe concerne la protection de la personne contre toutes les formes de 
privation arbitraire de liberté, et de ce que son mandat s’étend à la privation de liberté aussi bien avant 
que pendant et après le procès (peine imposée à la suite d’une condamnation), ainsi qu’à la privation 
de liberté en l’absence de toute forme de procès (internement administratif). Le Groupe a également 
considéré comme des formes de détention les mesures d’assignation à résidence et de rééducation 
par le travail, lorsque celles-ci sont accompagnées de restrictions graves à la liberté de circulation.’  



 466 

  

733. In een vorige afdeling werd eraan herinnerd hoe de Europese Commissie (ECRM) 

aankeek tegen de nieuwe Zwitserse militaire tuchtwet in de beslissing-Borrelli.1450 Ze 

wees het verzoek af als niet-ontvankelijk. Wat artikel 6 EVRM betreft, hield de Commissie 

zich aan de Engel-critera: de internrechtelijke kwalificatie, de aard van het misdrijf en de 

aard van de sanctie. Hoewel de bestrafte gedraging omschreven was in het Militair 

Crimineel Wetboek – de formele nationale classificatie wees met andere woorden op een 

strafrechtelijke aard – , was er enkel sprake van een disciplinair misdrijf. Wat de sanctie 

betreft, noteerde de Commissie dat het Militair Hof van Beroep ze niet kon verzwaren en 

dat de maximumstraf dus niet meer dan vijf dagen strikt arrest had bedragen: ‘the penalty 

concerned was not sufficiently severe to bring the offence concerned within the sphere of 

criminal law. In the Commission’s opinion, this conclusion would remain the same even if 

it was assumed that in the present case the maximum possible amounted to ten days 

strict arrest.’ De Commissie besloot dat artikel 6 EVRM derhalve niet van toepassing 

was, en het was niet anders voor artikel 2 van het Vierde Protocol en, aansluitend, artikel 

13 EVRM. De grief van de schending van artikel 5 EVRM was hetzelfde lot beschoren: 

voor de Commissie kwamen de vereisten van artikel 5 EVRM niet noodzakelijk overeen 

met de (hogere) eisen van artikel 6 EVRM, wat de toegang tot ‘a competent court’ betreft, 

en volstonden de nieuwe bevoegdheden van het Militair Hof van Beroep om te kunnen 

besluiten tot overeenstemming van de nieuwe tuchtwetgeving met artikel 5 EVRM. 

  

734. De casus-Vuolanne laat dus toe te besluiten dat artikel 9 IVBPR in het contentieux 

van de militaire tuchtstraffen zeker geen lagere waarborgen biedt dan het 

overeenstemmende artikel 5 EVRM – tenslotte wordt de sanctie van tien dagen anders 

beoordeeld dan in de zonet vermelde casus-Borelli – ; het Engel-leerstuk inspireert voor 

het overige de eerder vermelde werkgroep en het Comité voor de Mensenrechten.1451 

Het uitblijven van een jurisdictioneel toezicht in de ‘kleine’ tucht bevindt zich op de grens 

van het strafrechtelijke (on)toelaatbare: wat de ene hic et nunc nog redelijk vindt, acht de 

andere onverantwoord; een jurisdictionele immuniteit die een verdragsrechtelijk 

controleorgaan destijds aanneembaar achtte, kan later strijdig worden bevonden met 

dezelfde formele verdragsbepaling; het IVBPR blijft met andere woorden een levend 

                                                 
1450

 ECRM 2 september 1993, Borrelli t. Zwitserland, verzoek nr. 17571/90. Supra, ‘Vrijheidsbeneming 
en strafvervolging’. 
1451

 In die zin: O. LINS en M. DE LILLE, ‘Het Human Rights Committee en het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens: wederzijdse beïnvloeding in jurisprudentie of niet?’, Working paper, KUL, 
Instituut voor Internationaal Recht, Leuven, november 2001. 
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instrument zoals ook het EVRM er één is.1452 Zo is het inzonderheid voor de artikelen 5 

EVRM en 9 IVBPR; het is niet anders voor de overeenstemmende artikelen 6 EVRM en 

14 IVBPR, opgevat als straf(proces)rechtelijke waarborgen. 

 

735. In het Engel-leerstuk ressorteren vrijheidsberovende sancties onder het strafrecht, 

‘hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d’exécution ne sauraient 

causer un préjudice important’. Het Comité achtte een dergelijk voorbehoud niet aan de 

orde in de casus-Vuolanne; het deed met andere woorden de omstreden militaire 

tuchtsanctie vanuit een IVBPR-invalshoek niet als gering af.  

 

736. Volledigheidshalve zij verwezen, mutatis mutandis, naar onze bevindingen voor 

artikel 6 EVRM: een vrijheidsberovende sanctie met een ontoereikend quantum blijft een 

vrijheidsbeneming, ook al kan ze ingevolge een impliciete beperkingsclausule van artikel 

14 IVBPR (ten aanzien van ‘geringe’ sancties) in beginsel niet meer leiden tot de 

toepasselijkheid van deze verdragsbepaling. Nogmaals, zoals overigens reeds vermeld 

voor artikel 12 van de Grondwet: er is sprake van vrijheidsberoving zodra men niet meer 

beschikt over de vrijheid van komen en gaan zonder dat een quantum bereikt hoeft 

teworden.1453 Bijgevolg kan artikel 26 IVBPR toepassing vinden en geschonden zijn, ook 

al is artikel 14 IVBPR op zich (net) niet geschonden; het IVBPR-gelijkheidsbeginsel heft 

met andere woorden de impliciete beperkingsclausule gedeeltelijk dan wel volledig op. 

Dit is uiteraard de iure des te meer het geval omdat artikel 26 IBVPR een autonoom 

gelijkheidsbeginsel voorschrijft, dit in tegenstelling tot artikel 14 EVRM.1454 Ter 

bevestiging van de meerwaarde van het IVBPR voegen we toe dat artikel 26 IVBPR 

eveneens uitdrukkelijk voorschrijft: ‘tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de 

                                                 
1452

 Over het EVRM als ‘un instrument vivant’: J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de 
l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2007, p. 31-32, nr. 20. Over de doorwerking van het EVRM: 'Wanneer 
immers een verdragsbepaling die België bindt, een draagwijdte heeft die analoog is aan die van een 
van de grondwetsbepalingen waarvan de toetsing tot de bevoegdheid van het Hof behoort en waarvan 
de schending wordt aangevoerd, vormen de waarborgen vervat in die verdragsbepaling naar het 
oordeel van het Hof een onlosmakelijk geheel met die waarborgen die in de betrokken 
grondwetsbepalingen zijn opgenomen.' (J. THEUNIS, 'Grondwettelijk Hof of Grondrechtenhof? De 
evenredigheid van de straf als casus' in Leuvense Staatsrechtelijke standpunten, nr. 1, die Keure, A. 
ALEN en J. VAN NIEUWENHOVE (eds.), 2008, p. 179, nr. 6). Eveneens: Grondwettelijk Hof nr. 
110/2008, 31 juli 2008, B.3.4. 
1453

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1454

 Iets anders is dan weer het construeren van de discriminatiegrief: in het Belgisch tuchtcontentieux 
kan men aanhalen dat de Raad van State zich bevoegd heeft verklaard om militaire tuchtstraffen, 
opgelegd aan personeelsleden van de rijkswacht, te vernietigen, zij het pas na de demilitarisatie van 
de rijkswacht. Verder zijn er uiteraard de bevindingen, supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende 
internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en gelijkheidsbeginsel’. 



 468 

justice.’ Of dit de militairen de facto wel iets bijbrengt, bepaalt de rechtspraktijk: ook de 

invulling van artikel 26 IVBPR is geen exacte wetenschap.1455 

 

 

V.IV.V.3. Betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen 

 

737. Biedt het ‘burgerlijk’ luik van artikel 14, 1ste lid IVBPR een meerwaarde? Dit Verdrag 

waarborgt, aldus de titel, burgerlijke en politieke rechten.1456 Bijgevolg rijst de vraag 

welke procedurele waarborgen een militair in het tuchtcontentieux toekomen wanneer hij 

aanspraak maakt op een ‘recht’.1457 Ook in het militair tuchtcontentieux is van een ‘recht’ 

sprake wanneer de militair door het objectief recht in een bepaalde beschermde 

(juridische) verhouding geplaatst wordt ten aanzien van de (tucht)overheid. Wat met de 

verjaring? Wat met het recht op bijstand van een advocaat? Wat wanneer een sanctie 

wordt opgelegd waarin de wet niet (meer) voorziet? Wat met de overheid die onbevoegd 

is om een sanctie op te leggen? Wat met de regel ‘non bis in idem’, waarvan sprake in 

artikel 43 van de Tuchtwet? Quid met de naleving van de taalwetten? Bij het onderzoek 

van de grond van de zaak kan de taalkwestie uiteraard wederom opduiken, zij het op een 

andere wijze: men denke aan de vrijheid van taalgebruik; het is nooit uitgesloten dat een 

militair disciplinair teruggefloten wordt omdat hij zich buiten de krijgsmacht niet bedient 

van de officiële taal of de taal van de meerderheid en zich ter verantwoording beroept op 

een grondwettelijke vrijheid.1458 

                                                 
1455

 Het finale antwoord komt in beginsel de rechter toe. In Frankrijk: ‘Le Conseil d’Etat a été moins loin 
que le Comité (des droits de l’Homme des Nations unies) à propos de l’article 26 du Pacte sur les 
droits civils et politiques qui prohibe les discriminations. Alors que dans un avis du 3 avril 1989, le 
Comité avait opté pour une application très générale de la prohibition, le Conseil d’Etat (français) a 
jugé qu’elle ne s’appliquait qu’aux droits garantis par le Pacte (CE AA. (avis) 15 avril 1996 Doukouré, 
Rec. 126; AJ 1996.565, chr. Chauvaux et Girardot; RFDA 1996, 808, concl. Ph. Martin; RFDA 1996, 
1239, note Dhommeaux et 1997.966, note Sudre).’ (M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, G. DEVOLVE 
en B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Parijs, Dalloz, 2007, p. 712, 
nr. 97-8) 
1456

 Een betwisting over de uitoefening van het kiesrecht of het recht om verkozen te worden is geen 
betwisting in de zin van artikel 6 EVRM: EHRM 1 juni 2006, Sobaci t. Turkije, verzoek nr. 26733/02. 
Voor het vreemdelingencontentieux: Grondwettelijk Hof nr. 81/2008, 27 mei 2008. 
1457

 Frankrijk heeft een voorbehoud gemaakt bij de ratificatie van het IVBPR, wat de toepassing van 
artikel 14 in het militair tuchtcontentieux betreft. ‘Le Gouvernement de la République émet une réserve 
concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application 
des règles au régime disciplinaire dans les armées.’ (P. ROLLAND en P. TAVERNIER, La protection 
internationale des droits de l’homme, PUF, 1989, 35). Niet alleen is dit voorbehoud te algemeen; 
bovendien ontbreekt het de formulering aan zin omdat er niet wordt gesteld dat het IVBPR niet van 
toepassing is in de militaire tuchtaangelegenheid. Wat het EVRM betreft, zie volgende noot. 
1458

 In de beslissing van 7 december 1983, K. t. Frankrijk (verzoek nr. 10210/82) oordeelde de ECRM: 
‘Pour autant que le requérant se plaint que le tribunal permanent des forces armées n’était pas 
indépendant et impartial comme le veut l’article 6, par. 1, la Commission relève que la composition du 
tribunal est fixée par l’article 7 du Code de justice militaire. Il ressort du texte de la réserve que les 
articles 5 et 6 ne font pas obstacle à l’application des procédures disciplinaires dans le domaine de la 
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738. Dat er sprake is van een ‘recht’, is één zaak; hoe dat in te passen in het IVBPR-

stramien, is een andere zaak. Een onderscheid is aangewezen naargelang de 

rechtzoekende zich al dan niet beroept op de beweerde schending van – andere dan in 

artikel 14 IVBPR vermelde – gewaarborgde rechten en vrijheden. Indien dat IVBPR-recht 

‘burgerlijk’ (in de zin van artikel 14 IVBPR) is en het nationaal recht dit bovendien als een 

recht beschouwt, is er een recht van toegang tot een rechter. Indien dat IVBPR-recht 

geen ‘burgerlijk’ recht (in de zin van artikel 14 van het IVBPR) is, is er een recht op 

daadwerkelijke rechtshulp (in de zin van artikel 2 IVBPR). Indien het ingeroepen recht 

noch ‘burgerlijk’ noch ‘politiek’ (in de zin van de Titel van het IVBPR) is en dus geen 

verdragsrechtelijk gewaarborgd grondrecht of vrijheid is, kan het nog steeds een 

nationaal ‘burgerlijk’ recht (in de zin van artikel 14 IVBPR) zijn en dan is er in beginsel 

een recht van toegang tot een rechter. Er zij opgemerkt dat het nationaal recht dit recht 

niet als een volstrekt absoluut recht hoeft te beschouwen opdat er sprake is van een 

recht in de zin van artikel 14 IVBPR. 

  

739. Men verlieze uiteraard niet uit het oog dat betwistingen in het militair 

tuchtcontentieux ook, ja zelfs vooral, ‘verplichtingen’ betreffen die het nationaal recht 

zoniet volledig dan toch wel in grote mate bepaalt, getuige het Hoofdstuk ‘Rechten en 

verplichtingen’ van de Tuchtwet (van 14 januari 1975). ‘Verplichtingen’ zijn nu eenmaal 

het handelsmerk van elke tuchtregeling. Van ondergeschikt belang voor het IVBPR is dus 

de discussie of er wel sprake is van een ‘recht’; wel blijft de kwalificatie ‘burgerlijk’ een 

aandachtspunt voor de ‘verplichtingen’ die het tuchtrecht voorschrijft of die in het 

tuchtcontentieux aan de orde zijn. Uit deze algemene beschouwingen is wederom niet af 

te leiden of het IVBPR, in vergelijking met het EVRM, een meerwaarde biedt. 

  

740. Artikel 14 IVBPR heeft in ‘burgerlijke zaken’ een ruimere invulling gekregen dan het 

EHRM met het Pellegrin-leerstuk aan artikel 6, 1ste lid EVRM heeft toegekend: zo kunnen 

                                                                                                                                                         
discipline militaire et que par voie de conséquence, les questions relatives notamment à 
l’indépendance et à l’impartialité du tribunal débordent du cadre des obligations du Gouvernement 
français au regard de ces dispositions de la Convention.’ Klager had geweigerd het uniform te dragen 
en had in de procedure voor de ‘tribunal permanent des forces armées’ enkel in de Bretoense taal 
geantwoord. In de beslissing van 6 juli 1987, Le Cour Grandmaison en Fritz t. Frankrijk (verzoeken nr. 
11567/85 en 11568/85), onderzocht de ECRM wel de grieven ontleend aan de mogelijke schending 
van de artikelen 9, 10 en 11 EVRM. In verband met het gebruik van de Bretoense taal merken we 
volledigheidshalve het voorbehoud van Frankrijk bij artikel 27 IVBPR op: zie J. THEUNIS, De 
bescherming van minderheden in het internationaal en nationaal recht – Recente ontwikkelingen, Mys, 
1995, 19. 
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geschillen over ontslag in het openbaar ambt ‘burgerlijke geschillen’ zijn.1459 Dit 

oordeelde het Comité voor Mensenrechten in de casussen-Munoz en -Casanovas na 

onderzoek van procedures tot betwisting van het ontslag van een personeelslid van 

politie of brandweer.1460 C. SCIOTTI verklaarde het ruimere toepassingsgebied: ‘La 

notion est fondée sur la nature du droit en question plutôt que sur le statut d’une des 

parties’.1461 - eigen onderstreping - 

 

741. Hoezeer ook de theoretische rechtsbescherming er aldus op vooruit is gegaan, toch 

kan men niet voorbij de vraag welk burgerlijk recht of welke burgerlijke verplichting 

precies aan de orde is, zeker wanneer men voor ogen heeft dat de discussie niet het 

recht van toegang tot een rechter betreft. Betrokkene wenst immers voor een rechter zijn 

disciplinair ontslag te betwisten; het is dat geschil dat aangemerkt moet kunnen worden 

als een betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen; de eventuele 

onbevoegdheid van de nationale rechter is dan als het ware een incident van de 

procedure. Nog anders gezegd, de hoofdproblematiek betreft niet het zoeken naar een 

nationale rechter die uitspraak moet doen over het gegeven dat in de ‘kleine’ tucht geen 

nationale rechter uitspraak kan doen. Vertaald naar de overeenstemmende EVRM-

bepalingen betekent dit dat men a priori niet onderzoekt of een nationale instantie (in de 

zin van artikel 13 EVRM) het ontbreken van een nationale rechtshulp in de zin van artikel 

6 EVRM, per hypothese van toepassing in de ‘kleine’ tucht, kan beoordelen en 

goedmaken. Voor diegene die terdege vertrouwd is met artikel 13 EVRM, klinkt dat 

misschien als muziek in de oren; voor een buitenstaander lijkt het allicht merkwaardig dat 

men misschien hooguit een rechter vindt die zal kunnen oordelen of het niet past dat er 

geen toegang tot een rechter is. 

 

742. Hoe het ook zij, met een verwijzing naar ‘la nature du droit en question’ kan men 

vele wegen uit en het is maar de vraag of aldus een voldoende onderscheid wordt 

gehanteerd tussen, enerzijds, de kwalificatie van ‘recht’ of 'verplichting’ en, anderzijds, de 

kwalificatie ‘burgerlijk’. Aan scenario’s ontbreekt het niet. Het is goed mogelijk dat de 

                                                 
1459

 P. VAN ORSHOVEN, ‘Behoorlijke rechtsbedeling in tuchtzaken’ in Het tuchtrecht voor magistraten, 
Kluwer, Bruylant, 2001, p. 44, nr. 23. 
1460

 De casussen-Munoz t. Peru en -Casanovas t. Frankrijk zijn aangehaald in F. QUILLERE-
MAJZOUB, o.c., p. 193, noot 680 en p. 223, noot 801. Voor het vervolg van de procedure(s), ingeleid 
door verzoeker Casanovas: C.E. (fr.) 28 februari 2001, nr. 229163 (http://www.conseil-etat.fr). Voor de 
casus-Munoz (communication n° 203/1986): zie Sélection de décisions du Comité des droits de 
l’Homme prises en vertu du Protocole facultatif – Volume 3, Nations Unies 2002, CCPR/C/OP/3, 129-
132. In de individual opinions kwam artikel 25 IVBPR (recht van toegang tot het openbaar ambt) aan 
bod. 
1461

 C. SCIOTTI, La concurrence des traités relatifs aux droits de l’homme devant le juge national, 
Bruylant, 1997, p. 37. Met verwijzing naar ‘CDH, 19 juli 1994, communication n° 441/1990, R. 
Casanovas c. France, RUDH, 1994, p. 45.c’. 
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nationale wet de ‘grote’ tucht duidelijk reglementeert en dat betrokkene een verdedigbare 

aanspraak, leze een ‘recht’, heeft op behoud van de betrekking, wat in hoofde van de 

overheid erop kan neerkomen dat ze ‘verplicht’ was om hem in de gelederen te 

behouden.1462 Daarenboven kunnen de motieven van het ontslag onthullen dat een 

‘burgerlijk’ recht van betrokkene aan de orde is: men denke aan de vrijheid van mening, 

van vereniging, om te huwen, enzovoort. Ook dan kan de vordering begrepen worden als 

het betwisten van verplichtingen die betrokkene volgens de tuchtoverheid niet zou 

hebben nageleefd; hij kan hiertegen inbrengen dat hij wel degelijk het ‘recht’ had om zus 

of zo te handelen. Het niet-eerbiedigen van een reglementering die de grondrechten aan 

banden legt, is een andere klassieke wederkerende discussie in tuchtzaken.  

  

743. Wat hoe dan ook wel vaststaat, is het gegeven dat de hoedanigheid van de 

overheid die in tuchtzaken optreedt op grond van haar imperium, in het Casanovas-

leerstuk van ondergeschikt belang was, zoniet ging de kwalificatie ‘politiek’ wellicht 

evengoed op en was artikel 14 IVBPR niet aan de orde geweest. Deze invulling, door het 

Comité voor Mensenrechten, van artikel 14 IVBPR heeft gevolgen voor de geschillen van 

bestuur, inzonderheid het tuchtcontentieux.1463 Zo kan het bestuur een ontslag van 

ambtswege opgelegd hebben wegens het tuchtverleden, waartegen de ontslagen militair 

voor de (Belgische) Raad van State kan inbrengen dat, naar zijn oordeel, deze 

‘verzwarende’ militaire tuchtstraffen onrechtmatig opgelegd werden en in de ‘grote’ tucht 

niet in aanmerking genomen hadden mogen worden.1464 Wanneer de Raad van State, 

bevoegd om het ontslagbesluit te vernietigen, zich in deze ‘grote’ tucht onbevoegd acht 

om bij wijze van exceptie de legaliteit van militaire tuchtstraffen te onderzoeken en deze 

sancties van de ‘kleine’ tucht als het ware neemt voor wat ze zijn zonder zich uit te 

spreken over hun wettigheid, is een controle met volle rechtsmacht wellicht niet aan de 

orde en kan artikel 14 IVBPR, per hypothese van toepassing in de bestuurlijke militaire 

ontslaggeschillen, geschonden zijn.1465 Iets anders dan weer is het te bepalen of 

verzoeker deze akten met individuele draagwijdte naar het oordeel van de Raad van 

                                                 
1462

 IVBPR-controle-organen kunnen daarbij moeilijk zomaar voorbij het gegeven dat artikel 25 IVBPR 
het ius honorum voor ogen heeft – meer hierover zo meteen – . Onoverkomelijk is dat nu ook weer 
niet ingevolge de redelijke termijn-eis als beginsel van behoorlijk bestuur of algemeen rechtsbeginsel. 
1463

 Een tempering: artikel 14, § 3.c IVBPR bepaalt uitsluitend in strafzaken – niet in ‘burgerlijke’ zaken 
– dat eenieder het recht heeft ‘zonder onredelijke vertraging te worden berecht.’ 
1464

 Voor het rijkswachtcontentieux: R.v.St. nr. 70.195, 15 december 1997, Plaetinck. Zie supra, ‘Het 
militair tuchtcontentieux – Demilitarisatie van de rijkswacht en geïntegreerde politiedienst’. Voor een 
ondertussen opgeheven wetsbepaling: zie de wet van 9 juli 1951 houdende het statuut van de 
onderofficieren van het actief kader van de Zeemacht, B.S. 4 augustus 1951; krachtens artikel 12, 6° 
kon het ontslag van ambtswege onder meer uitgesproken worden, nogmaals na advies van een 
onderzoeksraad, in geval van desertie die alleen een tuchtstraf tot gevolg had gehad. Supra, 
‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Een nieuw tuchtstatuut?’. 
1465

 Zie evenwel R.v.St. nr. 47.020, 25 april 1994, Hemeleers. 
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State niet laattijdig betwist heeft, gesteld dat ze rechtstreeks aanvechtbaar waren; we 

komen er zo meteen op terug. Men moet eveneens oog hebben voor het betoog van het 

bestuur dat een tuchtmaatregel opgelegd wordt, niet wegens het tuchtverleden, maar wel 

wegens het feit dat na een reeks tuchtstraffen, de militair plechtig verwittigd was dat hij bij 

de volgende disciplinaire misstap een tuchtmaatregel kon oplopen.1466 

  

744. Er zij voor de volledigheid vermeld dat de sanctie zelf een discussiepunt is in die zin 

dat het de vraag is of het ‘recht’ van het bestuur om vrijheidsbeneming op te leggen en 

de ‘verplichting’ van betrokkene om zich hiernaar te schikken, bij een rechter betwist 

kunnen worden. De rechter, indien al bevoegd, moet zich dus over meer gegevens 

uitspreken dan de feiten die de tuchtoverheid zelf beslecht heeft, namelijk of betrokkene 

zijn disciplinaire verplichtingen niet heeft miskend. Al bij al is dit geen nieuwigheid: het 

tuchtcontentieux voor vrije beroepen is tenslotte onder de hoede van artikel 6 EVRM 

gekomen omdat de mogelijke sancties – bijvoorbeeld een tijdelijk beroepsverbod – 

betrekking hadden op burgerlijke rechten en verplichtingen van de vervolgde persoon. 

 

 

V.IV.V.4. Gelijkheidsbeginsel en illegaliteitsexceptie 

 

745. Artikel 26 IVBPR, de evenknie van het nationaal autonoom gelijkheidsbeginsel, biedt 

ingevolge het Casanovas-leerstuk in beginsel wederom meer interessante perspectieven 

op daadwerkelijke jurisdictionele rechtshulp dan het accessoir EVRM-

gelijkheidsbeginsel.1467 Dit ligt des te meer voor de hand omdat, zoals zonet 

aangegeven, deze verdragsbepaling eveneens uitdrukkelijk voorschrijft: ‘tous sont égaux 

devant les tribunaux et les cours de justice.’ 

 

746. Daaraan voege men ook artikel 25 IVBPR toe in zoverre het onder meer bepaalt: ‘Tout 

citoyen a le droit et la possibilité sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et 

sans restrictions déraisonnables d’accéder dans des conditions générales d’égalité, aux 

fonctions publiques de son pays.’ Het ius honorum krijgt in het IVBPR dus meer dan een 

eervolle vermelding en de combinatie met het autonoom IVBPR-gelijkheidsbeginsel stelt 

ruimere rechtshulp in het vooruitzicht, al is daarmee nog niet gezegd dat het EVRM deze 

aangelegenheid links laat liggen. Er is des te meer sprake van een ruimere 

                                                 
1466

 R.v.St. nr. 185.280, 10 juli 2008, Meyvisch, schorsingsverzoek verworpen. 
1467

 Over artikel 26 IVBPR: F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, Parijs, 
PUF, 2005, p. 260-261, nr. 182. Zwitserland heeft een voorbehoud gemaakt voor artikel 26 IVBPR, te 
lezen ‘en liaison avec d’autres droits contenus dans le présent pacte’. (C. SCIOTTI, o.c., 43). 
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rechtsbescherming omdat artikel 159 van de Grondwet van toepassing is op de militaire 

tuchtstraf en hierbij een afweerrecht instelt dat geen uitvoeringswet behoeft.1468
 

  

747. Aan vragen ontbreekt het dan ook niet. Waarom (nog) een verschil in jurisdictionele 

afhandeling tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht? Waarom met andere woorden de 

rechtsbescherming die de ambtenaren in tuchtzaken toekomt, aan de militairen 

uitsluitend gunnen in de ‘grote’ tucht? Voldoende redenen voor de rechtzoekende militair 

om in het contentieux van de militaire tuchtstraffen voorzichtigheidshalve ook de 

‘autonome’ weg van artikel 26 IVBPR te bewandelen.1469 Het resultaat van deze toetsing 

is te lezen in de afdeling ‘Annulatiecontentieux en gelijkheidsbeginsel’, waarvan de 

bevindingen voor het nationaal gelijkheidsbeginsel, mutatis mutandis, gelden voor het 

autonoom IVBPR-gelijkheidsbeginsel.1470 Een grondwetsconforme invulling van artikel 14 

R.v.St.-wet is dus eveneens IVBPR-conform, althans wat betreft het aandachtspunt van 

de toegang tot een rechter in het raam van betwistingen over burgerlijke rechten en 

verplichtingen.1471 Voor zover nodig kan herhaald worden dat deze invulling erop 

neerkomt in artikel 14 R.v.St.-wet niet meer te lezen wat deze wetsbepaling nu eenmaal 

niet met zoveel woorden voorschrijft, namelijk een jurisdictionele immuniteit voor de 

militaire tuchtstraf. De verleiding is groot om de nadruk te leggen op de combinatie met 

artikel 159 van de Grondwet en het overeenstemmend algemeen rechtsbeginsel. Dit 

gegeven weegt de facto door omdat aldus herinnerd wordt aan de hiërarchie van de 

normen; de iure gaat dit allicht niet op omdat artikel 159 van de Grondwet, opgevat vanuit 

een minimalistische invalshoek, enkel aan de orde is als er sprake is van een 

jurisdictionele procedure; het hoeft geen bijzonder betoog dat toegang tot een rechter 

precies geen verworvenheid is in de ‘kleine’ tucht. 

 

748. De toegang tot een rechter staat in de ‘grote’ tucht daarentegen niet ter discussie. 

Niet uit te sluiten is dat de tuchtmaatregel opgelegd werd ingevolge het tuchtverleden van 

betrokkene, inzonderheid zijn strafverleden in de ‘kleine’ tucht. Derhalve kan de vraag 

aan bod komen over de (jurisprudentële) temporele tempering aan de toepassing van de 

                                                 
1468

 Niets belet de wetgever om het toepassingsgebied van artikel 159 van de Grondwet uit te breiden. 
Zie de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van de Raad van State-wet: ‘artikel 159 van de Grondwet is 
eveneens van toepassing op de in (artikel 14, § 1, 2°) bedoelde akten en reglementen’. B.S. 8 juni 
2007. 
1469

 Over artikel 159 van de Grondwet en het overeenstemmend algemeen rechtsbeginsel: J. 
THEUNIS, ‘De ‘exceptie van onwettigheid’ (artikel 159 G.W.): meer vragen dan antwoorden?’, R.W. 
2007-2008, p. 1266, nr. 1. 
1470

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
1471

 Daarom is nog niet ipso facto voldaan aan de artikelen 5 en 6 EVRM en de overeenstemmende 
IVBPR-bepalingen: dit aandachtspunt vergt een nader onderzoek naar de ‘constitutionele en 
verdragsrechtelijke gevolgen van de militaire procedure’. Zie infra, 'De rechtspraktijk'. 
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illegaliteitsexceptie van artikel 159 van de Grondwet. Oordeelt de Raad van State immers 

niet dat een verzoeker akten met individuele draagwijdte, gesteld dat ze rechtstreeks 

aanvechtbaar zijn, niet onrechtstreeks kan betwisten indien hij niet tijdig om hun 

vernietiging heeft verzocht?1472 Dit is niet het geval in tuchtzaken: het leerstuk van de 

beperkte intrekking – een twistpunt tussen Raad van State en Hof van Cassatie, aan de 

orde zijn de verhoudingen tussen rechtszekerheid en legaliteit – is niet van toepassing op 

tuchtsancties. Dit is des te minder het geval omdat tuchtsancties geen (rechtstreekse) 

rechten verlenen aan derden.1473 Volledigheidshalve zij vermeld dat de toepassing van 

artikel 159 van de Grondwet niet aan de orde is wanneer de tuchtsanctie wordt opgelegd 

door een rechtscollege, wat de militaire tuchtoverheid evenwel nooit is geweest.1474 

 

749. Wetgeving en rechtspraak kunnen evolueren; het recht is tenslotte geen wet van 

Meden en Perzen. Volledigheidshalve vermelden we het arrest-Neuprez.1475 Niet zozeer 

omdat de Raad van State zich bevoegd acht in politionele tuchtzaken. Wel omdat de 

gegevens van de zaak relevant kunnen zijn voor de bespreking van rechtshulp in de 

‘kleine’ tucht.1476 Gebald weergegeven heeft de Raad van State verzoekers betoog 

gevolgd; besluit: schorsing van de tenuitvoerlegging van de blaam. Essentieel in dit 

onderzoek was de bevinding dat ook een lichte sanctie, in casu een blaam, in 

                                                 
1472

 M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, ‘Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel’ in Beginselen 
van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, p. 342, nr. 
450, noot 1389. Zie supra, ‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Artikel 19 Raad van State-wet’. 
Soms lijkt de Raad van State dit leerstuk niet volledig te hebben toegepast: zie R.v.St. nr. 185.188, 4 
juli 2008, Letenre. 
1473

 Over de vraag van derden om inspraak te hebben in de tuchtprocedure: J. STEVENS, ‘Het 
tuchtprocesrecht voor advocaten vernieuwd: de wet van 21 juni 2006’, R.W. 2005-2006, p. 586, noot 
26. Eveneens ‘Un tiers n’a pas intérêt à agir contre une sanction infligée à un fonctionnaire’ in AJDA 
31 juli 2006, 1513-1517, besluiten van Regeringscommissaris R. Keller bij C.E. (fr.) 17 mei 2006, 
Bellanger, nr. 268938. Dit neemt niet weg dat wanneer de tuchtstraf het rechtstreekse gevolg is van 
een klacht, de klager in kennis gesteld kan worden van het dispositief van de beslissing: zie artikel 
424, 4de lid van het Gerechtelijk Wetboek. Sommige rechtsleer oordeelt dat een regelmatige beslissing 
(met individuele draagwijdte) nooit ingetrokken kan worden: P. LEWALLE, Contentieux administratif, 
Larcier, 2008, p. 313, nr. 265. Over het ‘beginsel van de onaantastbaarheid van de definitief door een 
constitutieve administratieve beschikking gevestigde concrete situatie en van de daaruit 
voortvloeiende rechtsverhoudingen’: R.v.St. nr. 188.581, 8 december 2008, Bruggeman. 
1474

 ‘Ook jurisdictionele akten vallen buiten het bereik van artikel 159 van de Grondwet.’ (J. THEUNIS, 
‘De ‘exceptie van onwettigheid’ (artikel 159 G.W.): meer vragen dan antwoorden?’, R.W. 2007-2008, 
p. 1276, nr. 27). 
1475

 R.v.St. nr. 193.333, 15 mei 2009, Neuprez. 
1476

 Verzoeker, politieman sinds 1981, liep op 27 november 2008 een blaam op ingevolge het niet-
waarnemen van een nachtpermanentie waarvoor hij op de valreep werd aangewezen; op dezelfde 
dag werd dan een nieuwe tuchtprocedure ingeleid met het oog op het opleggen van een zware 
tuchtstraf van inhouding van wedde ten belope van 5 % gedurende één maand, dit met de 
verantwoording dat betrokkene (net) een blaam had opgelopen. Niet kunnen, meende verzoeker, die 
een administratief kort geding aanhangig maakte: in het enige middel kaartte hij aan dat men erop uit 
was hem te treffen en hierbij bepaalde verklaringen à décharge te vlot had geweerd; wat het risico tot 
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft, benadrukte hij de weerslag van de blaam op zijn 
loopbaan en de opmerkelijke disciplinaire chronologie; de blaam was met andere woorden ook 
voorwendsel om hem meteen sneller te kunnen straffen. 
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administratief kort geding met succes kan worden betwist om reden dat de 

daaropvolgende nieuwe tuchtprocedure kan uitmonden in een zware tuchtsanctie. 

Voorwaarde was wel dat de blaam een aanvechtbare tuchtsanctie is. Zolang er in 

militaribus geen sprake is van een enige tuchtschaal, is het dus de vraag waarom, 

mutatis mutandis, de sancties van de ‘kleine’ tucht niet aanvechtbaar zouden (moeten) 

zijn; ten slotte loopt de militair hetzelfde risico om later een tuchtmaatregel (van de 

‘grote’ tucht) op te lopen om reden dat hij voordien een militaire tuchtstraf had 

opgelopen.1477 Men drage er derhalve zorg voor om de problematiek van de cumul van 

sancties te onderscheiden van het vraagstuk van de rechtshulp. 

  

750. Essentieel in dit stadium van het onderzoek is dat gezapig vanop de zijlijn wachten 

tot er uitsluitsel is in de voorspelbare ‘grote’ tucht, de facto verantwoord lijkt, omdat men 

zich nu eenmaal aflijnt op de schaarse maar vaste rechtspraak. Nog anders gezegd, de 

militair die procedureel pas in gang schiet wanneer hem een tuchtmaatregel wordt 

opgelegd, treft geen verwijt omdat hij zich aflijnt op de schaarse maar vaste rechtspraak. 

Maar het houdt ook risico’s in, eenmaal de Raad van State de restrictieve invulling van 

de term ‘akte’ van artikel 14 R.v.St.-wet verlaat zonder de restrictieve invulling van artikel 

159 van de Grondwet te verlaten. Betrokkene krijgt dan lik op stuk omdat beslissingen 

van de ‘kleine’ tucht, per hypothese voortaan rechtstreeks aanvechtbaar, als definitief 

beschouwd worden na verloop van de termijn, waarvan sprake in artikel 19 R.v.St.-

wet.1478 

 

  

V.IV.V.5. Recht op goede naam en faam 

 

751. Het EVRM waarborgt niet als dusdanig het recht op de goede naam.1479 Artikel 17, 

§ 1 IVBPR, dat het recht op eer en goede naam ‘waarborgt’, biedt een andere 
                                                 
1477

 Zie supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – Place Royale’ en 'Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – 
Cumul van sancties en jurisdictioneel toezicht'. 
1478

 Artikel 19, 2de lid R.v.St.-wet, ingevoegd bij de wet van 24 maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 
15 september 2006: “De verjaringstermijnen voor de beroepen bedoeld bij artikel 14, eerste lid, nemen 
alleen een aanvang op voorwaarde dat de betekening door de administratieve overheid van de akte of 
van de beslissingen met individuele strekking het bestaan van die beroepen alsmede de in acht te 
nemen vormvoorschriften en termijnen vermeldt.” Men heeft het raden naar het onderscheid tussen 
‘akte’ en ‘beslissing’. Wel zal men na de wet van 15 september 2006 oog hebben voor een nieuw 
voorschrift van artikel 19 R.v.St.-wet: indien aan de verplichting van vermelding van de 
beroepsmogelijkheid niet wordt voldaan, neemt de verjaringstermijn een aanvang vier maanden nadat 
de betrokkene in kennis werd gesteld van de akte of beslissing met individuele strekking. 
1479

 EHRM 24 augustus 1999, Saltuk t. Turkije, verzoek nr. 31135/96. Eveneens ECRM 11 maart 1985, 
Asociacion de aviadores de la Republica, Mata e.a. tegen Spanje, verzoek nr. 10733/84. Voor recente 
rechtspraak: T. HOCHMANN, ‘La protection de la réputation’, Rev. Trim. D.H., 2008, 1171-1190, noot 
bij EHRM, 15 november 2007, Pfeifer t. Oostenrijk. 
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meerwaarde, ditmaal in het annulatiecontentieux van de militaire tuchtstraffen.1480 De 

afzondering na zwaar arrest in een speciaal dienstlokaal te midden van collega’s – 

minstens buiten de diensturen, zoniet het voortdurend opsluiten – stigmatiseert en kan 

afbreuk doen aan dit ‘internationaal’ burgerlijk recht: ook daarom is het IVBPR-recht van 

toegang tot een rechter afdwingbaar. Het recht op eer en goede naam is bovendien een 

‘nationaal’ burgerlijk recht, ook al draagt de gestrafte militair het uniform: er is dus niet 

alleen een recht van toegang tot een nationale instantie, maar in beginsel ook een recht 

van toegang tot een rechterlijke instantie.1481 Hiermee is nog niet gezegd dat elke 

beperking aan het recht op goede naam en faam ipso facto ongeoorloofd is; wel moet in 

beginsel een rechter met volle rechtsmacht hierover gevat kunnen worden.1482  

 

752. Heeft de militair in deelstand ‘normale dienst’ sinds 2005 minder boodschap aan 

deze bevindingen? Zo zou men het kunnen stellen omdat het tuchtreglement van 23 

augustus 2005 de uitvoering van het zwaar arrest prima facie verlicht. Dit neemt niet weg 

dat de militair in een andere deelstand geplaatst kan worden tijdens een buitenlandse 

zending of naar aanleiding van binnenlandse ontwikkelingen; zoals eerder vermeld, moet 

de rechtsbescherming afgestemd zijn op alle mogelijke scenario's. Bovendien kan men 

niet voorbij het gegeven dat het huisarrest ook (on)rechtstreekse gevolgen heeft op het 

familiale leven omdat de uitvoering van deze sanctie beperkingen met zich meebrengt 

voor de gestrafte en zijn familieleden. Minder voor de hand ligt het gegeven dat de 

gestrafte militair er soms niet eens mee gediend is om de arreststraf thuis uit te zetten; 

zijn omgeving zou als het ware onraad ruiken, terwijl hij de straf zedig kan verzwijgen 

door ze ‘vrijwillig’ uit te voeren in de kazerne onder het mom van een onverwachte 

militaire activiteit.1483 Privacy omvat niet enkel het recht op een volwaardig familiaal leven 

– geoorloofde beperkingen niet te na gesproken – , maar ook het recht om niet met zijn 

naaste omgeving te delen wat men niet mededeelbaar acht en zijn eigen goede naam en 

faam kan aantasten. Zo was het voor het EVRM; het is niet anders voor het IVBPR. 

Daarom is nog niet gezegd dat elke beperking aan het recht op privacy ipso facto 

ongeoorloofd is, als al aangenomen wordt dat dit grondrecht aan de orde is; wel moet in 

beginsel een rechter met volle rechtsmacht hierover gevat kunnen worden 

 
                                                 
1480

 Artikel 17 IVBPR: ‘Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.’ 
1481

 Over de invloed van het disciplinair verleden, het diffamerende karakter van de tuchtprocedure en 
de (eventuele) controle van de rechter in het arbeidsrecht: F. DORSSEMONT, ‘De disciplinaire macht 
van de werkgever’ in Actuele problemen van het arbeidsrecht, Intersentia, 2005, 2008 en 228. 
1482

 Naar de letter van de tekst verbiedt artikel 17 IVBPR enkel onwettige beperkingen. 
1483

 Daarom ook ‘verkiezen’ sommigen wellicht de straf van ‘onbezoldigde prestaties’ boven de 
inhouding op bezoldiging, omdat deze laatste nu eenmaal verschijnt op de loonfiche. 
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753. Deze specifieke meerwaarde van artikel 17 IVBPR boet aan belang in, eenmaal 

ook het EHRM aanneemt dat tuchtsancties een rechtstreekse weerslag (kunnen) hebben 

op de eer en goede naam en derhalve onder het toepassingsgebied van het burgerlijk 

luik van artikel 6 EVRM (kunnen) vallen (omdat er sprake is van een ‘klassiek’ burgerlijk 

recht). Zo zag P. LAMBERT het in ieder geval voor het tuchtcontentieux van de vrije 

beroepen: ‘Il n’a jamais été contesté qu’un droit moral constitue un droit d’une telle 

nature et il faut admettre qu’il mérite au moins une protection égale à celle accordée à la 

protection d’un droit patrimonial. On peut donc légitimement attendre de la nouvelle Cour 

européenne qu’elle abandonne tôt ou tard cette restriction, car une sanction disciplinaire 

mineure est certes sans incidence sur le droit d’exercer la profession, mais porte 

néanmoins atteinte à l’honneur de celui qui en est l’objet et donc à un droit moral que la 

Cour européenne elle-même range parmi les droits civils'.1484 Er is als het ware, a fortiori, 

sprake van ‘grondrechten’, zo men het recht op de goede naam ook kan onderbrengen in 

het grondwettelijk recht op privacy.1485 

 

754. Het tuchtcontentieux van de vrije beroepen is vergelijkbaar met dat van de militaire 

tuchtstraffen, wat betreft het recht van toegang tot een rechter, met andere woorden de 

harde kern van artikel 6 EVRM; vergelijkbaarheid impliceert overigens niet dat een 

verschil in behandeling ipso facto ongeoorloofd is. Wat de toegang tot een rechter in de 

‘kleine’ tucht betreft, is een jurisdictionele onschendbaarheid van de militaire tuchtstraf 

des te minder te verantwoorden: het klassiek nationaal 'burgerlijk' recht op eer en goede 

faam is immers aan de orde wegens de huidige vrijheidsberovende of -beperkende 

tuchtsancties.1486 We beantwoorden dan ook bevestigend de vraagstelling van R. 

ERGEC: ‘Il reste que de larges pans du contentieux disciplinaire de la fonction publique 

demeurent soustraits aux garanties de la (CEDH), ce que la doctrine n’a pas manqué de 

regretter. Les sanctions disciplinaires n’affectent-elles pas l’honneur ou la réputation du 

fonctionnaire? Ne sont-elles pas susceptibles d’atteindre ses droits patrimoniaux? N’y a-

                                                 
1484 P. LAMBERT, La Belgique devant la Cour européenne des droits de l’homme, Nemesis, 2003, 59-
60. 
1485

 ‘Het grondwettelijk recht op privacy bestaat op zichzelf en heeft een zelfstandige inhoud. Dit 
betekent dat er in beginsel geen ‘uitvoeringswetten’ nodig zijn: particulieren hebben een subjectief 
recht op privacy op basis van het grondwetsartikel en kunnen zich op het grondwetsartikel beroepen 
om het recht af te dwingen.’ (J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, 
Brugge, die Keure, 2007, p. 456, nr. 673). 
1486

 Het recht op de goede naam is in beginsel een burgerlijk recht zonder dat de klager daarom een 
pecuniaire vergoeding moet nastreven: EHRM 28 september 2004, Irena Pieniazek t. Polen, verzoek 
nr. 62179/00. Zie eveneens EHRM (beslissing) 10 april 2007, Fauconnier t. Griekenland, verzoek nr. 
5332/05. 
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t-il pas là matière à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil? Une 

évolution jurisprudentielle en ce sens n’est pas à exclure’.1487 

  

755. Aangenomen wordt dat iedere vorm van ‘naming and shaming’ stuit op de 

onneembare hindernis van de onschuldpresumptie en in de regel in strijd is met artikel 6 

EVRM.1488 Dit is inderdaad het geval, maar hierbij wordt dan wel verondersteld dat er 

sprake is van een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM; dit laatste is in beginsel 

niet het geval in ‘klassieke’ tuchtzaken. Een uitzondering hierop zijn tuchtstelsels die 

gekenmerkt worden door vrijheidsbenemende sancties; hét voorbeeld is uiteraard het 

even ‘klassiek’ militair tuchtrecht.1489 Om alle misverstanden te vermijden, verduidelijken 

we dat morele sancties, zoals de vermaning of de waarschuwing, het recht op de goede 

naam en faam in beginsel niet rechtstreeks aantasten, tenzij ze aan derden 

bekendgemaakt worden of door de media aangehaald en besproken worden.1490 Dit 

neemt dan weer niet weg dat elke sanctie, hoe klein ze ook moge zijn, van aard is om 

minstens toch het eergevoel te krenken: zo is het in formele strafzaken, en het is niet 

anders in formele tuchtzaken.1491 

 

                                                 
1487

 R. ERGEC, ‘Le droit disciplinaire et les droits de l’homme’, Rev. dr. U.L.B. 1991-4, 40. 
1488

 F. MICHIELS en B. DE WAARD, Rechterlijk toetsing van bestuurlijke punitieve sancties, Den 
Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 56. 
1489

 De opheffing van vrijheidsberovende tuchtstraffen vermindert niet noodzakelijk het belang van het 
Engel-leerstuk: zo kunnen nieuwe sancties, zoals een (beduidende) maximale geldboete of inhouding 
op de wedde, beantwoorden aan de Engel-criteria. Dit geldt, mutatis mutandis, voor artikel 14 IVBPR. 
1490

 Over de morele sancties: J. PRALUS-DUPUY, 'L'applicabilité de l'article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux contentieux disciplinaires: état des lieux', 
R.F.D.A. 2008, 321. 
1491

 Men notere dat artikel 443 Wetboek Strafvordering enkel in herziening van in kracht van gewijsde 
gegane veroordelingen in criminele of correctionele zaken voorziet. Wat betreft de politiezaken, zag de 
wetgever het anders, wat uiteraard niet wegneemt dat er wel sprake was geweest van tussenkomst 
van een strafrechter, in beginsel de politierechter. De geoorloofdheid van de beperking is betwistbaar. 
‘Uit de parlementaire bespreking van de wet van 18 juni 1994 blijkt dat het geringe belang van een 
politiestraf, en wanneer het een gevangenisstraf betreft, de korte duur ervan, de verantwoording 
vormen voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de herziening (…). Noch met deze door de 
wetgever en de rechtspraak van het Hof van Cassatie uitgewerkte regeling, noch met de juridische 
verantwoording door de uitsluiting van de politiestraf kan worden ingestemd. Gelijk welke straf, hoe 
klein ze ook moge zijn, is van aard om minstens toch het eergevoel te krenken. Naast de morele straf 
kan zelfs een kleine straf belangrijke vermogensrechtelijke gevolgen teweegbrengen. Wanneer 
achteraf blijkt dat er een gerechtelijke dwaling is gebeurd en dat ten onrechte een veroordeling werd 
uitgesproken, kan geen enkele beperking op de herzieningsmogelijkheid worden aanvaard wanneer 
die restrictie zou worden gebaseerd op de zwaarte van de uitgesproken straf.’ (A. VAN OEVELEN, De 
overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht, Maklu, 1987, p. 305, nr. 281, 
noot 195). 
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V.IV.VI Doorwerking van de Engel- en Pellegrin-leerstukken 

 
De wetgever kan met het oog op een betere overeenstemming met het EVRM sleutelen aan de 
tuchtprocedure en de rechtshulp: denken we aan het afschaffen van vrijheidsberovende straffen, 
het opheffen van het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht door het opnemen van militaire 
tuchtstraffen en tuchtmaatregelen in een geheel van (aanvechtbare) tuchtsancties, waarom niet 
het instellen van volwaardige disciplinaire rechtscolleges.  
 
Ook de nationale rechter kan zijn rechtspraak bijsturen in een gelijkaardig streven naar betere 
overeenstemming met het EVRM en de EHRM-rechtspraak.  
 
Ten slotte kan ook het Europees Hof (EHRM) zijn rechtspraak bijsturen; hierbij rijst dan de vraag 
naar de doorwerking van de Engel- en Pellegrin-leerstukken. 
 
Het EHRM-contentieux inzake Turkse militaire tuchtmaatregelen (2000-2002) wijst uit dat de 
disciplinair gestrafte militair oog moet hebben voor het besluit dat, al bij al, er slechts sprake is 
van een zuivere tuchtzaak en de mogelijke schending van de artikelen 8, 9, 10 of 11 EVRM 
derhalve niet aan de orde is. Artikel 6 EVRM is dan evenmin aan de orde en de grief van de 
mogelijke schending van artikel 13 EVRM is evenzeer niet-ontvankelijk. 
 
Een procedure die tot ontslag van ambtswege kan leiden, is geen strafvervolging in de zin van 
artikel 6 EVRM, aldus nog het EHRM. Wellicht koren op de molen van voorstanders van het 
leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van militaire tuchtstraffen: waarom zou het anders 
moeten zijn in de ‘kleine’ tucht, waar de militair ’slechts’ vrijheidsbeperkende tuchtstraffen of 
hooguit ‘beperkte’ vrijheidsberovende sancties kan oplopen? 
 
Zoals het arrest-Engel (1976) aan het begrip ‘strafvervolging’ een variabele autonome invulling 
geeft die oog heeft voor de specificiteit van het militair ambt, werkt het leerstuk van het arrest-
Pellegrin (1999) door voor het ‘burgerlijk’ luik van artikel 6 EVRM en is de deur van de toegang tot 
een rechter slechts op een kier gezet. De hoedanigheid van militair lijkt – ook buiten het 
tuchtcontentieux lato sensu (d.w.z. tuchtstraffen en tuchtmaatregelen) – een haast 
onoverkomelijk gegeven om de aanspraak op een jurisdictionele tussenkomst te kunnen 
verzilveren. 
 

 

 

V.IV.VI.1.  Vooruitzichten 

 

756. In de vorige afdelingen werd geschetst hoe in de nieuwe EHRM-procedure – met 

andere woorden zonder tussenkomst van de ondertussen opgeheven Commissie – het 

Europees Hof aankeek tegen de toepassing van artikel 6, 1ste lid EVRM wanneer er 

sprake was van beslissingen in het tuchtcontentieux lato sensu, d.w.z. met inbegrip van 

de betwisting van een statutaire maatregel zoals het ontslag van ambtswege. De 

militairen hadden in de 'kleine' tucht aan het Pellegrin-leerstuk weinig boodschap en er 

was geen aanwijzing om te besluiten tot een meerwaarde van het Engel-leerstuk buiten 

het contentieux van de vrijheidsberovende sancties.  
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757. Eenmaal de EVRM- en IVBPR-waarborgen bepaald waarop de disciplinair 

vervolgde militair aanspraak kan maken en ze desgevallend kan verzilveren, is het 

zoeken naar de constitutionele en verdragsrechtelijke gevolgen van de kwalificatie van 

de militaire tuchtvordering. Zoals bij de afbakening van de onderzoeksmethode 

aangekondigd, kan deze slotvraag pas met kennis van zaken beantwoord worden, 

eenmaal onderzocht hoe de aangelegenheid van de strafrechtsbedeling waarvan sprake 

in artikel 12 van de Grondwet, zich verhoudt tot de bepalingen over de jurisdictionele 

bevoegdheidsverdeling inzake geschillen over burgerlijke en politieke rechten, zoals de 

artikelen 144 en 145 van de Grondwet.1492 

 

758. Er zijn evenwel nog andere aandachtspunten te onderzoeken in het verlengde van 

de bevindingen over de ‘strafvervolging’ en de ‘betwistingen over burgerlijke rechten en 

verplichtingen’. Wat na een wijziging van de nationale wetgeving? Is de invulling van de 

artikelen 5, 6 en 13 EVRM niet voor wijziging of verfijning vatbaar? Telkenmale komt de 

doorwerking van de Engel- en Pellegrin-leerstukken aan bod. De wetgever kan met het 

oog op een betere overeenstemming met het EVRM sleutelen aan de tuchtprocedure en 

de rechtshulp: denken we aan het afschaffen van vrijheidsberovende straffen, het 

opheffen van het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht door het opnemen van 

militaire tuchtstraffen en tuchtmaatregelen in een enig scala van (aanvechtbare) 

tuchtsancties, waarom niet het instellen van disciplinaire rechtscolleges. De nationale 

rechter kan de rechtspraak bijsturen in een streven naar een betere overeenstemming 

met het EVRM en de EHRM-rechtspraak. Last but not least, het EHRM zelf kan zijn 

rechtspraak bijsturen; hierbij rijst dan de vraag naar de doorwerking van de Engel- en 

Pellegrin-leerstukken. 

 

759. Na de opheffing, op 1 januari 2004, van de militaire rechtbanken in vredestijd zien 

we de wetgever het militair tuchtcontentieux nog niet toevertrouwen aan strafrechtbanken 

van gemeen recht; de lege ferenda behoort de opheffing van de ontdubbeling van de 

tuchtsancties wel tot de mogelijkheden.1493 Zo geschiedde ondertussen in België voor 

een ander onderdeel van de Gewapende Macht, namelijk de rijkswacht; van een enige 

tuchtschaal is eveneens sprake in de Luxemburgse en Franse krijgsmacht, 

respectievelijk sinds 1979 en 2005.1494 Vraag is of de meerwaarde van het IVBPR, meer 

bepaald het burgerlijk luik van artikel 14 IVBPR, ten aanzien van het EVRM niet afneemt, 

                                                 
1492

 Zie supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafrechtsbedeling’. 
1493

 Het vraagstuk van de overeenstemming van een tuchtregime met vrijheidsberovende straffen met 
het EVRM kwam aan bod bij het aannemen van de tuchtwet van 14 januari 1975. Zie supra, 
‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – De Belgische Tuchtwet’. 
1494

 Supra, ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Luxemburg’ en ‘Tuchtstraffen en krijgsmacht – Frankrijk’. 
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eenmaal militaire tuchtstraffen en tuchtmaatregelen opgesomd zijn in een enige schaal 

van aanvechtbare sancties. Houdt artikel 6 EVRM immers niet in dat men bij het bepalen 

van het recht van toegang tot een rechter oog moet hebben voor de maximale 

sanctie?1495 In het arrest-Azinas heeft het EHRM geoordeeld dat de straf van afzetting 

van een ambtenaar met verlies van pensioenrechten artikel 1 van het Eerste Protocol 

schond.1496 Als het onderscheid tussen een geschil over een eigendomsrecht en een 

geschil over een burgerlijk recht vervaagt – tenslotte is het eigendomsrecht een klassiek 

burgerlijk recht – , kan men dan niet aannemen dat artikel 6 EVRM ‘logischerwijze’ 

eveneens van toepassing is, eenmaal alle tuchtmaatregelen opgenomen in een enige 

schaal van blaam tot en met afzetting?1497 Als dit het geval is en alle sancties inderdaad 

aanvechtbaar zijn voor een rechter, is er allicht sprake van een beduidende correctie aan 

het Pellegrin-leerstuk. 

 

 

V.IV.VI.2. Het Turkse militair tuchtcontentieux 

 

760. Niets is minder waar, zoals blijkt uit verscheidene arresten waarin het EHRM in de 

jaren 2000-2002 uitspraak deed over klachten van Turkse militairen, afgezet en 

                                                 
1495

 ‘Het loutere feit dat de wet de mogelijkheid schept dat de tuchtrechtelijk vervolgde persoon bestraft 
wordt met enige sanctie die bepalend is voor burgerlijke rechten en verplichtingen, is voldoende om 
artikel 6, lid 1, op het geschil toepasselijk te maken. Is een dergelijke sanctie mogelijk, dan heeft het 
verder geen belang of de ten laste gelegde feiten ernstig of niet zijn: de tuchtrechter dient immers de 
volledige vrijheid te bewaren om elke mogelijke sanctie toe te passen, met als gevolg dat de 
tuchtrechtelijke vervolgde persoon de procedurele waarborgen dient te genieten, die met de zwaarste 
sanctie overeenstemmen.’ (P. LEMMENS, Geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen, 
Kluwer, 1989, p. 93-94, nr. 68). Dit geldt, mutatis mutandis, voor procedures waar het luik 
‘strafvervolging’ (‘criminal charge’) van artikel 6 EVRM uit hoofde van de maximumsanctie, met andere 
woorden ‘l’enjeu initial’ (‘at stake’), van toepassing kan zijn. 
1496

 EHRM 20 juni 2002, Azinas t. Cyprus. Dit arrest werd aangehaald in R.v.St. nr. 167.662, 9 februari 
2007, Dolinsky, met de overweging dat in het interne recht niet de Raad van State, maar de burgerlijke 
rechter uitspraak doet over geschillen over pensioenrechten; aan de orde was een ontslag van 
ambtswege van een lid van de Brusselse politie. Zie evenwel EHRM 5 februari 2007, Varvarovsky t. 
Tsjechië, verzoek nr. 29086/05, waarbij het Hof herinnerde dat ‘le droit à une pension n’est pas 
comme tel garanti par la Convention’. Artikel 14 EVRM kan desalniettemin een meerwaarde bieden: 
zie EHRM 26 november 2002, Buchen t. Tsjechië, verzoek nr. 36541/97, aangehaald in A. GOMEZ 
HEREDERO, La sécurité sociale comme droit de l’homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2007, 37-
38; schorsing van de uitbetaling van een militair pensioen aan een voormalig militaire rechter, dit in 
omstandigheden die verschilden voor andere categorieën van militairen; schending van artikel 14 
EVRM, in samenhang beschouwd met artikel 1 van het Eerste Protocol. 
1497

 Voor een voorbeeld van de toepassing van artikel 6 EVRM buiten het toepassingsgebied van 
artikel 1 van het Eerste Protocol: EHRM 18 mei 2006, Arvanitaki-Roboti e.a. t. Griekenland, verzoek 
nr. 27278/03. Aan de orde was een betwisting over het al dan niet uitbetalen van overuren van 
geneesheren in een openbaar ziekenhuis. In de dissenting en concurrent opinions werd nader 
onderzocht in welke mate eisen tot morele schadevergoeding ingewilligd konden of moesten worden, 
gelet op de eventuele collectieve aard van de verzoeken. Eveneens EHRM 9 december 2004, 
Predojevic e.a. t. Slovenië, verzoeken nr. 43445/98 e.a., pensioengeschil van gewezen militairen, 
artikel 6 EVRM van toepassing, maar grief kennelijk ongegrond. 
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desgevallend vroegtijdig op rust gesteld ‘pour actes d’indiscipline et conduite immorale’ 

door de Hoge Militaire Raad.1498 De bespreking ervan overstijgt het straf(proces)rechtelijk 

luik van artikel 6 EVRM, al besteedt het EHRM er ook een gedegen aandacht aan de 

doorwerking van het Engel-leerstuk.1499 De klagers hadden deze maatregelen opgelopen, 

soms na tuchtstraffen of strafvervolgingen, wegens hun deelname aan activiteiten van 

fundamentalistische organisaties of het aannemen van een levenswijze die veel oog had 

voor het fundamentalistische gedachtegoed. Een commissie van negen militairen 

oordeelde dat de militaire tucht geschonden was en besloot dat betrokkenen afgezet 

moesten worden of vroegtijdig op pensioen gesteld worden. De Hoge Militaire Raad 

betrok deze adviezen in de besluitvorming waarvoor de Turkse Grondwet een 

jurisdictioneel toezicht uitsloot.1500 Voor het EHRM betoogden klagers dat bepalingen van 

het EVRM geschonden waren; de ene klacht omvatte al meer grieven dan de andere: 

enerzijds de schending van artikel 9 EVRM omdat ze afgezet waren wegens hun 

religieuze overtuigingen, anderzijds de schending van de artikelen 6 en 13 EVRM 

wegens het uitblijven van daadwerkelijke rechtshulp. Ze riepen eveneens de schending 

van artikel 7 EVRM in omdat ze afgezet werden zonder dat een bestuurlijke of 

strafrechterlijke sanctie was opgelegd.1501 

 

761.  Het EHRM wees stelselmatig de klachten af. Wat de mogelijke schending van 

artikel 9 EVRM betreft, oordeelde het Hof dat er geen sprake was van inmenging in de 

uitoefening van de vrijheid van godsdienst die klagers hadden kunnen belijden; verder 

ook dat de Hoge Militaire Raad terecht had kunnen besluiten tot de schending van de 

militaire tucht; deze grief was derhalve kennelijk ongegrond. Het Hof achtte de grieven 

van de beweerde schending van de artikelen 6, 7 en 13 EVRM ongegrond: er was geen 

sprake van ‘strafvervolging’ of ‘betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen’, 

                                                 
1498

 EHRM 11 september 2001, Tepeli e.a. t. Turkije, 9 oktober 2001, Beyzadeoglu, Can e.a. t. Turkije. 
Voor gelijkaardige beslissingen: EHRM 5 maart 2002, Fidan t. Turkije, verzoek nr. 34537/97, 4 juli 
2000, Erez t. Turkije, verzoek nr. 40752/98, in dit laatste geval was alleen de mogelijke schending van 
de artikelen 6 en 13 EVRM aan de orde. In de beslissing van 4 juli 2000, Y.G. t. Turkije (verzoek nr. 
40688/98) was verzoeker officier-arts. 
1499

 In de zaak-Linde Falero, een ontslagen personeelslid van de Guardia Civil, ging het EHRM niet 
nader in op het Engel-leerstuk: ‘La Cour relève que les griefs du requérant se réfèrent à la procédure 
disciplinaire dont il a fait l’objet. D’emblée, la Cour estime que la sanction de révocation des forces de 
la Garde Civile, infligée au requérant, ne ressortit pas à la matière pénale au sens de l’article 6 de la 
Convention.’ (EHRM 22 juni 2000, Linde Falero t. Spanje, verzoek nr. 51535/99). 
1500

 Artikel 125 Turkse Grondwet luidt - in Franse vertaling - : ‘La voie de recours est ouverte contre 
tous les actes et décisions de l’administration. Les actes du président de la république relevant de sa 
seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.’ 
1501

 Voor een verzoek waarin de schending van de artikelen 6, 7, 9 en 13 EVRM was opgeworpen: 
EHRM 5 maart 2002, Davuter t. Turkije, verzoek nr. 38918/97. Het Hof verwees naar de arresten 
inzake Kalac (1 juli 1997) en Tepeli (12 juni 2001 en 11 september 2001). 
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derhalve was artikel 7 evenmin van toepassing, artikel 13 EVRM was niet aan de orde en 

de grief van de schending van de godsdienstvrijheid was niet verdedigbaar.1502  

 

762. Voor een beter begrip geven we de beoordeling van het Hof in extenso weer in het 

arrest-Tepeli. 

‘ a) Sur l’existence d’une « accusation en matière pénale » 

La Cour relève qu’en l’espèce les requérants ont été révoqués d’office par un organe militaire 

pour actes d’indiscipline en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. Elle 

rappelle à cet égard qu’elle a déjà eu à se prononcer sur un problème analogue dans deux 

affaires relatives à la discipline militaire (arrêt Engel et autres précité) et au maintien de l’ordre 

dans le contexte carcéral (arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80). 

Tout en reconnaissant aux Etats le droit de distinguer entre droit pénal et droit disciplinaire, la 

Cour s’est réservé le pouvoir de s’assurer que la frontière ainsi tracée ne porte pas atteinte à 

l’objet et au but de l’article 6. Elle utilisera en l’espèce les critères qui se dégagent sur ce point de 

sa jurisprudence constante (voir, entre autres, les arrêts Engel et autres précité, pp. 34-35, §§ 81-

82, et Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, § 50): il importe d’abord de 

savoir si le texte définissant l’infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d’après la 

technique juridique de l’Etat défendeur; il y a lieu d’examiner ensuite, eu égard à l’objet et au but 

de l’article 6, au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats contractants, la nature de 

l’infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé. 

En l’occurrence, d’après la législation turque, les actes d’indiscipline et la conduite immorale 

reprochés aux requérants tombent sans nul doute sous le coup de textes appartenant au droit 

disciplinaire.  

Quant à la nature de la sanction, la Cour rappelle que « les sanctions disciplinaires ont en général 

pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes de particuliers, des règles de 

comportement propres à ces derniers » (voir l’arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990 …).  

Eu égard à ses considérations quant à l’examen de l’article 9 de la Convention, la Cour relève qu’en 

l’espèce la sanction de révocation infligée aux requérants se situe dans le domaine de la discipline 

requise dans les forces armées et ne s’adresse qu’à un groupe déterminé doté d’un statut 

particulier. Dès lors, la Cour conclut que la décision de révocation ne saurait passer pour une 

sanction pénale imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction » au sens de l’article 6 

§ 1 de la Convention (voir, entre autres, Batur c. Turquie (déc.), n° 38604/97, 4.7.2000; Erbek c. 

Turquie (déc.), n° 38923/97, 4.7.2000; Duran c. Turquie (déc.), n° 38925/97, 4.7.2000; Durgun c. 

Turquie (déc.), n° 40751/98, 4.7.2000; Denden et autres c. Turquie (déc.), n° 40754/98, 4.7.2000). 

b) Sur l’existence de « contestations » relatives à des droits « de caractère civil » 

                                                 
1502

 Deze beoordeling van de grief van de schending van de vrijheid van godsdienst overtuigt niet. Het 
Hof was om analoge redenen evenmin overtuigend in de zaak EHRM 23 juni 1997, Kalaç t. Turkije. 
Aangehaald supra, ‘Betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen’. 
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La Cour se réfère à cet égard à son arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999 ([GC], 

n° 28541/95, CEDH 1999-VIII) par laquelle elle a relevé : 

« Par conséquent, la Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la 

Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de 

l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée 

de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste 

de telles activités est constitué par les forces armées et la police. » 

Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et il s’ensuit que ce grief est 

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, 

et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 

Sur l’article 7 de la Convention 

La Cour note que cette disposition consacre le principe de légalité des délits et des peines et 

prohibe également la rétroactivité de la loi pénale (voir l’arrêt Kokkinakis précité, p. 22, § 52). Au 

vu de ses considérations ci-dessus quant à l’applicabilité de l’article 6, la Cour estime que l’article 

7 n’est pas applicable en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également 

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, 

et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 

Sur l’article 13 de la Convention 

La Cour rappelle que l’article 13 exige un recours effectif pour les seules plaintes que l’on peut 

estimer ‘défendables’ au regard de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Powell et Rayner c. 

Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 127, p. 14, § 31). Eu égard à ses conclusions ci-

dessus quant à la violation alléguée de l’article 9 de la Convention, la Cour estime que les 

allégations des requérants sur ce point ne sauraient être considérées comme un grief défendable 

au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 13 

de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également 

manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 

35 § 4.’ 

 

763. Essentieel in dit onderzoek over de toegang tot een rechter in de ‘kleine’ tucht zijn 

volgende bevindingen. Artikel 6, 1ste lid EVRM verleent ook in het tuchtcontentieux lato 

sensu, d.w.z. tuchtmaatregelen inbegrepen, minder waarborgen dan artikel 14 IVBPR; 

deze laatste waarborgt immers een recht van toegang tot een rechter in het 

ambtenarencontentieux, aldus het Casanovas-leerstuk.1503 Verder moet artikel 13 EVRM 

op oordeelkundige wijze ingeroepen worden: aan klager om aannemelijk te maken dat 

                                                 
1503

 Supra, ‘Meerwaarde van het IVBPR’. 
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rechten en vrijheden, gewaarborgd door het EVRM, geschonden (kunnen) zijn; wanneer 

de overheid voor het EHRM aannemelijk maakt dat er enkel sprake is van militaire tucht 

stricto sensu, kijkt klager vaak aan tegen het besluit dat ook de artikelen 8, 9 of 10 EVRM 

niet aan de orde zijn. Ten slotte staat het EHRM niet stil bij de zwaarte van de sanctie; 

enige motivering had nochtans niet misstaan, zeker wanneer men leest in de ECRM-

beslissing-Saraiva da Carvalho (1981): ‘(la Commission) relève que la peine infligée au 

requérant – mise en réserve obligatoire – n’était pas la plus sévère de celles prévues 

dans le Règlement de discipline militaire pour les infractions en question. Il aurait pu faire 

l’objet d‘une peine de mise en retraite obligatoire (‘reforma compulsiva’) ou être relevé 

définitivement de ses fonctions (‘separaçao de serviço’)’.1504  

  

764. De militair die in deze Portugese ECRM-beslissing meende te kunnen lezen dat het 

strafprocesrechtelijk luik van het EVRM zich (sindsdien) ontfermde over de ‘grote’ tucht, 

is na kennisname van deze recente EHRM-rechtspraak over het Turkse disciplinair 

contentieux, had het wellicht verkeerd voor: een procedure die tot het ontslag van 

ambtswege kan leiden, was nu eenmaal geen strafvervolging in de zin van artikel 6 

EVRM. Wellicht koren op de molen van voorstanders van het leerstuk van de 

jurisdictionele immuniteit van militaire tuchtstraffen: waarom zou het anders moeten zijn 

in de ‘kleine’ tucht, waar de militair ‘slechts’ vrijheidsbeperkende tuchtstraffen of hooguit 

vrijheidsberovende sancties met een beperkt quantum kan oplopen? 

 

765. In 2002 sloot het EHRM een andere rits dossiers af, ingediend door Turkse 

militairen die er, naar het oordeel van het bestuur, een eerder fundamentalistisch 

gedachtegoed op nahielden en uit de krijgsmacht waren ontslagen wegens disciplinair 

wangedrag.1505 Ze voerden voor het Europees Hof aan dat deze tuchtmaatregel gegrond 

was op hun geloofsovertuiging en niet in overeenstemming te brengen was met onder 

meer de vrijheid van godsdienst en het recht op eerbiediging van het privéleven; 

sommigen voerden ook aan dat de artikelen 6 en/of 13 EVRM geschonden waren.  

 

766. In een eerste reeks beslissingen oordeelde het Hof dat er van schending van artikel 

6 EVRM geen sprake was: enerzijds kwam de specifieke tuchtmaatregel niet in 

aanmerking voor de kwalificatie van ‘strafvervolging’ – verzoekers waren overigens 

                                                 
1504

 Com. EDH, req. N° 9208/80, Saraiva de Carvalho c. Portugal, 10/07/1981, D.R., 26, p. 262’, 
Aangehaald supra, ‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
1505

 EHRM 3 oktober 2002, Celikates e.a. t. Turkije, verzoek nr. 45824/99, Pektas t. Turkije, verzoek nr. 
39682/98, Soysever t. Turkije, verzoek nr. 39826/98, O.Ö. t. Turkije, verzoek nr. 42137/98, Kayseri t. 
Turkije, verzoek nr. 46643/99. Zie eveneens EHRM 8 juli 2003, Sen t. Turkije, verzoek nr. 45824/99, 6 
februari 2003, Akbulut t. Turkije, verzoek nr. 45624/99. 
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vrijwillig toegetreden tot de krijgsmacht – ; anderzijds kon men aannemen dat klagers 

wegens hun functie en verantwoordelijkheden deelnamen aan de uitoefening van het 

openbaar gezag ‘aiming at safeguarding the general interests of the State’.1506 Eenmaal 

artikel 6 EVRM niet aan de orde bevonden, was artikel 14 EVRM het evenmin, al 

verduidelijkte het Hof dat dit wel zo had kunnen zijn zonder dat artikel 6, eenmaal van 

toepassing verklaard, geschonden moest zijn.1507 Exit eveneens de grief van de 

mogelijke schending van artikel 7 EVRM, het legaliteitsbeginsel in strafzaken.1508 Verder 

was de betwiste tuchtmaatregel niet van aard om de grief van de schending van artikel 3 

EVRM te ondersteunen.1509 In enkele casussen oordeelde het Hof dat artikel 6 EVRM 

niet aan de orde was, dit met verwijzing naar de arresten-Engel, -Kalac en -Pellegrin, om 

daarna te besluiten dat de grief van de schending van artikel 13 EVRM het derhalve 
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 EHRM 7 november 2000, Celikates e.a. t. Turkije, verzoek nr. 45824/99. Zie eveneens EHRM 5 
december 2000, O.Ö. t. Turkije, verzoek nr. 42137/98, Önce t. Turkije, verzoek nr. 45627/99, Baspinar 
t. Turkije, verzoek nr. 45631/99. 
1507

 EHRM 15 mei 2001, Özcan t. Turkije, verzoek nr. 44199/98. Deze klager voerde eveneens de 
schending van artikel 1 van het Eerste Protocol aan omdat hij na het ontslag geen aanspraak kon 
maken op een tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Het Hof achtte ook deze grief kennelijk 
onontvankelijk, namelijk ‘inadmissible ratione materiae within the meaning of Article 35 §§ 3 and 4 of 
the Convention’. Later zag het Hof het anders: ‘Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, 
le requérant allègue que du fait de sa révocation il a été privé du bénéfice des services de la sécurité 
sociale accordés aux militaires. A supposer que « le droit de bénéficier des services de la sécurité 
sociale » constitue un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour relève que le 
requérant, qui a travaillé plus de vingt-cinq années dans l’armée, y a droit, en vertu de l’article 327 de 
la circulaire concernant le service interne des forces armées turques. Il s’ensuit que ce grief est 
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément 
à l’article 35 § 4.’ (EHRM (beslissing) 4 juni 2002, Kahramanyol t. Turkije, verzoek nr. 38385/97). In 
Belgische ambtenarenzaken raadplege men EHRM (beslissing) 9 maart 2006, Laloyaux t. België, 
verzoek nr. 73511/01: ‘La Cour rappelle que le requérant se verra reconnaître un droit à pension pour 
les années de travail effectuées au sein de la fonction publique et que l’article 1 du Protocole n° 1 ne 
saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé, motifs pour 
lesquels le grief tiré de cette disposition a été déclaré manifestement mal fondé. Dans ces conditions, 
le grief, tel qu’il a été présenté par le requérant, n’est pas ‘défendable’ aux fins de l’article 13 de la 
Convention. La Cour constate par ailleurs que, lorsque la pension du requérant sera déterminée sur 
base du régime de pension du secteur privé, celui-ci aura à sa disposition un recours devant les 
juridictions du travail pour contester la décision ainsi prise. Il s’ensuit que ce grief est également 
manifestement mal fondé.’ 
1508

 Zie eveneens EHRM (beslissing) 3 april 2007, Karaduman t. Turkije, verzoek nr. 41296/04, 
Tandogan t. Turkije, verzoek nr. 41298/04: ‘Il ne fait aucun doute que les sanctions disciplinaires 
infligées à la requérante se situent dans le domaine de la discipline et ne peuvent être qualifiées de 
peines résultant d’une condamnation au pénal. Par conséquent, l’article 7 n’est pas applicable en 
l’espèce.’ Verzoekers, lid van het onderwijzend personeel, hadden tevergeefs bij administratieve 
rechtscolleges hun ontslag betwist dat verantwoord was door hun weigering om zonder hoofddoek te 
werken. 
1509

 'The applicants’ grievance resulting from their discharge from the army does not attain the 
minimum level of severity which amounts to degrading treatment within the meaning of article 3 of the 
Convention.’ EHRM 7 november 2000, Celikates e.a. t. Turkije, verzoek nr. 45824/99. In een 
beslissing van 5 maart 2002 besloot het Hof op andere gronden tot de onontvankelijkheid van het 
middel, ontleend aan de mogelijke schending van artikel 3 EVRM: na de toepassing van artikel 6 
EVRM afgewezen te hebben – aan de orde was nogmaals een ontslag van ambtswege van een 
Turkse militair – , oordeelde het Hof dat ‘les faits de la cause n’appellent aucun examen séparé sous 
l’angle de l’article 3 de la Convention’. EHRM 5 maart 2002, Fidan t. Turkije, verzoek nr. 34537/97. 
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evenmin was.1510 In een tweede reeks beslissingen oordeelde het EHRM dat de grief van 

de schending, door de ontslagbeslissing, van de artikelen 8, 9 of 10 EVRM kennelijk 

ongegrond was; aansluitend werd de grief van de schending van artikel 13 EVRM even 

kennelijk ongegrond bevonden.1511 Er was sprake van een constante rechtspraak waarbij 

Turkije, of dan toch militairen van de krijgsmacht, als het ware hofleverancier waren. 

  

 

V.IV.VI.3. Militaire specificiteit en gezag 

 

767. Zoals het arrest-Engel aan het begrip ‘strafvervolging’ een autonome invulling 

gegeven had die oog had voor de specificiteit van het militair ambt, werkte het Pellegrin-

leerstuk door voor het ‘burgerlijk’ luik van artikel 6 EVRM: de hoedanigheid van militair 

was ook buiten het tuchtcontentieux lato sensu een haast onoverkomelijk gegeven dat 

we voor de volledigheid van het onderzoek schetsen. Zo viel de aanspraak van een 

militair op uitbetaling van een forfaitair complement wegens militaire lasten, getiteld ‘taux 

chef de famille’ of ‘taux célibataire’, wel onder het toepassingsgebied van artikel 1 van 

het Eerste Protocol zonder dat er daarom sprake was van een betwisting over een 

burgerlijk recht (in de zin van artikel 6 EVRM).1512 Voor sommigen is dit wellicht een even 

onverwacht besluit als de vaststelling dat een vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 5 

EVRM) niet noodzakelijk een schakel van een ‘strafvervolging’ (in de zin van artikel 6 

EVRM) is. Soms was het net andersom: artikel 1 van Eerste Protocol was wel van 

toepassing, maar artikel 6 EVRM dan weer niet.1513 Het EHRM hield in 2006 deze 

‘beperkende’ invulling van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM aan, of moest men het 

niet eerder hebben over een 'klassieke' invulling? Het Hof zag het immers niet anders 
                                                 
1510

 EHRM 3 oktober 2002, Balci t. Turkije, verzoek nr. 48718/99. 
1511

 EHRM 3 oktober 2002, Baspinar t. Turkije, verzoek nr. 45631/99, Acara t. Turkije, verzoek nr. 
45823/99, Balci t. Turkije, verzoek nr. 48718/99. 
1512

 EHRM 26 september 2002, Duchez en Bleneau t. Frankrijk, verzoek nr. 44792/98 en 47910/99. 
Idem voor de uitbetaling van achterstallige pensioenen en wedden: EHRM 23 februari 2006, Stene t. 
Roemenië, verzoek nr. 25.632/02. Zie eveneens EHRM 5 december 2000, Mosticchio t. Italië: inzet 
was een aanvraag van een onderofficier tot een vergoeding, het Hof bevond de grief van de 
schending van artikel 6 EVRM niet-ontvankelijk. De Franse Raad van State kwalificeerde het 
contentieux over wedden en premies van militairen als een geschil over een burgerlijk recht in de zin 
van artikel 6 EVRM waarbij de overeenstemming met artikel 1 van het Eerste Protocol werd 
onderzocht: zie F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, Parijs, PUF, 2003, 
p. 307, 323 en 449, respectievelijk nr. 206, 212 en 257. 
1513

 In de casus-J. L.S. betwistte klager dat hij een militair logement dat hem ter beschikking werd 
gesteld, niet meer mocht betrekken en gaf aan hiervoor tevergeefs de nationale rechtscolleges te 
hebben aangesproken. Het EHRM achtte de bepalingen van artikel 6 EVRM kennelijk nageleefd en 
artikel 1 van het Eerste Protocol kennelijk niet aan de orde – van een ‘goed’ was geen sprake – . Zie 
EHRM 27 april 1999, J. L.S. t. Spanje, verzoek nr. 41917/98, een voorbeeld waarbij artikel 6 EVRM 
wel van toepassing kon zijn, maar artikel 1 van het Eerste Protocol niet. Volledigheidshalve vermelden 
we dat andere klagers in enigszins gelijkaardige gevallen wel voldoening bekwamen: EHRM 26 
oktober 2000, Arevalo Fernandez t. Spanje verzoek nr. 388869/97, radiation du rôle. 
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wanneer een militair van het actief kader of op rust gesteld zich beklaagd had over het 

gebrek aan uitvoering, door de overheid, van een definitieve (nationale) jurisdictionele 

veroordeling tot uitbetaling van bij wet voorziene verplaatsingskosten of aanvullende 

pensioentoelagen.1514  

  

768. Een dergelijke invulling van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM was evenwel 

geen onoverkomelijk gegeven: soms won de aanhouder immers zonder dat het EHRM 

zich uiteindelijk uitsprak over de grond van de zaak. Nu eens bekwam de militair een 

minnelijke regeling waarbij de betrokken Lidstaat, in casu Roemenië, aanvaardde de – 

ingevolge een definitief vonnis – reeds uitbetaalde toelagen niet meer terug te vorderen 

na het aanwenden van een buitengewoon rechtsmiddel.1515 Dan weer stelde het EHRM 

vast dat het vonnis tot uitbetalen van de achterstallige kledijtoelage die de militair niet 

had bekomen bij zijn ontslag uit de krijgsmacht, na het inleiden van het verzoek bij het 

Hof was uitgevoerd en dat verzoeker noch de memorie van de Lidstaat noch de 

briefwisseling van het Hof had beantwoord.1516  

 

769. Een betwisting in militaribus werd niet altijd even vlot minnelijk afgehandeld zodat 

het Europees Hof zich uiteindelijk toch moest uitspreken. Zo oordeelde het dat wanneer 

een gewezen militair geruime tijd een vonnis niet kon uitvoeren waarbij het Departement 

Landsverdediging veroordeeld was om … 130 euro aan sociale toelage uit te betalen, er 

sprake was van de schending van artikel 6 EVRM en artikel 1 van het Eerste Protocol – 

de overheid had afbreuk gedaan aan ‘the essence of his right to a court’ – en het bedrag 

van … 2.300 euro toegekend kon worden ‘in respect of the non-pecuniary damage’.1517 

Dezelfde verdragsbepalingen waren geschonden wanneer een definitief vonnis dat 

toekwam aan een gepensioneerde officier en geruime tijd was uitgevoerd, pas na enige 

tijd ter discussie werd gesteld door een Militaire Commissie en uiteindelijk in zijn nadeel 

                                                 
1514

 EHRM 27 juli 2006, Kanayev t. Rusland, verzoek nr. 43726/02, 3 augustus 2006, Stîngaciu en 
Tudor t. Roemenië, verzoek nr. 21351/03. In de casus-Kanayev leze men de dissenting en concurring 
opinions van de rechters Loucaides, Tulkens en Kovler; laatstgenoemde opperde dat het Pellegrin-
leerstuk meer vragen deed rijzen dan het antwoorden gaf en verwees naar de zo meteen 
aangehaalde beslissingen Novikov t. Ukraïne en Amaxopoulos t. Griekenland. 
1515

 EHRM (beslissing) 6 juli 2006, Obreja en Câmpean t. Roemenië, verzoeken nr. 38558/03 en 
38343/03. In andere casussen nam klager, een gewezen legerofficier die een belasting moest betalen 
op een verwijderingspremie en in de afhandeling van zijn jurisdictionele betwisting tevergeefs een 
schending van de artikelen 6 en 14 EVRM en artikel 1 van het Eerste Protocol zag, genoegen met een 
bescheiden financiële minnelijke regeling: EHRM 20 februari 2007, Bodgan t. Roemenië, verzoek nr. 
11538/04. Idem: EHRM 15 februari 2007, Petrescu t. Roemenië, verzoek nr. 30878/03, 8 februari 
2007, Runcan t. Roemenië, verzoek nr. 4465/04, 8 februari 2007, Stanciu t. Roemenië, verzoek nr. 
185/04. 
1516

 EHRM (beslissing) 6 juni 2006, Ladyuk t. Ukraïne, verzoek nr. 40452/04. 
1517

 EHRM 12 april 2007, Korolev t. Rusland, verzoek nr. 25550/05. 
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werd herzien.1518 Wanneer klager enkel het toekennen van een diensttoelage met 

retroactieve kracht betwistte zonder dat hij er voordien aanspraak op kon maken, 

oordeelde het EHRM dat er geen sprake was van een goed in de zin van artikel 1 van het 

Eerste Protocol en bracht het inroepen van artikel 14 EVRM klager niets bij.1519 Anders 

was het wel voor een op rust gestelde Roemeense brandweerman, onderworpen aan het 

statuut van de militairen, eenmaal bleek dat hem geen bruto- , maar wel een netto-

eindeloopbaanuitkering was uitgekeerd: op zich wellicht een evidentie, ware het niet dat 

op de uitkering van andere militairen geen belasting was geheven. Voor het EHRM was 

er sprake van de schending van artikel 1 van het Eerste Protocol, al dan niet in 

samenhang beschouwd met artikel 14 EVRM.1520 Een jaar later zouden minnelijke 

schikkingen volgen.1521 

  

770. Een echte nieuwigheid was dit ‘burgerlijk’ leerstuk in geschillen van militair bestuur 

nu ook weer niet; de krijtlijnen van dit leerstuk waren reeds uitgestippeld in vorige 

beslissingen waarbij het EHRM het leerstuk van het arrest-Pellegrin voor ogen had.1522 

Zo had het Hof in de casus-Novikov (2002) geoordeeld dat artikel 6 EVRM van 

toepassing was op een geschil over het uitblijven van het uitbetalen van achterstallige 

kledijtoelage en aanvullende soldij, spijts een veroordeling: ‘à l’époque des faits litigieux, 

le requérant n’exerçait plus ses fonctions d’agent militaire. Avec sa démission, il a rompu 

le lien spécifique de confiance et de loyauté avec l’Etat, qui l’unissait à l’administration 

publique, et s’est retrouvé dans une situation comparable à celle d’un créancier de droit 

privé’.1523 Op rust gestelde hogere officieren kregen te horen dat artikel 6 EVRM, althans 

de redelijke termijn-eis, wel van toepassing was op een geschil over een 

verdienstentoelage – ‘allocation de mérite’ – , waarbij het Griekse Parlement in 1995 was 

teruggekomen op een wet van 1990 door dit geldelijk voordeel ter discussie te stellen en 

                                                 
1518

 EHRM 10 mei 2007, Sergey Petrov t. Rusland, verzoek nr. 1861/05. 
1519

 EHRM 20 november 2006, Slavicinsky t. Tsjechië, verzoek nr. 10072/05. Men raadplege eveneens 
EHRM 20 november 2006, Chroust t. Tsjechië, verzoek nr. 4295/03: de beslissing om ex nunc een 
toelage aan gewezen militairen niet meer uit te keren, maakte een inmenging in de uitoefening van het 
eigendomsrecht uit. 
1520

 EHRM 21 februari 2008, Driha t. Roemenië, verzoek nr. 29556/02. 
1521

 EHRM (beslissingen) 19 mei 2009, Teodorovici t. Roemenië, verzoek nr. 26881/03, Lucaciu t. 
Roemenië, verzoek nr. 1190/03. 
1522

 Voor arresten die het arrest-Pellegrin voorafgingen: EHRM 9 juni 1998, Maillard t. Frankrijk, 
verzoek nr. 33/1997/817/1020, 19 februari 1998, Huber t. Frankrijk, verzoek nr. 160/1996/779/980. Zie 
eveneens het Verslag van de ECRM d.d. 21 oktober 1998, verzoek nr. 29827/96: aan de orde was de 
herberekening van het pensioen van een op rust gestelde politiecommissaris. 
1523

 EHRM (beslissing) 17 september 2002, Novikov t. Ukraïne, verzoek nr. 65514/01. Om 
uiteenlopende redenen verklaarde het Hof het verzoek onontvankelijk. Zie eveneens EHRM 
(beslissing) 18 juli 2000, S.M. t. Frankrijk: ‘une fois admis à la retraite, l’agent a rompu le lien 
particulier qui l’unit à l’administration’ (§ 19). 



 490 

hierbij niets minder te bepalen dan dat elke jurisdictionele procedure die betrekking had 

op het al dan niet bekomen van deze toelage, nietig was.1524  

  

771. Andere verzoekers vingen daarentegen bot op even klassieke gronden waarin de 

termen ‘militaire specificiteit’ en ‘gezag’ centraal stonden. Een Spaanse legerofficier die 

tevergeefs het uitblijven van een benoeming in de graad van kapitein had betwist, kreeg 

te horen dat artikel 6 EVRM niet van toepassing was en dat dit evenmin het geval was 

voor artikel 1 van het Eerste Protocol, al sloot het Hof dit niet uit indien er sprake was 

geweest van een betwisting over de uitvoering van een rechterlijke beslissing over de 

wedde of andere patrimoniale voordelen.1525 Ook ontmijners van de Griekse landmacht 

die zich gediscrimineerd achtten omdat ze, in tegenstelling tot andere ontmijners van 

krijgsmacht en politie, een risicopremie niet bekwamen, kregen in 2003 te horen dat 

artikel 6 EVRM niet van toepassing was: ‘(leur) emploi est caractéristique des activités 

spécifiques de l’administration publique agissant comme détentrice de la puissance 

publique, chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres 

collectivités publiques’.1526 

  

772. Andere beslissingen verscherpen nog de inzichten over de doorwerking van het 

Pellegrin-leerstuk en het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM; met deze 

verduidelijkingen kan men de rechtsbescherming in het militair tuchtcontentieux met 

betere kennis van zaken evalueren.1527 

 

773. In de zaak-Roucka, een ingenieur van een Tsjechisch brandweerkorps die wegens 

ongeoorloofd drankgebruik ontslagen was, oordeelde de Commissie in 1998 dat een 

nader onderzoek naar de toepassing van artikel 6 EVRM niet geboden was, ‘since the 

                                                 
1524

 EHRM 27 mei 2004, Belaousof e.a. t. Griekenland, verzoek nr. 66296/01. Deze casus illustreert 
een meerwaarde van het EVRM, vermits in burgerlijke zaken artikel 14 IVBPR geen eis stelt voor de 
afhandeling binnen een redelijke termijn. 
1525 EHRM 5 november 2002, Talaverna Iniesta t. Spanje, verzoek nr. 77839/01. ‘La Cour estime que 
le droit de se voir reconnaître un grade déterminé dans la fonction publique ne constitue pas, en tant 
que tel, un droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 et, partant, ne saurait constituer un « bien » 
au sens du paragraphe premier dudit article. En revanche, le salaire et les avantages patrimoniaux 
liés au grade peuvent passer sous certaines conditions pour un « bien » au sens de cette disposition 
lorsque le droit de créance est constaté et liquidé par une décision judiciaire ayant force de chose 
jugée (cf., mutatis mutandis, Nerva et autres c. Royaume-Uni, no 42295/98, §§ 41-43, 24 septembre 
2002; Launikari c. Finlande, (déc.) no 34120/96, 4 mai 2000).’ 
1526

 EHRM (beslissing) 6 februari 2003, Amaxopoulos e.a. t. Griekenland, verzoek nr. 68141/01. Het 
Hof had de grief, ontleend aan de schending van artikel 14 EVRM en artikel 1 van het Eerste Protocol, 
reeds afgewezen op 7 maart 2002. 
1527

 Voor een overzicht: M. VAN BRUSTEM en E. VAN BRUSTEM, ‘Fonction publique et article 6.1 de 
la (CEDH): la remise en question du critère fonctionnel est-elle le prélude à une extension des 
garanties procédurales en faveur d’un plus grand nombre de fonctionnaires?’, JLMB 2007/1, 869 e.v. 
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applicant’s complaints are in any event inadmissible for the following reasons’.1528 Hierbij 

ging de Commissie na of de aangehaalde waarborg van artikel 6 EVRM niet kennelijk 

was nageleefd.1529 Dit was het geval en de klacht werd onder meer daarom niet-

ontvankelijk verklaard. Ook de Commissie – zoals in België de Raad van State en het 

Grondwettelijk Hof, we hebben dit reeds vermeld 1530 – ging dus al eens op even 

pragmatische wijze na of de inhoudelijke waarborgen van artikel 6 EVRM waren 

nageleefd zonder daarom (uitdrukkelijk) te besluiten dat artikel 6 EVRM van toepassing 

was.1531 Indien er geen sprake was van een betwisting over ‘rechten’ of ‘verplichtingen’ – 

dit laatste is tenslotte het handelsmerk van elke disciplinaire regeling – , kon verzoeker 

geen aanspraak maken op de waarborgen van artikel 6, 1ste lid EVRM. Ook het EHRM 

ging soms even pragmatisch te werk en liet de vraag naar de toepassing van artikel 6 

EVRM in het ambtenarencontentieux onbeantwoord wanneer bleek dat de grieven hoe 

dan ook kennelijk ongegrond waren.1532 

 

774. Even vermeldenswaard is de beslissing-Kepka: een Poolse brandweerofficier die 

onderwijs gaf in de Nationale Brandweeracademie.1533 Hoewel op medische gronden 

ongeschikt bevonden om deel te nemen aan de normale brandweeractiviteiten, mocht hij 

verder onderwijs geven. Ingevolge een tuchtprocedure, ingeleid omdat klager onder meer 

toegang tot vertrouwelijke informatie aan derden verleend zou hebben, werd hij 

ontslagen. Klager doorliep zonder succes administratieve en juridisdictionele beroepen 
                                                 
1528

 ECRM 9 september 1998, Roucka t. Czech Republic, verzoek nr. 36976/97. 
1529 ‘On this basis, the Commission finds no indication that the applicant, who was represented by his 
lawyer throughout the proceedings, could not sufficiently put forward his point of view, that the various 
legal arguments presented by him were not duly examined by the domestic courts, that the other party 
had been put in a better position or that the proceedings were otherwise unfairly conducted. 
Furthermore, the judgments were based on the analysis of evidence derived from the relevant 
documents and its assessment in the light of the submissions of the parties. The Commission notes in 
this respect that the expert report ordered by the court of first instance established that even if the 
applicant used a Nicorette chewing gum before the breathanalyser test, it does not contain any 
substance which could lead to the same result as alcohol does. The applicant puts forward his 
arguments on this report. The Commission considers that the fact that the domestic courts based their 
findings principally on the result of the expert report does not, in itself, constitute a violation of Article 6 
para. 1 of the Convention.’ 
1530

 Supra, ‘Meerwaarde van het EVRM’. 
1531

 Zie eveneens ECRM 28 februari 1996, Reynaud Escarrat t. Frankrijk, verzoek nr. 22108/93. Voor 
een betwisting van een inschaling in de graden van de Spaanse krijgsmacht: ECRM 15 januari 1997, 
Tejero Gimeno t. Spanje, verzoek nr. 31742/96; zowel de grief van de schending van de artikel 6 als 
de grief van de schending van artikel 13 EVRM werden kennelijk ongegrond bevonden. 
1532

 EHRM 7 september 2004, Haioun t. Frankrijk, verzoek nr. 70749/01. In de zaak-Cobo Jimenez 
benadrukte het EHRM dat de Guardia Civil ‘une institution armée de nature militaire’ was, maar ging 
niet nader in op het voorbehoud van Spanje voor de artikelen 5 en 6 EVRM omdat de grieven 
kennelijk ongegrond waren, ‘à supposer même que l’article 6 soit applicable en l’espèce’: EHRM 21 
november 2000, Cobo Jimenez, verzoek nr. 51771/99. Het Hof ging hierbij ook na of – in dezelfde 
hypothese – artikel 7 EVRM geschonden was: ook dat middel werd kennelijk ongegrond bevonden 
omdat een reglementering had bepaald hoe een einde gemaakt kon worden aan verzoekers statuut 
van leerling van de School van de Guardia Civil, dit vóór hij er toegelaten was . 
1533

 EHRM 11 juli 2000, Kepka t. Polen, verzoek nr. 31439/96. 
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en betoogde uiteindelijk voor het EHRM dat artikel 6 EVRM geschonden was wegens 

een onbillijke jurisdictionele procedure.  

 

775. Het Hof wees de toepassing van artikel 6, 1ste lid EVRM af, dit met verwijzing naar 

het arrest-Pellegrin. Al moest elke uitzondering restrictief geïnterpreteerd worden omdat 

ook aan ambtenaren een gedegen rechtsbescherming toekwam, toch kon men niet 

voorbij het gegeven dat bepaalde functies een bijzondere band van vertrouwen en 

loyauteit met de Staat veronderstelden.1534 Weliswaar werd klager ingezet voor 

onderwijs- en onderzoekstaken, maar hij bevorderde ondertussen nog van luitenant tot 

kapitein en had eveneens toegang tot informatie die de overheid als cruciaal voor de 

nationale veiligheid beschouwde: ‘the Polish State could legitimately require of him an 

especially strong bond of trust and loyalty. The fact that during the entire periode of his 

service the applicant worked as a lecturer, cannot, for the purpose of Article 6 § 1, be 

taken in isolation from other duties and responsibilities performed by him during his work 

in the fire service’. Het Hof had het over ‘a quasi-military academy, to which activities the 

rules concerning higher military academies applied’.1535 Lagere officieren zullen 

misschien vereerd zijn met het overroepen van de bevordering van luitenant tot kapitein 

tot het doordringt dat deze beperkte bevordering aangegrepen wordt om een wellicht 

ernstige onvolmaaktheid van de jurisdictionele rechtshulp te verantwoorden. 

  

776. Zoals in een vorige afdeling vermeld, heeft het EHRM in het arrest-Pellegrin 

verwezen naar de mededeling d.d. 18 maart 1988 van de Europese Commissie over de 

toepassing van de nationaliteits-clausule van artikel 39 EG-Verdrag (voormalig artikel 

48). Of deze verwijzing relevant is, lag geenszins voor de hand: met M. MELCHIOR kan 

men stellen dat ‘ce critère n’est pas pertinent, n’est pas justifié et est même absurde pour 

ce qui est de la détermination du champ d’application de l’article 6, § 1er de la CEDH. Ce 

n’est pas parce qu’un critère est pertinent dans une matière qu’il le devient dans une 

autre totalement différente’.1536 Bijsturing van het Pellegrin-leerstuk was de boodschap. 

 

                                                 
1534

 Over de restrictieve invulling van een beperking aan het toepassingsgebied van het burgerlijk luik 
van artikel 6 EVRM: EHRM 9 november 2006, Stojakovic t. Oostenrijk, verzoek nr. 30003/02. 
1535

 De waarborgen van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM komen ook het onderwijzend personeel, 
universiteitsprofessoren incluis, toe: EHRM 22 november 2001, Petersen t. Duitsland, verzoek nr. 
39793/98. Eveneens EHRM 12 april 2007, Serdar Cakmak t. Turkije, verzoek nr. 29600/02: klager was 
assistent aan een Technische Universiteit en had tevergeefs het niet-hernieuwen van zijn mandaat bij 
de administratieve rechtscolleges betwist. 
1536

 M. MELCHIOR, 'Quant à l'applicabilité de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits 
de l'homme au contentieux de la fonction publique – Evolution de la jurisprudence de Strasbourg' in 
Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 203-204. 
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777. Hoe het ook zij, de Commissie (Brussel) heeft ondertussen haar zienswijze 

geactualiseerd in de mededeling COM (2002) 694 d.d. 11 december 2002; ze 

verduidelijkte hierbij dat ook in de krijgsmacht en het politiewezen taken van 

administratieve aard, technische raadpleging of onderhoud niet in aanmerking komen 

voor de nationaliteitsclausule.1537 Daarmee is nog niet gezegd dat het EHRM in de casus-

Kepka zonder meer een andere benadering had moeten weerhouden; wel is duidelijk dat 

men zich bevindt in een grijze zone waarvoor het in een rechtsstaat wenselijk is om, 

enerzijds, het grondrecht van toegang tot een rechter niet (meer) beperkend in te vullen 

en, anderzijds, enkel gevolg te geven aan een beperking die, indien al gegrond, expliciet 

is ingesteld. 

                                                 
1537

 Zie L. DEFALQUE, J. PERTEK, Ph. STEINFELD en Ph. VIGNERON, Libre circulation des 
personnes et des capitaux – Rapprochement des législations, Commentaire J. Mégret, Brussel, 
Institut d’Etudes européennes, 2006, p. 35, nr. 50. 
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V.IV.VII  De artikelen 5 en 6 EVRM gewikt en gewogen 

 
In het arrest-Dacosta Silva (2006) verduidelijkt het EHRM dat het huisarrest voor personeelsleden 
van de (gedemilitariseerde) Guardia Civil een vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 5 EVRM) 
uitmaakt die het sluitstuk van een strafvervolging (in de zin van artikel 6 EVRM) is.  
 
In het arrest-Irfan Bayrak (2007) is te lezen dat militaire disciplinaire rechtbanken niet (meer) ipso 
facto beantwoorden aan artikel 6 EVRM. 
 
Met het arrest-Vilho Eskelinen (2007) verduidelijkt het EHRM dat in het ambtenarencontentieux 
het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM de ambtenaren l.s., met inbegrip van politiemannen en o.i. 
eveneens militairen, ook toekomt wanneer de betwistingen rechten of verplichtingen betreft en de 
toegang tot de rechter hen niet uitdrukkelijk ontzegd is. Hierbij wijst de Grote Kamer erop dat in 
vele Lidstaten het recht van toegang tot een rechter ook deze ambtenaren toekomt. Aan de 
Lidstaten om een beperking aan een of meer waarborgen aannemelijk te maken, met dien 
verstande dat de harde kern van artikel 6 EVRM – toegang tot een rechter – een eminente plaats 
bekleedt. Aan de rechter, desgevallend in fine het EHRM, om na te gaan of een beperking van de 
rechtshulp wel verantwoord is: zo zal het uitblijven van een hoorzitting allicht sneller vergoelijkt 
kunnen worden dan het ontzeggen van de toegang tot een rechter; discussies over een ‘droit à 
un jugement’ of een ‘droit à un juge’ zijn in de regel van een verschillende orde. 
 
Men gaat in beginsel eerst na of de feiten onder het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM vallen 
alvorens te bepalen of de waarborgen die eruit voortvloeien, keurig werden ingesteld dan wel 
onrechtmatig ingeperkt. Het EHRM verantwoordt in het arrest-Vilho Eskelinen op merkwaardige 
wijze de nieuwe invulling van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM. Afleiden uit het bestaan van 
een toegang tot een rechter dat artikel 6, 1ste lid EVRM van toepassing is, komt neer op het 
omkeren van de juridische redenering. Verder houdt het Hof onvoldoende rekening met het 
gegeven dat de toegang tot een rechter in een Lidstaat misschien te verklaren is door een 
ruimere rechtsbescherming. Ten slotte moet men zich afvragen waarom het EVRM-leerstuk van 
impliciete beperkingen niet getransponeerd kan worden naar het nationaal recht: het Hof 
verwacht immers van de Lidstaten dat beperkingen aan het recht van toegang op een rechter 
expliciet ingesteld worden. Zo hoort het in een volwaardige rechtsstaat omdat de overheid klare 
taal moet spreken; het is dan wel de vraag of deze eis van transparantie en rechtszekerheid ook 
niet geldt voor artikel 6 EVRM, ten slotte dé procesrechtelijke referentietekst. 
 
De Grote Kamer heeft het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM – afgebakend volgens het 
Pellegrin-leerstuk – op pretoriaanse wijze verruimd, dermate zelfs dat de feiten van de casus-
Vilho Eskelinen hiervoor in aanmerking kwamen; een onderzoek naar de mogelijke schending 
van de waarborgen van artikel 6, 1ste lid EVRM was dan ook verantwoord. Het Hof liet aldus de 
gelegenheid onbenut om de grief van de schending van artikel 14 EVRM, in samenhang 
beschouwd met artikel 6 EVRM, uit te diepen. Een dergelijke benadering was wellicht 
overtuigender geweest, te meer omdat het Hof zelf in de toepassing van het Pellegrin-leerstuk 
(1999) een discriminatie ontwaarde tussen de klagers en ook daarom dit leerstuk heeft 
bijgestuurd. 
 
Het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit in de ‘kleine’ tucht is problematisch bij gebrek aan 
een expliciete wetsbepaling in die zin; een dergelijke uitsluiting nu instellen, lijkt bovendien 
uitgesloten. Even problematisch in het ambtenarencontentieux is de naleving van de redelijke 
termijn-eis; de toetsing aan deze eis, opgevat als beginsel van behoorlijk bestuur, kan een ander 
antwoord opleveren dan wanneer dezelfde eis is opgevat als een waarborg van artikel 6 EVRM 
op de naleving waarop in fine het Europees Hof (EHRM) toeziet; voor de berekening van de 
redelijke termijn, opgevat vanuit een Straatsburgs perspectief, moet ook de procedure voor de 
nationale rechter ingecalculeerd worden. Wat het leerstuk van de eis van het actueel belang 
(R.v.St.-wet, artikel 19) betreft, mag betwijfeld worden of dit steeds volledig in overeenstemming 
te brengen is met artikel 6 EVRM. Redelijke termijn of niet, het ontzeggen van de toegang tot een 
rechter in de 'kleine' tucht is niet in overeenstemming met de artikelen 5 en 6 EVRM. 
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V.IV.VII.1. Vrijheidsbeneming en huisarrest 

 

778. In het arrest-A.D. (t. Turkije) had het EHRM in 2005 over artikel 5 EVRM 

verduidelijkt: ‘En outre, cet article s’applique à toute « condamnation » privative de 

liberté, que le droit interne de l’État la qualifie de pénale ou de disciplinaire’.1538 Even 

vermeldenswaard in dit onderzoek is het arrest-Dacosta Silva, dat een personeelslid van 

de ‘gedemilitariseerde’ Guardia Civil betrof.1539 Betrokkene werd op 20 maart 1998 door 

zijn overste veroordeeld tot zes dagen huisarrest. Een militaire rechter wees op 23 maart 

1998 zijn verzoek tot habeas corpus af, weliswaar met het voorbehoud dat betrokkene 

tijdens het huisarrest moest kunnen deelnemen aan religieuze diensten en dat de 

medische consultaties buiten de verblijfplaats niet belemmerd mochten worden. De 

administratieve beroepen leverden niets op; evenmin brachten beroepen bij nationale 

rechtscolleges iets bij: deze onderkenden in het verlengde van de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof dat het huisarrest inderdaad een vrijheidsberoving uitmaakte – de 

militaire rechter had het ook zo gezien – , maar zagen daar geen graten in omdat de 

formele wet deze vrijheidsbeneming had ingesteld. Belangrijk om weten is dat de 

Spaanse Grondwet, meer bepaald artikel 17, geen tussenkomst van de rechter vereist, 

maar enkel een legaliteitsvereiste vooropstelt, namelijk een formele wet als grondslag. 

  

779. Bij het Europees Hof vond verzoeker in 2006 duidelijk meer gehoor toen hij aangaf 

dat de artikelen 5 en 6 EVRM geschonden waren.1540 Eerst bepaalde het EHRM dat het 

voorbehoud van Spanje voor de artikelen 5 en 6 EVRM niet van toepassing was: de 

Guardia Civil was sinds 1991 een gedemilitariseerde geleding en dus geen krijgsmacht 

meer.1541 Daarna bevond het Hof de grief van de schending van artikel 5, § 1, a) EVRM 

gegrond: met een uitdrukkelijke verwijzing naar de rechtspraak van het Spaanse 

Grondwettelijk Hof oordeelde ook het EHRM dat huisarrest vrijheidsbeneming inhield. 

Daarop stelde het Hof eveneens vast dat de straf van zes dagen huisarrest, hoewel 

meteen uit voeren, niet was opgelegd door een rechter, maar door een bestuurlijke 

overheid die ondergeschikt was aan haar eigen hiërarchie. Wat de mogelijke schending 

van artikel 6, §§ 1 en 3 EVRM betreft, achtte het EHRM het middel ontvankelijk: ‘Dans sa 
                                                 
1538

 EHRM, A.D. t. Turkije, beslissing van 2 februari 1999, arrest van 22 december 2005. Zie supra, 
‘Vrijheidsbeneming en strafvervolging’. 
1539

 EHRM 2 november 2006, Dacosta Silva t. Spanje, verzoek nr. 69966/01, overweging 13. 
1540

 In de beslissing van 16 november 2004 oordeelde het EHRM dat de grieven ontleend aan de 
schending van de artikelen 3, 7 en 13 EVRM kennelijk onontvankelijk waren: enerzijds had verzoeker 
de schending van de artikelen 3 en 7 EVRM niet opgeworpen voor het Grondwettelijk Hof, anderzijds 
had hij zijn grieven kunnen verwoorden voor nationale rechtscolleges. 
1541

 In de zaak-Linde Falero, een personeelslid van de Guardia Civil die tevergeefs zijn (disciplinair) 
ontslag betwistte, achtte het EHRM een onderzoek van het voorbehoud niet noodzakelijk omdat artikel 
6 EVRM niet van toepassing was: EHRM 22 juni 2000, Linde Falero t. Spanje, verzoek nr. 51535/99).  
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requête devant la Cour, le requérant invoque l’article 6 de la Convention, mais avec le 

même contenu que son grief concernant l’article 5. Il se plaint d’une privation de liberté, 

sans les garanties légales, par un tribunal compétent. La Cour relève que ces allégations 

ont été examinées déjà sous l’angle de l’article 5 de la Convention. Le grief du requérant 

relatif à l’article 6 étant une réitération du contenu de ses allégations concernant l’article 

5, et ayant été examiné et décidé à la lumière de ce dernier, il convient de le déclarer 

recevable et de conclure qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.’  

  

780. Essentieel voor dit onderzoek is dat ook het huisarrest, een nieuwigheid in België 

na het tuchtreglement van 23 augustus 2005, een vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 

5 EVRM) kan uitmaken en dat de grief van de schending van artikel 6 EVRM in die mate 

eveneens ontvankelijk is; of dit een personeelslid van een gedemilitariseerd politiekorps 

dan wel van de krijgsmacht stricto sensu betreft, maakt o.i. weinig uit.1542 Het doet er des 

te minder toe omdat deze straf wordt uitgevoerd buiten de diensturen en buiten het 

militair kwartier op een plaats die bij uitstek een burgerlijke haard is, namelijk de 

woonplaats. Wanneer men het Engel-leerstuk voor ogen heeft, valt het op dat de 

schending van artikel 5 EVRM zonder meer leidt tot de schending van artikel 6 EVRM. 

Dit besluit is enigszins onverwacht indien men, op het gevoel af, het huisarrest aanmerkt 

als een lichtere sanctie dan arreststraffen in een militair kwartier, wat de 

uitvoeringsmodaliteiten betreft. Deze vaststellingen over de verwevenheid tussen de 

artikelen 5 en 6 EVRM bevestigen voorgaande bevindingen, namelijk dat het begrip 

‘vrijheidsberoving’ een ruimere invulling heeft dan doorgaans aangenomen werd en het 

quantum aan vrijheidsbeneming van ondergeschikt belang is; niet meer beschikken over 

zijn vrijheid van komen en gaan gedurende vierentwintig uur veronderstelt naar 

grondwettelijk recht overigens niets minder dan een (voorafgaandelijk) rechterlijk 

bevel.1543 Vrijheidsberoving blijft aan de orde, ook al wordt de sanctie buiten de 

diensturen uitgevoerd in opeenvolgende periodes die in beginsel telkenmale geen 

vierentwintig uur belopen. 

 

781. Aansluitend duiken verschillende aandachtspunten op, waaronder de 

onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsvereisten van artikel 6 EVRM en de legaliteitseis 

                                                 
1542

 Over een betwisting, door een personeelslid van de Guardia Civil, van de weigering van de 
overheveling van een strafcontentieux van de militaire rechtbank naar de burgerlijke rechtbank: zie 
ECRM 2 december 1991, Rosa Recuerda t. Spanje, verzoek nr. 16813/91. Later benadrukte het 
EHRM dan weer dat de Guardia Civil ‘une institution armée de nature militaire’ is, maar ging het niet 
nader in op het voorbehoud omdat de grieven kennelijk ongegrond waren: EHRM 21 november 2000, 
Cobo Jimenez t. Spanje, verzoek nr. 51771/99. 
1543

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving'. 
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van artikel 7 EVRM.1544 De toepassing van artikel 6 EVRM houdt eveneens in dat voor de 

berekening van de redelijke termijn de procedure voor de nationale rechtscolleges 

ingecalculeerd moet worden en dat het legaliteitsbeginsel in strafzaken nageleefd moet 

worden.1545 Artikel 6 EVRM houdt andere wezenlijke waarborgen in, blijke genoegzaam 

uit het arrest-Irfan Bayrak waarin het Hof oordeelde dat de samenstelling van de (Turkse) 

militaire disciplinaire rechtbanken niet beantwoordde aan de specifieke vereisten van 

artikel 6 EVRM.1546 We komen er zo meteen op terug. 

  

782. Buiten het tuchtcontentieux wordt het klassiek Engel-leerstuk dan weer bestendigd, 

zij het met minieme verduidelijkingen. Betekenisvol voor de doorwerking van dit leerstuk 

is het arrest-Jussila (2006).1547 De Grote Kamer diende zich uit te spreken over de vraag 

of artikel 6 EVRM van toepassing was op een geschil over een belastingverhoging ten 

belope van tien percent van de verschuldigde BTW wegens nalatigheid en onvolledigheid 

bij het indienen van de aangifte.1548 De belastingplichtige had een beroep ingediend bij 

een administratieve rechtbank en verzocht om een hoorzitting. Deze rechtbank wees dat 

verzoek af omdat de belastingplichtige en het bestuur alle inlichtingen schriftelijk hadden 

meegedeeld. Om de geoorloofdheid van het afwijzen van het verzoek om gehoord te 

worden te beoordelen, moest het EHRM eerst bepalen of artikel 6 EVRM van toepassing 

was, meer bepaald het strafrechtelijk luik ervan.1549 De Grote Kamer overzag de evolutie 

van het Engel-leerstuk, weliswaar met meer aandacht voor fiscale geschillen, met 

verwijzingen die misschien vertrouwd in de oren klinken, zoals de arresten-Ezeh en 

Connors, -Oztürk, -Lutz- en -Bedenoun.1550 Essentieel voor dit onderzoek zijn de 

overwegingen 35 en 36: het Engel-leerstuk bleef ten volle gelden; de aard van de sanctie 

                                                 
1544

 Men raadplege de casus-Valico: aan de orde was een boete wegens het optrekken van een 
gebouw in strijd met de vergunning; het Hof stelde op grond van de Engel-criteria vast dat de sanctie 
een straf in de zin van artikel 7 EVRM was en leidde hieruit af dat artikel 6 EVRM eveneens van 
toepassing was: EHRM 21 maart 2006, Valico t. Italië, verzoek nr. 70074/01. 
1545

 Impliciete oplossing in EHRM 11 september 2001, Tepeli e.a. t. Turkije, 9 oktober 2001, 
Beyzadeoglu, Can e.a. t. Turkije. 
1546

 EHRM 3 mei 2007, Irfan Bayrak t. Turkije, verzoek nr. 39429/98. Eveneens niet uit het oog te 
verliezen is de ‘non bis in idem’-regel, eenmaal het Zevende Protocol geratificeerd: zie D. REBUT, 
‘Article II-110 – Non bis in idem’ in Traité établissant une Constitution pour l’Europe – Commentaire 
article par article, Partie II: La Charte des droits fondamentaux de l’Union, Bruylant, 2005, p. 637-638, 
nr. 14. 
1547

 EHRM (Grote Kamer) 23 november 2006, Jussila t. Finland, verzoek nr. 73053/01. Vermeld in 
Grondwettelijk Hof nr. 99/2009, 18 juni 2009. 
1548

 Concreet een belastingverhoging van 308,80 euro. 
1549

 Uiteindelijk achtte het EHRM artikel 6 EVRM niet miskend. 
1550

 Voor een samenvatting van de arresten-Bendenoun en -Ezeh en Connor: R. ERGEC, Protection 
européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 205-206, nr. 220. 
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bleef een wichtig criterium; het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM omvatte ook 

lichtere sancties zolang ze van strafrechtelijke aard waren.1551 

  

 

V.IV.VII.2. Gezagsfuncties en loyauteit 

 

783. Wat nu? Kan men in dit onderzoek verduidelijkingen over het burgerlijk luik van 

artikel 6 EVRM niet buiten beschouwing laten omdat volgens het Pellegrin-leerstuk 

betwistingen over tuchtmaatregelen nu eenmaal niet in aanmerking werden genomen, 

noch voor ambtenaren noch, a fortiori, voor militairen en politiemannen? Het arrest-

Martinie van 12 april 2006 leek terzake duidelijk: de aard van de functie determineert de 

toepassing van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM.1552 Niets is evenwel wat het lijkt te 

(kunnen) zijn, blijke uit de casussen-Aksoy en -Vilho Eskelinen; het EHRM zet er immers 

de puntjes op de i in het Pellegrin-leerstuk om met gepaste verfijning gestalte te geven 

aan het concept van rechtsstaat waarmee het algemeen rechtsbeginsel van de toegang 

tot een rechter nu eenmaal onlosmakelijk verbonden is. 

  

784. Dat het Pellegrin-leerstuk wellicht geen eindpunt was, stond al geruime tijd buiten 

kijf. J. PRALUS-DUPUY vatte het als volgt samen: ‘Malgré son retentissement et la 

confirmation du critère fonctionnel par les arrêts Gobry et Pramov, il aurait été 

aventureux de penser que l’arrêt Pellegrin était l’aboutissement de l’intérprétation 

jurisprudentielle de la notion de fonctionnaire, d’une part parce que la Cour européenne 

opte pour une interprétation évolutive de la Convention dans le souci de garantir 

l’effectivité des droits, d’autre part parce que la pertinence du recours, en dehors du droit 

européen communautaire, à la distinction fonctionnaire de gestion/fonctionnaire d’autorité 

était discutable. On pouvait raisonnablement se demander si, un jour, la Cour de 

Strasbourg n’en viendrait pas à douter de ce que le refus des garanties de l’article 6, § 1 

                                                 
1551 § 35. ‘ (…) Il n’existe donc pas, dans la jurisprudence de la Cour, de précédent faisant autorité qui 
permette de dire que la légèreté de la sanction constituerait, en matière fiscale ou autre, un facteur 
décisif pour exclure un champ d’application de l’article 6 une infraction revêtant par ailleurs un 
caractère pénal. / § 36 En outre, la Cour n’est pas convaincue par la these selon laquelle les 
procédures de redressement fiscal doivent ou devraient, en raison de leur nature même, échapper à 
la protection de l’article 6. Les arguments qui ont été invoqués au soutien de pareille these en matière 
de discipline pénitentiaire et d’infractions légères aux règles de la circulation routière ont été rejetés 
par la Cour (voir, entre autres, Ezeh et Connors ainsi que Oztürk, précités). Si la Cour ne doute pas de 
l’importance de l’impôt pour le bon fonctionnement de l’Etat, elle n’est pas convaincue qu’il faille 
affranchir les sanctions fiscales des garanties procédurales contenues dans l’article 6 pour préserver 
l’efficacité du système fiscal ni d’ailleurs que pareille démarche puisse se concilier avec l’esprit et le 
but de la Convention. Par conséquent, la Cour appliquera en l’espèce les critères Engel rappelés ci-
dessus.’ 
1552

 EHRM 12 april 2006, Martinie t. Frankrijk, verzoek nr. 58675/00, AJDA 2006, 305-307. 
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soit nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt légitime de l’Etat dans les procédures qui 

l’opposent à des agents ‘qui détiennent (…) une parcelle de (sa) souveraineté’ et qui lui 

sont unis par ‘un lien spécial de confiance et de loyauté’.1553  

 

785. Dat het Pellegrin-leerstuk ooit zou kunnen dan wel moeten worden verfijnd of 

bijgestuurd, bleek al uit dissenting opinions bij het arrest-Pellegrin. ‘Cette opinion 

constate que le nouveau critère prive tout un groupe de personnes d’une garantie 

fondamentale dans un Etat de droit, à savoir le droit d’accès à un tribunal et à un procès 

équitable. Elle souligne également que si la distinction entre ‘agents d’autorité’ et ‘agents 

de gestion’ est pertinente dans l’ordre juridique communautaire lorsqu’elle se réfère à la 

libre circulation des travailleurs, cette distinction perd sa pertinence (…) lorsqu’il s’agit 

des garanties procédurales à reconnaître aux uns et aux autres. D’autre part, le ‘lien 

spécial de confiance et de loyauté’ peut exister dans d’autres secteurs que la fonction 

publique. Les auteurs relèvent que si la loyauté peut jouer un rôle lorsqu’il s’agit de la 

nomination ou de la révocation aux fonctions publiques les plus sensibles, ils ne voient 

pas les raisons pour lesquelles la loyauté établirait une différence lorsque sont en jeu des 

contestations qui concernent les salaires ou d’autres indemnités’.1554 Vraag was wel 

wanneer het Pellegrin-leerstuk zou worden bijgestuurd: met andere woorden, welke 

casus zou hiervoor de aanleiding zijn? 

 

786. Hoe ruim het toepassingsgebied van artikel 6, 1ste lid EVRM, opgevat als 

burgerprocesrechtelijke waarborg, wel was in het kader van het Pellegrin-leerstuk, bleek 

ondertussen uit het arrest-Aksoy.1555 Een burgerlijke ambtenaar-verpleegkundige, 

tewerkgesteld in de Turkse krijgsmacht, kon aanspraak maken op de waarborgen van 

artikel 6 EVRM wanneer zij een ontslag van ambtswege – een ‘révocation’ – had 

opgelopen en ook voor de (militaire) rechtscolleges geen inzage had gekregen van het 

onderzoeksdossier. Vermits het belang van klaagster niet hoefde onder te doen voor de 

belangen van het nationale veiligheid, besloot het EHRM in 2006 tot de schending van de 

wapengelijkheid. In de beslissing die hieraan voorafging, had het Hof aangenomen dat 

het verzoek ontvankelijk was, wat de grieven ontleend aan de mogelijke schending van 

de artikelen 6 en 10 EVRM (‘liberté d’expression’) betreft. Hierbij herinnerde het Hof: ‘La 

Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les litiges relatifs au personnel hospitalier, 

                                                 
1553

 J. PRALUS-DUPUY, 'L'applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme aux contentieux disciplinaires: état des lieux', R.F.D.A. 2008, 320. 
1554

 M. MELCHIOR, 'Quant à l'applicabilité de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits 
de l'homme au contentieux de la fonction publique – Evolution de la jurisprudence de Strasbourg' in 
Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 203. 
1555

 EHRM 31 oktober 2006, Aksoy (Eroglu) t. Turkije, verzoek nr. 59741/00. 
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et donc a fortiori à des infirmières d’un hôpital public appartenant à la fonction publique, 

relèvent du domaine de l’article 6 § 1 (…). Ce ne sont pas des postes qui relèvent d’une 

participation à l’exercice de la puissance publique, dont les titulaires détiennent ainsi une 

parcelle de la souveraineté de l’Etat’.1556  

  

787. Al betreft de casus-Aksoy niet rechtstreeks het militair tuchtcontentieux, toch is het 

arrest in dit onderzoek om twee redenen vermeldenswaard. Enerzijds herinnerde het 

EHRM aan een gouden regel  een uitzondering op een grondrecht moet restrictief 

geïnterpreteerd worden – . Anderzijds was uit deze evolutie af te leiden dat het leerstuk 

van de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraffen wellicht meer dan ooit aan 

herziening toe was, eenmaal men zich zou buigen over de rechtsbescherming van 

militairen die geen (beduidende) gezagsverantwoordelijkheid dragen zoals verplegers, en 

waarom ook niet koks, leraars, musea-bewaarders en artsen, allerlei functies die burgers 

en militairen doorgaans zonder onderscheid toekomen.1557 We onderzoeken in de 

volgende afdeling of een oordeelkundig beroep op het EVRM-gelijkheidsbeginsel niet 

toelaat om beperkingen van het Pellegrin-leerstuk in te perken, zoniet zelfs opzij te 

schuiven. 

  

788. De beslissing van ontvankelijkheid in de casus-Aksoy ligt in het verlengde van het 

arrest-Ertas Aydin. Het Hof oordeelde in 2005 dat deze burgerlijke ambtenaar-

verpleegkundige in een openbaar Turks ziekenhuis en verschillende collega’s zich op de 

waarborgen van artikel 6 EVRM konden beroepen bij de betwisting van een ambtshalve 

mutatie, al weerhield het Hof in het dispositief van de beslissing enkel de mogelijke 

schending van de artikelen 11 EVRM (vrijheid van vereniging) en 13 EVRM (recht op 

daadwerkelijke rechtshulp).1558 In het daarop volgend arrest-Ertas Aydin kwam artikel 6 

EVRM niet meer aan bod: het Hof weerhield enkel de schending van artikel 13 EVRM en 

achtte artikel 11 EVRM niet geschonden.1559  

                                                 
1556

 Idem: EHRM (beslissingen) 3 november 2005, Kahraman t. Turkije, verzoek nr. 60366/00, Gunner 
Corum t. Turkije, verzoek nr. 59739/00. 
1557

 Het EHRM verwees in het arrest-Pellegrin naar de mededeling d.d. 18 maart 1988 van de 
Europese Commissie over de toepassing van de nationaliteitsclausule van artikel 39 EG-Verdrag 
(voormalig artikel 48). Deze Commissie (Brussel) heeft haar zienswijze geactualiseerd in de 
mededeling COM (2002) 694 d.d. 11 december 2002: ze verduidelijkte dat ook in de krijgsmacht en 
het politiewezen taken van administratieve aard, technische raadpleging of onderhoud niet in 
aanmerking komen voor de nationaliteitsclausule. Zie eveneens L. DEFALQUE, J. PERTEK, Ph. 
STEINFELD en Ph. VIGNERON, Libre circulation des personnes et des capitaux – Rapprochement 
des législations, Commentaire J. Mégret, Brussel, Institut d’Etudes européennes, 2006, p. 35, nr. 50. 
1558

 EHRM (beslissing) 15 maart 2005, Ertas Aydin e.a. t. Turkije, verzoek nr. 43672/98. Artikel 6 
EVRM kwam met andere woorden formeel enkel aan bod in de overwegingen. 
1559

 EHRM 20 september 2005, Ertas Aydin e.a. t. Turkije, verzoek nr. 43672/98. ‘Cette circonstance, 
toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 11 de son caractère defendable (…). La 
conclusion de la Cour quant au bien-fondé n’annule pas l’obligation d’un recours effectif devant une 
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789. Volledigheidshalve merken we op dat het EHRM niet is ingegaan op de vraag van 

een Lidstaat om de ratio van het Pellegrin-leerstuk te transponeren naar andere EVRM-

bepalingen, inzonderheid naar artikel 13. Zo verduidelijkte het EHRM in het arrest-Metin 

Turan (2006) dat aan ambtenaren wel degelijk de waarborgen van andere 

verdragsbepalingen toekomen, ook al zouden de leidinggevenden onder hen, evenzeer 

als personeelsleden van krijgsmacht en politie, (nog?) moeten aankijken tegen het 

‘beperkte’ toepassingsgebied van artikel 6 EVRM.1560 

 

 

V.IV.VII.3. Het arrest-Vilho Eskelinen 

 

790. In het voorjaar 2007 leek alles gezegd over de rechtshulp in het 

ambtenarencontentieux: artikel 6, 1ste lid EVRM bracht hen weinig op, aldus het Pellegrin-

leerstuk (1999), en van een bijsturing van het Engel-leerstuk (1976) was, al bij al, 

evenmin sprake. Blijke nog uit de beslissing-Karaduman ingevolge een klacht van leden 

van het onderwijzend personeel die tevergeefs bij administratieve rechtscolleges hun 

ontslag hadden betwist, een sanctie die verantwoord was door hun weigering om zonder 

                                                                                                                                                         
instance nationale.’ Voor een voorbeeld van een schending van de artikelen 11 en 13 EVRM in het 
mutatiecontentieux van ambtenaren: EHRM 14 november 2006, Metin Turan t. Turkije, verzoek nr. 
20868/02. Voor een voorbeeld van een schending van de artikelen 11 en 13 EVRM in het 
tuchtcontentieux van ambtenaren: EHRM 27 maart 2007, Karaçay t. Turkije, verzoek nr. 6615/03. 
Artikel 129 van de Turkse Grondwet bepaalt, aldus § 14 van de beslissing: ‘(…) Les décisions en 
matière disciplinaire peuvent être soumises au contrôle juridictionnel, à l’exception de l’avertissement 
et du blâme.’ 
1560

 EHRM 14 november 2006, Metin Turan t. Turkije, verzoek nr. 20868/02. Het Hof wees een 
exceptie ratione materiae af als volgt: ‘Le Gouvernement explique que le statut des fonctionnaires est 
régi par la loi no 657. Les règles du service public sont fondées sur la notion « d’intérêt public » et les 
autorités publiques disposent d’une certaine discrétion. En se référant à la jurisprudence de la Cour 
en la matière, il soutient que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation 
des activités des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6 § 1 de 
la Convention. / Le requérant conteste cette thèse. / La Cour constate que le requérant n’invoque pas 
de grief tiré de l’article 6 de la Convention. Elle rappelle néanmoins sa jurisprudence selon laquelle les 
litiges relatifs à certains personnels appartenant à la fonction publique relèvent du domaine de l’article 
6 § 1 de la Convention. Elle constate que les litiges relatifs au personnel enseignant ou hospitalier, à 
des infirmières, sages-femmes ou personnel technique de laboratoire d’un hôpital public, appartenant 
à la fonction publique, relèvent aussi du domaine de l’article 6 § 1 (voir Knauth c. Allemagne (déc.), no 
41111/98, CEDH 2001-XII, et Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 66, CEDH 1999-VIII). Elle 
constate qu’en l’espèce, le requérant travaille en tant que technicien auprès du ministère des Travaux 
publics et de l’Urbanisme. Il ne s’agit pas d’un poste qui relève d’une participation à l’exercice de la 
puissance publique, dont le titulaire détiendrait ainsi une parcelle de la souveraineté de l’État. / Dès 
lors, la Cour rejette cette exception.’ Het HvJ (Luxemburg) had reeds eerder geoordeeld dat de 
betrekking van verpleger/verpleegster in een openbaar ziekenhuis, gezien de aard van de daaraan 
verbonden taken en verantwoordelijkheden, geen betrekking in overheidsdienst in de zin van artikel 
39, lid 4, EEG-Verdrag (voormalig artikel 48) was: HvJ 3 juni 1986, Commissie t. Frankrijk, nr. 307/84. 
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hoofddoek te werken.1561 Het Europees Hof gaf te kennen: ‘Il ne fait aucun doute que les 

sanctions disciplinaires infligées à la requérante se situent dans le domaine de la 

discipline et ne peuvent être qualifiées de peines résultant d’une condamnation au pénal. 

Par conséquent, l’article 7 n’est pas applicable en l’espèce.’ Eén zaak was uiteraard het 

wederkerende karakter van het besluit van het EHRM dat artikel 6 EVRM niet van 

toepassing werd geacht; een andere zaak was dan nog te weten of daarmee alles wel in 

kannen en kruiken was, omdat het uitblijven van rechtshulp nu eenmaal niet erg fraai 

oogt in een rechtsstaat. 

  

791. Feit is dat sindsdien de Grote Kamer op 19 april 2007 het arrest-Vilho Eskelinen 

heeft uitgesproken; we hebben het meer dan eens aangehaald en gaan er nader op in, 

nu het Hof uitdrukkelijk aangeeft het Pellegrin-leerstuk te actualiseren en bij te sturen.1562 

Klagers waren respectievelijk personeelsleden van een Finse politiedienst – vier 

brigadiers en een administratieve assistente – en de erfgenamen van een overleden 

politieman van deze dienst. Deze ambtenaren verkregen aanvankelijk een 

verwijderingsvergoeding – een voordeel dat een collectief akkoord ondertussen had 

opgeheven – en nadien een weddecomplement, maar ze zagen dit voordeel aan hun 

neus voorbijgaan toen hun dienst werd toegevoegd aan een andere dienst waarvan de 

standplaats nochtans verder van hun woonplaats was afgelegen. Ze vroegen om 

pecuniaire vergoeding van dit nadeel en steunden hierbij hun verzoek ook op een – aan 

een andere ambtenaar – eerder toegestane weddeverhoging. Ze vingen bot, zowel bij de 

administratie als bij de administratieve rechtscolleges die een hoorzitting niet 

aangewezen achtten. Voor het EHRM bekloegen ze zich over de duur van de procedure 

en over het afwijzen van hun verzoek tot een openbare zitting. Hiertegen bracht de Finse 

regering in, met uitdrukkelijke verwijzing naar het arrest-Pellegrin, dat artikel 6 EVRM 

zowel voor de politiemannen als voor de administratieve assistente niet van toepassing 

was; bij dit laatste verwees de regering naar de beslissing-Veresova.1563 

  
                                                 
1561

 EHRM (beslissing) 3 april 2007, Karaduman t. Turkije, verzoek nr. 41296/04, Tandogan t. Turkije, 
verzoek nr. 41298/04. 
1562

 EHRM (Grote Kamer) 19 april 2007, Vilho Eskelinen e.a. t. Finland, verzoek nr. 63235/00. Zie W. 
VERRIJDT, ‘Is er nog plaats voor politieke rechten in het toepassingsgebied van artikel 6 § 1 EVRM 
na het arrest-Vilho Eskelinen?’ in Leuvense Staatsrechtelijke standpunten, nr. 1, die Keure, A. ALEN 
en J. VAN NIEUWENHOVE (eds.), 2008, 239-290. Eveneens: M. MELCHIOR, 'Quant à l'applicabilité 
de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme au contentieux de la fonction 
publique – Evolution de la jurisprudence de Strasbourg' in Liber amicorum Hugo Vandenberghe, 
Brugge, die Keure, 2007, 201-207. 
1563

 EHRM (beslissing) 1 februari 2005, Veresova t. Slovakije, verzoek nr. 70497/01. Een juriste die 
voor de politie werkte, kon naar het oordeel van het Hof de waarborgen van artikel 6 EVRM niet 
inroepen: ‘compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités que (la police) comporte, 
l’emploi de la requérante (pouvait) être considéré comme une participation directe à l’exercice de la 
puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat.’ 
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792. Het EHRM ‘moest’ eerst vaststellen dat er sprake was van ‘un droit à un juge’, ook 

al hadden klagers toegang tot een rechtscollege gehad en betwistten zij in essentie de 

modaliteiten van ‘le droit à un jugement’.1564 Het Hof onderzocht eerst of er wel sprake 

was van een recht: één overweging volstond om te besluiten dat er sprake was van een 

verdedigbare aanspraak in het nationaal recht.1565 Belangrijker is uiteraard het antwoord 

op het vraag naar het burgerlijk karakter van het recht dat de inzet van de betwisting 

uitmaakte. Het Hof overschouwde in detail de evolutie van de rechtspraak: hoe was het 

vóór het arrest-Pellegrin en waarom werd dit arrest aangenomen?1566 Het Hof stelde vast 

dat het in de functionele benadering – het Hof had het over ‘un critère fonctionnel, fondé 

sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent’ – slechts één 

uitzondering had bepaald, namelijk ‘pensioenbetwistingen’, maar voegde er ook aan toe 

evenzeer aangegeven te hebben dat uitzonderingen op waarborgen van artikel 6 EVRM 

een restrictieve invulling moesten krijgen. Aansluitend onderkende het Hof dat de 

onverminderde toepassing van dit Pellegrin-criterium, nogmaals bevestigd in het arrest-

Martinie (2006), ontegensprekelijk tot anomalieën leidde in de casus-Vilho Eskelinen: de 

administratieve assistente kon aanspraak maken op waarborgen van artikel 6 EVRM, die 

aan de politiemannen niet toekwamen, hoewel de betwisting identiek was; bovendien 

was het niet altijd eenvoudig om de aard en het statuut van de functies keurig te bepalen, 

aldus nog het Hof met verwijzing naar de casussen-Kepka en -Veresova; ten slotte 

achtte het Hof het opmerkelijk dat een ambtenaar verschillend behandeld kon worden in 

een (financieel) geschil waarbij de inzet geen betrekking had op het naleven van een 

bijzondere band van vertrouwen en loyauteit.1567  

  

793. Voldoende redenen, aldus de meerderheid van de Grote Kamer, om het Pellegrin-

leerstuk bij te sturen en zich meer dan ooit te distantiëren van de principiële niet-

toepasselijkheid van artikel 6 EVRM in geschillen van het openbaar ambt. Het Hof achtte 

dit des te meer aangewezen, nu bleek dat in vele Lidstaten het recht van toegang tot een 

rechter ook in ambtenarenzaken een verworvenheid was en het nationaal systeem hierin 

                                                 
1564

 ‘Moest’? Zoals eerder aangegeven, ging het EHRM soms pragmatisch te werk en liet de vraag 
naar de toepassing van artikel 6 EVRM in het ambtenarencontentieux onbeantwoord wanneer bleek 
dat de grieven hoe dan ook kennelijk ongegrond waren. EHRM 7 september 2004, Haioun t. Frankrijk, 
verzoek nr. 70749/01. In de zaak-Cobo Jimenez benadrukte het EHRM dat de Guardia Civil ‘une 
institution armée de nature militaire’ was, maar het ging niet nader in op het voorbehoud van Spanje 
voor de artikelen 5 en 6 EVRM omdat de grieven kennelijk ongegrond waren, ‘à supposer même que 
l’article 6 soit applicable en l’espèce’: EHRM 21 november 2000, Cobo Jimenez, verzoek nr. 
51771/99.  
1565

 §§ 40-41. 
1566

 §§ 42-49. 
1567

 Voor een overzicht: M. VAN BRUSTEM en E. VAN BRUSTEM, ‘Fonction publique et article 6.1 de 
la (CEDH): la remise en question du critère fonctionnel est-elle le prélude à une extension des 
garanties procédurales en faveur d’un plus grand nombre de fonctionnaires?’, JLMB 2007/1, 869 e.v. 
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geen probleem onderkende. Het Hof weerhield twee nieuwe cumulatieve criteria om een 

ambtenarencontentieux te weren uit het toepassingsgebied van artikel 6, 1ste lid EVRM, 

opgevat als een procesrechtelijke waarborg: enerzijds moet het nationaal recht de 

toegang tot een rechter expliciet uitsluiten; anderzijds moet deze uitsluiting berusten op 

objectieve motieven die verband houden met het belang van de Staat, dit alles met 

toevoeging dat ‘le raisonnement se limite à la situation des fonctionnaires’.1568  

 

794. Met de bewoordingen van het Hof:  ‘En résumé, pour que l'Etat défendeur puisse 

devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d'un requérant afin de le soustraire à la 

protection offerte par l'article 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le 

droit interne de l'Etat concerné doit avoir expressément exclu l'accès à un tribunal 

s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette 

dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat.’ 

 

795. Enkel en alleen behoren tot een geleding die deelneemt aan de uitoefening van het 

openbaar gezag, hoe belangrijk de uitgeoefende functie ook is – dan is er sprake van ‘un 

lien spécial de confiance et de loyauté’ – , volstaat niet (meer) om ipso facto te besluiten, 

in het ambtenarencontentieux, tot de niet-toepasselijkheid van artikel 6 EVRM: ‘Il faut 

aussi que l’Etat montre que l’objet du litige est lié à l’exercice de l’autorité étatique ou 

remet en cause le lien spécial susmentionné’.1569 Dit aanvullende criterium is nog geen 

vrijgeleide: eenmaal de toepassing van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM vaststaat of, 

beter gezegd, niet ontkracht is – dit was het geval in de casus-Vilho Eskelinen omdat 

elke klager toegang had gehad tot een rechter, tenslotte de harde kern – , zal het Hof 

immers nog nagaan in welke mate de onderscheiden waarborgen van de artikelen 5 en 6 

EVRM rechtmatig beperkt hadden kunnen worden. In de casus-Vilho Eskelinen besloot 

het EHRM dat de redelijke termijn overschreden was, maar dat de nationale 

rechtscolleges redelijkerwijze niet verplicht waren om een hoorzitting te houden.1570 

                                                 
1568

 § 62. Het Hof verduidelijkt eveneens uitdrukkelijk dat zijn bevindingen niet uitgebreid kunnen 
worden naar het contentieux van de fiscaliteit of de verkiezingen. Er is dan sprake van ‘d’autres 
affaires qui, en raison des revendications formulées, sont considérées comme sortant des volets civil 
et pénal de l’article 6 § 1’. Naast burgerlijke rechten (in de zin van artikel 6 EVRM) zijn er ook andere 
rechten, zoals de politieke rechten. Zie eveneens Grondwettelijk Hof nr. 81/2008, 27 mei 2008, B.24.1. 
De belastingplichtige kan zich wel beroepen op de strafprocesrechtelijke waarborgen van artikel 6 
EVRM, bijvoorbeeld bij het aankaarten van de mogelijke onwettigheid van een huiszoeking in het 
kader van een fiscale controle: EHRM 18 september 2008, Kandler e.a t. Frankrijk, verzoek nr. 
18659/05. 
1569

 Teruggebracht tot de betwisting van Vilho Eskelinen e.a.: in beginsel verantwoordt niets dat 
gewone arbeidsbetwistingen zoals het vorderen van een wedde of vergoeding, onttrokken worden aan 
artikel 6 EVRM, louter en alleen omdat verzoekers ambtenaren of politiemannen zijn, o.i. wellicht ook 
militairen en waarom niet magistraten. 
1570

 §§ 65 e.v. Latere rechtspraak verwijst naar de arresten-Jussila en -Vilho Eskelinen, wat de 
geoorloofdheid van het beperken van de openbaarheid van de debatten in geschillen van bestuur 
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V.IV.VII.4. Een duidelijke boodschap 

 

796. Heeft het Vilho Eskelinen-leerstuk geen trekjes gemeen met een aandachtspunt 

van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, namelijk de internrechtelijke 

bevoegdheidsafbakening tussen justitiële en administratieve rechter in functie van de 

invulling van de termen ‘geschillen over burgerlijke en politieke rechten’?1571 Zo lijkt het te 

zijn indien men aanneemt dat er in het ambtenarencontentieux een vermoeden is van 

een ‘burgerlijke’ kwalificatie – ‘burgerlijk’ in de zin van artikel 6 EVRM – , hoewel de inzet 

van het geschil een jurisdictionele controle op het overheidsoptreden is. Aan de orde is 

dan een ‘burgerlijke’ kwalificatie; de bevoegde nationale overheid, doorgaans de 

wetgever, kan wel naar eigen inzichten deze essentiële waarborgen overrulen mits ze dit 

uitdrukkelijk bepaalt en een aanneembare verantwoording voorlegt.1572  

  

797. Daar houdt de vergelijking blijkbaar wel op. Terwijl in België de inzet van het 

dispuut ‘burgerlijke’ tegenover ‘politieke’ rechten er in beginsel één is van toegang tot de 

justitiële of administratieve rechter – de ‘nationale’ harde kern van de toegang tot ‘een’ 

rechter blijft met andere woorden onaangeroerd – , leidt een dergelijke EVRM-

diskwalificatie (tot een geschil over een 'niet-burgerlijk' recht in de zin van artikel 6 

EVRM) tot het besluit dat het recht van toegang tot een rechter ontzegd kan worden of, 

beter gezegd, dat het EVRM hieromtrent niets bepaalt. Dit laatste is mogelijk in het 

EVRM-stramien voor zover twee cumulatieve voorwaarden zijn vervuld. Enerzijds zijn 

artikel 5 EVRM en het strafprocesrechtelijk luik van artikel 6 EVRM niet aan de orde; er is 

met andere woorden geen sprake van een aanhouding of strafvervolging in de zin van 

                                                                                                                                                         
betreft: EHRM (beslissing) 9 december 2008, Boz t. Turkije, verzoek nr. 7906/05. Men raadplege 
eveneens: EHRM 28 april 2009, Savino e.a. t. Italië, verzoeken nr. 17124/05, 20329/05 en 42113/04; 
aan de orde waren geschillen van bestuur, benaarstigd door personeelsleden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers; het Hof verduidelijkte dat indien er nog sprake was geweest van een 
expliciete uitsluiting van toegang tot een rechter – aan de orde was het 1ste Vilho Eskelinen-criterium – 
, ‘au vu de la nature de ces contentieux, la Cour estime qu’on ne saurait affirmer que l’exercice de la 
puissance publique est en jeu dans les présentes affaires ou qu’un lien spécial de confiance entre 
l’Etat et les requérants justifie leur exclusion des droits garantis par la Convention’. (§ 78) 
1571

 Artikel 144 Grondwet: ‘Geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken.’ Artikel 145 Grondwet: ‘Geschillen over politieke rechten behoren 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.’ 
1572

 Over de ‘présomption d’applicabilité de l’article 6 aux litiges de la fonction publique’ in de Franse 
rechtsleer: J. PRALUS-DUPUY, 'L'applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme aux contentieux disciplinaires: état des lieux', R.F.D.A. 2008, 324. 
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respectievelijk de artikelen 5 en 6 EVRM.1573 Anderzijds verheft artikel 13 EVRM, in 

samenhang beschouwd met artikel 14 EVRM, het recht op daadwerkelijke rechtshulp niet 

tot een volwaardig recht van toegang tot een 'nationale instantie'; als dit laatste wel het 

geval is, vertaalt zich dat in België in beginsel door de bevoegdheid van de justitiële of 

administratieve rechter. Al is er hier en daar geen leemte, al dan niet discriminerend, uit 

te sluiten.1574 

  

798. De eerste voorwaarde zal in de regel 'snelller' vervuld zijn dan de tweede, zo men 

aanneemt dat in België daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 EVRM een 

verworvenheid is. Wat de eis van daadwerkelijke rechtshulp betreft – ‘le recours effectif’ 

in de terminologie van artikel 13 EVRM – , leek in België alles in kannen en kruiken op 

het einde van vorige eeuw: ‘l’ordre juridique (belge) – faut-il le préciser? – rencontre 

parfaitement les exigences de l’article 13 (de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales)’, aldus toch de nationale 

rechtsleer.1575 Of dit inderdaad het geval is, kan in dit stadium van het onderzoek ernstig 

betwijfeld worden. Een passend realiteitsbesef gebiedt integendeel aan te nemen dat het 

nationaal rechtshulpbilan voor verbetering vatbaar is en dat de ‘kleine’ tucht terra 

incognita is. Hoe het ook zij, eenmaal beide voorwaarden vervuld, lijkt het ontzeggen van 

toegang tot een rechter vanuit de invalshoek van het EVRM geoorloofd. 

  

799. Het zonet geschetste verschil in rechtsbescherming tussen nationaal recht en 

EVRM is evenwel niet wat het lijkt te zijn, al was het maar omdat de Grondwet het recht 

van toegang tot een rechter niet uitdrukkelijk instelt en dit evenmin met zoveel woorden 

van de wetgever vereist. De grondwetgever wikt, de wetgever beschikt. Als men zich in 

het kader van een minimalistische benadering aan een restrictieve invulling houdt, 

waarborgt de Grondwet immers enkel dat indien de wetgever een rechtsvordering instelt 

en een rechtscollege bevoegd maakt, hij zich hierbij moet conformeren aan het 

voorschrift van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet – de justitiële rechter is in 

                                                 
1573

 Dat de artikelen 5 en 6 EVRM van toepassing zijn, is nog geen absolute waarborg voor 
tussenkomst van een rechter, of dan toch minstens toegang tot een rechter in 'strafzaken': artikel 5 
kent expliciete beperkingen, artikel 6 kent impliciete beperkingen. 
1574

 Supra, 'Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Meer rechtshandhaving’. 
1575

 D. DE BRUYN, ‘Le droit à un recours effectif’ in Les droits de l’homme au seuil du troisième 
millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, 188. In Nederland zou het nog 
volmaakter zijn: ‘In onze nationale rechtsorde wordt, ook al is het op betrekkelijk gecompliceerde 
wijze, integraal voldaan aan het rechtsstatelijk vereiste dat de burger toegang dient te hebben tot een 
onafhankelijke rechter ter toetsing van de rechtmatigheid van elk overheidsoptreden waardoor hij in 
zijn belangen getroffen wordt’ (C. BURKENS e.a., o.c., 2006, 358). Artikel 13 EVRM: ‘Eenieder wiens 
rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op daadwerkelijke 
rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan door personen in 
de uitoefening van hun ambtelijke functie.’ 
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beginsel bevoegd als er sprake is van een geschil over burgerlijke of politieke rechten – 

en het gelijkheidsbeginsel niet mag veronachtzamen.1576 Bovendien kan gevoeglijk 

aangenomen worden dat er geen andere (subjectieve) rechten zijn dan politieke en 

burgerlijke rechten.1577 

 

800.  Bij de bespreking van de verhouding van de ‘kleine’ tucht tot de 

strafrechtsbedeling werd wel aangegeven dat volgens bepaalde rechtsleer het 

grondrecht van toegang tot een rechter afgeleid kan worden uit artikel 13 van de 

Grondwet, dit met toevoeging: ‘Ook uit de artikelen 144 en 145 G.W. zou een dergelijk 

recht kunnen worden afgeleid: de burgers hebben immers het recht om geschillen over 

hun subjectieve rechten door een rechter te zien beslechten’.1578 Is deze rechtsgeleerde 

stelling geen te fraaie voorstelling van zaken die de Grondwet te veel verdiensten 

toedicht? Het is misschien bijzonder spijtig, maar ze stelt in ieder geval niet met zoveel 

woorden het recht van toegang tot een rechter in als (i) men zich houdt aan voormelde 

minimalistische invulling van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet en (ii) men artikel 

12 van de Grondwet even buiten beschouwing laat.  

  

801. In een vorig hoofdstuk werd één en ander verduidelijkt over deze minimalistische 

benadering, die onvolmaaktheden van de nationale rechtshulp in de verf zet en ze 

gedoogt.1579 Indien men aanneemt dat eigenrichting niet gedoogd wordt, gebiedt het 

rechtsstaatsbeginsel wellicht aan te nemen dat elk geschil in beginsel voorgelegd moet 

kunnen worden aan een rechtscollege.1580 Een rechter moet kunnen uitmaken wie het bij 

                                                 
1576

 Dat alleen de wetgever bevoegd is om grondrechten te beperken, houdt ook in Nederland naar de 
letter van de Grondwet niet in dat er steeds een rechtsgang bij een onafhankelijke rechter hoeft open 
te staan: C. KORTMANN, Constitutioneel recht, Deventer, Kluwer, 2008, 398, noot 397. 
1577

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 
883, nr. 1267. 
1578

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., p. 448, nr. 666, noot 142, met toevoeging: ‘Ook 
uit het in het Gerechtelijk Wetboek opgenomen verbod van rechtsweigering zou een recht van 
toegang tot de rechter kunnen worden afgeleid.’ De meerwaarde van het inroepen van een dergelijk 
verbod is onduidelijk indien het ‘afgeleide’ recht van toegang tot een rechter enkel een wettelijke 
grondslag heeft waarvan de wetgever kan afwijken, zij het onder bestendige toets aan het 
gelijkheidsbeginsel. Bovendien leidt men in beginsel het verbod van rechtsweigering af uit het recht 
van toegang tot een rechter, niet het tegenovergestelde. Niets belet evenwel aan te nemen dat de 
wetgever rechtsweigering formeel heeft verboden omdat een (nader te bepalen) grondwetsbepaling of 
een algemeen rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde het recht van toegang tot een rechter instelt 
dan wel waarborgt. 
1579

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Rechtsherstel en 
dualisme’. 
1580

 ‘Nu eigeninrichting niet kan worden gedoogd, moet een rechter tussenkomen om het geschil te 
beslechten, een rechter die onafhankelijk, onpartijdig, met volle rechtsmacht en na tegensprekelijk 
debat in het openbaar uitspraak doet met afdoening van het geschil in een gemotiveerde en (in de zin 
van het Gerechtelijk Wetboek) definitieve uitspraak.’ (J. DUJARDIN, 'Artikel 6 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. Het recht op een eerlijk proces. In hoeverre moet het proces eerlijk zijn?' in 
Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 129-130). 
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het rechte eind heeft; het is uiteraard wenselijk dat het niet blijft bij een symbolisch 

rechtsherstel op gevare anders een onrechtmatig voordeel te (blijven) gunnen aan de 

partij die een andere voor voldongen plaatst. Voor de overheid zijn er des te minder 

problemen omdat ze met haar imperium over belangrijke prerogatieven beschikt en de 

tijd zelden in haar nadeel speelt; hij die als het ware het recht in zijn schoot geworpen 

kreeg, moet het niet meer in eigen handen nemen; hij moet zich des te minder zorgen 

maken wanneer hij met een eeuwig leven bedacht werd. De wetgever moet werk maken 

van de rechtshulp en krijgt inzake geschillen van bestuur een onvoldoende wanneer hij 

een – voor de burger – dermate ontoereikende regeling uitdoktert dat ze als het ware 

haast uitnodigt om uiteindelijk het recht in eigen handen te nemen.1581 

  

802. Artikel 10 van de Grondwet, met andere woorden het nationaal gelijkheidsbeginsel, 

biedt a priori een beduidende meerwaarde: het is als het ware haast ondenkbaar dat de 

rechter geen enkele bevoegdheid heeft en de Raad van State bekleedt een eminente 

plaats in de rechtsbescherming tegen de overheid en het Grondwettelijk Hof wijst ook op 

een discriminerende leemte. Daaraan voege men toe dat de in de Grondwet verankerde 

beginselen van die aard zijn dat (i) ‘het recht op een daadwerkelijk jurisdictioneel beroep 

een algemeen rechtsbeginsel (is)’ en (ii) ‘dans un Etat de droit, le citoyen doit avoir la 

possibilité de contester devant une juridiction les décisions de l’autorité 

administrative’.1582 1583  

 

803. Ook hier gebiedt een passend realiteitsbesef aan te nemen dat alles daarom nog 

niet in kannen en kruiken is. In de algemene bespreking werd verduidelijkt dat algemene 

rechtsbeginselen, al bij al, weinig soelaas brengen als puntje bij paaltje komt, ook al dicht 

men hen een grondwettelijk karakter toe. Dit blijkt nog recent uit het arrest nr. 27/2009 

waarin het Grondwettelijk Hof besloot dat het uitblijven van een rechtsmiddel om een 

administratieve beslissing van een procureur des Konings te betwisten – een 

parketmagistraat zag in de wijziging van zijn takenpakket een verkapte tuchtsanctie – 

discriminerend was, maar dat er enkel sprake was van een leemte in de wetgeving en 

dat het de wetgever toekwam om orde op zaken te stellen.1584 

                                                 
1581

 Vermits in publiek recht eigenrichting niet voor de hand igt, is er wellicht vooral sprake van een 
verlies van eerbied voor de instellingen. 
1582

 Grondwettelijk Hof nr. 81/2008, 27 mei 2008, B.40.2. Met toevoeging: ‘Het Hof is bevoegd om aan 
dat algemeen rechtsbeginsel te toetsen (wanneer) het is aangevoerd in samenhang gelezen met 
grondwetsbepalingen waaraan het Hof vermag te toetsen.’ Dit was geen nieuwigheid: ‘Het 
Arbitragehof heeft dit algemeen rechtsbeginsel erkend in de arresten nr. 22/99 van 24 februari 1999, 
nr. 32/99 van 17 maart 1999 en nr. 58/99 van 26 mei 1999.’ (J. VANDE LANOTTE en G. 
GOEDERTIER, o.c., p. 921, nr. 1319, noot 177). 
1583

 R.v.St. nr. 183.769, 4 juni 2008, Thys. 
1584

 Grondwettelijk Hof nr. 27/2009, 18 februari 2009. 
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804. Vermits het begrip ‘burgerlijke rechten’ van artikel 144 van de Grondwet niet 

overeenstemt met dat van artikel 6 EVRM, tenslotte een autonome verdragsbepaling, is 

het instellen van een administratief rechtscollege a priori niet uitgesloten, tenzij de 

tuchtaangelegenheid ingevolge een grondwetsbepaling aan de justitiële rechter is 

voorbehouden.1585 Eenvoudiger wordt het dus (niet?) wanneer men op grond van een 

klassieke opvatting over het annulatiecontentieux aanneemt dat de artikelen 144 en 145 

van de Grondwet er niet aan de orde zijn.1586 De wetgever schijnt dan de handen vrij te 

hebben bij het instellen van rechtshulp inzake geschillen van bestuur die, per hypothese, 

geen uitstaans hebben met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, maar wanneer 

artikel 6, 1ste lid EVRM van toepassing is, moet hij toegang tot een rechter instellen of dit 

grondrecht waarborgen, aldus het Vilho Eskelinen-leerstuk. Of het nu een justitiële 

rechter dan wel een administratief rechtscollege betreft, maakt voor het EHRM minder 

uit, al kan het EVRM-gelijkheidsbeginsel de beleidsvrijheid van de overheid aan banden 

leggen. 

 

 

V.IV.VII.5. Lex melior of gemeenschappelijk patrimonium? 

 

805. Al is de boodschap duidelijk, toch is het de vraag of er in het arrest-Vilho Eskelinen 

wel sprake is van een diskwalificatie van artikel 6 EVRM, opgevat als een 

burgerprocesrechterlijke waarborg, wanneer de overheid het recht van toegang tot een 

rechter inzake het ius honorum afbouwt of uitsluit. Anders gezegd, kan het (uitdrukkelijk) 

instellen van een beperking aan een nationaal recht van toegang tot een rechter opgevat 

worden als het onttrekken van deze specifieke aangelegenheid aan het 

toepassingsgebied van artikel 6 EVRM? Men kan zich in de andere zin trouwens 

evenzeer afvragen of artikel 6, 1ste lid EVRM wel van toepassing is wanneer de nationale 

wet een toegang tot een rechter instelt of dit grondrecht formeel bevestigt; dit zou bij 

                                                 
1585

 Artikel 152 van de Grondwet schrijft voor dat geen rechter uit zijn ambt kan worden ontzet of 
geschorst dan door een vonnis. Verder kan een justitiële rechter niet overgeplaatst worden dan mits 
een nieuwe benoeming en met zijn toestemming. Artikel 152, 3de lid waarborgt aldus dat ‘de politieke 
overheid (…) geen verkapte tuchtmaatregel zou nemen t.a.v. een rechter met wiens rechtspraak de 
overheid het niet eens is’ (M. VAN DAMME, Overzicht van het Grondwettelijk Recht, die Keure, 2008, 
p. 254, nr. 320). In tegenstelling tot artikel 152 van de Grondwet bepaalt de Grondwet niet dat de 
militairen enkel bij vonnis afgezet of geschorst kunnen worden. De Constituante stapte af van het idee 
om de rechter als enige bevoegd te maken voor het ontnemen van de graden, rechten en pensioenen 
van de militairen: O. ORBAN, Droit constitutionnel, Luik, Dessain, 1911, p. 317, nr. 137. 
1586

 W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, Kluwer, 1988, 302. A. ALEN en K. MUYLLE, 
Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2004, p. 538, nr. 567, M. LEROY, Contentieux 
administratif, Bruylant, 2008, 93. Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafrechtsbedeling’ 
en ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Rechtsherstel en dualisme’. 
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wijze van lex melior een ‘toegeving’ van de Lidstaat kunnen zijn (in de zin van een 

ruimere rechtsbescherming) zonder dat men daarom kan besluiten tot de toepasbaarheid 

van artikel 6, 1ste lid EVRM.1587 Zo ziet het Europees Hof het zeker niet omdat het nagaat 

of de beperkingen aan het recht van toegang tot een rechter verantwoord zijn: dit laatste 

veronderstelt dat men zich dus nog steeds bevindt in het toepassingsgebied van het 

burgerprocesrechterlijk luik van artikel 6 EVRM, met andere woorden het 1ste lid.  

 

806. Hanteert het Hof zo wel een gepast onderscheid tussen, enerzijds, de afbakening 

van de term ‘burgerlijk’ (in de zin van artikel 6, 1ste lid EVRM) en, anderzijds, de 

beperkingen die aangebracht kunnen worden aan de toegang tot een rechter, eenmaal 

men zich bevindt in het toepassingsgebied van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM? De 

minderheid van de Grote Kamer opperde, o.i. terecht, dat het opmerkelijk was om in het 

ambtenarencontentieux te besluiten dat, eenmaal het nationaal recht een rechtscollege 

had ingesteld, er eveneens sprake was van een betwisting over een burgerlijk recht of 

verplichting; het eerste impliceert nog niet het tweede, hoe belangrijk in een rechtsstaat 

de toegang tot een rechter ook is. Het Hof heeft desalniettemin tot de toepassing van 

artikel 6 EVRM besloten omdat het nationaal recht voorzag in toegang tot een rechter, 

tenslotte toch wel de harde kern van deze verdragsbepaling. Zo is het inderdaad, maar 

dan wel uitsluitend in de omstandigheden omschreven in deze bepaling, d.w.z. wanneer 

er sprake is van een betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen. Dit is wellicht 

de zwakke schakel in de opbouw van het arrest-Vilho Eskelinen, hoe goed ook bedoeld.  

  

807. De verantwoording van de nieuwe invulling van het burgerprocesrechterlijk luik van 

artikel 6 EVRM is merkwaardig.1588 Afleiden uit het bestaan van een toegang tot een 

rechter in het nationaal recht dat artikel 6, 1ste lid EVRM van toepassing is, komt neer op 

het omkeren van de juridische redenering, namelijk dat men eerst moet nagaan of de 

onderzochte feiten in het toepassingsgebied van deze bepaling vallen alvorens te 

bepalen of de waarborgen die eruit voortvloeien, keurig werden ingesteld dan wel 

onrechtmatig ingeperkt. Verder gaat het Hof voorbij aan het gegeven dat de toegang tot 

een rechter in een Lidstaat misschien te verklaren is door een ruimere 

rechtsbescherming dan wat het EVRM als minimum minimorum voorschrijft. Bovendien 

                                                 
1587

 Met toepassing van de algemene regel dat voorrang dient te worden verleend aan de ruimste 
bescherming, is het van belang te weten welke van het EVRM, het IVBPR of de Grondwet de meest 
verstrekkende bescherming biedt: EVRM, artikel 60; IVBPR, artikel 5, § 2. Over de 
maximalisatieclausules: B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling, 
Antwerpen, Maklu, 2002, p. 13, nr 4. 
1588

 In deze zin: J. VAN COMPERNOLLE, ‘De revirement en revirement: à la recherche d’un critère 
d’applicabilité de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme au contentieux 
des agents publics’, Rev. Trim. D.H. 2008, 1125-1136, inzonderheid 1133-1134.  
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kan men zich afvragen waarom het EVRM-leerstuk van impliciete beperkingen niet 

getransponeerd kan of moet worden naar het nationaal recht: het Hof verwacht met het 

Vilho Eskelinen-leerstuk immers van de Lidstaten dat beperkingen aan het recht van 

toegang tot een rechter expliciet ingesteld worden.1589 Zo hoort het o.i. in een 

volwaardige rechtsstaat: de overheid moet als het ware kleur bekennen, klare taal 

spreken en de rechtzoekende recht in de ogen zeggen dat hij in een bepaalde 

aangelegenheid op weinig dan wel geen jurisdictionele rechtsbescherming kan rekenen. 

Het is dan wederom de vraag waarom deze eis van transparantie, rechtszekerheid en 

wetskwaliteit niet geldt voor artikel 6 EVRM, tenslotte dé procesrechtelijke 

referentiebepaling.  

  

808. Het instellen van expliciete beperkingen is geen onmogelijke opgave of vereiste; het 

EVRM is wellicht van een andere orde dan de Grondwet en de nationale wet, maar het 

Verdrag voorziet toch wel in expliciete uitzonderings- en beperkingclausules, evenzeer 

als het soms even uitdrukkelijk bepaalt dat geen uitzondering is toegelaten.1590 Het zou in 

een kader van een globale reflectie met andere woorden niet misstaan om de leer van de 

impliciete beperkingen te evalueren en het voortaan misschien te houden bij de expliciete 

beperkingen die menig EVRM-bepaling kenmerkt.1591 Om het recht op toegang tot een 

rechter vorm te geven of af te bouwen moet de discussie zich in eerste instantie richten 

op de invulling van de term ‘betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen’, 

veeleer dan op de geoorloofdheid van beperkingen waarin het Verdrag nu eenmaal niet 

uitdrukkelijk voorziet, wat artikel 6 EVRM betreft. Een dergelijk betoog oogt fraai, maar 

doet uit het oog verliezen dat deze verdragsbepaling het recht op toegang tot een rechter 

niet uitdrukkelijk instelt. Waarom expliciete beperkingen vereisen voor iets wat niet eens 

expliciet is ingesteld, maar in essentie door de rechtspraak naar voren werd geschoven? 

Zo kan men het inderdaad zien, maar hiertegen is in te brengen dat een dergelijk 

grondrecht een dermate essentieel gegeven is dat het als harde kern niet eens 

geëxpliciteerd moest worden en dat beperkingen hieraan niet aan de orde zijn.  
                                                 
1589

 Over de impliciete beperkingen van artikel 6 EVRM: G. DUTERTRE, Extraits clés de 
jurisprudence, Cour européenne des Droits de l’Homme, Raad van Europa, 2003, 182-184. 
1590

 Over de opportuniteit van een begrenzing van de werkingssfeer van artikel 6 EVRM: J.F. 
RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2007, p. 382-383, nr. 299. 
1591

 Eén zaak is het te weten of men beperkingen kan aanbrengen, een andere zaak is het te weten 
wie dergelijke beperkingen kan instellen. Men verwarre bovendien het nationaal ‘versterkt 
legaliteitsbeginsel’, namelijk dat een aangelegenheid aan de wetgever is voorbehouden – bv. het 
statuut van magistraten of militairen – , niet met de voorwaarde dat een EVRM-grondrecht in beginsel 
ingeperkt kan worden indien o.m. in deze beperking is voorzien ‘bij wet’. ‘La Cour rappelle que les 
mots ‘prévue par la loi’ signifient en premier lieu que la mesure incriminée doit avoir une base en droit 
interne, qu’elle entend le terme ‘loi’ dans son acceptation matérielle plutôt que formelle, et qu’elle y a 
également inclus les textes de rang ‘infralégislatif’ édictés par les autorités compétentes en vertu d’un 
pouvoir normatif délégué (…).’ EHRM 21 april 2009, Enerji Yapi-Yol Sen t. Turkije, verzoek nr. 
68959/01, schending van artikel 11 EVRM. 
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809. Wat er ook van zij, men kan onvolmaaktheden in de opbouw van het Vilho 

Eskelinen-leerstuk opvangen door aan te nemen dat het recht van toegang tot een 

rechter (thans?) als harde kern deel uitmaakt van het gemeenschappelijk patrimonium 

van fundamentele beginselen, waarden, rechten en vrijheden en dat artikel 6 EVRM de 

modaliteiten van uitoefening van dat grondrecht verduidelijkt – weinig beperkingen zijn 

geoorloofd, voor de harde kern nog minder dan voor afgeleide waarborgen – . Bij de 

bespreking van het Engel-leerstuk hebben we een alternatief 1ste Engel-criterium 

voorgesteld.1592 Insgelijks kan men wellicht spreken van een alternatief Pellegrin-

criterium in zoverre het instellen van een rechtscollege en een rechtsvordering leidt tot 

het besluit dat artikel 6, 1ste lid EVRM van toepassing is. 

 

810. De mate waarmee de Grote Kamer de grenzen van het toepassingsgebied van 

artikel 6 EVRM op pretoriaanse wijze heeft verlegd, was zodanig dat de feiten van de 

casus-Vilho Eskelinen hiervoor in aanmerking kwamen; een onderzoek naar de mogelijke 

schending van de waarborgen van artikel 6, 1ste lid EVRM was dan ook verantwoord. Het 

Hof liet de gelegenheid onbenut om de grief van de schending van artikel 14 EVRM, in 

samenhang beschouwd met artikel 6 EVRM, waarvan overigens sprake in § 58, uit te 

diepen.1593 In de volgende afdeling gaan we nog nader in op de meerwaarde van het 

accessoir EVRM-gelijkheidsbeginsel. ‘Ce rattachement en creux traduit la distension du 

lien requis entre l’article 14 et un droit substantiel garanti par la Convention, ce qui 

permet aux juges européens de se prononcer sur des droits qui, a priori, ne font pas 

partie du corpus conventionnel dont certains droits sociaux’.1594 Een dergelijke EVRM-

conforme benadering in de casus-Vilho Eskelinen was wellicht overtuigender geweest; dit 

was in beginsel des te meer het geval geweest omdat het EHRM zelf in de toepassing 

van het Pellegrin-leerstuk een discriminatie ontwaarde tussen de klagers onderling.  

  

811. Vermits we het gelijkheidsbeginsel vooruit schuiven, kan men met enige 

beeldspraak spreken van een toepassing ‘avant la lettre’ van het Twaalfde Protocol.1595 

Het Europees Hof had trouwens een gelijkheidsbeginsel voor ogen toen het curiosa bij 

de toepassing van de Pellegrin-criteria onderkende.1596 Het autonoom gelijkheidsbeginsel 

                                                 
1592

 Supra, 'Meerwaarde van het EVRM'. 
1593

 Verzoekers hadden dit wel niet expliciet aangehaald. 
1594

 J.F. RENUCCI, Droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2002, p. 116, nr. 61. 
1595

 Over het Twaalfde Protocol: B. RENAULD, ‘Le 12ème protocole additionnel à la Convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales’, Rev. dr. étr. 2001, 341-355. 
1596

 § 51. “The present case, however, highlights that the application of the functional criterion may 
itself lead to anomalous results. At the material time the applicants were employed by the Ministry of 
the Interior. Five of them were employed as police officers, which typifies the specific activities of the 
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maakt in ieder Lidstaat van de Raad van Europa een grondrecht uit en in de meeste 

Lidstaten is er wellicht wel een deel, hoe miniem ook, van het ambtenarencontentieux dat 

voorgelegd kan worden aan een rechter.1597 In dit onderzoek ‘volstaat’ het om terug te 

vallen op de bevindingen inzake de onvoldoende overeenstemming van het leerstuk van 

de jurisdictionele immuniteit van de ‘kleine’ tucht met het nationaal 

gelijkheidsbeginsel.1598 

  

 

V.IV.VII.6. Een duidelijke wet 

 

812. Het EHRM heeft het ius honorum opgewaardeerd door beperkingen aan de 

rechtsbescherming op te heffen, zoveel is duidelijk. Tenzij het Vilho Eskelinen-leerstuk 

op zijn beurt herzien of teruggeschroefd wordt, gelden de waarborgen van artikel 6, 1ste 

lid EVRM, inzonderheid de toegang tot een rechter, (voortaan) onverminderd wanneer er 

in het ambtenarencontentieux sprake is van een ‘betwisting’ over een ‘recht’ of 

'verplichting'. Anders kan het zijn wanneer – noodzakelijke, maar niet voldoende 

voorwaarde – de nationale wet uitdrukkelijk in een uitsluiting of uitzondering heeft 

voorzien. In dat laatste geval is het de vraag of één of meer beperkingen wel 

verantwoord zijn: wellicht zal het uitblijven van een hoorzitting sneller vergoelijkt kunnen 

worden dan het ontzeggen van toegang tot een rechter; de discussie over een ‘droit à un 

jugement’ is tenslotte van een andere (lagere) orde dan die over een ‘droit à un juge’.1599  

  

813. Voor de militairen blijft het Pellegrin-leerstuk wel degelijk aan de orde, blijke uit de 

beslissing-Sukut, een onderofficier die zijn disciplinair ontslag uit het Turkse leger 

                                                                                                                                                         
public service as defined above. This entailed participating directly in the exercise of powers conferred 
by public law and the performance of duties designed to safeguard the general interests of the State. 
The functions of the office assistant applicant were purely administrative, without any decision-making 
competence or other exercise directly or indirectly of public power. Her functions were thus not 
distinguishable from any other office assistant in public or private employment. As noted above, 
Pellegrin expressly mentioned the police as a manifest example of activities belonging to the exercise 
of public authority, thus excluding a whole category of persons from the scope of Article 6. On a strict 
application of the Pellegrin approach it would appear that the office assistant applicant in the present 
case would enjoy the guarantees of Article 6 § 1, whereas there is no doubt that the police officer 
applicants would not. This would be so irrespective of the fact that the dispute was identical for all the 
applicants.” 
1597

 In het Belgische militair tuchtcontentieux is de toegang tot de administratieve rechter een 
verworvenheid voor de 'grote' tucht, maar geenszins voor de 'kleine' tucht. 
1598

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: verdragsrechtelijke evaluatie – Vrijheidsbeneming en 
strafvervolging'. Zie eveneens infra, ‘Meerwaarde van het EVRM-gelijkheidsbeginsel’. 
1599

 Voor een toepassing, weliswaar buiten het ius honorum: EHRM 10 april 2008, Abrahamian t. 
Oostenrijk, verzoek nr. 3535/4/04. Aan de orde was het gebrek aan een hoorzitting in een 
administratieve procedure met als inzet het niet-betalen van verplichte pensioens- en 
invaliditeitsbijdragen aan de Orde van Geneesheren (Wenen). 
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wegens zijn politieke en ideologische opvattingen betwistte en zijn klacht bij het EHRM 

verworpen zag bij toepassing van de Vilho Eskelinen-criteria. De Turkse Grondwet 

bepaalde uitdrukkelijk dat deze beslissing van de Hoge Militaire Raad niet vatbaar was 

voor jurisdictioneel toezicht; bovendien – en hier duikt het Pellegrin-leerstuk op – had de 

kern van de betwisting betrekking op de bijzondere loyauteitsband tussen klager en de 

Staat; daarom had naar het oordeel van het EHRM de nationale wet terecht een 

jurisdictionele immuniteit kunnen voorschrijven en was artikel 6 EVRM, opgevat als een 

burgerprocesrechtelijke waarborg, derhalve niet van toepassing.1600 

 

814. Men kan zich afvragen hoe in België wetgever, bestuur en nationale rechtscolleges 

zullen aankijken tegen deze eerder onverwachte evolutie. Het surfen op de grens van 

het (on)toelaatbare wordt, wat artikel 6, 1ste lid EVRM betreft, als het ware onverbiddelijk 

afgekeurd wanneer de uitsluiting van toegang tot een rechter enkel berust op hooguit 

onduidelijke wetsbepalingen. Zo is het inzonderheid wanneer een dergelijke beperking 

afgeleid wordt uit parlementaire besprekingen (waarover thans aangenomen wordt dat 

ze niet eens zo eenduidig zijn als vroeger voorgesteld werd).1601 Het leerstuk van de 

jurisdictionele immuniteit in de ‘kleine’ tucht ontbreekt met andere woorden meer dan 

ooit aan conformiteit met artikel 6, 1ste lid EVRM bij gebrek aan een expliciete 

wetsbepaling in die zin. Een dergelijke uitsluiting nu instellen door het toepassingsgebied 

van het algemeen artikel 14 Raad van State-wet expliciet in te perken, lijkt verder 

uitgesloten; dit lijkt des te minder mogelijk wanneer men vaststelt dat ingevolge artikel 

159 van de Grondwet, een trapje hoger in de hiërarchie van de normen, de rechter een 

onwettige tuchtstraf buiten toepassing moet verklaren, desnoods ambtshalve; al bij al 

volstaan de bevindingen over de overeenstemming van het leerstuk van de 

jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraf met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet.1602 

  

815. Volledigheidshalve benadrukken we dat de uitdrukkelijke wetsbepaling die het 

EHRM in het arrest-Vilho Eskelinen vooropstelt – het Hof hanteert de term 

‘expressément’ - , niet breed mag opgevat worden. Weliswaar is het begrip ‘wet’ in de 

klassieke beperkingsclausules ruim op te vatten in die zin dat men oog moet hebben 

                                                 
1600

 EHRM (beslissing) 11 september 2007, Sukut t. Turkije, verzoek nr. 59773/00. Grief van de 
schending van artikel 8 EVRM: kennelijk ongegrond. Artikel 125 Turkse Grondwet luidt - in Franse 
vertaling - : ‘La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration. Les 
actes du président de la république relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil 
supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.’ 
1601

 Supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – De deur op een kier?’. 
1602

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
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voor het nationaal recht; wat primeert, is – samengevat – dat de ‘wet’ duidelijk en 

toegankelijk is; het nationaal recht kan uiteraard voorschrijven en waarborgen dat enkel 

de formele wetgever, i.e. een beraadslagende democratische vergadering, beperkingen 

kan aanbrengen aan de uitoefening van grondrechten.1603 Anders is het precies, wat de 

toegang tot of tussenkomst van een rechter betreft: zo was het reeds vroeger en zo is 

het gebleven. De reeds eerder vermelde regel, bekend onder het adagium ‘nullum 

judicium sine lege’, blijft met andere woorden onverminderd van toepassing, zij het dat 

het EHRM een (ideale) situatie voor ogen heeft waarin toegang tot een rechter een 

verworvenheid is en het enkel de formele wetgever toekomt om dit grondrecht op 

verantwoorde wijze af te bouwen.1604 

 

 

V.IV.VII.7. Afgeleide waarborgen 

 

816. Hiermee is in België het vraagstuk van de onbevoegdheid van de Raad van State 

in de contentieux van de militaire tuchtstraffen wederom van de baan, een besluit dat we 

reeds geformuleerd hebben op grond van het gelijkheidsbeginsel en de klassieke 

interpretatieregels.1605 In het ambtenarencontentieux is het Vilho Eskelinen-leerstuk voor 

de militair des te minder problematisch omdat de Raad van State, bevoegd ingevolge 

het algemeen artikel 14 R.v.St.-wet, aangeeft te beantwoorden aan de vereisten van de 

artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR.1606  

  
                                                 
1603

 ‘In het algemeen is de structuur van de (EVRM- of IVBPR-)bepaling als volgt. Een eerste lid bevat 
de, vaak ruime, omschrijving van het grondrecht, een tweede (eventueel derde en volgende) lid bevat 
de beperkingsmogelijkheid van het grondrecht. De beperkingen moeten bij de wet (loi, law) zijn 
voorzien en nodig zijn in een democratische samenleving in het belang van … (volgt een aantal 
clausuleringen)’. C. KORTMANN, Constitutioneel recht, Deventer, Kluwer, 2008, 405. Zie eveneens J. 
VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, die Keure, 2007, p. 300 
e.v., nr. 464 e.v. 
1604

 S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005, 110. Hierbij 
is het legaliteitsbeginsel essentieel: ‘Dans un Etat de droit, la création des juridictions doit être l’oeuvre 
de la représentation nationale.’ (R. ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de 
l’homme, Bruylant, 2006, p. 212, nr. 218). 
1605

 Supra, 'Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Artikel 14 Raad van 
State-wet'. 
1606

 R.v.St. nr. 82.440, 28 september 1999, Versporten: de naleving van artikel 6, 1 EVRM, gesteld dat 
deze bepaling van toepassing is in statutaire aangelegenheden – aan de orde was een tuchtstraf van 
één maand schorsing met beroving van de wedde – , houdt niet in dat reeds in eerste aanleg de 
beslissing door een rechterlijke instantie genomen moet worden; het beroep bij de Raad van State 
voldoet aan de vereiste van een beroep bij een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht. Zie 
eveneens R.v.St. nr. 161.021, 5 juli 2006, Van den Bergh, ontslag van ambtswege van een lid van het 
operationeel korps van de rijkswacht. De Raad van State voegde eraan toe: ‘dat, daargelaten de 
vraag of artikel 14.1 van het B.U.P.O. te dezen van toepassing is, de beroepsmogelijkheid bij de Raad 
van State aan de betrokkene de garanties verleent die deze bepaling instelt’. Ten slotte: R.v.St. nr. 
188.834, 16 december 2008, Dinon. 
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817. Problematischer is de naleving van de redelijke termijn-eis; de toetsing aan deze 

waarborg, opgevat als beginsel van behoorlijk bestuur, kan immers een ander antwoord 

opleveren dan de toetsing aan dezelfde eis, opgevat als een wezenlijke waarborg van 

artikel 6 EVRM op de naleving waarop in fine het Europees Hof toeziet, omdat voor de 

berekening van de redelijke termijn, opgevat vanuit een Straatsburgperspectief, ook de 

procedure voor de nationale rechter ingecalculeerd moet worden.1607 Redelijke termijn of 

niet, het ontzeggen van de toegang tot een rechter in de 'kleine' tucht is niet in 

overeenstemming met het voorschrift van de artikelen 5 en 6, 1ste lid EVRM. Men kan in 

het Belgische objectief contentieux ten slotte ook niet voorbij het leerstuk van het actueel 

belang (R.v.St.-wet, artikel 19), waarvan betwijfeld kan worden of dit steeds volledig in 

overeenstemming met artikel 6 EVRM te brengen is.1608  

 

818. Eerder werd aangegeven dat artikel 160 van de Grondwet zich niet met zoveel 

woorden verzet tegen een beperking van de klassieke algemene rechtshulp door het 

instellen van een bijzonder annulatiecontentieux, zij het onder bestendige toets aan het 

gelijkheidsbeginsel en de artikelen 144 en 145 van de Grondwet en met de wetenschap 

dat de cassatiebevoegdheid van de Raad van State dan betrekking zal hebben op een 

ogenschijnlijk klassiek ‘objectief contentieux’.1609 Essentieel in dit onderzoek was de 

vaststelling dat wanneer de Raad van State als cassatierechter optreedt, er per 

hypothese sprake is van een jurisdictionele beslissing: de voorwaarde van toegang tot 

een rechter is dus in beginsel vervuld, zij het dat men desgevallend nog kan redetwisten 

over de vraag of het lager administratief rechtscollege wel aan te merken is als een 

volwaardig rechtscollege met volle rechtsmacht.1610 In het militair tuchtcontentieux kan 

dit ongetwijfeld problematisch zijn indien de wetgever een administratief rechtscollege 

                                                 
1607

 Artikel 14, § 3.c IVBPR bepaalt eveneens, maar uitsluitend voor strafzaken, dat eenieder het recht 
heeft ‘zonder onredelijke vertraging te worden berecht.’ 
1608 In een arrest van 16 december 1997 (Camenzind t. Zwitserland) oordeelde het EHRM dat de 
toepassing van een vaststaande rechtspraak over de eis van een actueel belang strijdig kon zijn met 
de vereiste van daadwerkelijke rechtshulp: M. CROMHEECKE en V. STAELENS, ‘Artikel 13’ in 
Handboek EVRM, Deel 2 – Artikelsgewijze bespreking, Volume 2, Intersentia, 2004, Y. HAECK en J. 
VANDE LANOTTE (ed.), p. 103, nr. 32. 
1609

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Rechtsherstel en 
dualisme’. 
1610

 Over de toelaatbaarheidsprocedure in de cassatieprocedure voor de Raad van State: ‘In 
tegenstelling tot de persoon die bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
vordering tot schorsing of een beroep tot nietigverklaring instelt om een individuele beslissing aan te 
vechten, heeft diegene die bij hetzelfde rechtscollege cassatieberoep instelt, reeds de gelegenheid 
gehad om zijn grieven voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige jurisdictionele instantie.’ 
(Grondwettelijk Hof nr. 36/2009, 4 maart 2009, B.5.4.). 
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sui generis zou instellen en bemannen met militaire leden aan wier onafhankelijkheid, 

onpartijdigheid en/of deskundigheid getwijfeld kan worden.1611 

  

819. Volledigheidshalve zij dan ook vermeld dat in het Vilho Eskelinen-leerstuk ook de 

naleving van de waarborgen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid voorwerp van zorg 

en bezorgdheid blijft. In de Savino-casus diende het Europees Hof zich uit te spreken 

over de rechtshulp die de personeelsleden van de Italiaanse Kamer van 

volksvertegenwoordigers te beurt viel.1612 Samengevat konden zij statutaire beslissingen 

betwisten bij een ‘Commission juridictionnelle pour le personnel’, samengesteld uit zes 

parlementsleden die door het lot werden aangewezen uit lijsten, opgesteld door de 

Kamervoorzitter, de secretaris-generaal en de vakverenigingen; klagers hadden er 

genoegdoening bekomen. De beslissing ingevolge dit beroep kon evenwel op haar beurt 

betwist worden door het bestuur bij een ‘Section juridictionnelle du Bureau’, 

samengesteld uit vier parlementsleden die aangewezen werden door het Bureau na een 

voorstel van de Kamervoorzitter. Dit gebeurde ook en klagers verzoek werd afgewezen. 

Klagers achtten de waarborgen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid geschonden. 

Het Hof stelde bij toepassing van het Vilho Eskelinen-leerstuk een schending van artikel 

6 EVRM vast, zij het met een verduidelijking: artikel 6, 1ste lid EVRM was van toepassing 

omdat voormelde ‘Section’ een rechtscollege was, maar deze verdragsbepaling was wel 

geschonden omdat klagers gerede twijfels mochten hebben over de onafhankelijkheid 

en onpartijdigheid van dit orgaan sui generis: het Bureau dat de ‘magistraten’ 

benoemde, had de reglementen uitgevaardigd en de secretaris-generaal, benoemd door 

hetzelfde Bureau, vertegenwoordigde de Kamer voor deze ‘Section’. Het hoeft geen 

bijzonder betoog dat de wetgever bij het instellen, in militaribus, van een administratief 

tuchtrechtscollege zorg zal moeten dragen om dit euvel met de nodige waarborgen te 

                                                 
1611

 Het voormalige leerstuk van de ‘militaire politierechter’ in acht genomen, is het niet uitgesloten dat 
het bestuur in de memorie van toelichting van een wetsontwerp waarin de rechtshulp formeel niet aan 
bod komt, laat vermelden dat de (alleenzetelende) militaire tuchtoverheid zelf een administratief 
rechtscollege is en dat dit vanuit de invalshoek van de artikelen 12, 144 en 145 van de Grondwet geen 
grondwettelijke bezwaren oproept omdat het militair tuchtrecht gedemilitariseerd wordt (met andere 
woorden gezuiverd van vrijheidsberovende en -beperkende straffen). De ‘militaire politierechter’ ruimt 
dan als het ware plaats voor de ‘militaire bestuursrechter’. Het advies van de Afdeling Wetgeving kan 
vermeden worden door een wetsvoorstel te laten indienen: ‘Il peut s’agir de solliciter le concours d’un 
parlementaire pour déposer une proposition de loi dont on sait qu’elle n’est pas soumise à l’obligation 
de consultation, au contraire de l’avant-projet.’ (D. RENDERS, La consolidation législative de l’acte 
administratif unilatéral, Bruylant, 2003, 125). De wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van 
de personeelsleden van de politiediensten was het gevolg van een wetsvoorstel: Parl. St. Kamer 
1998-1999, nr. 1965/1. 
1612

 EHRM 28 april 2009, Savino e.a. t. Italië, verzoeken nr. 17214/05, 20329/05 en 42113/04. 
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vermijden: idealiter dus wellicht een volwaardige administratief rechtscollege met volle 

rechtsmacht en onafzetbare rechters en de Raad van State als cassatierechter.1613 

 

 

V.IV.VII.8. Rechten en verplichtingen 

 

820. Voorgaande bevindingen gaan er vanuit dat er in het tuchtcontentieux van 

ambtenaren wel sprake is van ‘rechten’ of ‘verplichtingen’, tenslotte twee wichtige 

termen van artikel 6, 1ste lid EVRM. Dat in het tuchtcontentieux het begrip ‘verplichtingen’ 

centraal stond, werd reeds aangegeven bij de bespreking van de meerwaarde van het 

IVBPR. Hoe het ook zij, van ‘rechten’ en ‘verplichtingen’ is inderdaad sprake wanneer de 

personeelsleden door het objectief recht in een bepaalde beschermde (juridische) 

verhouding geplaatst worden ten aanzien van de (tucht)overheid. De aanwijzing van 

‘burgerlijke rechten’ in de zin van artikel 6, 1ste lid EVRM kan niet verhelen dat 

betwistingen in tuchtzaken veeleer een zaak zijn van 'verplichtingen', tenslotte tot heden 

het handelsmerk van elk klassiek tuchtstelsel; dit is uiteraard geen beletsel omdat artikel 

6 EVRM het nu eenmaal uitdrukkelijk heeft over 'rechten' of 'verplichtingen'.1614 Bijgevolg 

valt het disciplinair ambtenarencontentieux wel degelijk onder het toepassingsgebied 

van het burgerprocesrechtelijk luik van artikel 6 EVRM en gelden de waarborgen van 

artikel 6, 1ste lid, inzonderheid het recht van toegang tot een rechter, als harde kern, 

tenzij aan de overeenstemmende uitsluitingscriteria van het Vilho Eskelinen-leerstuk is 

voldaan. Toch enkele kanttekeningen. 

 

821. Zo hoeft in het Vilho Eskelinen-leerstuk de betwisting waarover de rechter 

uitspraak moet doen, nog geen ‘rechten’ te betreffen die burgerlijke rechten in de 

'klassieke' zin van artikel 6 EVRM zijn; dit hoeft, mutatis mutandis, evenmin voor 

‘verplichtingen’. Men denke aan de naleving van EVRM-grondrechten waaraan de 

bestuurlijke tuchtprocedure afbreuk doet, ook al wordt de rechtsonderhorige naar 

klassieke inzichten in tuchtzaken in beginsel niet als individu getroffen, maar wel als 

element van een korps; dit laatste leidt tot het ‘besluit’ dat de concrete betwisting formeel 

de tucht stricto sensu niet overstijgt. In dat geval dringt zich, zonder afbreuk te doen aan 

de toepassing van de clausule van de ruimste rechtsbescherming, uiteraard de 

                                                 
1613

 Specifiek aandachtspunt is uiteraard de vraag of het nationaal recht toelaat om de afhandeling van 
het tuchtcontentieux toe te vertrouwen aan een administratief rechtscollege wanneer het nog 
aangemerkt kan worden als militair of disciplinair strafrecht. 
1614

 Zo is het trouwens ook voor artikel 14 IVBPR. De artikelen 144 en 145 van de Grondwet hebben 
het daarentegen over geschillen over burgerlijke en politieke rechten. Supra, ‘Geschillen van bestuur 
en strafzaken – Strafrechtsbedeling’. 
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bescherming van artikel 13 EVRM op, in samenhang beschouwd met één of meer 

materiële verdragsbepalingen (die in de concrete casus aan de orde zijn). Maar eenmaal 

het nationaal recht zelf deze fundamentele rechten instelt of waarborgt, en deze tevens 

burgerlijke rechten in de zin van artikel 6, 1ste lid EVRM zijn, voorziet deze 

verdragsbepaling als lex specialis in (aanvullende) procedurele waarborgen die artikel 

13 EVRM, de lex generalis, niet noodzakelijk voorschrijft.1615 

 

822. Er kan ook sprake zijn van andere ‘nationale’ rechten zonder dat de inzet van het 

geschil daarom de tucht stricto sensu overstijgt. Zo definiëert de Tuchtwet in het eerste 

hoofdstuk uitdrukkelijk de rechten en plichten van de militair, weliswaar met een 

bijzondere nadruk op diens verplichtingen, maar met de vermelding dat de militairen 

dezelfde rechten hebben als de ‘Belgische burgers’ genieten.1616 Het is voor hen niet 

anders dan voor ambtenaren. Verder zijn er ook ‘nationale’ materiële en procedurele 

rechten waarop de militair tijdens de bestuurlijke tuchtprocedure aanspraak kan maken – 

zoals de individuele vrijheid of het recht van verdediging – . De problematiek in het 

contentieux van de tuchtstraffen omvat met andere woorden meer dan de bestrafte 

gedragingen; men moet ook oog hebben voor de tuchtprocedure en de tuchtstraffen 

wanneer en omdat de (bestuurlijke) tuchtoverheid geen rechter is. Het Vilho Eskelinen-

leerstuk vindt derhalve volledig toepassing in het ambtenarencontentieux, ook al is het 

disciplinair contentieux er één waarin (men aanneemt dat) het bestuur in de regel 

discretionair kan optreden en ze tot voor kort niet moest aankijken tegen een 

jurisdictioneel toezicht dat uitsluitend zijn grondslag ontleende aan artikel 6 EVRM; deze 

(voormalige) onschendbaarheid was te verklaren door de bijzondere rechtsverhoudingen 

tussen de vervolgde persoon en de overheid, aldus toch het Pellegrin-leerstuk. Dat de 

tuchtoverheid niet verplicht is om een tuchtsanctie op te leggen, neemt niet weg dat de 

disciplinair vervolgde persoon wordt afgerekend op het niet-naleven van (disciplinaire) 

verplichtingen en dat hij in de (bestuurlijke) tuchtprocedure toch ook wel over rechten 

beschikt. 

  

823. Men behoede zich ervoor om het te houden bij een klassieke ‘burgerlijke’ visie op 

‘burgerlijke rechten’, al is daarom nog niet gezegd dat vanuit een EVRM-invalshoek 

rechtshulp een absolute must is. Vermeldenswaard is de status quaestionis van het 

                                                 
1615

 Over de kwalificatie van ‘recht’ in de zin van artikel 6 EVRM en de verhouding tot het nationaal 
recht, weliswaar buiten het ambtenarencontentieux: EHRM 27 juni 2000, Ankarcrona t. Zweden, 
verzoek nr. 35178/97. Aan de orde was de vraag of zoniet het EVRM dan toch het nationaal recht een 
‘recht’ tot handel in militair materieel waarborgden. Het EHRM meende van niet, gelet op de ruime 
beleidsruimte van de overheid. 
1616

 Wet van 14 januari 1975, artikel 14. ‘De wijze waarop sommige dezer rechten worden uitgeoefend, 
wordt bij deze wet bepaald.’ 
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Europees Hof in het arrest-Savino van 28 april 2009, met andere woorden net twee jaar 

na het arrest-Vilho Eskelinen: 1617 ‘(La Cour) rappelle sa jurisprudence dans l’affaire 

Eskelinen précitée, dans laquelle elle a pose deux critères devant tous deux être remplis 

pour que l’Etat défendeur puisse valablement opposer à un requérant fonctionnaire 

l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 en l’absence d’un droit civil: d’une part, le requérant 

fonctionnaire doit être expressément privé du droit d’accéder à un tribunal d’après le 

droit national; d’autre part, l’exclusion des droits garantis à l’article 6 § 1 doit reposer sur 

des motifs objectifs lies à l’intérêt de l’Etat. A ce dernier egard, il ne suffit pas que l’Etat 

démontre que le fonctionnaire en question participe à l’exercice de la puissance publique 

ou qu’il existe un ‘lien spécial de confiance et de loyauté’ entre l’intéressé et l’Etat 

employeur. Il faut aussi que l’Etat montre que l’objet du litige est lié à l’exercice de 

l’autorité étatique ou remet en cause ce lien spécial susmentionné. (…).’ – eigen 

onderstreping – Geschillen over andere rechten dan klassieke burgerlijke rechten 

behoeven en verdienen dus ook in ambtenarenzaken rechterlijk toezicht; een Lidstaat 

kan anders voorschrijven door als het ware kleur te bekennen en dit expliciet uit te 

sluiten, zij het dan dat de rechter, en in fine dus het Europees Hof, de verantwoording 

van deze beperking zal beoordelen. 

  

824. Voor de volledigheid wijzen we op de tendens, weliswaar met nadruk op klassieke 

burgerlijke grondrechten, om sommige materiële grondwetsbepalingen 

verdragsrechtelijk te lezen, ook al had de Grondwetgever dit in 1831 niet voor ogen en 

boet de clausule van de ruimste rechtsbescherming aldus formeel aan meerwaarde in. 

Een dergelijke alomvattende grondrechtenconforme benadering heeft dus gevolgen niet 

alleen voor het materieel recht – blijke uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 1618 

– , maar ook voor het procesrecht: ingevolge het Vilho Eskelinen-leerstuk (2007) maakt 

artikel 13 EVRM plaats voor artikel 6 EVRM op grond van een verdragsrechtelijk 

geïnterpreteerd nationaal recht. Dit is een reden of voorwendsel te meer om aan de 

klassieke invulling van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet te sleutelen; er lijkt zich 

dan nog minder te verzetten tegen het besluit, mutatis mutandis, dat het klassiek 

algemeen objectief contentieux gerekend kan worden tot de geschillen over politieke 

                                                 
1617

 EHRM 28 april 2009, Savino e.a. t. Italië, verzoeken nr. 17214/05, 20329/05 en 42113/04, 
overweging 64. 
1618

 ' Wanneer immers een verdragsbepaling die België bindt, een draagwijdte heeft die analoog is aan 
die van een van de grondwetsbepalingen waarvan de toetsing tot de bevoegdheid van het Hof behoort 
en waarvan de schending wordt aangevoerd, vormen de waarborgen vervat in die verdragsbepaling 
naar het oordeel van het Hof een onlosmakelijk geheel met die waarborgen die in de betrokken 
grondwetsbepalingen zijn opgenomen.' (J. THEUNIS, 'Grondwettelijk Hof of Grondrechtenhof? De 
evenredigheid van de straf als casus' in Leuvense Staatsrechtelijke standpunten, nr. 1, die Keure, A. 
ALEN en J. VAN NIEUWENHOVE (eds.), 2008, p. 179, nr. 6). Eveneens: Grondwettelijk Hof nr. 
110/2008, 31 juli 2008, B.3.4., nr. 76/2009, 5 mei 2009, B.4.3. 
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rechten; hieraan doet geen afbreuk het gegeven dat artikel 160 van de Grondwet een lex 

specialis is in zijn verhouding tot de artikelen 144 en 145.1619 

 

 

V.IV.VII.9. Eigendomsrecht en ambtenarencontentieux 

 

825. Bij de bespreking van de doorwerking van de Engel- en Pellegrin-leerstukken werd 

verduidelijkt dat het EHRM in het arrest-Azinas had geoordeeld dat de straf van afzetting 

van een ambtenaar met verlies van pensioenrechten artikel 1 van het Eerste Protocol 

schond.1620 Als het onderscheid tussen een geschil over een eigendomsrecht en een 

geschil over een burgerlijk recht vervaagt – tenslotte is het eigendomsrecht een klassiek 

burgerlijk recht – , is het derhalve de vraag of men dan niet kan aannemen dat artikel 6 

EVRM ‘logischerwijze’ eveneens van toepassing is, eenmaal alle tuchtmaatregelen 

opgenomen zijn in een enige schaal van blaam tot en met afzetting.1621 Als dit het geval 

was en alle sancties inderdaad aanvechtbaar waren voor een rechter, was er sprake van 

een beduidende correctie aan de Pellegrin-leerstuk. Een toelichting van het … Turkse 

militair tuchtcontentieux maakt duidelijk dat dit niet het geval was. 

 

826. De recente beslissing-Boz verduidelijkt dat het arrest-Vilho Eskelinen hieraan niets 

wezenlijks wijzigt in die zin dat een onderscheid tussen het procedureel en materieel 

recht gehanteerd blijft.1622 Betrokkene had deelgenomen aan een wervingsexamen en 

                                                 
1619

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafrechtsbedeling en ‘Toegang tot de rechter: 
aanvullende internrechtelijke evaluatie – Rechtsherstel en dualisme’. 
1620

 EHRM 20 juni 2002, Azinas t. Cyprus. Dit arrest werd aangehaald in R.v.St. nr. 167.662, 9 februari 
2007, Dolinsky, met de overweging dat in het nationaal recht niet de Raad van State, maar de 
burgerlijke rechter uitspraak doet over geschillen over pensioenrechten; aan de orde was een ontslag 
van ambtswege van een lid van de Brusselse politie. Zie evenwel EHRM 5 februari 2007, Varvarovsky 
t. Tsjechië, verzoek nr. 29086/05, waarbij het Hof herinnerde dat ‘le droit à une pension n’est pas 
comme tel garanti par la Convention’. Artikel 14 EVRM kan desalniettemin een meerwaarde bieden: 
zie EHRM 26 november 2002, Buchen t. Tsjechië, verzoek nr. 36541/97, aangehaald in A. GOMEZ 
HEREDERO, La sécurité sociale comme droit de l’homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2007, 37-
38; schorsing van de uitbetaling van een militair pensioen aan een voormalige militaire rechter, dit in 
omstandigheden die verschilden voor andere categorieën van militairen; schending van artikel 14 
EVRM, in samenhang beschouwd met artikel 1 van het Eerste Protocol. 
1621

 Voor een voorbeeld van de toepassing van artikel 6 EVRM buiten het toepassingsgebied van 
artikel 1 van het Eerste Protocol: EHRM 18 mei 2006, Arvanitaki-Roboti e.a. t. Griekenland, verzoek 
nr. 27278/03. Aan de orde was een betwisting over het al dan niet uitbetalen van overuren van 
geneesheren in een openbaar ziekenhuis. In de dissenting en concurrent opinions werd nader 
onderzocht in welke mate eisen tot morele schadevergoeding ingewilligd konden of moesten worden, 
gelet op de eventuele collectieve aard van de verzoeken. Eveneens EHRM 9 december 2004, 
Predojevic e.a. t. Slovenië, verzoeken nr. 43445/98 e.a., pensioengeschil van gewezen militairen, 
artikel 6 EVRM van toepassing, maar grief kennelijk ongegrond. 
1622

 EHRM (beslissing) 9 december 2008, Boz t. Turkije, verzoek nr. 7906/05. Over de vergelijkbare 
intrekkingsleer in België: M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, ‘Het rechtszekerheids- en 
vertrouwensbeginsel’ in Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), 
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werd op 30 juni 1997 benoemd als ambtenaar. Op 8 oktober 1997 werd haar 

benoemingsbesluit ingetrokken na het ontdekken van een onregelmatigheid in de 

samenstelling van de examencommissie. Een administratieve rechtbank vernietigde het 

intrekkingsbesluit op grond van de overweging dat intrekking niet toegelaten was na 

verstrijken van een termijn van zestig dagen en betrokkene hernam haar functies. 

Ingevolge beroep van het bestuur bij de Raad van State werd de tenuitvoerlegging van 

het vonnis geschorst. De Raad van State verbrak uiteindelijk het vonnis na vastgesteld 

te hebben dat de kopij van verzoekster een onregelmatgheid bevatte en dat de 

examencommissie inderdaad onregelmatig was samengesteld. De zaak werd 

doorverwezen naar een administratieve rechtbank die het intrekkingsbesluit regelmatig 

bevond. Betrokkene kon zich daar niet in vinden en richtte zich tot het EHRM. 

 

827. Het Europees Hof diende eerst standpunt in te nemen over de ontvankelijkheid van 

de grieven. De beslissing van 9 december 2008 van een voltallige sectie, met andere 

woorden samengesteld uit zeven rechters, was een ‘décision partielle de recevabilité’: 

de grieven werden hetzij kennelijk niet-ontvankelijk bevonden, hetzij meegedeeld aan de 

regering teneinde haar standpunt te vernemen. Verschillende elementen zijn hier 

vermeldenswaard in zoverre ze ook kunnen opduiken in het militair tuchtcontentieux.  

 

828. De grief dat het bestuur dat het benoemingsbesluit had ingetrokken, niet 

beantwoordde aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, verwoord in artikel 

6 EVRM, was een kort leven beschoren: deze verdragsbepaling is niet van toepassing 

op het actief bestuur.1623 Even kennelijk ongegrond was de grief dat sommige leden van 

de administratieve rechtbank geen juristendiploma moesten voorleggen: betrokkene 

maakte niet aannemelijk dat aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 

magistraten getwijfeld kon worden. Wat de grief van het beperken van de openbaarheid 

van de zittingen betreft, herhaalde het Hof eerst dat artikel 6 EVRM tot doel had te 

beschermen tegen het arbitraire van een ‘justice secrète’, wat niet belette dat een 

persoon aan de openbaarheid van de debatten kon verzaken. Vermits betrokkene de 

mogelijkheid om de openbaarheid aan te vragen, niet had benut, had ze hieraan 

                                                                                                                                                         
Brugge, die Keure, 2006, 315-362. Over het ‘beginsel van de onaantastbaarheid van de definitief door 
een constitutieve administratieve beschikking gevestigde concrete situatie en van de daaruit 
voortvloeiende rechtsverhoudingen’: R.v.St. nr. 188.581, 8 december 2008, Bruggeman. Eveneens: 
R.v.St. nr. 191.276, 11 maart 2009, Rouyr. 
1623

 ‘La Cour rappelle que les garanties d’indépendance et d’impartialité offertes par l’article 6 § 1 de la 
Convention concernent uniquement les juridictions appelées à se prononcer sur une contestation 
relative aux droits et obligations de nature civile ou sur le bien-fondé. Elles ne s’appliquent pas à un 
organe administratif dont l’acte constitue l’objet même d’une telle contestation et qui est partie à la 
procédure judiciaire y relative.’ Eveneens: R.v.St. nr. 188.389, 1 december 2008, De Clercq, nr. 
184.291, politioneel tuchtcontentieux. 
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verzaakt. De grief van gebrekkige motivering was hetzelfde procedureel lot beschoren: 

kennelijk ongegrond omdat artikel 6, § 1 EVRM een nationaal rechtscollege niet verplicht 

om alle punten te beantwoorden die betrokkene belangrijk acht.  

 

829. Betrokkene had ten slotte aangevoerd dat het intrekkingsbesluit niet in 

overeenstemming te brengen was met het eigendomsrecht, gewaarborgd in artikel 1 van 

het Eerste Protocol, omdat ze haar aanspraak op toekomstig loon als ambtenaar aan 

haar neus voorbij zag gaan. Ook deze grief werd afgevoerd: ‘un gain futur ne constitue 

un bien que si le gain a été acquis ou fait l’objet d’une créance exigible’.1624 Dit houdt 

dus in dat een ambtenarencasus waarop artikel 6, 1ste lid EVRM van toepassing is – na 

het arrest-Vilho Eskelinen (2007) een verworvenheid – , betrekking heeft op burgerlijke 

rechten en verplichtingen die niet noodzakelijk uitstaans hebben met het 

eigendomsrecht; er blijft met andere woorden een onderscheid tussen het procedureel 

recht en het materieel recht (waarvoor artikel 13 EVRM daadwerkelijke rechtshulp 

voorschrijft). Vermeldenswaard is dat het Hof wel naar voormeld arrest-Azinas verwees 

in het kader van de bespreking van de geoorloofdheid van het beperken van de 

openbaarheid van de zittingen van de administratieve rechtscolleges. 

 

 

V.IV.VII.10. Militaire tuchtrechtscolleges 

 

830. Ter afsluiting actualiseren we de inzichten over de Engel- en Pellegrin-leerstukken 

met een casus die de verwevendheid tussen de onderscheiden luiken van artikel 6 

EVRM illustreert. Zoals eerder aangegeven, heeft het EHRM even na het arrest-Vilho 

Eskelinen het arrest-Irfan Bayrak uitgesproken.1625 Klager, sergeant van het Turkse 

leger, werd disciplinair vervolgd omdat hij tijdens wachtopdrachten, uitgevoerd in het 

kader van een operatie in Irak tegen PKK-leden, in slaap was gevallen en de infrarood-

bewakingscamera niet aanstond. De militaire disciplinaire rechtbank veroordeelde hem 

tot respectievelijk 45 dagen ‘isolement’ en 30 dagen vrijheidsberoving, dit zowel in eerste 

aanleg als in beroep; cassatieberoep was onmogelijk.  

  

                                                 
1624

 Het verzoek werd dus in fine enkel meegedeeld aan de Turkse regering om haar standpunt in te 
winnen over het ontbreken van mededeling van de conclusies van de advocaat-generaal bij de Raad 
van State. Verzoeksters grieven hadden geen betrekking op de intrekkingsleer, indien al in te passen 
in een EVRM-bepaling. 
1625

 EHRM 3 mei 2007, Irfan Bayrak t. Turkije, verzoek nr. 39429/98. Zie supra, ‘Rechtspraak en 
rechtsleer: evaluatie – De militaire politierechter’. 
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831. Klager bekloeg zich bij het Hof over de samenstelling van deze rechtbanken: hun 

leden hadden geen juridische vorming of kwalificatie en, erger, hingen af van hun 

hiërarchie en van de uitvoerende macht; naar zijn oordeel hield dit een schending van 

het strafprocesrechtelijk luik van artikel 6 EVRM in. Hiertegen bracht de Turkse regering 

in, met verwijzing naar het Engel-leerstuk, dat artikel 6 EVRM niet van toepassing was: 

de nationale wetgeving had het over een disciplinaire inbreuk; de straf werd niet 

uitgevoerd in het lokaal dat bestemd was voor de personen die de militaire 

strafrechtbanken hadden veroordeeld; het gerechtelijk strafblad vermeldde niet de 

tuchtstraffen; familiebezoek was mogelijk; de maximumstraf beliep twee maanden. 

  

832. Het besluit van het Hof is tweeledig. Eerst herinnert het Hof aan het Engel-leerstuk: 

de omstandigheid dat een Lidstaat naar eigen inzichten het vergrijp disciplinair kan 

kwalificeren, neemt niet weg dat het Hof oog moet hebben voor de aard en de 

gestrengheid van de straf die betrokkene kan oplopen en hierbij rekening houdt met het 

bijzonder belang dat Lidstaten en EVRM hechten aan de eerbied van de fysieke vrijheid. 

Het hoeft dan ook geen bijzonder betoog dat de concrete vrijheidsberoving van 75 

dagen leidt tot een strafrechtelijke kwalificatie.  

 

833. Eenmaal artikel 6 EVRM van toepassing verklaard, beantwoordt het Hof de vraag 

naar de objectieve (on)partijdigheid en (on)afhankelijkheid van de militaire disciplinaire 

rechtbanken. Het Hof herinnert wederom eerst aan de rechtspraak: in vele Lidstaten is 

het systeem van rechtbanken, geheel of gedeeltelijk samengesteld uit militairen, 

gangbaar, maar er is pas overeenstemming met het EVRM wanneer voldoende 

waarborgen zijn ingebouwd ter vrijwaring van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid 

van deze rechtbanken. Hierbij heeft het Hof oog voor de wijze van aanduiding van de 

militaire rechters, de duur van hun mandaat en de waarborgen tegen beïnvloeding. Het 

Hof somt karakteristieken van de Turkse wetgeving op: de leden van de disciplinaire 

militaire rechtbanken zijn noch magistraat noch jurist; ze worden aangeduid door de 

commandant van de militaire organisatie en moeten zich schikken naar de bevelen van 

de hiërarchie; ze hebben in beginsel het einde van hun loopbaan niet bereikt. Daaraan 

voegt het Hof de vaststelling toe dat de officier die de klacht had ingeleid, de overste van 

de leden van de rechtbank was. Ten slotte was de duur van het mandaat beperkt, 

namelijk één jaar. Op zich zou dit niet onoverkomelijk zijn geweest indien er andere 

waarborgen waren ingebouwd, maar deze ontbraken naar het oordeel van het Hof. 
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Besluit: schending van de EVRM-waarborgen inzake onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid.1626 

  

834. Het arrest-Irfan Bayrak is vermeldenswaard. Niet zozeer omdat het Engel-leerstuk 

onverminderd toepassing kreeg; dat 75 dagen vrijheidsberoving een strafrechtelijke 

kwalificatie verdient, is uiteraard geen novum. Wel wegens twee aandachtspunten. Zo 

moet men oog hebben voor de naleving van afgeleide waarborgen, eenmaal artikel 6 

EVRM van toepassing is: we hadden het eerder over de redelijke termijn-eis en de 

toepassing van artikel 7 EVRM, maar de waarborgen inzake onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid verdienen in een volwaardige moderne democratische rechtsstaat 

uiteraard een even gedegen naleving.1627 Wat baat immers de formele toegang tot een 

rechter als het nationaal recht een rechtscollege aanwijst dat niet aan minimale 

voorwaarden inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid beantwoordt?  

 

835. Even belangrijk is dat de Vilho Eskelinen-criteria, zo-even vermeld voor het 

burgerlijk luik van artikel 6 EVRM, niet aan de orde zijn in strafzaken. De casus-Irfan 

Bayrak bevestigt dat het instellen, in de nationale wetgeving, van (disciplinaire) 

rechtbanken zonder in een (expliciete) uitzondering aan het recht van toegang tot een 

rechter te voorzien, niet ipso facto leidt tot het besluit dat er sprake is van een 

strafrechtelijke kwalificatie, hoewel de Turkse wetgeving ontegensprekelijk voorzag in 

vrijheidsberovende tuchtstraffen.1628 Met andere woorden, het instellen, zonder 

voorbehoud, van een toegang tot een rechter in het quasi-strafrechtelijk militair 

tuchtcontentieux leidt niet ipso facto tot het besluit dat men zich in het strafrechtelijk 

vaarwater van artikel 6 EVRM bevindt zonder na te hoeven gaan of er wel voldaan is 

aan de Engel-criteria; een dergelijk vermoeden gaat daarentegen wel op voor het 

burgerlijk luik van artikel 6 ingevolge het Vilho Eskelinen-leerstuk.1629  

                                                 
1626

 De overwegingen over de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid herinneren ontegensprekelijk 
aan het arrest Morris t. UK van 26 februari 2002, verzoek nr. 38784/97, waarin het EHRM oordeelde 
dat de samenstelling van Britse militaire rechtbanken (nog) niet in overeenstemming te brengen was 
met artikel 6 EVRM. 
1627

 Over de gerechtvaardige twijfels, in strafzaken, over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de rechtbank van de generale staf: EHRM 31 januari 2008, Özel e.a. t. Turkije, verzoek nr. 37626/02. 
1628

 Naar analogie met de rechtspraak van het Hof van Cassatie (1873) over de (dis)kwalificatie, in 
militaire tuchtzaken, van de militaire rechtbank tot bestuursinstantie sui generis, kan men denken aan 
militaire rechtbanken die in strafzaken optreden als strafrechter, maar ingevolge een uitdrukkelijke 
wetsbepaling fungeren als bestuur wanneer ze uitspraak doen in tuchtzaken. Zie Cass. 23 juni 1873, 
Pas. 1873, I, 236, eensluidend advies van advocaat-generaal Mesdach de ter Kiele. Supra, ‘Het 
militair tuchtcontentieux – Tuchtstraffen en rechterlijke macht’. 
1629

 In dat verband herinneren we aan een eerdere bevinding, namelijk dat de kwalificatie van de 
sanctie volgens het nationaal recht als alternatief onderdeel van het 1ste Engel-criterium nochtans 
even belangrijk is, ongeacht de aard en de ernst van de sanctie; dit voorbehoud is essentieel 
wanneer er in de tuchtaangelegenheid sprake is van strafzaken buiten het formeel strafrecht. Hét 
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836. Een dergelijke uitbreiding, mutatis mutandis, naar het Engel-leerstuk had voor het 

EHRM een optie kunnen zijn. Indien een gemengd Vilho Eskelinen-Engel-criterium 

weerhouden was, zou het de kernvraag zijn geweest of de (straf)rechter die de nationale 

wet aanwijst, wel alle waarborgen biedt inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Het 

EHRM had met een dergelijke (burgerlijke) Vilho Eskelinen-benadering het 

(strafprocesrechtelijk) Engel-leerstuk kunnen bijsturen door aan te nemen dat de 

aanwijzing van een disciplinaire (straf)rechter leidde tot een verklaring van 

toepasselijkheid van het gehele artikel 6 EVRM, opgevat als een strafprocesrechtelijke 

waarborg, dit naar analogie met het burgerlijk Vilho Eskelinen-leerstuk.1630 Een 

dergelijke bijsturing van het Engel-leerstuk veronderstelde dus dat er sprake was van 

een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM, eenmaal een nationale rechter 

bevoegdheid had in disciplinaire zaken, en dat de overheid deze ruimere 

rechtsbescherming als het ware kon overrulen door expliciet te bepalen dat er 

desalniettemin geen sprake was van tussenkomst van een rechter.  

 

837. Niets is uitgesloten, maar de noodzaak van een dergelijk gemengd Vilho 

Eskelinen-Engel-criterium doet zich in beginsel minder aanvoelen omdat artikel 5 EVRM 

en, wat België betreft, artikel 12 Grondwet een gedegen rechtsbescherming bieden door 

te waarborgen dat geen (disciplinaire) vrijheidsbeneming opgelegd kan worden zonder 

rechterlijke tussenkomst. In het volgende hoofdstuk bespreken we de rechtspraktijk: het 

is immers niet omdat het Verdrag en de Grondwet duidelijke waarborgen instellen dat 

burgers, militairen of ambtenaren ze in geschillen van bestuur daadwerkelijk kunnen 

verzilveren, het beginsel van de rechtsstaat, de hiërarchie van de normen, de 

rechtstreekse werking van verdragsbepalingen en de clausule van de ruimste 

                                                                                                                                                         
voorbeeld is de vrijheidsberovende militaire tuchtstraf: deze sanctie is een strafrechtelijke straf (in de 
zin van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet), ook al rekent de wetgever het militair tuchtrecht niet 
tot het formeel militair strafrecht, en ze geniet een vermoeden (iuris tantum) van EVRM-sanctie 
conform voormeld alternatief 1ste Engel-criterium; anders is het wanneer men zich houdt aan het 
klassieke 3de criterium omdat het vermoeden dat de (disciplinaire) straf geen EVRM-sanctie is, als het 
ware weerlegd moet worden. Supra, ‘Meerwaarde van het EVRM’. 
1630

 Om dat te besluiten kan men uiteraard volledigheidshalve nagaan of de instelling van disciplinaire 
(militaire) rechtbanken een gangbaar gegeven is in de Lidstaten van de Raad van Europa, evenzeer 
als het Europees Hof ter verantwoording van het arrest-Vilho Eskelinen heeft nagegaan of het 
ambtenarencontentieux in de Lidstaten voorgelegd kon worden aan een rechter. Voor een status 
quaestionis inzake de bevoegdheid van militaire rechtbanken om burgers te berechtigen: EHRM 4 mei 
2006, Ergin t. Turkije, verzoek nr. 47533/99, 21 september 2006, Maszni t. Roemenië, verzoek nr. 
59892/00. Voor een verwijzing naar het Ergin-leerstuk: EHRM 9 november 2006, Düzgören t. Turkije, 
verzoek nr. 56827/00. Soms maakte een minnelijke regeling een einde aan de betwisting van de 
bevoegdheid van militaire rechtbanken om burgers te berechtigen: EHRM 6 juli 2006, Rosca t. 
Roemenië, verzoek nr. 75129/01. Zie supra, ‘Meerwaarde van het EVRM’. 
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rechtsbescherming ten spijt.1631 Nog anders gezegd, quid wanneer een andere overheid 

dan een justitiële rechter vrijheidsbenemling oplegt of kan opleggen? Bovendien 

waarborgen artikel 12 van de Grondwet en vooral artikel 5 EVRM niet dat de rechterlijke 

tussenkomst die ze voorschrijven, er één is die steevast voldoet aan wat men 

‘strafrechtelijke volle rechtsmacht’ (in de zin van artikel 6 EVRM) noemt. 

 

 

V.IV.VII.11. Ruimere rechtsbescherming? 

 

838. In de marge van deze verdragsrechtelijke evaluatie past een uitweiding over de 

stelling dat ingevolge het rechtsstaatsbeginsel elk geschil in beginsel voorgelegd moet 

kunnen worden aan een rechtscollege. De opkomst van de verdragsconforme 

interpretatie gebiedt meer dan ooit na te gaan of de grondwetsbepalingen over de 

rechtshulp niet aan een nieuwe invulling toe zijn, dit op grond van een Vilho Eskelinen-

benadering. Concrete vraag is of de artikelen 144, 145 en 160 van de Grondwet werkelijk 

ondergeschikt zijn aan een fiat van de wetgever, die per hypothese over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid beschikt en in geval van een discriminerend optreden in 

beginsel hooguit aankijkt tegen een vaststelling van een leemte: weliswaar een te 

betreuren voorval, maar ook niet meer dan dat. Het antwoord in de zoektocht naar een 

ruimere rechtsbescherming berust in essentie op bevindingen, die we eerder uiteengezet 

hebben in twee afdelingen en die we tot beter begrip hierna herhalen. 

 

839.  Bij de bespreking van de aangelegenheid van de strafrechtsbedeling werd nader 

onderzocht of de artikelen 144 en 145 van de Grondwet hooguit een dwingende 

bevoegdheidsverdeling inhouden waaraan de wetgever zich moet houden wanneer hij 

rechtshulp instelt; in dit stadium van het onderzoek is deze minimalistische benadering 

alvast geen onbekende meer.1632 Vermits men thans meer dan eens de Grondwet 

verdragsconform interpreteert, past het te herhalen dat het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens met het arrest-Vilho Eskelinen (2007) bevestigt dat de 

waarborgen van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM (voortaan) in de regel ook de 

ambtenaren, met inbegrip van politiemannen, toekomen wanneer de betwistingen 

(burgerlijke) rechten of verplichtingen betreffen – daartoe rekent het EHRM 

                                                 
1631

 ‘L’ombre portée à l’article 6 de la Convention (européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales) ne se mesure pas à la seule applicabilité de ce texte, mais aussi à la 
réalité de son application.’ (J. PRALUS-DUPUY, 'L'applicabilité de l'article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux contentieux disciplinaires: état des lieux', 
R.F.D.A. 2008, 327). 
1632

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafrechtsbedeling’. 



 528 

ambtenarenzaken – en de toegang tot de rechter hen niet uitdrukkelijk ontzegd is. Er is 

dan reden om, mutatis mutandis, aan te nemen dat de Grondwet meer waarborgt (dan 

voormelde minimalistische optie), namelijk dat met elk ‘recht’ dat een rechtspersoon kan 

inroepen, een vordering overeenstemt waarvoor de justitiële rechter a priori bevoegd is. 

Een uitzondering hierop is niet uitgesloten wanneer de wetgever een administratief 

rechtscollege aanwijst met inachtneming van het voorschrift van de artikelen 145 en 146 

van de Grondwet – er is dan sprake van ‘geschillen over politieke rechten’ – dan wel 

eenvoudigweg kleur bekent en uitdrukkelijk bepaalt dat geen enkele rechter bevoegd is, 

dit laatste hopelijk in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel en het verdragsrecht. 

We hadden het over een invulling die het rechtsstaatsbeginsel alvast meer eer aan doet 

en bovendien beter overeenstemt met de wil van de oorspronkelijke grondwetgever om 

de burger te behoeden voor arbitrair overheidsoptreden zonder de wetgever enige 

maneuvreerruimte te ontzeggen bij het aanwijzen van de rechter – de optie die artikel 

145 van de Grondwet biedt, is ondertussen wel getemperd door artikel 160 van de 

Grondwet – . In dit stadium van het onderzoek blijkt waarom deze ruimere invulling van 

de grondwetsbepalingen over de rechtshulp ook het gebrek aan verdragsconformiteit 

van de wetgeving opvangt. 

 

840. Verder werd ook verduidelijkt dat een ruimere invulling van de grondwetsbepalingen 

over de rechtshulp er om een andere reden niet te veel aan zou zijn.1633 De klassieke 

kwalificatie van ‘geschil over burgerlijke rechten’ in geval van een aansprakelijkheids-

vordering wegens onrechtmatige daad was ontegensprekelijk aan relativering toe; het 

was dus maar de vraag of er geen reden was om het klassieke onderscheid tussen 

‘rechten’ en ‘belangen’ te herzien, ja misschien zelfs te verlaten door het objectief 

contentieux niet meer volstrekt anders te bekijken dan de geschillen waarvan sprake in 

de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. Gebald weergegeven kwam het antwoord 

erop neer dat de kwalificatie van artikel 160 van de Grondwet als lex specialis beter de 

specificiteit van dat contentieux vertolkt, namelijk dat de bestuursrechter bevoegd is in 

zoverre hij verzocht wordt om een ‘akte’ van een ‘administratieve overheid’ te vernietigen.  

  

841. Ten slotte werd eveneens verduidelijkt dat als men de classificatie van de artikelen 

144 en 145 van de Grondwet toch niet wou verlaten, niets zou beletten aan te nemen dat 

geschillen van bestuur ook geschillen over politieke rechten (kunnen) zijn, als er al 

sprake is van ‘rechten’. Ook hier kan thans aangenomen worden dat het verdragsrecht 

beter in acht wordt genomen indien (aangenomen wordt dat) de Raad van State in het 

                                                 
1633

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Rechtsherstel en 
dualisme’. 
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klassiek annulatiecontentieux enkel onbevoegd is wanneer de wetgever dit uitdrukkelijk 

bepaald heeft en deze uitsluiting verantwoord is. 

 

 

V.IV.VII.12. Paradox? 

 

842. Bij aanvang van deze afdeling werd aangegeven op grond van het arrest-Da Costa 

Silva dat ook het huisarrest, een nieuwigheid in België na het tuchtreglement van 23 

augustus 2005, een vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 5 EVRM) kan uitmaken en 

dat de grief van de schending van artikel 6 EVRM in die mate eveneens ontvankelijk is; 

of dit een personeelslid van een gedemilitariseerd politiekorps dan wel van de 

krijgsmacht stricto sensu betreft, maakt o.i. weinig uit. De vaststellingen over de 

verwevenheid tussen de artikelen 5 en 6 EVRM bevestigen voorgaande bevindingen, 

namelijk dat het begrip ‘vrijheidsberoving’ een ruimere invulling heeft dan doorgaans 

aangenomen werd en dat het quantum aan vrijheidsbeneming van ondergeschikt belang 

is; niet meer beschikken over zijn vrijheid van komen en gaan gedurende vierentwintig 

uur veronderstelt naar grondwettelijk recht overigens niets minder dan een 

(voorafgaandelijk) rechterlijk bevel.1634 Deze verwevenheid neemt niet weg dat beide 

verdragsbepalingen niet volledig te vereenzelvigen zijn, al was het maar omdat het 

Engel-leerstuk kan leiden tot het besluit van de toepasbaarheid van artikel 6 EVRM 

zonder dat er vrijheidsbeneming aan te pas hoeft te komen; we komen er in de volgende 

afdeling op terug. 

  

843. Wat het aandachtspunt van de toegang tot een rechter betreft, tenslotte dé harde 

kern van artikel 6 EVRM, vermindert het Vilho Eskelinen-leerstuk merkwaardigerwijze het 

belang van voormeld onderscheid tussen de artikelen 5 en 6 EVRM. Ook in de ‘kleine’ 

tucht vereist artikel 6, 1ste lid EVRM, opgevat als burgerprocesrechtelijke bepaling, 

immers in beginsel toegang tot een rechter op een ogenblik dat dit nog soelaas kan 

brengen; zolang dat militair contentieux ook onder te brengen is in het (materieel) 

disciplinair strafrecht, is het dan ook de vraag waarom deze ‘burgerlijke’ rechter niet zou 

beantwoorden aan het voorschrift van artikel 5 EVRM, eenmaal een concrete 

vrijheidsbeneming aan de orde is. Rechtshulp in optima forma is er dan allicht indien op 

grond van een proceseconomisch opgevatte wetgeving de aangewezen rechter 

tegelijkertijd beschikt over een volwaardige strafprocesrechtelijke volle rechtsmacht. Dit 

kan nooit kwaad. 

                                                 
1634

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving'. 
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V.IV.VIII Meerwaarde van het EVRM-gelijkheidsbeginsel 

 
Een oordeelkundig beroep op het gelijkheidsbeginsel kan tot een beduidende correctie aan de 
Engel- en Pellegrin-leerstukken leiden, ook als het militair tuchtrecht geen vrijheidsberovende 
sancties meer instelt. In strafzaken voorzien de artikelen 5 en 6 EVRM wel in ruimere 
waarborgen, waaraan een loutere jurisdictionele tussenkomst a posteriori in beginsel niet voldoet. 
 
Artikel 5 EVRM is een vrijheidsbepaling en behoort tot het materieel recht; de individuele vrijheid 
is gewaarborgd, ze kan slechts beperkt worden in de gevallen die het EVRM toelaat en de 
beperkingen dienen restrictief gelezen te worden. Artikel 5 EVRM is van toepassing, eenmaal er 
sprake is van vrijheidsbeneming: de overheid kan zich alleen beroepen op uitzonderings-
clausules die er expliciet in zijn bepaald. Artikel 14 EVRM verbiedt discriminerende beperkingen 
aan de uitoefening van dit afweerrecht en brengt in beginsel niet veel meer bij dan wat artikel 5 
EVRM reeds voorschrijft en verbiedt wanneer de disciplinaire vrijheidsbeneming noch 
uitgesproken is door een rechter, noch bedoeld is om de militair voor een rechter te brengen. 
 
Voor artikel 6 EVRM liggen de zaken enigszins anders zolang men aanneemt dat het contentieux 
van de ‘kleine’ tucht zich bevindt dichtbij, maar wel (net) buiten het toepassingsgebied van het 
Engel-leerstuk en, wellicht in grotere mate, dat van het Pellegrin-leerstuk. De onduidelijkheid over 
de grenslijn wordt mede verklaard door het gegeven dat artikel 6 EVRM impliciete beperkingen 
kent, in welk geval artikel 14 EVRM ontegensprekelijk een meerwaarde kan bieden. 
 
In de 'kleine' tucht beloopt de maximumstraf thans vier dagen zwaar arrest met opsluiting of, in 
geval van recidive of gewapende operatie acht dagen: misschien een grensgeval, maar dan wel 
(net) binnen het toepassingsgebied van het gehele artikel 6 EVRM, d.w.z. opgevat als een 
strafprocesrechtelijke bepaling. Artikel 12 van de Grondwet, dé nationale strafrechtelijke bepaling, 
merkt overigens de vrijheidsbeneming wegens schuldig gedrag aan als een strafrechtelijke 
aangelegenheid en vereist bovendien een jurisdictionele tussenkomst, eenmaal het quantum 
vierentwintig uur beloopt; het doet er weinig aan toe dat de wetgever de militaire tuchtzaken niet 
heeft opgevat als formeel strafrecht, ondanks de vrijheidsberovende straffen. Artikel 14 EVRM 
kan dus ingeroepen worden, ook al is er in fine misschien nog (net) geen schending van artikel 6 
EVRM, opgevat als strafprocesrechtelijke waarborg. 
 
De meerwaarde van artikel 14 EVRM in ‘burgerlijke’ zaken zal beter tot haar recht komen, 
eenmaal het militair tuchtrecht geen vrijheidsberovende straffen meer instelt en de 
tuchtrechtspleging wegens de overblijvende of nieuwe sancties ook niet aangemerkt kan worden 
als een ‘strafvervolging’ in de zin van artikel 6 EVRM. Dit deelbesluit verliest dan weer aan 
belang, eenmaal het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht verlaten en een enige schaal van 
aanvechtbare tuchtsancties ingesteld is; er is dan immers toegang tot een rechter. 
 
Hieraan gecorreleerd is de vraag naar de geoorloofdheid van het aanhouden van een beperkte 
rechtsbescherming voor militairen die geen (beduidende) gezagsverantwoordelijkheid dragen 
zoals verplegers, koks, leraars, musea-bewaarders en artsen. Deze beperking gaat des te minder 
op omdat het verlaten van de Belgische nationaliteitseis voor de kandidaat-militair het gewicht 
van het loyauteitsargument – de onderbouw van het Pellegrin-leerstuk – verminderd heeft.  
 
De disciplinair vervolgde militair kan het onderscheid tussen twee categorieën in de verf zetten en 
benutten, althans indien hij geen beduidende gezagsverantwoordelijkheid draagt: hij kan zonder 
schroom aanvoeren dat het Pellegrin-leerstuk hem, zelfs zonder een Vilho Eskelinen-bijsturing, 
een toegang tot een rechter gunt en dat ongelijke gevallen ongelijke behandeling behoeven. 
Eenmaal een bres geslagen in het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit, zal de militair met 
een beduidende gezagsverantwoordelijkheid op zijn beurt op grond van hetzelfde 
gelijkheidsbeginsel kunnen betogen dat het recht van toegang tot een rechter ook hem toekomt. 
Rechtsbescherming blijft a never ending story. 
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V.IV.VIII.1. De autonomie van het accessoir gelijkheidsbeginsel 

 

844. De bespreking van de arresten inzake Dacosta Silva (2006), Vilho Eskelinen (2007) 

en Irfan Bayrak (2007) verduidelijkt de evolutie van de EHRM-rechtspraak over de 

artikelen 5 en 6 EVRM; de ruimere rechtsbescherming inzake het ius honorum was 

wellicht een onverwachte wending omdat de Grote Kamer in het arrest-Martinie van 12 

april 2006 het Pellegrin-leerstuk nog had bevestigd en het Engel-leerstuk eveneens 

gehandhaafd leek, blijke uit Turkse en Spaanse 'militaire' tuchtcasussen.  

  

845. De Belgische militaire tuchtprocedure is hic et nunc nog steeds een ‘strafvervolging’ 

(in de zin van artikel 6 EVRM en de artikelen 12 en 14 van de Grondwet) en kan leiden 

tot ‘vrijheidsbeneming’ (in de zin van artikel 5 EVRM en artikel 12 van de Grondwet); 

bijgevolg hoeft men de facto niet na te gaan of artikel 6, 1ste lid EVRM, opgevat als een 

burgerprocesrechtelijke bepaling, wel van toepassing is. Of dit de militair concreet veel 

bijbrengt, is zeer de vraag omdat de schaarse rechtspraak uitwijst dat de Raad van State 

en het EHRM niet altijd voldoende aandacht hebben gehad voor de maximumsanctie, 

wellicht hét aanknopingspunt dat had kunnen leiden tot een verklaring van 

toepasbaarheid, in de ‘kleine’ tucht, van artikel 6 EVRM, opgevat als 

strafprocesrechtelijke waarborg.1635  

 

846. Vraag blijft wat het EVRM-gelijkheidsbeginsel kan opleveren, een aandachtspunt 

dat in deze rechtspraak niet aan bod kwam en onderzocht kan worden zonder overigens 

een evolutie van de Engel- en Pellegrin-leerstukken te veronderstellen. Als artikel 14 

EVRM een meerwaarde kan bieden in de aangelegenheid van militaire pensioenen 

hoewel het Verdrag als dusdanig geen recht op een pensioen instelt – aldus het arrest-

Varvarovsky – , waarom dan niet in het militair tuchtcontentieux?1636 Dit lijkt, a priori, des 

te meer het geval te kunnen zijn omdat de individuele vrijheid nu eenmaal een ander en 

                                                 
1635

 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans: 'Les effets de la punition contestée ne sont, en 
l’espèce, pas tels que l’absence de recours juridictionnel serait contraire à une norme internationale 
directement applicable.' 
1636

 Zie EHRM 5 februari 2007, Varvarovsky t. Tsjechië, verzoek nr. 29086/05, waarbij het Hof eraan 
herinnerde dat ‘le droit à une pension n’est pas comme tel garanti par la Convention’. Artikel 14 EVRM 
kan desalniettemin een meerwaarde bieden: zie EHRM 26 november 2002, Buchen t. Tsjechië, 
verzoek nr. 36541/97, aangehaald in A. GOMEZ HEREDERO, La sécurité sociale comme droit de 
l’homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2007, 37-38: schorsing van de uitbetaling van een militair 
pensioen aan een gewezen militaire rechter, dit in omstandigheden die verschilden voor andere 
categorieën van militairen; schending van artikel 14 EVRM, in samenhang beschouwd met artikel 1 
van het Eerste Protocol. Men raadplege J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de 
l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2007, p. 144, nr. 114. 
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hoger beschermwaardig rechtsgoed is dan wat onder de noemer van het eigendomsrecht 

of een ander ‘klassiek’ burgerlijk recht ondergebracht kan worden. 

  

847. Het verdragsrechtelijk gelijkheidsbeginsel kan in het contentieux van de militaire 

tuchtstraffen de militairen meer bijbrengen dan aanvankelijk verwacht. Zo is het inroepen 

van de mogelijke schending van artikel 14 EVRM wel degelijk zinvol wanneer er sprake is 

van impliciete beperkingen aan het recht van toegang tot een rechter en men per 

hypothese vertoeft in het toepassingsgebied van de artikelen 5 en 6 EVRM. Het is dan 

meer dan ooit de vraag of de kern van het recht – een ‘droit au juge’ – niet is aangetast 

of, beter verwoord, de uitoefening van het materieel of procedureel verdragsrecht niet op 

discriminerende wijze wordt beperkt. Als men niet vertoeft in het toepassingsgebied van 

artikel 6 EVRM, oordeelt het EHRM daarentegen dat de grief van de schending van 

artikel 14 EVRM, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, niets bijbrengt.1637 Vraag is 

of een oordeelkundig beroep op artikel 14 EVRM, in samenhang beschouwd met de 

artikelen 5 of 6 EVRM, wel veronderstelt dat men noodzakelijk ‘volledig’ in het 

toepassingsgebied van deze autonome verdragsbepalingen moet vertoeven. 

 

848. De rechtspraak over artikel 4 EVRM verduidelijkt dat het accessoir EVRM-

gelijkheidsbeginsel wel degelijk wat kan opleveren zonder een harde link met een andere 

verdragsbepaling. Het EHRM achtte in 1994 de artikelen 4 juncto 14 EVRM geschonden 

omdat in de deelstaat Baden-Württemberg uitsluitend mannen verplicht werden jaarlijks 

75 DM (= 37 euro) te betalen ter vervanging van de dienst in het korps van de 

brandweer.1638 De omstandigheid dat de omstreden verplichting prima facie in het 

toepassingsgebied van een uitzonderingsclausule viel en dus beantwoordde aan een 

door het EVRM gedoogde vorm van gedwongen arbeid, stond de toetsing aan artikel 14 

EVRM, d.w.z. het ‘aanvullende’ gelijkheidsbeginsel, niet in de weg.1639 Aan beeldspraak 

                                                 
1637

 EHRM 22 juni 2000, Linde Falero t. Spanje, verzoek nr. 51535/99. Dat artikel 6 EVRM niet van 
toepassing is, belet klager niet om de schending van het gelijkheidsbeginsel, in samenhang gelezen 
met bv. artikel 1 van het Eerste Protocol, op te werpen: zie in het militair contentieux EHRM 26 
september 2002, Bleneau t. Frankrijk, verzoek nr. 47910/99; aan de orde was het toekennen van een 
toelage voor militaire lasten die verschilde in functie van de gezinssamenstelling en – minstens de 
facto – het geslacht van de aanvrager. 
1638

 V. BERGER, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Sirey, 8ste editie, 59-60. 
C. PETTITI, ‘La discrimination en raison du sexe au sens de l’article 14 de la Convention européenne 
des droits de l’homme dans la jurisprudence de la Cour européenne’, Observations sous CEDH 18 
juillet 1994, Karlheinz Schmidt c. l’Allemagne, Rev. trim. D.H. 1995, 88. Voor een enigszins analoge 
toepassing, de combinatie met artikel 14 EVRM kan de uitsluitingsclausule van artikel 4 EVRM – 
militaire dienstplicht is geen verboden dwangarbeid – als het ware onwerkzaam maken: zie EHRM 1 
februari 2005, Löffelman t. Oostenrijk, verzoek nr. 42967/98. 
1639

 ‘Aanvullend’ omdat artikel 14 EVRM alleen een discriminatieverbod inhoudt, wat de (in dit verdrag 
en zijn protocollen) erkende rechten en vrijheden betreft. Het EHRM herhaalt het accessoire en deels 
autonome karakter van artikel 14 EVRM in de beslissing (2de sectie), 7 juni 2005, Prigent t. Frankrijk, 
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ontbrak het niet in de Franse rechtsleer. Zo onderkende J.F. RENUCCI in deze casus-

Schmidt over een ‘rattachement en creux’; F. SUDRE herinnerde dat ‘ces exceptions ne 

doivent être discriminatoires ni par leur nature, ni dans leur application’; G. GONZALEZ 

had het over uitzonderingen ‘(qui) ne sont pas à l’abri d’un contrôle de conventionnalité 

au regard d’autres dispositions de la Convention, qu’elles ne sont pas sanctuarisées’.1640 

In het arrest-Zarb Adami bevestigde het EHRM in 2006 hoe de artikelen 4 en 14 EVRM 

zich verhouden: ‘le fait qu’une situation correspond à la notion d’obligation civique 

normale au sens du paragraphe de l’article 4 ne fait pas obstacle à l’applicabilité de cette 

disposition combinée avec l’article 14’.1641  

  

849. Is deze benadering, mutatis mutandis, ook niet van toepassing in het contentieux 

van de militaire tuchtstraffen? De vraag mag in dit onderzoek over de rechtshulp in de 

‘kleine’ tucht des te meer gesteld worden omdat de verdragsrechtelijke beperkingen aan 

de toegang tot een rechter niet eens expliciet zijn, wat daarentegen wel het geval was 

voor artikel 4 EVRM. Dit vermindert enigszins het belang van de vraag of de artikelen 5 

of 6 EVRM volledig van toepassing zijn in de ‘kleine’ tucht; de combinatie met het 

gelijkheidsbeginsel biedt dan met andere woorden perspectieven op een ruimere 

rechtsbescherming. Anders kan het zijn zolang men aanneemt dat dit tuchtcontentieux 

geen enkel uitstaans heeft noch kan hebben met de artikelen 5 of 6 EVRM wegens een 

duidelijke expliciete EVRM-beperking.  

 

850. De vergelijking met de Raad van State-wet gaat op: als de term ‘akte’ van artikel 14 

R.v.St.-wet de militaire tuchtstraf omvat noch kan omvatten, moet men zich evenmin 

richten op de geoorloofdheid van een (impliciete) beperking aan de term ‘akte’; deze 

bepaling is per hypothese in het contentieux van de 'kleine' tucht immers niet aan de 

                                                                                                                                                         
nr. 20817/02. Eveneens in de beslissing van 7 maart 2002, Amaxopoulos e.a. (personeelsleden van 
de ontmijningsdienst van de landmacht) t. Griekenland, verzoek nr. 68141/01 en in de beslissing van 5 
februari 2007, Varvarovsky t. Tsjechië, verzoek nr. 29086/05. 
1640

 ‘Ce rattachement en creux traduit la distension du lien requis entre l’article 14 et un droit 
substantiel garanti par la Convention, ce qui permet aux juges européens de se prononcer sur des 
droits qui, a priori, ne font pas partie du corpus conventionnel dont certains droits sociaux.’ (J.F. 
RENUCCI, Droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2002, p. 116, nr. 61). Eveneens: F. 
SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, Parijs, PUF, 2003, p. 286-287, nr. 197; 
G. GONZALEZ, ‘Article II-65 – Interdiction de l’esclavage’ in Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe – Commentaire article par article, Partie II: La Charte des droits fondamentaux de l’Union, 
Bruylant, 2005, 82. 
1641

 EHRM 20 juni 2006, Zarb Adami t. Malta, verzoek nr. 17209/02. In de concurring opinion van 
rechter Bratza is te lezen dat ‘l’empire d’un article doit se voir donner une portée notablement plus 
large que la portée des droits particuliers définie dans l’article lui-même’; in de dissenting opinion had 
rechter Casadevall het daarentegen over een frivole klacht. Zie eveneens ECRM 14 oktober 1996, 
Olcina Portilla t. Spanje, verzoek nr. 31474/96: aan de orde was de vraag of de uitsluiting van 
vrouwen van deelname aan de verplichte militaire dienst geen discriminatie kon inhouden, met andere 
woorden de schending van artikel 14 EVRM, in samenhang gelezen met artikel 4 EVRM. 
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orde. Daar houdt de vergelijking wel op omdat het ‘nationaal’ gelijkheidsbeginsel, in 

tegenstelling tot artikel 14 EVRM, doorwerkt zonder koppeling aan een andere 

grondwetsbepaling.1642 Daarom dé vraag naar de geoorloofdheid van het (eventueel) 

ontbreken van een jurisdictioneel toezicht op disciplinaire overheidsbeslissingen die geen 

‘akte’ (in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet) zijn. Het (nationaal) gelijkheidscontentieux 

biedt dan antwoord op andere vragen: moet de Raad van State niet andere beslissingen 

dan ‘akten’ (in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet) kunnen vernietigen, is er wel sprake van 

een leemte in de wet, enzovoort.1643 

   

 

V.IV.VIII.2. De artikelen 5 en 6 EVRM 

 

851. Artikel 14 EVRM biedt geen daadwerkelijke rechtshulp buiten het 

toepassingsgebied van de artikelen 5 en 6 EVRM; dit is althans een aanneembare 

klassieke veronderstelling wanneer men artikel 13 EVRM buiten beschouwing laat. Men 

kan dan betogen dat een bevraging over artikel 14 EVRM in het contentieux van de 

militaire tuchtstraffen niet hoeft omdat men per hypothese volledig buiten de 

werkingssfeer van de artikelen 5 en 6 EVRM vertoeft en het gelijkheidsbeginsel, 

opgenomen in artikel 14 EVRM, niet aan de orde is (zolang het Twaalfde Protocol niet 

geratificeerd is); de combinatie met artikel 14 EVRM gaat met andere woorden niet 

op.1644 Ter ondersteuning van dit antwoord kan men vooropstellen dat de zonet vermelde 

arresten-Schmidt en -Zarb Adami te verklaren zijn door de bijzondere structuur van 

artikel 4 EVRM: de uitzonderingsclausule is een bijzondere beperkingsclausule, hoewel 

ruimer en anders opgevat dan de klassieke beperkingsclausule van de artikelen 8, 10 en 

11 EVRM. Artikel 14 EVRM wordt dus niet (volledig?) buiten spel gezet; het EHRM kan 

nagaan of de uitzonderingsclausule, ingeschreven in artikel 4 EVRM, wel op geoorloofde 

wijze werd ingeroepen. 

  

852. Een dergelijke gulden middenwegbenadering vindt weliswaar steun in de tekst van 

het Verdrag, maar gaat voorbij aan het gegeven dat de bescherming van de burger 

                                                 
1642

 Artikel 26 IVBPR is eveneens een autonoom gelijkheidsbeginsel, met hierbij de expliciete 
‘verduidelijking’ dat ‘tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice’. Supra, ‘Meerwaarde 
van het IVBPR’. 
1643

 Dit is het geval geweest met de term ‘administratieve overheid’ van artikel 14 R.v.St.-wet, waartoe 
een wetgevende vergadering vanuit een organieke invalshoek niet gerekend werd, ook niet in 
personeelsaangelegenheden. Zie Arbitragehof nr. 31/96, 15 mei 1996, aangehaald supra, 
‘Daadwerkelijk jurisdictioneel beroep – Meer rechtshandhaving’. 
1644

 Over het Twaalfde Protocol: B. RENAULD, ‘Le 12ème protocole additionnel à la Convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales’, Rev. dr. étr. 2001, 341-355. 
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tegen overheidsoptreden zo ruim mogelijk werd opgevat. De verhoopte jurisdictionele 

rechtsbescherming in militaire tuchtzaken moet met andere woorden afgestemd zijn op 

het worst case scenario.  

  

853. Er kan in de ‘kleine’ tucht sprake zijn van vrijheidsbeneming, respectievelijk in de 

zin van artikel 12 van de Grondwet en van artikel 5 EVRM.1645 Niet alleen verantwoordt 

dit de tussenkomst van een rechter – d.w.z. net iets anders en meer dan ‘toegang tot een 

rechter’ – , maar een dergelijke sanctie is verboden zolang er geen rechter bij te pas 

komt; bovendien kan de bijzondere verwevenheid met artikel 6 EVRM niet ontkend 

worden. Bijgevolg kan de tuchtvervolging wegens de maximumstraf, per hypothese een 

vrijheidsbeneming, aangemerkt worden als een vervolging in de zin van artikel 12 van de 

Grondwet en artikel 6 EVRM, weliswaar buiten de formele strafrechtspleging om, maar 

dan toch in een aangelegenheid die zich in België nog steeds niet heeft ontdaan van 

haar strafrechtelijk kleed.1646 Niet voor niets betoogde Y. ROGGEN even vóór het 

aannemen van de tuchtwet van 14 januari 1975: ‘De korpsoverste die een 

vrijheidsberovende straf uitspreekt, treedt op als rechter in de zin van artikel (12) 

G.W.’.1647 Dat er inderdaad sprake was van vrijheidsbeneming, impliceerde evenwel nog 

niet dat de kwalificatie 'rechter' de militaire tuchtoverheid toekwam.1648 

 

854. Hierbij kan men de artikelen 5 en 6 EVRM niet over dezelfde kam scheren.1649 

Artikel 5 is een vrijheidsbepaling en behoort tot het materieel recht; de individuele vrijheid 

is gewaarborgd, ze kan slechts beperkt worden in de gevallen die het EVRM toelaat en 

beperkingen krijgen een restrictieve invulling.1650 De vrijheidsberoving die de Tuchtwet 

instelt, is noch uitgesproken door een rechter noch bedoeld om de militair voor een 

rechter te brengen. Artikel 5 EVRM is van toepassing, eenmaal er sprake is van 

vrijheidsbeneming: de overheid kan zich alleen beroepen op de uitzonderingsclausules 

die deze verdragsbepaling expliciet opsomt en artikel 14 EVRM verbiedt bovendien 

discriminerende beperkingen aan de uitoefening van dit afweerrecht. Al bij al brengt dit 

                                                 
1645

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving’. 
1646

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Militair strafrecht’. 
1647

 Y. ROGGEN, ‘La rénovation de la répression disciplinaire en Belgique’, Rev. dr. pén. 1971-72, 
937. 
1648

 Supra, 'Rechtspraak en rechtsleer: evaluatie – De militaire politierechter'. 
1649

 Elke classificatie is waard wat ze waard is. In het referentiewerk van J.F. RENUCCI is er voor ‘les 
droits de l’homme de la première génération’ sprake, aldus de inhoudstafel, van enerzijds ‘droits 
généraux de la personne’ en anderzijds ‘droits particuliers du justiciable’; deze laatste zijn 
onderverdeeld in ‘droits substantiels’ (waaronder artikel 5 EVRM) en ‘droits procéduraux’ (waaronder 
artikel 6 EVRM). J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 
2007, 1109. 
1650

 EHRM 22 februari 1989, Ciulla t. Italië, aangehaald in G. DUTERTRE, Extraits clés de 
jurisprudence, Cour européenne des Droits de l’Homme, Raad van Europa, 2003, 94. 
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accessoir gelijkheidsbeginsel in beginsel niet veel meer bij dan wat artikel 5 EVRM reeds 

voorschrijft en verbiedt, namelijk de vrijheidsberoving die de Tuchtwet instelt: ze is nu 

eenmaal noch uitgesproken door een rechter, noch bedoeld om de militair voor een 

rechter te brengen. Op de vrijheidsbeneming van maximum vierentwintig uur in geval van 

een zwaar tuchtmisdrijf zou minder aan te merken zijn indien ze was opgevat om de 

schuldig bevonden militair voor een volwaardige (justitiële) rechter voor te leiden en men 

aannam dat ze plaatsvond in een strafrechtelijke context, ook al was er formeel ‘enkel’ 

sprake van tuchtrecht.1651 

 

855. Voor artikel 6 EVRM liggen de zaken enigszins anders zolang men aanneemt dat 

het contentieux van de militaire tuchtstraffen zich weliswaar dichtbij, maar nog steeds 

(net) buiten het toepassingsgebied van de Engel- en Pellegrin-leerstukken bevindt. Dit is 

evenwel niet het geval voor het Engel-leerstuk; de huidige maximumstraf, namelijk vier 

dagen zwaar arrest met opsluiting of, in geval van recidive of gewapende operatie, acht 

dagen, is misschien een grensgeval, maar dan wel (net) binnen het toepassingsgebied 

van het gehele artikel 6 EVRM, opgevat als een strafprocesrechtelijke bepaling. Artikel 

12 van de Grondwet, dé overeenstemmende nationale bepaling, merkt trouwens 

vrijheidsbeneming wegens schuldig gedrag aan als een strafrechtelijke aangelegenheid 

en vereist bovendien een jurisdictionele tussenkomst, eenmaal het quantum aan 

vrijheidsberoving vierentwintig uur beloopt; het doet er in beginsel weinig aan toe dat de 

wetgever de vrijheidsberoving in militaire tuchtzaken niet heeft opgevat als formeel 

strafrecht.1652 Artikel 14 EVRM kan dus wel degelijk ingeroepen worden, ook al is er in 

fine misschien nog (net) geen schending van artikel 6 EVRM.1653  

  

856. Dat het EVRM-gelijkheidsbeginsel geschonden is in geval van ontstentenis van 

rechtshulp, blijkt uit de aanvullende internrechtelijke evaluatie van de rechtshulp in de 

‘kleine’ tucht.1654 Men benadrukke dat de rechtszekerheid waarvan een democratische 

rechtsstaat blijk moet geven, in beginsel in de weg staat dat de wetgever zich op de 

rechter verlaat opdat deze zich al dan niet bevoegd verklaart naar gelang van de 

                                                 
1651

 Wanneer een militair één of meerdere zware tuchtvergrijpen heeft begaan, kan hij in zijn eenheid 
onder toezicht worden geplaatst, indien deze maatregel vereist is in het belang van het onderzoek of 
van de handhaving van de orde; deze maatregel wordt genomen door de korpscommandant of door 
zijn gemachtigde die het commando waarneemt en mag de vierentwintig uur niet te boven gaan. Wet 
van 14 januari 1975, artikel 41. 
1652

 Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – Strafzaken en vrijheidsberoving'. 
1653

 Zie eveneens onze bevindingen over de geringe sancties, meer bepaald het klassiek Engel-
leerstuk waarbij vrijheidsberovende sancties ressorteren onder het strafrecht, ‘hormis celles qui par 
leur nature, leur durée ou leurs modalités d’exécution ne sauraient causer un préjudice important’. 
Supra, ‘Vrijheidsberoving en strafvervolging’. 
1654

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
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concrete omstandigheden van de zaak. Dit brengt immers een onzekerheid met zich mee 

die onverenigbaar is met de minimale rechtszekerheid die de rechtsbedeling in een 

democratische rechtsstaat moet kenmerken. Deze vaststelling verergert een eerdere 

bevinding, namelijk dat zelfs in het kader van een modern opgevatte scheiding van de 

machten waar de wetgever meer dan eens lijdzaam notuleert wat de regering hem 

formeel laat stemmen, het in ieder geval niet hoort om de rechter de aangelegenheden te 

laten bepalen waarvoor hij zich bevoegd of onbevoegd acht; ook daarom was de ratio 

van het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit in het objectief contentieux 

ongrondwettig; er zij opgemerkt dat deze beoordeling ook rekening hield met artikel 13 

van de Grondwet. Niet voor niets werd bij de bespreking van het – op 1 december 2006 

opgeheven – artikel 93 R.v.St.-wet overigens verduidelijkt dat het, al bij al, niet zo uit de 

lucht gegrepen was de Raad van State te verzoeken om een tuchtstraf te vernietigen om 

reden dat de Raad ze niet kon vernietigen, hoe opmerkelijk dat ook prima facie leek te 

kunnen zijn.1655 

 

 

V.IV.VIII.3. Het Engel-leerstuk 

 

857.  Het gehele artikel 6 EVRM is van toepassing wanneer de zwaarste tuchtstraf 

vrijheidsberovend is of de tuchtschaal een dergelijke sanctie bevat.1656 Zo is het ook als 

de militair een boete of inhouding op zijn wedde kan oplopen, tenzij de maximumstraf 

onbeduidend is. Het onbepaald quantum aan vrijheidsberoving (of vrijheidsbeperking?) 

dat artikel 6 EVRM veronderstelt om van toepassing te zijn, leidt ook in militaire 

tuchtzaken tot een schemerzone die te veel rechtsonzekerheid inhoudt. Dit kan betreurd 

worden, ook al belet niets de Lidstaten om ruimere nationale waarborgen in te stellen dan 

het EVRM voorschrijft en in het militair tuchtcontentieux het recht van toegang tot een 

rechter, tenslotte toch wel een algemeen rechtsbeginsel, formeel te bevestigen.1657 

Eenmaal toegang tot een rechter tegen boetes of inhouding op de wedde een 

verworvenheid is, ongeacht hun quantum, is het zeker vanuit het gelijkheidsbeginsel de 

vraag waarom het (nog) anders kan zijn voor klassieke militaire tuchtstraffen zoals 

consigne of arreststraffen, niet het minst omdat tot nu toe de individuele vrijheid en de 

                                                 
1655

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende internrechtelijke evaluatie – Legaliteitscontrole en 
prejudiciële procedure’. 
1656

 Voor Luxemburg: zie artikel 19, 1ste lid van de ‘loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline 
dans la Force Publique’, Mémorial 26 april 1979. Supra, ‘Geschillen van bestuur en strafzaken – 
Militair strafrecht’. 
1657

 EVRM, artikel 60. Idem: IVBPR, artikel 5, § 2. Over de maximalisatieclausules: B. DE SMET en K. 
RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling, Antwerpen, Maklu, 2002, p. 13, nr 4. 
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vrijheid van beweging beschermwaardige grondwettelijke en verdragsrechtelijke 

rechtsgoederen zijn.1658 

 

858. Een oordeelkundig beroep op het gelijkheidsbeginsel, zonet geschetst, in 

samenhang beschouwd met de interpretatieregel dat uitzonderingen op een grondrecht 

restrictief ingevuld worden, leidt tot een beduidende correctie aan de toepassing van het 

Engel-leerstuk in militaribus. Op deze gronden kan de disciplinair vervolgde militair zich 

immers wel degelijk beroepen op de waarborgen van de artikelen 6 en 14 EVRM; het 

gelijkheidsbeginsel kleurt de quasi-strafrechtelijke schemerzone waarin het militair 

tuchtgebeuren zich de lege lata bevindt, strafrechtelijk in en slorpt het als het ware op. 

Als de nationale wet in de ‘kleine’ tucht geen bevoegdheid aan een rechtscollege toekent 

en evenmin een rechterlijke tussenkomst voorschrijft, kan er sprake zijn van schending 

van artikel 13 EVRM wanneer de disciplinair vervolgde militair niet kan opkomen bij een 

nationale instantie tegen de schending van de artikelen 5, 6 en/of 14 EVRM.1659  

  

 

V.IV.VIII.4. Het Pellegrin-leerstuk 

 

859. Een analoog oordeelkundig beroep op het EVRM-gelijkheidsbeginsel leidt ook tot 

een beduidende correctie aan het Pellegrin-leerstuk. De procedurele rechten die het 

huidige ambtenarencontentieux kenmerken, niet het minst het grondrecht van toegang tot 

de administratieve rechter, doen immers mutatis mutandis de vraag rijzen waarom ze niet 

aan de militairen toekomen, zeker wanneer men vaststelt dat deze laatsten in de ‘grote’ 

tucht wel over dit grondrecht beschikken. We hebben eerder besloten tot een 

onvoldoende overeenstemming, met het nationaal gelijkheidsbeginsel, van het leerstuk 

van de jurisdictionele immuniteit van de sancties in de ‘kleine’ tucht.1660 De bevindingen 

gelden al bij al, mutatis mutandis, voor artikel 14 EVRM, ook al is deze verdragsbepaling 

                                                 
1658

 Sinds 2007 is de inhouding van wedde een – voor de Raad van State aanvechtbare – statutaire 
tuchtmaatregel. Wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het 
actief kader, artikel 54, B.S. 10 april 2007. 'Het beroep tegen een beslissing die een inhouding op de 
wedde oplegt, ingediend door de betrokken militair voor de beroepsinstantie bedoeld in artikel 178, § 
1, tweede lid van de wet, schorst de uitvoering van deze inhouding.' K.B. van 25 november 2007 tot 
vaststelling van de procedure betreffende de statutaire matregelen toepasselijk op de militairen van 
het actief kader, artikel 20. B.S. 28 december 2007. 
1659

 Het hoeft geen bijzonder betoog dat de vaststelling, door het EHRM, van een schending van artikel 
13 EVRM de betrokken militair, al bij al, de facto wellicht weinig oplevert. Het risico dat iemand 
volhardt tot Straatsburg is met andere woorden uitermate klein. Zie infra, ‘De rechtspraktijk’. 
1660

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende interrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
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in tegenstelling tot artikel 26 IVBPR geen autonoom verdragsrechtelijk 

gelijkheidsbeginsel.  

  

860. Deze bevinding in ‘burgerlijke’ zaken komt beter tot haar recht, eenmaal (i) het 

militair tuchtrecht na de disciplinaire demilitarisatie van de krijgsmacht geen 

vrijheidsberovende straffen meer instelt en (ii) de (nieuwe) tuchtrechtspleging ook niet 

(meer) wegens de overblijvende of nieuwe sancties aangemerkt kan worden als een 

strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM.1661 Dit deelbesluit verliest dan weer aan 

belang, eenmaal het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ tucht verlaten met een enige 

schaal van aanvechtbare tuchtsancties, van de vermaning over de inhouding van wedde 

tot het ontslag van ambtswege; dan is het recht van toegang tot een rechter immers 

veralgemeend en zijn de (jurisprudentiële) beperkingen aan de harde kern van dit 

grondrecht opgeheven. In dat geval moet men zich als het ware minder het hoofd breken 

over de meerwaarde van het gelijkheidsbeginsel, althans wat betreft de harde kern die de 

toegang tot een rechter uitmaakt.  

  

861. Zolang het militair tuchtstatuut voor de militairen niet gedemilitariseerd is, moet de 

overheid overeenkomstig artikel 12 van de Grondwet een jurisdictionele tussenkomst 

instellen, een waarborg waaraan in de regel niet voldaan is door een loutere controle a 

posteriori. Wanneer er daarentegen geen penale straf (in de zin van de artikelen 12 en 

14 van de Grondwet, artikel 7 EVRM of artikel 15 IVBPR) meer aan de orde is, vervallen 

wezenlijke waarborgen zoals de toepassing van de (strafrechtelijke) regel van de meest 

gunstige straf.1662 Het is dan niet anders voor de dubbele aanleg-regel, waarvan sprake 

in artikel 2 van het Zevende Protocol aan het EVRM, indien het al geratificeerd zou zijn. 

 

862. Dit alles neemt niet weg dat de rechtzoekende militair in beginsel nu nog altijd 

aankijkt tegen een militaire tuchtstraf met een beduidende jurisdictionele immuniteit die 

het – thans weliswaar voorbijgestreefde of alleszins bijgestuurde – Pellegrin-leerstuk 

geen geweld aandoet. Ook hier biedt het (verdragsrechtelijk) gelijkheidsbeginsel 

perspectief op een ruimere rechtsbescherming. Zo mag de vraag gesteld worden naar de 

geoorloofdheid van de verantwoording van de huidige beperkte rechtsbescherming van 

militairen die geen (beduidende) gezagsverantwoordelijkheid dragen zoals verplegers, 

koks, leraars, musea-bewaarders en artsen. De vervolgde militair kan op gevatte wijze 

                                                 
1661

 De opheffing van vrijheidsberovende tuchtstraffen vermindert niet noodzakelijk het belang van het 
Engel-leerstuk: zo kunnen nieuwe sancties, zoals een (beduidende) maximale geldboete of inhouding 
op de wedde, beantwoorden aan de Engel-criteria. 
1662

 Zie in dat verband: P. DELNOY, Eléments de méthodologie juridique, Larcier, 2006, 311-314. 
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het onderscheid tussen de beide categorieën in de verf zetten en benutten, althans 

indien hij geen beduidende gezagsverantwoordelijkheid draagt: het Pellegrin-leerstuk 

zelf, d.w.z. zonder een Vilho Eskelinen-bijsturing, gunt hem een toegang tot een rechter 

en ongelijke gevallen behoeven in beginsel ongelijke behandeling. Hij speelt in op de 

terughoudendheid van de rechter door in een dergelijke verdedigbare grief de categorie 

van militairen met gezagsverantwoordelijkheid (waartoe hij per hypothese niet behoort), 

als het ware op te offeren. 

 

863. Eenmaal een bres geslagen in het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de 

militaire tuchtstraf, zal de militair met een beduidende gezagsverantwoordelijkheid op zijn 

beurt wellicht betogen op grond van hetzelfde gelijkheidsbeginsel dat in de ‘kleine’ tucht 

het recht van toegang tot een rechter ook hem toekomt. Of dit laatste hem iets concreets 

oplevert indien de wet een jurisdictioneel toezicht op de tuchtsanctie uitdrukkelijk uitsluit, 

valt te betwijfelen als men er de beslissing-Sukut op naleest.1663 Rechtsbescherming blijft 

a never ending story: voor de ene wellicht boeiend, voor de andere misschien net iets 

minder. Sommigen zullen deze nuances allicht afdoen als een hersenspinsel dat een 

volwaardige moderne democratische rechtsstaat bezwaarlijk waardig is. 

 

864. Het ambt van militair is sinds 2003 niet meer voorbehouden aan de Belgische 

onderdanen.1664 Deze uitbreiding, gehandhaafd in artikel 9 van de wet van 28 februari 

2007, naar onderdanen van de EU, andere Lidstaten van de Europese Economische 

Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat, impliceert weliswaar niet dat het militaire ambt ipso 

facto een gewoon beroep of ambt is geworden.1665 België heeft hierbij enkel geen gebruik 

(meer) gemaakt van de mogelijkheid die artikel 39, § 4 EG-Verdrag bood om bepaalde 

functies voor te behouden aan eigen onderdanen en waarvoor de Europese Commissie 

(Brussel) in een mededeling van 18 maart 1988 een lijst had opgemaakt.1666 Ook deze 

                                                 
1663

 EHRM (beslissing) 11 september 2007, Sukut t. Turkije, verzoek nr. 59773/00, besproken supra, 
‘De artikelen 5 en 6 EVRM gewikt en gewogen'. 
1664

 Zie de wet van 27 maart 2003 betreffende de werving van de militairen en het statuut van de 
militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van 
landsverdediging, B.S. 30 april 2003, 2de editie. De nationaliteitsuitbreiding gebeurde tegen het 
uitdrukkelijk advies van de Raad van State in die tevergeefs de noodzaak heeft benadrukt om eerst de 
Grondwet te wijzigen: Parl. St.. Kamer, 2002-2003, nr. 2185/001, 119-120. 
1665

 Wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader, B.S. 
10 april 2007. Artikel 214 heft de artikelen 9, 15, 15bis, 15ter, 16, 18, 19 en 20 van de Tuchtwet (van 
14 januari 1975) op. Artikel 172 bepaalt de rechten en verplichtingen van de militair van het actief 
kader. De Koning bepaalt voor elk artikel de dag waarop het in werking treedt, en uiterlijk op 1 juli 
2011, aldus artikel 272 van de wet van 28 februari 2007. 
1666

 De Europese Commissie heeft haar mededeling d.d. 18 maart 1988 geactualiseerd op 11 
december 2002: L. DEFALQUE, J. PERTEK, Ph. STEINFELD en Ph. VIGNERON, Libre circulation 
des personnes et des capitaux – Rapprochement des législations, Commentaire J. Mégret, Brussel, 
Institut d’Etudes européennes, 2006, p. 35, nr. 50. 
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nationaliteitsuitbreiding vermindert het gewicht van de stringente loyauteitsvereiste die 

het Pellegrin-leerstuk onderbouwt – het EHRM had er uitdrukkelijk verwezen naar de EU-

mededeling van 18 maart 1988 – en waaraan naar heersende publiekrechtelijke 

opvattingen, terecht of niet, in beginsel uitsluitend eigen onderdanen redelijkerwijze 

(kunnen) beantwoorden.1667 Tot daar de beschouwingen over het oordeelkundig 

hanteren, in het militair tuchtcontentieux, van het EVRM-gelijkheidsbeginsel als 

toetsingsnorm in een burgerprocesrechtelijk perspectief. 

  

 

V.IV.VIII.5. Het nationaal gelijkheidsbeginsel 

 

865. Zonet werd eraan herinnerd dat het Pellegrin-leerstuk aan ondergeschikte militairen 

in tuchtzaken wellicht een toegang tot een rechter gunt omdat ongelijke gevallen nu 

eenmaal ongelijke behandeling behoeven. Om tot dit besluit te komen was een Vilho 

Eskelinen-bijsturing geenszins nodig. Voordien hadden we reeds besloten dat er 

voldoende redenen waren om in de ‘kleine’ tucht voorzichtigheidshalve ook de 

‘autonome’ weg van artikel 26 IVBPR te bewandelen, met de nadruk op de combinatie 

met artikel 159 van de Grondwet en het overeenstemmend algemeen rechtsbeginsel.1668 

Het resultaat van deze toetsing is te lezen in de bevindingen over de overeenstemming 

met het nationaal gelijkheidsbeginsel; ze gelden, mutatis mutandis, voor het autonoom 

IVBPR-gelijkheidsbeginsel.1669 Een grondwetsconforme invulling van artikel 14 R.v.St.-

wet (waarbij de militaire tuchtstraf een aanvechtbare 'akte' is), was dus eveneens IVBPR-

conform, althans wat betreft het aandachtspunt van de toegang tot een rechter in het 

raam van betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 14 

IVBPR. Het is niets anders, wat de overeenstemming met artikel 6, 1ste lid EVRM betreft. 

  

866. Ter afsluiting van dit hoofdstuk kan men niet anders dan benadrukken dat het 

uitblijven van rechtshulp in de ‘kleine’ tucht noch rechtvaardig is, noch te rechtvaardigen. 

Toegang tot een rechter is ook voor militairen een eis van daadwerkelijke rechtshulp en 

een conditio sine qua non in een moderne democratische rechtstaat. Een toetsing aan 
                                                 
1667

 De rechtsleer heeft terecht vragen gesteld bij de logica van het nationaliteitscriterium – Straatsburg 
lijnt zich af op Luxemburg – : ‘Qu’on limite l’accès aux fonctions d’autorité aux nationaux, présumés 
plus fidèles à l’égard du pouvoir au service duquel ils travaillent, cela répond à une certaine logique 
(pas nécessairement convainquante, mais passons). Que les mêmes personnes ne soient pas 
titulaires de droits de caractère civil vis-à-vis de leur employeur, et qu’elles puissent en conséquence 
être licenciées sans bénéficier d’un procès équitable, cela laisse perplexe.’ (M. LEROY, Contentieux 
administratif, Bruylant, 2004, 100; idem in de uitgave 2008: p. 101). 
1668

 Supra, ‘Meerwaarde van het IVBPR’. 
1669

 Supra, ‘Toegang tot de rechter: aanvullende interrechtelijke evaluatie – Annulatiecontentieux en 
gelijkheidsbeginsel’. 
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het grondwettelijk recht wijst dit uit; met een toetsing aan verdragsnormen, indien ze al 

een ruimere bescherming gunnen, wordt het er niet beter op. Met M. MELCHIOR kunnen 

we herhalen dat het criterium van onderscheid dat het Pellegrin-leerstuk 

ontegensprekelijk ook ontleent aan het gemeenschapsrecht, ‘n’est pas pertinent, n’est 

pas justifié et est même absurde pour ce qui est de la détermination du champ 

d’application de l’article 6, § 1er de la CEDH. Ce n’est pas parce qu’un critère est 

pertinent dans une matière qu’il le devient dans une autre totalement différente’.1670  

 

867. De inzet van dit onderzoek over de 'kleine' tucht betreft de harde kern van de 

toegang tot een rechter. Dit grondrecht is in de – door het Europees Hof – onderzochte 

aangelegenheid van het ius honorum dermate ingeburgerd in de meeste Lidstaten dat de 

auteur kernachtig vervolgt: ‘Pour nous, si tel n’est pas le cas dans certains (Etats), ces 

derniers ont l’obligation positive de mettre en l’oeuvre l’article 6 à l’égard des 

fonctionnaires d’autorité. Et ce ne serait pas la première fois que l’obligation positive 

qu’exprime l’article 6 engendrerait l’obligation positive pour un Etat de créer un tel 

recours juridictionnel.’ 

 

868. Quid wanneer de Grondwetgever of de wetgever geen vordering instellen? Dit is 

een belangrijk gegeven voor de practicus en wordt besproken in volgend hoofdstuk.1671 

Zoals in de inleiding vermeld, heeft de practicus dan wellicht minder boodschap aan een 

rechtstheoretische verklaring waarom er iets nog niet is dat er nochtans al geruime tijd 

had moeten zijn, namelijk daadwerkelijk jurisdictioneel beroep of rechtshulp in het 

contentieux van de ‘kleine’ tucht. Het wordt er niet beter op wanneer blijkt dat ingevolge 

de strafrechtelijke inkleuring van het militair tuchtrecht zowel artikel 5 EVRM als artikel 6 

EVRM van toepassing zijn; de ‘toegang tot een rechter’ voldoet niet noodzakelijk aan de 

eis van jurisdictionele tussenkomst die deze verdragsbepalingen voorschrijven en artikel 

12 van de Grondwet eveneens waarborgt. 

                                                 
1670

 M. MELCHIOR, 'Quant à l'applicabilité de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits 
de l'homme au contentieux de la fonction publique – Evolution de la jurisprudence de Strasbourg' in 
Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 203-204. 
1671

 Infra, ‘De rechtspraktijk’. 
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V.IV.IX Besluiten 

 
TOEGANG TOT DE RECHTER: VERDRAGSRECHTELIJKE EVALUATIE 

 
 

  

869. Daadwerkelijke rechtshulp is in de ‘kleine’ tucht des te meer aangewezen en zelfs 

vereist omdat de inzet van een militair tuchtgeschil ook de uitoefening van grondrechten 

kan betreffen via de bestrafte gedragingen of de mogelijke sancties. Het intern beroep 

tot vernietiging bij de chef van de generale staf voldoet niet aan de eis van 

onafhankelijkheid, voorgeschreven door artikel 13 EVRM.1672 De militair kan de iure aan 

deze procedure voorbijgaan om tweeërlei redenen. Enerzijds bevestigt artikel 15 van het 

K.B. van 19 juni 1980 dat op het hoger beroep in laatste aanleg wordt beslist; dit is 

inderdaad de ratio van artikel 37 van de Tuchtwet van 14 januari 1975. Anderzijds is de 

saisine van de chef van de generale staf in beginsel beperkt tot proceduregrieven die 

weinig dan wel geen uitstaans hebben met het EVRM. De militair treft geen verwijt indien 

hij deze aanvullende bestuurlijke annulatieprocedure wel uitput alvorens de bevoegde 

nationale rechter, als er al één is, rechtsgeldig te adiëren.  

  

870. Wanneer de tuchtoverheid in beroep bij de kennisgeving van de militaire tuchtstraf 

nalaat om het aanvullend bestuurlijk rechtsmiddel bij de chef van de generale staf te 

vermelden – een wettelijke verplichting ingevolge de Raad van State-wet en de wet 

openbaarheid van bestuur van 11 april 1994 – , is er nog minder reden om een exceptie 

omisso medio, opgeworpen door de Belgische Staat voor het Europees Hof (EHRM), in 

te willigen. Het EVRM stelt een dergelijke vermeldingsplicht niet met zoveel woorden in, 

maar eenmaal het nationaal recht daarin voorziet, verbeurt een Lidstaat zijn 

verweerrecht voor het EHRM door geen gevolg te geven aan deze vermeldingsplicht en 

de rechtzoekende in de onzekerheid te laten. Dit gaat des te minder op omdat een 

                                                 
1672

 K.B. van 19 juni 1980, artikel 29: ‘Behalve het in artikel 32 van de wet van 14 januari 1975 
bedoelde recht van hervorming dat hij kan uitoefenen op grond van de artikelen 6 en 7 van dit besluit, 
heeft de chef van de generale staf of de commandant van de rijkswacht, al naar het geval, het recht 
om de eindbeslissing waarbij een straf is opgelegd te vernietigen. 1° hetzij op aanvraag of 
ambtshalve. A. indien procedureregelen geschonden zijn. B. indien het bewijs wordt geleverd dat de 
betrokken militair het tuchtvergrijp waarvoor de straf is opgelegd, niet gepleegd heeft en dat dit bewijs 
niet in de loop van de rechtspleging is geleverd kunnen worden om een reden onafhankelijk van de wil 
van de militair; 2° hetzij ambtshalve, indien hij oordeelt dat de feiten onder de gegeven 
omstandigheden geen tuchtvergrijp vormen.’ 
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Lidstaat die in de nationale wet een vermeldingsplicht opneemt, niet minder dan gevolg 

geeft aan de Resolutie (77) 31, de ene al vroeger dan de andere.1673 

 

871. De beoordeling dat twijfels over het afdoende karakter van een rechtsmiddel 

voorgelegd moeten worden aan de nationale rechter, overtuigt niet wanneer deze 

rechter onbevoegd is of zich in de regel onbevoegd verklaart.1674 Een beperking aan het 

recht op bijstand van een advocaat, opgevat als een wezenlijk element van het recht van 

verdediging, moet in beginsel uitdrukkelijk zijn bepaald en mag niet gelden gedurende 

de hele tuchtprocedure. Bijgevolg kan de onmogelijkheid, de iure of de facto, tot bijstand 

van een advocaat – toch wel een cruciaal aandachtspunt in de bestuurlijke fase van elk 

tuchtcontentieux – niet zomaar vergoelijkt worden door de mogelijkheid, voor de 

gestrafte militair, om zelf beroep aan te tekenen; de bijstand van een advocaat in de 

bestuurlijke afhandeling van de tuchtvordering is des te meer een noodzaak zolang geen 

rechter bevoegdheid heeft of in de rechtspraak aangeeft bevoegdheid te hebben. 

  

872. Artikel 5 EVRM bepaalt dat niemand van zijn vrijheid kan worden beroofd, behalve 

in welbepaalde gevallen en langs gerechtelijke weg, onder meer wanneer iemand op 

rechtmatige wijze wordt opgesloten na een veroordeling door een daartoe bevoegde 

rechtbank of om geleid te worden voor de bevoegde autoriteit met jurisdictionele 

bevoegdheid wanneer redelijke termen aanwezig zijn om te vermoeden dat hij een 

strafbaar feit heeft begaan. Artikel 5 EVRM is geschonden zolang uitsluitend het bestuur 

betrokken is bij het opleggen en uitvoeren van een vrijheidsberovende sanctie. Wanneer 

een dergelijke vrijheidsbeneming niet wordt opgelegd om de militair voor een bevoegde 

instantie te leiden, kan ze pas opgelegd worden na tussenkomst van een rechter. 

 

873. Verder verplicht artikel 6 EVRM de Staat, bij het vaststellen van burgerlijke rechten 

en verplichtingen of het bepalen van de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging, 

om een aantal waarborgen voor een behoorlijke rechtsbedeling in acht te nemen.1675 Het 

                                                 
1673

 In Luxemburg: ‘Le législateur luxembourgeois a fidèlement suivi la résolution (77) 31 sur la 
protection des administrés en rapport avec les actes des autorités administratives en adoptant la loi du 
1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.’ (R. NOTHAR, La procédure 
administrative non contentieuse, Service Central de Législation – 2002 – Luxembourg, 11). 
1674

 ECRM 17 oktober 1985, M. t. Frankrijk, verzoek nr. 9984/82. 
1675

 Artikel 6 EVRM: '1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk 
en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen 
maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de 
gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of 
nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de 
bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder 
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EHRM heeft het begrip ‘criminal charge’ van artikel 6 EVRM nader omschreven in het 

arrest-Engel (1976), dat betrekking had op de tucht in de Nederlandse krijgsmacht.1676 

Het Hof stelde drie alternatieve criteria voorop om te besluiten tot de toepasselijkheid 

van artikel 6 EVRM, opgevat als strafprocesrechtelijke waarborg: (i) de kwalificatie van 

de overtreden norm volgens het nationaal recht – het vermoeden van EVRM-sanctie 

komt de formele strafrechtelijke sanctie toe – ; (ii) de aard van het vergrijp – de sanctie 

die enkel op een doelgroep toegepast wordt, ontbeert in beginsel een 

strafprocesrechtelijke EVRM-kwalificatie – ; (iii) de aard en de ernst van de sanctie – een 

vangnet om een sanctie, opgelegd aan leden van een beperkte doelgroep, te upgraden 

tot een EVRM-sanctie – . Wat het classificatiecriterium betreft, merkte het Hof dat dit 

niets meer was dan ‘a starting point’. Zeker wanneer de op het spel staande sanctie 

bestraffend en preventief is bedoeld (‘punitive and deterrent’), ligt kwalificatie als 

‘criminal charge’ in de rede; het gevolg daarvan is de verplichting om waarborgen uit 

artikel 6, 2de en 3de lid EVRM na te leven. Wanneer de disciplinaire maximumstraf een 

voldoende vrijheidsberovend quantum inhoudt of de tuchtschaal een dergelijke sanctie 

bevat, is artikel 6 EVRM, opgevat als strafprocesrechtelijke waarborg, van toepassing.  

 

874. Het 1ste Engel-criterium omvat niet de kwalificatie van de sanctie volgens het 

nationaal recht, inzonderheid het grondwettelijk recht. De kwalificatie van de sanctie 

volgens het nationaal recht is als alternatief onderdeel van het 1ste criterium even 

belangrijk, ongeacht de aard en de ernst van de sanctie; dit voorbehoud is essentieel 

wanneer er in de tuchtaangelegenheid sprake is van strafzaken buiten het formeel 

strafrecht. Hét voorbeeld is de arreststraf, al dan niet met opsluiting; deze 

vrijheidsbeneming is een strafrechtelijke sanctie in de zin van de artikelen 12 en 14 van 

de Grondwet, al rekent de wetgever het militair tuchtrecht niet tot het formeel militair 

strafrecht; deze sanctie geniet met andere woorden een vermoeden (iuris tantum) van 

een EVRM-sanctie conform dat alternatief 1ste Engel-criterium. Anders is het wanneer 

men zich houdt aan het 3de Engel-criterium; er moeten dan immers redenen zijn om het 

vermoeden dat de straf geen EVRM-sanctie is, te weerleggen. Vermeldenswaard is het 

                                                                                                                                                         
bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 
belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden. 2. Een ieder tegen wie een vervolging is 
ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. 3. Een 
ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten: a. onverwijld, 
in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de 
reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die 
nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand 
te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt 
om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen.’ 
1676

 EHRM 8 juni 1976, J.T. 1977, 485, noot H. BOSLY. Voor de decision of admissibility van de 
Commissie: ECRM 29 mei 1973, verzoeken nr. 5100/71, 5354/72 en 5370/72. 
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arrest-A.D. (2005), waarin het EHRM over artikel 5 EVRM verduidelijkte: ‘En outre, cet 

article s’applique à toute « condamnation » privative de liberté, que le droit interne de 

l’État la qualifie de pénale ou de disciplinaire’.1677 Het Zevende Protocol schrijft niets 

anders voor.1678 Het perspectief op vrijheidsbeneming als mogelijke sanctie impliceert 

tevens een vermoeden van strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM, ook al is het 

(nationaalrechtelijk) legaliteitsbeginsel ‘nullum crimen sine lege’ niet van tel. Dit 

vermoeden wordt pas weerlegd wanneer vrijheidsbeneming niet aan de orde is en de 

maximumstraf geen nader te bepalen quantum bedraagt, wat de pecuniaire sancties 

betreft. 

 

875. Weliswaar hebben de artikelen 5 en 6 EVRM geen identiek toepassingsgebied; ze 

zijn respectievelijk een vrijheidsbepaling en een strafprocesrechtelijke bepaling. Toch is 

er een overlapping wanneer de vrijheidsbeneming meer is dan een voorlopige 

maatregel, bedoeld om een militair voor een rechter te brengen, en de maximumsanctie 

een bepaald quantum bereikt of overschrijdt; dan is er ook sprake van strafvervolging in 

de zin van artikel 6 EVRM. Hierbij zijn nationale kwalificaties een belangrijk gegeven, 

ook al krijgen verdragsbepalingen een autonome invulling en kunnen Lidstaten derhalve 

deze verdragsbepalingen niet zomaar onwerkzaam maken. 

 

876. De artikelen 5 en 6 EVRM waarborgen justitiële grondrechten.1679 Dat deze 

bepalingen in beginsel een zelfstandig bestaan leiden, neemt niet weg dat 

strafrechtelijke waarborgen van artikel 6 EVRM wel gelden, eenmaal de concrete 

vrijheidsbeneming (waarvan sprake in artikel 5 EVRM) opgelegd werd bij wijze van 

definitieve uitspraak en de maximale vrijheidsberoving inhoudt dat er sprake is van een 

strafvervolging (in de zin van artikel 6 EVRM).1680 Omgekeerd houdt de toepassing van 

artikel 6 EVRM wegens het quantum van de maximumstraf niet ipso facto de toepassing 
                                                 
1677

 EHRM, A.D. t. Turkije, beslissing van 2 februari 1999, arrest van 22 december 2005. 
1678

 ‘Une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté à titre de sanction 
principale ne peut pas être qualifiée de mineure au sens de l’article 2, § 2 du Protocole 7.’ (EHRM 31 
juli 2007, Zaicevs t. Letland, verzoek nr. 65022/01). 
1679

 Elke classificatie is waard wat ze waard is. In het referentiewerk van J.F. RENUCCI is er voor ‘les 
droits de l’homme de la première génération’ sprake, aldus de inhoudstafel, van enerzijds ‘droits 
généraux de la personne’ en anderzijds ‘droits particuliers du justiciable’; deze laatste zijn 
onderverdeeld in ‘droits substantiels’ (waaronder artikel 5 EVRM) en ‘droits procéduraux’ (waaronder 
artikel 6 EVRM). J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 
2007, 1109. 
1680

 Het arrest-Bülbül bevestigt deze verwevenheid: ‘In the present case, this time the Court is called 
upon to examine this question under Article 5, § 4 of the Convention. However, in the Court’s view, the 
concerns about the status of the military judges expressed in the Incal judgment in the context of 
Article 6 are equally valid in the context of Article 5 § 4, and the term ‘court’ referred to in that provision 
must be construed as a body which enjoys the same qualities of independance and impartiality as are 
required of the ‘tribunal’ mentioned in Article 6.’ EHRM 22 mei 2007, Bülbül t. Turkije, verzoek nr. 
47297/99, § 23, evenals overweging § 27. 
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van artikel 5 EVRM in: dit laatste veronderstelt immers een concrete vrijheidsbeneming; 

bovendien kan artikel 6 EVRM, opgevat als een strafprocesrechtelijke waarborg, van 

toepassing zijn zonder dat er sprake is van vrijheidsbeneming of -beperking van de 

individuele vrijheid – bijvoorbeeld pecuniaire sancties, tenzij de maximumboete 

onbeduidend is – .  

 

877. Vrijheidsberovende sancties ressorteren onder het strafrecht, ‘hormis celles qui par 

leur nature, leur durée ou leurs modalités d’exécution ne sauraient causer un préjudice 

important’.1681 Artikel 6 EVRM is in het contentieux van de militaire tuchtstraffen van 

toepassing, tenzij een dusdanig – niet nader bepaald – quantum aan vrijheidsberoving 

(of vrijheidsbeperking?) niet is bereikt om van een strafvervolging (in de zin van artikel 6 

EVRM) te kunnen spreken. Dit lijkt een klassiek leerstuk, maar wat is precies een 

‘geringe’ sanctie? Is er dan louter sprake van een vrijheidsbeperking? Of kan er 

integendeel sprake zijn van een sanctie die ondanks een ontoereikend quantum toch 

nog als ‘vrijheidsberovend’ wordt aangemerkt, zij het dat wegens een impliciete 

beperkingsclausule van artikel 6 EVRM ten aanzien van ‘geringe’ sancties de 

waarborgen van deze verdragsbepaling (net) niet van toepassing zijn? Men weerhoude 

de tweede optie; zoals reeds vermeld voor artikel 12 van de Grondwet, is er sprake van 

vrijheidsbeneming zodra de gestrafte militair niet meer beschikt over de vrijheid van 

komen en gaan en daarom is ook artikel 5 EVRM van toepassing. Bijgevolg kan artikel 

14 EVRM toepassing vinden en geschonden zijn, ook al is artikel 6 EVRM, per 

hypothese van toepassing, op zich misschien (net) niet geschonden. Het EVRM-

gelijkheidsbeginsel heft met andere woorden de impliciete beperkingsclausule geheel of 

gedeeltelijk op en heeft ontegensprekelijk een meerwaarde. 

 

878. Het gehele artikel 6 EVRM is van toepassing wanneer de zwaarste tuchtstraf 

vrijheidsberovend is of de tuchtschaal een dergelijke sanctie bevat. Zo is het ook als de 

militair een boete of inhouding op zijn wedde kan oplopen, tenzij de maximumstraf 

onbeduidend is. Het onbepaald quantum aan vrijheidsberoving (of vrijheidsbeperking?) 

dat artikel 6 EVRM veronderstelt om van toepassing te zijn, leidt ook in militaire 

tuchtzaken tot een schemerzone die te veel rechtsonzekerheid inhoudt. Dit kan betreurd 

worden, ook al belet niets de Lidstaten om ruimere nationale waarborgen in te stellen 

dan het EVRM voorschrijft en in het militair tuchtcontentieux het recht van toegang tot 

een rechter, tenslotte toch wel een algemeen rechtsbeginsel, formeel te bevestigen.1682 

                                                 
1681

 EHRM 20 mei 2003, Camacho Lopez Escobar t. Spanje, verzoek nr. 62550/00. 
1682

 EVRM, artikel 60. Idem: IVBPR, artikel 5, § 2. Over de maximalisatieclausules: B. DE SMET en K. 
RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling, Antwerpen, Maklu, 2002, p. 13, nr 4. 



 548 

Eenmaal toegang tot een rechter tegen boetes of inhouding op de wedde een 

verworvenheid is, ongeacht hun quantum, is het zeker vanuit het gelijkheidsbeginsel de 

vraag waarom het (nog) anders kan zijn voor klassieke militaire tuchtstraffen zoals 

consigne of arreststraffen, niet het minst omdat tot nu toe de individuele vrijheid en de 

vrijheid van beweging beschermwaardige grondwettelijke en verdragsrechtelijke 

rechtsgoederen zijn.1683 

 

879. Het EHRM acht met het Pellegrin-leerstuk de krijgsmacht bij uitstek een geleding 

die functioneert op basis van een bijzondere band van vertrouwen en loyauteit met de 

Staat; geschillen van militair bestuur, inzonderheid het militair tuchtcontentieux, worden 

niet opgevat als betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van 

artikel 6, 1ste lid EVRM.1684 Met een ‘klassieke’ uitzondering, namelijk wanneer de 

ambtenaar een zuiver patrimoniaal recht wil doen erkennen, dat weliswaar verbonden is 

met zijn statuut, maar waaraan voor de overheid een verplichting beantwoordt die 

vreemd is aan de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid; schoolvoorbeeld is 

het uitkeren van een pensioen of het uitvoeren van een definitief vonnis. 

 

880. De disciplinair gestrafte militair moet hierbij ook oog hebben voor het mogelijke 

besluit dat, al bij al, er slechts sprake is van een zuivere tuchtzaak en dat de mogelijke 

schending van het materieel recht zoals de artikelen 8, 9, 10 of 11 EVRM niet aan de 

orde is; artikel 6 EVRM is dan evenmin aan de orde en de grief van de mogelijke 

schending van artikel 13 EVRM is evenzeer niet-ontvankelijk.1685 De vraag of de feiten 

de ‘tucht stricto sensu’ overstijgen, betreft met andere woorden de gehele EVRM-

toetsing en niet enkel de problematiek van het recht van toegang tot een rechter. Zoals 

                                                 
1683

 Sinds 2007 is de inhouding van wedde een – voor de Raad van State aanvechtbare – statutaire 
tuchtmaatregel. Wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het 
actief kader, artikel 54, B.S. 10 april 2007. 'Het beroep tegen een beslissing die een inhouding op de 
wedde oplegt, ingediend door de betrokken militair voor de beroepsinstantie bedoeld in artikel 178, § 
1, tweede lid van de wet, schorst de uitvoering van deze inhouding.' K.B. van 25 november 2007 tot 
vaststelling van de procedure betreffende de statutaire matregelen toepasselijk op de militairen van 
het actief kader, artikel 20. B.S. 28 december 2007. 
1684

 Over het arrest-Pellegrin van 8 december 1999: C. PETTITI, ‘La notion autonome de droit de 
caractère civil’ in Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruylant, 2001, 36-39. 
Zie eveneens Y. HOUYET, “L’art. 6 de la (C.E.D.H.) et le contentieux de la fonction publique: l’arrêt 
Pellegrin”, A.P.T. 2000, 276-284. Voor de evolutie van de rechtspraak tot 2000: zie M. PUECHAVY, 
‘Les fonctionnaires et l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme’ in Les droits 
de l’homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, 
673-691. 
1685

 EHRM 11 september 2001, Tepeli e.a. t. Turkije, 9 oktober 2001, Beyzadeoglu, Can e.a. t. Turkije. 
Voor gelijkaardige beslissingen: EHRM 5 maart 2002, Fidan t. Turkije, verzoek nr. 34537/97, 4 juli 
2000, Erez t. Turkije, verzoek nr. 40752/98, in dit laatste geval was alleen de mogelijke schending van 
de artikelen 6 en 13 EVRM aan de orde. In de beslissing van 4 juli 2000, Y.G. t. Turkije (verzoek nr. 
40688/98) was verzoeker officier-arts, niet noodzakelijk aan te merken als een gezagsfunctie. 
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het arrest-Engel aan het begrip ‘strafvervolging’ een autonome invulling geeft die oog 

heeft voor de specificiteit van het militaire ambt, werkt het Pellegrin-leerstuk door voor 

het ‘burgerlijk’ luik van artikel 6 EVRM: de hoedanigheid van militair lijkt – ook buiten het 

gehele tuchtcontentieux lato sensu (d.w.z. tuchtstraffen en tuchtmaatregelen) – een 

onoverkomelijk gegeven om daadwerkelijke rechtshulp af te dwingen en te bekomen.  

 

881. Dit alles neemt niet weg dat artikel 6 EVRM wel de afhandeling van het 

ambtenarencontentieux beheerst in die zin dat de inhoudelijke waarborgen ervan geacht 

worden er, mutatis mutandis, van toepassing te zijn.1686 Deze jurisprudentie en 

legisprudentie betreffen afgeleide waarborgen en uitvoeringsmodaliteiten, maar niet het 

recht van toegang tot een rechter dat ingevolge de formele wet de ambtenaren en 

personeelsleden van de geïntegreerde politiedienst toekomt en, toch wel belangrijk, ook 

de militairen in de ‘grote’ tucht. 

 

882. De invulling die het EHRM er met de Engel- en Pellegrin-leerstukken op nahoudt, 

zet de Lidstaten wellicht niet meteen aan om in militaire tuchtzaken (meer) 

rechtsbescherming in te stellen; surfen op de grens van het Europees minimum 

minimorum voor het verlenen van rechtshulp volstaat, zeker wat artikel 6 EVRM betreft 

en in mindere mate voor artikel 5 EVRM. De effectieve toegang tot een rechter in het 

militair tuchtcontentieux van Lidstaten of zelfs diens verplichte tussenkomst ontkracht de 

pertinentie van het argument dat een jurisdictioneel toezicht de operationaliteit van 

krijgsmacht en politiediensten in het gevaar brengt en de tucht ondermijnt: waarom in de 

ene rechtsstaat wel en in de andere niet? 

 

883. Het uitblijven van rechtshulp in de ‘kleine’ tucht kan niet door de beugel. Toegang 

tot een rechter is ook voor militairen een eis van daadwerkelijke rechtshulp; het is niets 

minder dan een conditio sine qua non in een moderne democratische rechtstaat. Een 

toetsing aan het grondwettelijk recht lato sensu gaf dit reeds aan; met een toetsing aan 

verdragsbepalingen, indien ze al een ruimere bescherming gunnen, wordt het er 

uiteraard niet beter op. Met de bewoordingen van M. MELCHIOR kan men stellen dat 

het criterium van onderscheid in het Pellegrin-leerstuk, in zoverre het is ontleend aan het 

gemeenschapsrecht (inzonderheid artikel 39, 4de lid EG-Verdrag), ‘n’est pas pertinent, 

n’est pas justifié et est même absurde pour ce qui est de la détermination du champ 

                                                 
1686

 R.v.St. nr. 118.480, 18 april 2003, Amory, nr. 155.286, 20 februari 2006, Honorez t. Belgacom, nr. 
161.021, 5 juli 2006, Van den Bergh. Eveneens: R.v.St. nr. 141.102, 23 februari 2005, Brion. 
Arbitragehof nr. 4/2001, 25 januari 2001, B.5.3. 
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d’application de l’article 6, § 1er de la CEDH. Ce n’est pas parce qu’un critère est 

pertinent dans une matière qu’il le devient dans une autre totalement différente’.1687  

  

884. De inzet van dit onderzoek over de rechtshulp in de ‘kleine’ tucht betreft de harde 

kern van toegang tot een rechter. Dit grondrecht is in de – door het Europees Hof – 

onderzochte aangelegenheid van het ius honorum dermate verworven in de meeste 

Lidstaten dat dezelfde auteur kernachtig stelt: ‘Pour nous, si tel n’est pas le cas dans 

certains (Etats), ces derniers ont l’obligation positive de mettre en l’oeuvre l’article 6 à 

l’égard des fonctionnaires d’autorité. Et ce ne serait pas la première fois que l’obligation 

positive qu’exprime l’article 6 engendrerait l’obligation positive pour un Etat de créer un 

tel recours juridictionnel’. Veel meer inkt zou hierover niet meer hoeven te vloeien, tenzij 

de aanbeveling om de artikelen 144 en 145 van de Grondwet als het ware 

verdragsconform te lezen en derhalve een minimalistische invulling te verlaten waarbij 

deze algemene grondwetsbepalingen hooguit een guide-line zouden zijn voor de 

wetgever die rechtshulp instelt. 

 

885. De ‘vrijheidsbeneming’, aangehaald in artikel 9 IVBPR, is even (on)duidelijk als de 

overeenstemmende term in artikel 5 EVRM. Uit de casus-Vuolanne (HRC - 1989) is niet 

af te leiden dat artikel 9 IVBPR in het contentieux van de militaire tuchtstraffen ‘hogere’ 

waarborgen biedt dan het artikel 5 EVRM; het Engel-leerstuk inspireert ook het Comité 

voor de Mensenrechten (Genève).1688 Beperkingen aan de bewegingsvrijheid kunnen 

weliswaar voor militairen anders opgevat worden dan voor burgers. Dit neemt niet weg 

dat artikel 9 IVBPR wel aan de orde is wanneer deze beperkingen verder gaan dan 

noodzakelijk is – 'au-delà des impératifs militaires normaux' – en betrokkene is geplaatst 

in omstandigheden die afwijken van de normale militaire levensomstandigheden. Om dit 

te beoordelen zal men oog hebben voor de aard, duur, gevolgen en uitvoeringswijze van 

de straf of maatregel. Aansluitend oordeelt het Comité in deze casus dat artikel 9, 4de lid 

                                                 
1687

 M. MELCHIOR, 'Quant à l'applicabilité de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits 
de l'homme au contentieux de la fonction publique – Evolution de la jurisprudence de Strasbourg' in 
Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 203-204. De rechtsleer had reeds 
eerder vragen gesteld bij de logica van het nationaliteitscriterium – Straatsburg lijnde zich af op 
Luxemburg – : ‘Qu’on limite l’accès aux fonctions d’autorité aux nationaux, présumés plus fidèles à 
l’égard du pouvoir au service duquel ils travaillent, cela répond à une certaine logique (pas 
nécessairement convainquante, mais passons). Que les mêmes personnes ne soient pas titulaires de 
droits de caractère civil vis-à-vis de leur employeur, et qu’elles puissent en conséquence être 
licenciées sans bénéficier d’un procès équitable, cela laisse perplexe.’ (M. LEROY, Contentieux 
administratif, Bruylant, 2004, 100; idem in de uitgave 2008: p. 101). 
1688

 Vuolanne t. Finland, verzoek nr. 265/1987, Comité des Droits de l’Homme, 7 april 1989, Sélection 
de décisions du Comité des droits de l’Homme prises en vertu du Protocole facultatif – Volume 3, 
Nations Unies 2002, CCPR/C/OP/3, 192-198. Voor een uitvoerige weergave van de argumenten van 
de partijen, evenals de beoordeling van het Comité: S. JOSEPH, J. SCHULTZ en M. CASTON, The 
International Covenant on Civil and Political rights, The ICCPR, Oxford, 2005, p. 336-340, nr. 11.58.  
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IVBPR geschonden was: klager, gestraft met tien dagen ‘d’emprisonnement de rigueur’, 

had geen beroep kunnen instellen bij een jurisdictionele instantie, een kwalificatie die de 

tuchtoverheid en de toezichthoudende militaire juridische raadgever niet toekwam. 

 

886. Het uitblijven van een jurisdictioneel toezicht in het militair tuchtcontentieux bevindt 

zich op de grens van het (on)toelaatbare: wat de ene hic et nunc nog redelijk vindt, acht 

de andere onverantwoord en vice versa; een jurisdictionele immuniteit die een 

verdragsrechtelijk controleorgaan destijds aanneembaar achtte, kan later strijdig worden 

bevonden met dezelfde formele verdragsbepaling; het IVBPR blijft met andere woorden 

een levend instrument zoals ook het EVRM er één is. Zo is het voor de artikelen 5 

EVRM en 9 IVBPR; het is niet anders voor de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR. 

  

887. Artikel 14 IVBPR heeft in ‘burgerlijke zaken’ een ruimere invulling gekregen dan het 

EHRM met het Pellegrin-leerstuk aan artikel 6, 1ste lid EVRM heeft toegekend: zo kunnen 

geschillen over ontslag in het openbaar ambt ‘burgerlijke geschillen’ zijn.1689 Dit 

oordeelde het Comité voor Mensenrechten in de casussen-Munoz en -Casanovas na 

onderzoek van procedures tot betwisting van het ontslag van een personeelslid van 

politie of brandweer.1690 Voor het ruimere toepassingsgebied is er een verklaring: ‘La 

notion est fondée sur la nature du droit en question plutôt que sur le statut d’une des 

parties’.1691  

 

888. Deze invulling, door het Comité voor Mensenrechten, van artikel 14 IVBPR heeft 

gevolgen voor geschillen van bestuur, inzonderheid het tuchtcontentieux.1692 Zo kan het 

                                                 
1689

 P. VAN ORSHOVEN, ‘Behoorlijke rechtsbedeling in tuchtzaken’ in Het tuchtrecht voor magistraten, 
Kluwer, Bruylant, 2001, p. 44, nr. 23. 
1690

 Casussen Munoz t. Peru en Casanovas t. Frankrijk, aangehaald in F. QUILLERE-MAJZOUB, La 
défense du droit à un procès-équitable, Bruylant, 1999, p. 193, noot 680 en p. 223, noot 801. Voor het 
vervolg van de procedure(s), ingeleid door verzoeker Casanovas: C.E. (fr.) 28 februari 2001, nr. 
229163 (http://www.conseil-etat.fr). Voor de casus-Munoz (communication n° 203/1986): zie Sélection 
de décisions du Comité des droits de l’Homme prises en vertu du Protocole facultatif – Volume 3, 
Nations Unies 2002, CCPR/C/OP/3, 129-132. In de individual opinions komt artikel 25 IVBPR (recht 
van toegang tot het openbaar ambt) aan bod. 
1691

 C. SCIOTTI, La concurrence des traités relatifs aux droits de l’homme devant le juge national, 
Bruylant, 1997, 37. Met verwijzing naar ‘CDH, 19 juli 1994, communication n° 441/1990, R. 
Casanovas c. France, RUDH, 1994, p. 45.c.’ 
1692

 Een tempering: artikel 14, § 3.c IVBPR bepaalt uitsluitend in strafzaken – niet in ‘burgerlijke’ zaken 
– dat eenieder het recht heeft ‘zonder onredelijke vertraging te worden berecht’. Arbitragehof nr. 
129/99, 7 december 1999. Aan de orde was artikel 33 van de wet van 27 december 1973 zoals het 
bestond vóór de vervanging bij de wet van 24 juli 1992. Zie T. DE SUTTER, ‘De verjaring en de 
redelijke termijn in het tuchtrecht van de politiediensten’, C.D.P.K. 2006, 223-226. Na het prejudicieel 
antwoord in het arrest nr. 129/99 bevond de Raad van State de grief van de schending van de 
redelijke termijn-eis gegrond: R.v.St. nr. 85.745, 1 maart 2000, Van Mullen. Men raadplege in 
ambtenarenzaken eveneens R.v.St. (Algemene Vergadering) nr. 190.728, 20 februari 2009, Darville: 
verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit. 
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bestuur een ontslag van ambtswege opleggen wegens het tuchtverleden, waartegen de 

ontslagen militair voor de (Belgische) Raad van State kan inbrengen dat, naar zijn 

oordeel, deze ‘verzwarende’ militaire tuchtstraffen onrechtmatig opgelegd werden en in 

de ‘grote’ tucht niet in aanmerking genomen hadden mogen worden. Wanneer de Raad 

van State zich bevoegd acht om bij wijze van exceptie de legaliteit te onderzoeken van 

militaire tuchtstraffen die een tuchtmaatregel verantwoorden, oefent hij een controle met 

volle rechtsmacht in burgerlijke zaken uit. In het annulatiecontentieux kan de vraag aan 

bod komen of een verzoeker akten met individuele draagwijdte, gesteld dat ze 

rechtstreeks aanvechtbaar zijn, wel onrechtstreeks kan betwisten indien hij niet (tijdig) 

om hun vernietiging heeft verzocht.1693 Dit is het geval in tuchtzaken: het leerstuk van de 

beperkte intrekking – een twistpunt tussen Raad van State en Hof van Cassatie, aan de 

orde zijn de verhoudingen tussen rechtszekerheid en legaliteit – is niet van toepassing op 

tuchtsancties die overigens geen (rechtstreekse) rechten verlenen aan derden.1694  

 

889. De afzondering na zwaar arrest in een speciaal dienstlokaal te midden van de 

collega’s – minstens buiten de diensturen, zoniet het voortdurend opsluiten – 

stigmatiseert en kan afbreuk doen aan het (burgerlijk) recht op eer en goede naam dat in 

artikel 17, § 1 IVBPR uitdrukkelijk aan de orde is.1695 Zo kan het ook zijn voor het 

huisarrest; privacy omvat niet enkel het recht op een volwaardig familiaal leven – 

geoorloofde beperkingen niet te na gesproken – , maar ook het recht om niet met zijn 

naaste omgeving te delen wat men niet mededeelbaar acht en zijn eigen goede naam 

en faam kan aantasten. Deze specifieke meerwaarde van het IVBPR boet aan belang in, 

eenmaal ook het EHRM aanneemt dat tuchtstraffen een weerslag kunnen hebben op de 

eer en goede naam en daarom ook onder het toepassingsgebied van artikel 6, 1ste lid 

EVRM ressorteren.1696 Hiermee is nog niet gezegd dat elke beperking aan het recht van 

                                                 
1693

 Het bestuur kan ook betogen dat een tuchtmaatregel opgelegd werd, niet wegens het 
tuchtverleden, maar wel wegens het feit dat na een reeks tuchtstraffen van de ‘kleine’ tucht opgelopen 
te hebben, de militair plechtig verwittigd werd dat bij de volgende disciplinaire misstap een 
tuchtmaatregel kon volgen, en dat het nieuwe voorval de professionele ongeschiktheid van 
betrokkene heeft bevestigd. R.v.St. nr. 185.280, 10 juli 2008, Meyvisch, schorsingsverzoek 
verworpen. 
1694

 Artikel 159 van de Grondwet is niet aan de orde wanneer de tuchtsanctie wordt opgelegd door een 
rechtscollege; dan moet de jurisdictionele beslissing betwist worden met de rechtsmiddelen waarin de 
wet voorziet. Het belang van de rechtszekerheid en het gesloten stelsel van rechtsmiddelen 
rechtvaardigen dit leerstuk. Wel moet het rechtscollege zelf zich houden aan artikel 159 van de 
Grondwet en een onwettig besluit niet toepassen, zonodig ambtshalve.  
1695

 Artikel 17 IVBPR: ‘Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.’ 
1696

 Het EVRM waarborgt niet als dusdanig het recht op de goede naam. EHRM 24 augustus 1999, 
Saltuk t. Turkije, verzoek nr. 31135/96. Eveneens ECRM 11 maart 1985, Asociacion de aviadores de 
la Republica, Mata e.a. tegen Spanje, verzoek nr. 10733/84. Voor recente rechtspraak: T. 
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goede naam en faam ipso facto ongeoorloofd is; wel moet in beginsel een rechter met 

volle rechtsmacht hierover gevat kunnen worden.1697 Artikel 26 IVBPR biedt als 

autonoom gelijkheidsbeginsel ingevolge het Casanovas-leerstuk in beginsel meer 

perspectieven op daadwerkelijke jurisdictionele rechtshulp dan het accessoir EVRM-

gelijkheidsbeginsel. 

 

890.  Terug naar het EVRM. In het arrest-Dacosta Silva (2006) verduidelijkt het EHRM 

dat het huisarrest voor personeelsleden van de (gedemilitariseerde) Guardia Civil een 

vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 5 EVRM) uitmaakt die het sluitstuk van een 

strafvervolging (in de zin van artikel 6 EVRM) is.1698 In het arrest-Irfan Bayrak (2007) is te 

lezen dat militaire disciplinaire rechtbanken niet (meer) ipso facto beantwoorden aan 

artikel 6 EVRM.1699 Voor het burgerlijk luik is er niets nieuws onder de zon, al staat de 

standvastigheid van het Pellegrin-leerstuk (1999) geen verduidelijking in de weg. In 2006 

zet het Hof inzake het ius honorum de puntjes op de i, wat het burgerlijk luik van artikel 6 

EVRM betreft: de Grote Kamer oordeelt immers in het arrest-Martinie dat niet de aard 

van het geschil, maar wel de aard van de uitgeoefende functie determinerend is.1700 Op 

dezelfde dag wordt het arrest-Reinprecht definitief: het Hof verduidelijkt dat het arrest-

Aerts ‘must be read in (his) proper context (…) and article 5 § 4 is the lex specialis in 

relation to article 6’.1701 In het arrest-Schmitt herinnert het EHRM even later nogmaals 

uitdrukkelijk aan het functioneel criterium, ‘fondé sur la nature des fonctions et des 

responsabilités exercées par l’agent’.1702 Als er één zekerheid is, dan is het wel dat het 

militair tuchtcontentieux en artikel 6 EVRM wellicht niet zo veel gemeen hebben.1703 

                                                                                                                                                         
HOCHMANN, ‘La protection de la réputation’, Rev. Trim. D.H., 2008, 1171-1190, noot bij EHRM, 15 
november 2007, Pfeifer t. Oostenrijk. 
1697

 Het recht op de goede naam is in beginsel een burgerlijk recht zonder dat de klager daarom een 
pecuniaire vergoeding hoeft na te streven: EHRM 28 september 2004, Irena Pieniazek t. Polen, 
verzoek nr. 62179/00. Zie eveneens EHRM (beslissing) 10 april 2007, Fauconnier t. Griekenland, 
verzoek nr. 5332/05. 
1698

 EHRM 2 november 2006, Dacosta Silva t. Spanje, verzoek nr. 69966/01.  
1699

 EHRM 3 mei 2007, Irfan Bayrak t. Turkije, verzoek nr. 39429/98. 
1700

 EHRM 12 april 2006, Martinie t. Frankrijk, verzoek nr. 58675/00, AJDA 2006, 305-307. 
1701

 EHRM 15 november 2005, Reinprecht t. Oostenrijk, verzoek nr. 67175/01. In de casus-Aerts (d.d. 
30 juli 1998) oordeelde het Hof dat de tijdelijke opsluiting van een geesteszieke in de psychiatrische 
vleugel van een gewone gevangenis in strijd was met artikel 5 EVRM: de verhouding tussen het doel 
van de detentie en de condities waarin deze plaatsvond, was ontoereikend. J. PUT, M. ROM en I. 
VAN DER STRAETE, Geesteszieke minderjarigen en dwang, Larcier, 2007, p. 29, nr. 50. 
1702

 EHRM 5 september 2006, Schmitt t. Frankrijk, verzoek nr. 39180/02. 
1703

 Hetzelfde geldt overigens voor het tuchtcontentieux van de ambtenaren. Zie EHRM 7 september 
2004, Haioun t. Frankrijk, verzoek nr. 70749/01: wanneer de overheid louter discretionair beschikte 
over een verzoek tot opheffing van de sanctie van schorsing van pensioenrechten zonder dat een 
jurisdictionele controle was ingesteld – ‘une décision (…) par essence non susceptible d’être déférée à 
un juge’ – , oordeelde het Hof dat er geen sprake was van een betwisting over een ‘recht’. Klager had 
eveneens geopperd dat door het uitblijven van een formele beslissing de straf in strijd met artikel 7 
EVRM verzwaard was omdat er ondertussen sprake was van een verlies van pensioenrechten en 
deze sanctie, in 1966 aangenomen, ondertussen bezwaarlijk als een tijdelijke maatregel beschouwd 
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891. Met het arrest-Vilho Eskelinen (2007) verduidelijkt het EHRM dat in geschillen van 

bestuur het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM de ambtenaren, met inbegrip van 

politiemannen en militairen, ook toekomt wanneer de betwistingen (burgerlijke) rechten 

of verplichtingen betreft en de toegang tot de rechter hen niet uitdrukkelijk ontzegd is.1704 

Hierbij wijst de Grote Kamer erop dat in vele Lidstaten het recht van toegang tot een 

rechter ook militairen toekomt. Aan de Lidstaten om een beperking aan één of meer 

waarborgen aannemelijk te maken, met dien verstande dat de harde kern van artikel 6 

EVRM – namelijk toegang tot een rechter – een eminente plaats bekleedt. Hierbij 

behoudt het EHRM zich het recht voor om na te gaan of een beperking, indien al 

uitdrukkelijk ingesteld, wel verantwoord is. Zo zal het uitblijven van een hoorzitting 

sneller vergoelijkt kunnen worden dan het ontzeggen van toegang tot een rechter; 

discussies over een ‘droit à un jugement’ of ‘droit à un juge’ zijn van een andere orde.1705  

 

892. Voor de militairen blijft het Pellegrin-leerstuk aan de orde, blijke uit de beslissing-

Sukut: de Turkse Grondwet sloot een jurisdictioneel toezicht uit op het disciplinair 

ontslag van een onderofficier, opgelegd door de Hoge Militaire Raad wegens diens 

politieke en ideologische opvattingen; de kern van de betwisting had betrekking op de 

bijzondere loyauteitsband tussen klager en de Staat, reden waarom naar het oordeel 

van het EHRM de nationale wet terecht een jurisdictionele immuniteit had kunnen 

voorschrijven; artikel 6, 1ste lid EVRM was derhalve niet van toepassing.1706 Open kaart 

spelen en kleur bekennen kan voor een overheid lonen. 

 

893. Het Europees Hof verantwoordt in het arrest-Vilho Eskelinen op merkwaardige 

wijze de nieuwe invulling van het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM. Men gaat in beginsel 

eerst na of de feiten onder het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM vallen alvorens te 

bepalen of de waarborgen die eruit voortvloeien, keurig werden ingesteld dan wel 

onrechtmatig ingeperkt. Afleiden uit het bestaan van een toegang tot een rechter dat 

                                                                                                                                                         
kon worden. Voor het Hof was deze bepaling niet miskend: aan de orde was immers de procedure 
waarbij klager de opheffing van de sanctie had gevraagd. 
1704

 EHRM (Grote Kamer) 19 april 2007, Vilho Eskelinen e.a. t. Finland, verzoek nr. 63235/00. Zie M. 
VAN BRUSTEM en E. VAN BRUSTEM, ‘Fonction publique et article 6.1 de la (CEDH): la remise en 
question du critère fonctionnel est-elle le prélude à une extension des garanties procédurales en 
faveur d’un plus grand nombre de fonctionnaires?’, JLMB 2007/1, 869 e.v. 
1705

 Met een one-liner: de margins of appreciation bij het instellen van rechtshulp of afgeleide 
waarborgen, eenmaal toegang tot een rechter een verworvenheid is, zijn van een andere orde. 
1706

 EHRM (beslissing) 11 september 2007, Sukut t. Turkije, verzoek nr. 59773/00. Grief van de 
schending van artikel 8 EVRM: kennelijk ongegrond. Artikel 125 Turkse Grondwet luidt - in Franse 
vertaling - : ‘La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration. Les 
actes du président de la république relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil 
supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.’ 
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artikel 6, 1ste lid EVRM van toepassing is, komt neer op het omkeren van de juridische 

redenering. Verder gaat het Hof voorbij aan het gegeven dat de toegang tot een rechter 

in een Lidstaat misschien te verklaren is door een ruimere rechtsbescherming. 

Bovendien kan men zich afvragen waarom het EVRM-leerstuk van impliciete 

beperkingen niet getransponeerd kan worden naar het nationaal recht: het Hof verwacht 

met het Vilho Eskelinen-leerstuk immers van de Lidstaten dat beperkingen aan het recht 

van toegang tot een rechter expliciet ingesteld worden. Zo hoort het in een gedegen 

rechtsstaat omdat de overheid klare taal moet spreken; maar dan is het wel de vraag of 

deze eis van transparantie niet het minst geldt voor artikel 6 EVRM, tenslotte dé 

procesrechtelijke referentietekst. 

  

894. Het instellen van expliciete beperkingen is geen onmogelijke opgave of vereiste; het 

EVRM is misschien van een andere orde dan de Grondwet en de nationale wet, maar het 

Verdrag voorziet toch wel in expliciete uitzonderings- en beperkingclausules, evenzeer 

als het soms even uitdrukkelijk bepaalt dat geen uitzondering is toegelaten.1707 Zou het in 

een kader van een globale reflectie met andere woorden niet misstaan om de leer van de 

impliciete beperkingen te evalueren en het voortaan misschien te houden bij de expliciete 

beperkingen die menige EVRM-bepaling kenmerkt?1708 Om het recht op toegang tot een 

rechter vorm te geven of af te bouwen moet de discussie zich in eerste instantie richten 

op de invulling van de term ‘betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen’, 

veeleer dan op de geoorloofdheid van beperkingen waarin het Verdrag nu eenmaal niet 

uitdrukkelijk voorziet, wat artikel 6 EVRM betreft. Een dergelijk betoog oogt fraai, maar 

doet uit het oog verliezen dat artikel 6 EVRM niet uitdrukkelijk het recht op toegang tot 

een rechter instelt. Waarom expliciete beperkingen vereisen voor een waarborg die niet 

eens expliciet is ingesteld, maar in essentie door de rechtspraak naar voren werd 

geschoven? Zo kan men het zien, maar hiertegen is in te brengen dat de harde kern van 

het grondrecht een dermate essentieel gegeven is dat dit niet eens geëxpliciteerd hoefde 

te worden en dat beperkingen niet aan de orde zijn.  

  

                                                 
1707

 Men verwarre het nationaal ‘versterkt legaliteitsbeginsel’, namelijk dat een aangelegenheid aan de 
wetgever is voorbehouden – bijvoorbeeld het statuut van magistraten of militairen – , niet met de 
voorwaarde dat een EVRM-grondrecht in beginsel ingeperkt kan worden indien o.m. in deze 
beperking is voorzien ‘bij wet’. ‘La Cour rappelle que les mots ‘prévue par la loi’ signifient en premier 
lieu que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne, qu’elle entend le terme ‘loi’ dans 
son acceptation matérielle plutôt que formelle, et qu’elle y a également inclus les textes de rang 
‘infralégislatif’ édictés par les autorités compétentes en vertu d’un pouvoir normatif délégué (…).’: 
EHRM 21 april 2009, Enerji Yapi-Yol Sen t. Turkije, verzoek nr. 68959/01, schending van artikel 11 
EVRM. 
1708

 Over de opportuniteit van een begrenzing van de werkingssfeer van artikel 6 EVRM: J.F. 
RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, Parijs, L.G.D.J., 2007, p. 382-383, nr. 299. 
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895. Hoe het ook zij, men kan onvolmaaktheden in de opbouw van het Vilho Eskelinen-

leerstuk opvangen door aan te nemen dat het recht van toegang tot een rechter als harde 

kern deel uitmaakt van het gemeenschappelijk patrimonium van fundamentele waarden, 

rechten en vrijheden en dat artikel 6 EVRM de modaliteiten van uitoefening van dat 

grondrecht verduidelijkt; weinig beperkingen zijn geoorloofd, voor de harde kern nog 

minder dan voor afgeleide waarborgen en als er al zijn, moeten ze expliciet ingesteld 

worden. 

  

896. De mate waarin de Grote Kamer de grenzen van het toepassingsgebied van artikel 

6 EVRM – afgebakend volgens het Pellegrin-leerstuk – op pretoriaanse wijze heeft 

verlegd, heeft tot gevolg gehad dat de feiten van de casus-Vilho Eskelinen hiervoor in 

aanmerking kwamen; een onderzoek naar de mogelijke schending van waarborgen van 

artikel 6, 1ste lid EVRM was dan ook verantwoord. Concreet besloot het Europees Hof 

dat de redelijke termijn overschreden was, maar dat de nationale rechtscolleges 

redelijkerwijze niet verplicht waren om een hoorzitting te houden. Het Hof liet de 

gelegenheid onbenut om de grief van de schending van artikel 14 EVRM, in samenhang 

beschouwd met artikel 6 EVRM, uit te diepen. Een dergelijke verdragsconfome 

benadering was overtuigender geweest, te meer omdat het Hof zelf in de toepassing van 

het Pellegrin-leerstuk (1999) voor de casus-Vilho Eskelinen een discriminatie ontwaarde 

tussen de klagers onderling en onder meer daarom dit leerstuk heeft bijgestuurd. 

 

897. Vermits het gelijkheidsbeginsel vooruit geschoven werd, kan men met enige 

beeldspraak spreken van een toepassing ‘avant la lettre’ van het Twaalfde Protocol; het 

autonoom gelijkheidsbeginsel maakt in iedere Lidstaat van de Raad van Europa een 

grondrecht uit en in de meeste Lidstaten is er wel een deel, hoe miniem ook, van het 

ambtenarencontentieux dat voorgelegd kan worden aan een rechter.1709 In dit onderzoek 

‘volstaat’ het om, mutatis mutandis, terug te vallen op de bevindingen inzake de 

onvoldoende overeenstemming, met het nationaal gelijkheidsbeginsel, van het leerstuk 

van de jurisdictionele immuniteit van de sancties in de ‘kleine’ tucht. 

 

898. Het ontbreekt het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire 

tuchtstraffen aan verdragsconformiteit bij gebrek aan een expliciete wetsbepaling in die 

zin; nu een dergelijke uitsluiting instellen, lijkt verder uitgesloten. Hiermee is het 

vraagstuk van de onbevoegdheid van de Raad van State in de ‘kleine’ tucht wederom 

van de baan, een besluit dat reeds geformuleerd werd op grond van het 

                                                 
1709

 Toegang tot de Raad van State is enkel in de 'grote' tucht een verworvenheid. 
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gelijkheidsbeginsel en de klassieke interpretatieregels. In het ambtenarencontentieux is 

het Vilho Eskelinen-leerstuk voor de militair des te minder problematisch omdat de Raad 

van State, bevoegd ingevolge het algemeen artikel 14 R.v.St.-wet, aangeeft te 

beantwoorden aan de vereisten van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR.1710  

 

899. Problematisch in het ambtenaren-contentieux is de naleving van de redelijke 

termijn-eis. De toetsing aan deze waarborg, opgevat als beginsel van behoorlijk bestuur, 

kan immers een ander antwoord opleveren dan wanneer dezelfde eis is opgevat als een 

waarborg van artikel 6 EVRM op de naleving waarop in fine het EHRM toeziet. Voor de 

berekening van de termijn, opgevat vanuit een Straatsburgs perspectief, moet ook de 

procedure voor de nationale rechter ingecalculeerd worden. Wat het leerstuk van het 

actueel belang (R.v.St.-wet, artikel 19) betreft, mag betwijfeld worden of dit steeds 

volledig in overeenstemming te brengen is met artikel 6 EVRM. Redelijke termijn of niet, 

het ontzeggen van toegang tot de administratieve rechter in de 'kleine' tucht is niet in 

overeenstemming met de artikelen 5 en 6 EVRM, vermits artikel 14 R.v.St.-wet niets 

anders voorschrijft en geen andere wetsbepaling een gelijkwaardig rechtsmiddel instelt. 

 

900. Er zij vermeld dat in het Vilho Eskelinen-leerstuk ook de naleving van de 

waarborgen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid voorwerp van zorg en bezorgdheid 

blijft. In de Savino-casus diende het Europees Hof zich uit te spreken over de rechtshulp 

die de personeelsleden van de Italiaanse Kamer van volksvertegenwoordigers te beurt 

viel.1711 Samengevat konden zij statutaire beslissingen betwisten bij een ‘Commission 

juridictionnelle pour le personnel’, samengesteld uit zes parlementsleden die door het lot 

werden aangewezen uit lijsten, opgesteld door de Kamervoorzitter, de secretaris-

generaal en de vakverenigingen; klagers hadden er genoegdoening bekomen. De 

beslissing ingevolge dit beroep kon evenwel op haar beurt betwist worden door het 

bestuur bij een ‘Section juridictionnelle du Bureau’, samengesteld uit vier 

parlementsleden die aangewezen werden door het Bureau na een voorstel van de 

Kamervoorzitter. Dit gebeurde ook en klagers verzoek werd afgewezen. Klagers achtten 

de waarborgen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid geschonden. Het Hof stelde bij 

toepassing van het Vilho Eskelinen-leerstuk een schending van artikel 6 EVRM vast, zij 
                                                 
1710

 R.v.St. nr. 82.440, 28 september 1999, Versporten; de naleving van artikel 6, 1ste lid EVRM, 
gesteld dat deze bepaling van toepassing is in statutaire aangelegenheden, houdt niet in dat reeds in 
eerste aanleg de beslissing door een rechterlijke instantie genomen moet worden; het beroep bij de 
Raad van State voldoet aan de vereiste van een beroep bij een rechterlijke instantie met volle 
rechtsmacht; inzet was een tuchtstraf van één maand schorsing met beroving van de wedde. 
Eveneens: R.v.St. nr. 161.021, 5 juli 2006, Van den Bergh, met verwijzing naar artikel 14.1 IVBPR 
(BUPO). Eenmaal er sprake is van strafzaken, zijn wezenlijke aandachtspunten het al dan niet 
schorsend effect van het beroep en de volle rechtsmacht. 
1711

 EHRM 28 april 2009, Savino e.a. t. Italië, verzoeken nr. 17214/05, 20329/05 en 42113/04. 
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het met een verduidelijking: artikel 6, 1ste lid EVRM was van toepassing omdat 

voormelde ‘Section’ een rechtscollege was, maar deze verdragsbepaling was wel 

geschonden omdat klagers gerede twijfels mochten hebben over de onafhankelijkheid 

en onpartijdigheid van dit orgaan sui generis: het Bureau dat de ‘magistraten’ 

benoemde, had de reglementen uitgevaardigd en de secretaris-generaal, benoemd door 

hetzelfde Bureau, vertegenwoordigde de Kamer voor deze ‘Section’. Het hoeft geen 

bijzonder betoog dat de wetgever bij het instellen, in militaribus, van een administratief 

tuchtrechtscollege zorg zal moeten dragen om met de nodige waarborgen dit euvel te 

vermijden: idealiter dus wellicht een volwaardige administratief rechtscollege met volle 

rechtsmacht en onafzetbare rechters en de Raad van State als cassatierechter.1712 

 

901. In een vorig hoofdstuk werd aangegeven dat artikel 160 van de Grondwet zich niet 

met zoveel woorden verzet tegen een beperking van de klassieke algemene rechtshulp 

door het instellen van een bijzonder annulatiecontentieux, zij het onder bestendige toets 

aan het gelijkheidsbeginsel en de artikelen 144 en 145 van de Grondwet en met de 

wetenschap dat de cassatiebevoegdheid van de Raad van State dan betrekking zal 

hebben op een ogenschijnlijk klassiek ‘objectief contentieux’. Essentieel in dit onderzoek 

was de vaststelling dat wanneer de Raad van State als cassatierechter optreedt, er per 

hypothese sprake is van een jurisdictionele beslissing: de voorwaarde van toegang tot 

een rechter is dus in beginsel vervuld, zij het dat men desgevallend nog kan redetwisten 

over de vraag of het lager administratief rechtscollege wel aan te merken is als een 

volwaardig rechtscollege met volle rechtsmacht.1713 

 

902. Een oordeelkundig beroep op het gelijkheidsbeginsel leidt tot een beduidende 

correctie aan de Engel- en Pellegrin-leerstukken, ook wanneer het militair tuchtrecht 

geen vrijheidsberovende straffen meer instelt. In strafzaken voorzien de artikelen 5 en 6 

EVRM wel in ruimere waarborgen, waaronder een jurisdictionele tussenkomst a priori. 

 

903. Artikel 5 EVRM is een vrijheidsbepaling en behoort tot het materieel recht; de 

individuele vrijheid is gewaarborgd en kan slechts beperkt worden in de gevallen die het 

EVRM toelaat en de beperkingen dienen restrictief gelezen te worden. De disciplinaire 
                                                 
1712

 Specifiek aandachtspunt is uiteraard de vraag of het naar nationaal recht opgaat om de 
afhandeling van het tuchtcontentieux toe te vertrouwen aan een administratief rechtscollege wanneer 
het nog aangemerkt kan worden als militair of disciplinair strafrecht. 
1713

 Over de toelaatbaarheidsprocedure in de cassatieprocedure voor de Raad van State: ‘In 
tegenstelling tot de persoon die bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
vordering tot schorsing of een beroep tot nietigverklaring instelt om een individuele beslissing aan te 
vechten, heeft diegene die bij hetzelfde rechtscollege cassatieberoep instelt, reeds de gelegenheid 
gehad om zijn grieven voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige jurisdictionele instantie.’ 
(Grondwettelijk Hof nr. 36/2009, 4 maart 2009, B.5.4.). 
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vrijheidsberoving is noch uitgesproken door een rechter, noch bedoeld om de militair 

voor een rechter te brengen. Artikel 5 EVRM is van toepassing zolang er sprake is van 

vrijheidsbeneming: de overheid kan zich alleen beroepen op de uitzonderingsclausules 

die er expliciet in zijn bepaald. Artikel 14 EVRM verbiedt discriminerende beperkingen 

aan de uitoefening van dit afweerrecht en brengt in beginsel niets meer bij dan wat 

artikel 5 EVRM reeds waarborgt en verbiedt. Artikel 12 van de Grondwet, dé nationale 

strafrechtelijke bepaling, merkt vrijheidsbeneming wegens schuldig gedrag aan als een 

strafrechtelijke aangelegenheid en vereist bovendien een jurisdictionele tussenkomst, 

eenmaal het quantum vierentwintig uur beloopt. Nog minder reden om te besluiten dat 

artikel 5 EVRM niet van toepassing is; het doet er weinig toe dat de wetgever de 

vrijheidsbeneming in militaire tuchtzaken niet heeft opgevat als formeel strafrecht.1714 

 

904. Voor artikel 6 EVRM liggen de zaken anders zolang men aanneemt dat het 

contentieux van de militaire tuchtstraffen zich weliswaar dichtbij, maar wel (net) buiten 

het toepassingsgebied ervan bevindt ingevolge de Engel- en Pellegrin-leerstukken. De 

onduidelijkheid over de grenslijn wordt mede verklaard door het gegeven dat artikel 6 

EVRM impliciete beperkingen kent, in welk geval artikel 14 EVRM ontegensprekelijk een 

meerwaarde kan bieden. In het Belgisch militair tuchtcontentieux beloopt de huidige 

maximumstraf, vier dagen zwaar arrest met opsluiting of acht dagen in geval van 

recidive of gewapende operatie: misschien voor sommigen een grensgeval, maar dan 

wel (net) binnen het toepassingsgebied van het gehele artikel 6 EVRM, opgevat als 

strafprocesrechtelijke bepaling. Artikel 14 EVRM kan dus in beginsel op ontvankelijke 

wijze ingeroepen worden, ook al is er in fine misschien nog (net) geen schending van 

artikel 6 EVRM, opgevat als strafprocesrechtelijke waarborg. Dat artikel 14 EVRM ook 

van toepassing is, in samenhang beschouwd met artikel 6 EVRM, verplicht de overheid 

wellicht meer dan ooit om rechtshulp in te stellen. 

 

905. Dat het EVRM-gelijkheidsbeginsel geschonden is in geval van ontstentenis van 

rechtshulp, blijkt uit de aanvullende internrechtelijke evaluatie van de rechtshulp in de 

‘kleine’ tucht. Men benadrukke dat de rechtszekerheid waarvan een democratische 

rechtsstaat blijk moet geven, het in beginsel in de weg staat dat de wetgever zich op de 

                                                 
1714

 Hoe essentieel het gegeven van vrijheidsbeneming wel is in een onderzoek over daadwerkelijke 
rechtshulp, blijkt ten slotte uit volgende passus van het arrest-A.D.: ‘En outre, (l’article 5) s’applique à 
toute « condamnation » privative de liberté, que le droit interne de l’État la qualifie de pénale ou de 
disciplinaire’. (EHRM, A.D. t. Turkije, beslissing van 2 februari 1999, arrest van 22 december 2005). 
Dat niet om het even welke rechtshulp kan volstaan, bevestigt het EHRM in het arrest-Zaicevs: ‘une 
infraction pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté à titre de sanction principale ne peut 
pas être qualifiée de mineure au sens de l’article 2, § 2 du Protocole 7’. (EHRM 31 juli 2007, Zaicevs t. 
Letland, verzoek nr. 65022/01. Note d’information n° 99 sur la jurisprudence de la Cour – Juillet 2007). 
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rechter verlaat opdat deze zich al dan niet bevoegd verklaart naar gelang van de 

concrete omstandigheden van de zaak. Dit brengt immers een onzekerheid met zich mee 

die onverenigbaar is met de minimale rechtszekerheid waarvan de rechtsbedeling in een 

democratische rechtsstaat blijk moet geven. Deze vaststelling verergert een eerdere 

bevinding, namelijk dat zelfs in het kader van een modern opgevatte scheiding van de 

machten waar de wetgever meer dan eens lijdzaam notuleert wat de regering hem 

formeel laat stemmen, het niet hoort om de rechter de aangelegenheden te laten bepalen 

waarvoor hij zich bevoegd of onbevoegd acht; ook daarom was de ratio van het leerstuk 

van de jurisdictionele immuniteit in het objectief contentieux ongrondwettig en een 

verdragsrechtelijke evaluatie maakt het er niet beter op. 

  

906. De meerwaarde van artikel 14 EVRM in ‘burgerlijke’ zaken zal beter tot haar recht 

komen, eenmaal het militair tuchtrecht geen vrijheidsbeneming meer instelt en de 

tuchtrechtspleging wegens de overblijvende of nieuwe sancties niet meer aangemerkt 

kan worden als een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM. Dit deelbesluit verliest 

dan weer aan belang wanneer de wetgever het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ 

tucht verlaten heeft door een enige schaal van aanvechtbare tuchtsancties in te stellen; 

er is dan immers geen discussie meer over het eventueel uitsluiten of beperken van de 

toegang tot een rechter, al blijft dit grondrecht eerder illusoir wanneer het rechterlijk 

toezicht (te) beperkt is of een (te) ruime tijd in beslag neemt. 

 

907. Hieraan gecorreleerd is de vraag naar de geoorloofdheid van het aanhouden van 

een beperkte rechtsbescherming voor militairen die geen (beduidende) 

gezagsverantwoordelijkheid dragen zoals verplegers, koks, leraars, musea-bewaarders 

en artsen. Een dergelijke beperking gaat des te minder op omdat het verlaten, in 2003, 

van de nationaliteitseis voor de kandidaat-militair het gewicht van het 

loyauteitsargument, tenslotte de onderbouw van het Pellegrin-leerstuk, verminderd 

heeft.1715 De vervolgde militair kan op gevatte wijze het onderscheid tussen beide 

categorieën in de verf zetten en benutten, althans indien hij geen beduidende 

gezagsfunctie bekleedt: het Pellegrin-leerstuk gunt hem, zelfs zonder Vilho Eskelinen-

bijsturing, toegang tot een rechter en ongelijke gevallen behoeven ongelijke 

behandeling. Eenmaal het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire 

tuchtstraf verdragsconform bijgestuurd, kan de militair met een beduidende 

gezagsverantwoordelijkheid op zijn beurt betogen op grond van hetzelfde 

gelijkheidsbeginsel dat in de ‘kleine’ tucht het recht van toegang tot een rechter ook hem 

                                                 
1715

 Wet van 27 maart 2003 betreffende de werving van de militairen (…), B.S. 30 april 2003, 2de editie. 
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toekomt. Rechtsbescherming blijft a never ending story: voor de ene wellicht boeiend, 

voor de andere misschien net iets minder. 

 

908. Voor de volledigheid zij gewezen op de tendens, weliswaar met nadruk op 

klassieke burgerlijke grondrechten, om grondwetsbepalingen verdragsrechtelijk te lezen, 

ook al had de Grondwetgever dit in 1831 niet voor ogen en boet de clausule van de 

ruimste rechtsbescherming aldus formeel aan meerwaarde in. Een dergelijke 

alomvattende grondrechtenconforme benadering heeft dus gevolgen niet alleen voor het 

materieel recht – blijke uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 1716 – , maar ook 

voor het procesrecht: ingevolge het Vilho Eskelinen-leerstuk (2007) maakt artikel 13 

EVRM plaats voor artikel 6 EVRM op grond van een verdragsrechtelijk geïnterpreteerd 

nationaal recht. Dit is een reden of voorwendsel te meer om aan de klassieke invulling 

van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet te sleutelen; er lijkt zich dan nog minder te 

verzetten tegen het besluit, mutatis mutandis, dat het klassiek algemeen objectief 

contentieux gerekend kan worden tot de geschillen over politieke rechten; hieraan doet 

geen afbreuk het gegeven dat artikel 160 van de Grondwet een lex specialis is in zijn 

verhouding tot de algemene artikelen 144 en 145 van de Grondwet; aan de wetgever om 

op expliciete en duidelijke wijze rechtshulp uit te sluiten, zij het mits een redelijke 

verantwoording voor te leggen en onder bestendige toets aan het gelijkheidsbeginsel. 

                                                 
1716

 'Wanneer immers een verdragsbepaling die België bindt, een draagwijdte heeft die analoog is aan 
die van een van de grondwetsbepalingen waarvan de toetsing tot de bevoegdheid van het Hof behoort 
en waarvan de schending wordt aangevoerd, vormen de waarborgen vervat in die verdragsbepaling 
naar het oordeel van het Hof een onlosmakelijk geheel met die waarborgen die in de betrokken 
grondwetsbepalingen zijn opgenomen.' (J. THEUNIS, 'Grondwettelijk Hof of Grondrechtenhof? De 
evenredigheid van de straf als casus' in Leuvense Staatsrechtelijke standpunten, nr. 1, die Keure, A. 
ALEN en J. VAN NIEUWENHOVE (eds.), 2008, p. 179, nr. 6). Eveneens: Grondwettelijk Hof nr. 
110/2008, 31 juli 2008, B.3.4., nr. 76/2009, 5 mei 2009, B.4.3. 
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V.V  De rechtspraktijk 

 

 

Toegang tot een rechter? De bevindingen in de voorgaande hoofdstukken beantwoorden dé 

vraag of er voldaan is aan de harde kern van de waarborgen van rechtsbescherming waarmee de 

kwalificatie van de militaire tuchtvordering, van de disciplinair te beteugelen feiten tot en met de 

uitvoering van de tuchtstraf, krachtens de Grondwet, het EVRM, het IVBPR en de wet gepaard 

gaat – denken we aan ‘eenzijdige bestuurshandeling’ en waarom niet ‘strafvordering’, politionele 

‘straf’, ‘militaire politierechter’, enzovoort – .  

 

In dit hoofdstuk komt de rechtspraktijk aan bod vanuit een nationale en internationale invalshoek; 

het onderzoek van de opgespoorde knelpunten bevat eveneens een luik de lege ferenda.  

 

Vervolgens wordt onderzocht of de bevindingen van het onderzoek aan actualiteit inboeten na 

het aannemen, op 23 augustus 2005, van een nieuw militair tuchtreglement. 

 

Hoewel de wet van 28 februari 2007 (tot vaststelling van het statuut van de militairen van het 

actief kader) de gegevens van het onderzoeksthema niet rechtstreeks wijzigt, past het de 

innovaties aan te geven die er verband mee kunnen houden en hun eventuele weerslag op dit 

thema te bespreken. Idem dito voor de wet van 30 december 2008 (tot wijziging van diverse 

wetten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht) en de 

wet van 26 april 2009 (tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen). 

 

Ten slotte bevat het onderzoek van de opgespoorde knelpunten eveneens een luik de lege 

ferenda, met de nadruk op minimale jurisdictionele waarborgen na het afschaffen van de 

vrijheidsberovende sancties, met andere woorden de klassieke arreststraffen en het consigne. 

 

Bij de beoordeling van de geoorloofdheid van de jurisdictionele immuniteit van de militaire 

tuchtstraf werd a priori niet uitgesloten dat de inzet van het geschil een grondrecht kon betreffen 

dat niet in de Grondwet, het EVRM of het IVBPR aan bod kwam. In deze fase van het onderzoek 

kan gesteld worden of dit, al bij al, zelden het geval zal zijn. Vraag is dan of het 

toezichtmechanisme dat eigen is aan het gemeenschapsrecht (met andere woorden de Europese 

Unie), het Europees Sociaal Handvest (ESH) en het IVESCR, de economische, sociale en 

culturele evenknie van het IVBPR, een meerwaarde biedt. 
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V.V.I Constitutionele en verdragsrechtelijke gevolgen 

 

 

 
De waarborgen van de Grondwet, het EVRM en het IVBPR zijn bedoeld om de vervolgde 
persoon te behoeden voor een arbitrair optreden van de overheid.  
 
Artikel 5 EVRM is aan de orde, eenmaal een vrijheidsbeneming wordt opgelegd. Het is in 
beginsel geschonden zolang uitsluitend het bestuur erbij betrokken is. Zodra de militair die 
opgesloten is of huisarrest oploopt, deze militaire tuchtstraf heeft uitgevoerd, kan hij zich niet 
langer beroepen op de waarborgen van artikel 5 EVRM, het 5de lid niet te na gesproken. Dit geldt, 
mutatis mutandis, voor het overeenstemmend artikel 9 IVBPR. 
 
Wanneer de sanctie een penaal of repressief karakter heeft in de zin van de artikelen 6 EVRM of 
14 IVBPR – deze verdragsrechtelijke begrippen krijgen een autonome invulling, los van nationale 
kwalificaties – , moet de rechter zich kunnen uitspreken over schuld en strafwaardigheid.  
 
Deze verdragsbepalingen verzetten zich niet tegen een stelsel waarbij aan het bestuur de 
vervolging en de beteugeling van overtredingen wordt toevertrouwd, voor zover tegen elke 
opgelegde sanctie beroep openstaat bij een rechtscollege dat aan waarborgen van legaliteit, 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid beantwoordt en over volle rechtsmacht beschikt.  
 
De rechter mag het niet houden bij een marginale toetsing van de beslissing van het bestuur, 
maar moet zich terdege inlaten met de beoordeling van de feiten en van de proportionaliteit 
tussen de opgelegde sanctie en de ernst van de overtreding. Hierbij mag in beginsel niets van 
wat onder de beoordeling van het bestuur valt, ontsnappen aan de controle van de rechter. 
Daarom is geen hervormings- of substitutiebevoegdheid vereist; een gedegen annulatietoezicht 
kan volstaan, indien er sprake is van een versterkte vernietigingsbevoegdheid waarbij de rechter 
bevoegd is om de beslissing volledig te controleren en zijn eigen oordeel te formuleren en dit 
gepaard gaat met een uitgewerkt systeem van gezag van gewijsde. 
 
Op de waarborgen van de artikelen 6 EVRM, 1ste lid, en 14, 1ste lid IVBPR kan de 
rechtsonderhorige eveneens aanspraak maken wanneer er sprake is van een betwisting over 
burgerlijke rechten of verplichtingen. Deze benadering heeft zin wanneer de tuchtvervolging niet 
(meer) aangemerkt kan worden als een ‘criminal charge’ in de zin van de artikelen 6 EVRM en 14 
IVBPR, maar de toepassing van het burgerprocesrechtelijk luik ervan vaststaat. 
 

Naast deze verdragsrechtelijke gevolgen moeten ook de nationale jurisdictionele 
bevoegdheidsverdelende regels en andere bepalingen in acht worden genomen die een ruimere 
rechtsbescherming instellen dan het EVRM en het IVBPR voorschrijven; de mogelijke toepassing 
van deze Verdragen staat dit niet in de weg. Aan bod komen dan specifieke constitutionele 
gevolgen van de kwalificatie van de militaire tuchtprocedure. 
 
Zo is een bestuurlijke tuchtsanctie onwettig wanneer enkel een – door de (grond)wet 
aangewezen – (straf)rechter ze had kunnen opleggen. De (andere?) rechter die een dergelijke 
machtsoverschrijding onderzoekt en desgevallend vaststelt, velt geen opportuniteitsoordeel over 
het disciplinair beleid, maar houdt de hand aan het voorschrift van de wet, inzonderheid de 
grondwet en het bestuursrecht, en verbindt er het gevolg aan waarin Grondwet of wet voorzien. 
 
Wegens de (exclusieve) bevoegdheid van de rechterlijke macht in strafzaken en het vermoeden 
van onschuld krijgt het aandachtspunt van het schorsend effect van het jurisdictioneel beroep een 
bijzondere dimensie zolang in tuchtzaken vrijheidsbeneming aan de orde blijft. 
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V.V.II Raad van State en disciplinaire immuniteit 

  
Er kan sprake zijn van daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 EVRM, eenmaal de 
Raad van State bevoegd is om de militaire tuchtstraf te vernietigen in geval van schending van de 
artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6 EVRM. 
 
De Raad van State is bevoegd in het contentieux van de militaire tuchtstraffen en onderzoekt de 
legaliteit van de straf. Aan de administratieve rechter vraagt de disciplinair vervolgde militair niet 
om te fungeren als tuchtrechter of strafrechter, maar wel om als annulatierechter een eenzijdige 
bestuurshandeling te toetsen op overeenstemming met het geldende recht.  
 
De schending van de artikelen 12, 3de lid van de Grondwet en 5 en 6 EVRM is het gevolg van een 
weloverwogen ‘(quasi-)strafprocesrechtelijke’ immuniteit. De wet, inzonderheid de Tuchtwet van 
14 januari 1975, machtigt geen (justitiële) rechter om kennis te nemen van tuchtovertredingen en 
tuchtstraffen op te leggen; de bestuurlijke vrijheidsbeneming, tot nu toe de maximumstraf, is niet 
bedoeld om de militair voor een bevoegde rechterlijke instantie te brengen. 
 
De disciplinair gestrafte militair kan het voor de Raad van State houden bij de vaststelling van een 
on(grond)wettigheid van de tuchtprocedure; enkel een (justitiële) rechter had hem kunnen 
straffen, maar het was niet aan hem om een rechter te zoeken die hem kon straffen.  
 
Zolang het strafrechtelijk luik van artikel 6 EVRM van toepassing is in het militair tuchtcontentieux, 
is het vermoeden van onschuld geschonden, eenmaal de opgelegde bestuurlijke disciplinaire 
sanctie wordt uitgevoerd zonder voorafgaande jurisdictionele tussenkomst. Dit vermoeden is 
inzonderheid geschonden wanneer de sanctie wordt uitgevoerd voordat de Raad van State, per 
hypothese bevoegd, zich heeft uitgesproken.  
 
De waarborgen van de Grondwet en het EVRM zijn bedoeld om de vervolgde persoon te 
behoeden voor een arbitrair optreden van de overheid die zich moet houden aan de wet en wiens 
optreden getoetst zal worden aan de beperkingen die de wet toelaat. De militair verkrijgt geen 
gedegen rechtshulp wanneer de straf uitgevoerd wordt vóór de Raad van State zich heeft 
uitgesproken over het annulatieverzoekschrift en de gewone rechter, indien al bevoegd, niet de 
gepaste maatregelen heeft bevolen of kunnen bevelen om de rechten van de militair te vrijwaren. 
 
Aan artikel 5 EVRM kan pas voldaan zijn wanneer (men aanneemt dat) er in het administratief 
kort geding de plano is voldaan aan de voorwaarde van een risico tot een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel, eenmaal het bestuur een vrijheidsbeneming heeft opgelegd. Een dergelijke 
EVRM-conforme invulling dringt zich des te meer op omdat de individuele vrijheid een 
beschermwaardig verdragsrechtelijk en grondwettelijk rechtsgoed sui generis is. Deze vaststelling 
bevestigt de onwettigheid van een dergelijke straf; enkel een justitiële (straf)rechter had ze 
immers mogen opleggen. Zodra de militair de vrijheidsbeneming heeft uitgezet of in vrijheid wordt 
gesteld, kan hij zich in beginsel niet langer meer beroepen op artikel 5, § 4 EVRM. 
 
Een uitgevoerde onrechtmatige vrijheidsbeneming kan niet goedgemaakt worden, de fictie van 
een retroactief annulatie-arrest en een eventuele geldelijke compensatie ten spijt. De 
rechtstreekse werking van de artikelen 5 en 6 EVRM staat een prejudiciële vraag in het kader van 
het administratief kort geding aan het Grondwettelijk Hof in ieder geval in de weg indien en zolang 
aldus niet eens (meer) voldaan kan zijn aan artikel 13 EVRM. 
 
Bij het stellen van een prejudiciële vraag moet men twee knelpunten onderscheiden, namelijk de 
(on)bevoegdheid van de Raad van State en de (on)bevoegdheid van het bestuur. 
 
Eenmaal de vrijheidsbeneming uit het tuchtstraffenarsenaal gelicht, heeft de wetgever in beginsel 
een bredere keuze voor de jurisdictionele rechtshulp en kan de vraag naar het afdoende karakter 
van de rechtsbescherming bij de Raad van State wellicht een ander antwoord krijgen.  
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V.V.III Justitiële rechter en daadwerkelijke rechtshulp 

 
Er kan pas daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 EVRM zijn, eenmaal (1) de Raad 
van State bevoegd is om een militaire tuchtstraf te vernietigen in geval van schending van de 
artikelen 5 en 6 EVRM, desgevallend in samenhang gelezen met artikel 12 van de Grondwet, en 
(2) de justitiële rechter met de gepaste maatregelen de rechten van de militair kan vrijwaren.  
 
De vervolgde militair kan het voor de rechter houden bij de ongrondwettigheid van een wezenlijk 
onderdeel van de huidige tuchtprocedure; het is niet aan hem om een rechter te zoeken die hem 
kan straffen. De justitiële rechter is de ultima ratio om het geschil over de rechten en 
verplichtingen van de militair te beslechten als het objectief contentieux geen soelaas biedt. 
 
De vrijheidsberovende tuchtstraffen die het bestuur heden nog kan opleggen, zijn ongrondwettig 
bij ontstentenis aan een jurisdictionele tussenkomst; ook de justitiële rechter kan dit euvel 
vaststellen, desnoods na een prejudiciële vraag over de Tuchtwet aan het Grondwettelijk Hof. 
 
Als er een geschil voor de rechter is, is dit in beginsel het initiatief van de militair die de 
bevoegdheid van het bestuur betwist en inzonderheid aanvoert dat de tuchtoverheid geen 
(uitvoerbare) vrijheidsberovende tuchtstraffen mag opleggen omdat de artikelen 5 en 6 EVRM, in 
samenhang gelezen met artikel 12 van de Grondwet, dit nu eenmaal niet toelaten. 
 
De burgerlijke rechter kan vaststellen, desgevallend na een prejudiciële vraag, dat het recht tot 
straffen dat het bestuur ontleent aan de Tuchtwet en kan leiden tot vrijheidsbeneming, in strijd is 
met bepalingen van Grondwet, EVRM en IVBPR en derhalve geen toepassing mag verkrijgen. 
 
Het gebrek aan overeenstemming van de tuchtprocedure (die nog steeds kan uitmonden in 
vrijheidsbeneming) met artikel 12 van de Grondwet, artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, leidt tot 
een (theoretische) immuniteit voor de militaire tuchtstraf. Welke straf concreet opgelegd werd, 
blijft belangrijk voor de toepassing van de artikelen 5 EVRM en 9 IVBPR. 
 
Het kernprobleem in het contentieux van de militaire tuchtstraffen is niet de vrijheidsberovende 
sanctie op zich, maar wel het uitblijven van een jurisdictionele tussenkomst, een leemte waarvan 
de ongrondwettigheid en het gebrek aan verdragsconformiteit in beginsel mee bepaald worden 
door de aard van de sanctie. Het recht op daadwerkelijk jurisdictioneel beroep kan geschonden 
zijn zonder dat de betwiste (bestuurlijke) sanctie of de maximumstraf zelf onredelijk hoeft te zijn. 
 
Vermits de tuchtrechtspleging voorschrijft dat de tuchtoverheid een tuchtraad moet raadplegen 
alvorens een zware tuchtstraf op te leggen, kan de militair na deze tussenbeslissing in burgerlijk 
kort geding de justitiële rechter om vrijwaring van zijn rechten verzoeken zonder een sanctie af te 
wachten. De bevoegdheid van de Raad van State staat dit niet in de weg. Op grond van het 
afweerrecht dat de militair conform artikel 12 van de Grondwet en artikel 5 EVRM toekomt, ligt 
voor de hand het verbod aan het bestuur om een vrijheidsberovende sanctie op te leggen. 
 
De wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis 
sluit de 'kleine' tucht uit – van voorlopige hechtenis stricto sensu is geen sprake en de arreststraf 
overschrijdt niet acht dagen opsluiting– . De burgerlijke rechter kan op grond van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding toekennen voor onrechtmatige vrijheidsbeneming 
in de zin van artikel 5 EVRM; hij zal in navolging van de Franse rechtspraak misschien minder 
schroom hebben om vast te stellen dat een – naar Belgisch recht en de artikelen 5 en 6 EVRM in 
acht genomen – onbevoegde overheid, namelijk de militaire tuchtoverheid, de vrijheidsbeneming 
heeft opgelegd (dit in plaats van een justitiële rechter). 
 
Het bestuur kan, de lege lata, de gevolgen van de disciplinaire immuniteit van de militair niet 
opvangen of vermijden door motu proprio de justitiële rechter met de ‘gepaste’ vordering te 
verzoeken om zelf (in de plaats van het bestuur) de disciplinair vervolgde militair te straffen. 
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V.V.IV EVRM-toezicht 

 
Na de invoering van het 11de Protocol oordeelt het Europees Hof voor de Mensenrechten (EHRM) 
in eerste en laatste instantie over de ontvankelijkheid van de klacht en de zaak ten gronde. 
 
De amendementen die het 14de Protocol zal aanbrengen, hebben onder meer tot gevolg dat de 
filtercapaciteit van het Hof versterkt wordt ten aanzien van de massa duidelijk niet-ontvankelijke 
klachten. Dit gebeurt door de inschakeling van 'single judge committees'; in geval van manifeste 
niet-ontvankelijkheid kunnen deze enkelvoudige comités de zaak definitief afvoeren. Verder wordt 
een nieuw, bijkomend ontvankelijkheidscriterium toegevoegd volgens welk klagers in principe een 
belangrijk nadeel moeten hebben geleden; artikel 35 EVRM maakt het dus voortaan mogelijk 
zaken als niet-ontvankelijk af te doen als de klager geen belangrijk nadeel heeft geleden. 
 
Uitputting van de nationale rechtsmiddelen? 
 
De militair moet de beroepsprocedure waarvan sprake in artikel 37 van de Tuchtwet, doorlopen 
om aanspraak te kunnen maken op een jurisdictionele controle, als er al een nationale rechter 
bevoegd is. Hij mag daarentegen voorbijgaan aan de 'georganiseerde' annulatieprocedure bij de 
chef van de generale staf; dit is voor betrokkene een willig hiërarchisch beroep, ook al is de chef 
van de generale staf verplicht te beschikken. Dit geldt, mutatis mutandis, voor het EHRM. 
 
De militair die een casus van de 'kleine' tucht in Straatsburg wenst aan te kaarten, doet er in de 
huidige stand van wetgeving en rechtspraak goed aan om, enerzijds, binnen zes maanden na de 
bestuurlijke tuchtbeslissing in beroep, een klacht in te dienen bij het Hof en, anderzijds, de Raad 
van State te vatten binnen zestig dagen na kennisgeving van deze sanctie. 
 
De disciplinair gestrafte militair kan er ook voor kiezen om de justitiële rechter te vatten (in plaats 
van de Raad van State). 
 
Telkenmale moet betrokkene ook oog hebben voor het mogelijk EHRM-besluit dat, al bij al, er 
slechts sprake is van een zuivere tuchtzaak en dat de mogelijke schending van het materieel 
recht zoals de artikelen 8, 9, 10 of 11 EVRM niet aan de orde is: artikel 6 EVRM is dan evenmin 
aan de orde en de grief van de mogelijke schending van artikel 13 EVRM is evenzeer niet-
ontvankelijk. De vraag of de feiten de ‘discipline stricto sensu’ overstijgen, betreft de gehele 
EVRM-toetsing, en niet enkel het aandachtspunt van rechtshulp of toegang tot een rechter. 
 
Deze vaststelling inzake de niet-ontvankelijkheid wegens kennelijke ongegrondheid krijgt een 
bijzondere betekenis in het kader van het 14de Protocol. Niet alleen kan de klacht nog sneller 
afgewezen worden als manifest niet-ontvankelijk, ditmaal door een unusrechter. Bovendien kan 
het Hof besluiten dat er van een belangrijk nadeel geen sprake is en zo het dossier afsluiten. 
Achtergrond van deze nieuwe voorwaarde is de wens om te zorgen dat het toch al overbelaste 
Hof zich niet met zaken van ondergeschikt belang moet bezighouden. 
 
Wat zich in het EVRM-kader heeft voltrokken en wellicht zal voltrekken, is bezwaarlijk een aanzet 
tot koerswijziging van de nationale wetgeving en rechtspraak te noemen. Dit is des te meer te 
betreuren omdat de inzet van het geschil toch wel de harde kern van artikel 6 EVRM betreft. 
 
Daarom is voor de rechtzoekende nog niet alle hoop verdwenen. In de ‘kleine’ tucht is er nog een 
reddingsboei van formaat, met name het Vilho Eskelinen-leerstuk (2007), omdat geen enkele 
wetsbepaling de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraf uitdrukkelijk voorschrijft.  
 
De ‘kleine’ tucht bevat alvast een paradox: in een aangelegenheid die zich (nog) niet heeft 
ontdaan van haar strafrechtelijk gewaad, vindt de militair zijn heil in een burgerprocesrechtelijke 
waarborg om een nationaal of internationaal rechterlijk toezicht te bekomen. 
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V.V.V IVBPR-toezicht 

 

 
 
De bevindingen over het EVRM-toezicht zijn, al bij al, transponeerbaar naar het IVBPR, waarvan de 
meeste bepalingen overigens directe werking hebben in dezelfde mate als de overeenstemmende 
EVRM-bepalingen. Het IVBPR ontbeert wel een systeem van bindende controle waarin het EHRM 
wel voorziet op het vlak van de naleving van het EVRM; dat dé IVBPR-rechter meer dan ooit de 
nationale rechter is, is uiteraard nog geen reden om het toezicht van het Comité inzake 
Mensenrechten (HRC) te veronachtzamen. 
 
Het materieel IVBPR-recht levert een disciplinair gestrafte militair van de Belgische krijgsmacht a 
priori iets meer op dan het materieel EVRM-recht omdat drie verdragsbepalingen zich onderscheiden: 
artikel 26 IVBPR stelt een autonoom gelijkheidsbeginsel in met bovendien de expliciete waarborg dat 
‘tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice’; artikel 17 IVBPR waarborgt even 
uitdrukkelijk het recht op goede naam en faam en artikel 25 IVBPR waarborgt gelijke toegang tot het 
openbaar ambt. Voor het overige is er echter geen wezenlijk verschil tussen IVBPR en EVRM, wat 
het materieel recht betreft. 
 
Het IVBPR heeft twee additionele protocollen waarvan het eerste erg belangrijk is omdat het een 
optionele individuele klachtprocedure instelt, ter aanvulling van de interstatelijke klachtprocedure 
waarin artikel 41 IVBPR voorziet.  
 
Het toezichthoudend orgaan bij het IVBPR (met name het Comité inzake Mensenrechten) is ingesteld 
door het Verdrag zelf en is derhalve een verdragsorgaan en geen VN-orgaan. Het IVBPR kent drie 
mogelijke vormen van toezicht, namelijk het toezicht op periodieke statenrapporten (artikel 40) waarin 
de staten verslag doen van de vorderingen op het gebied van de implementatie van het Verdrag in de 
internationale rechtsorde, een interstatelijke klachtprocedure en, zoals gezegd, een optionele 
individuele klachtprocedure. Anders dan het EVRM, kennen de VN-comités niet de expliciete 
bevoegdheid een schikking, i.e. een soort ‘friendly settlement’, te bevorderen.  
 
Het Mensenrechtencomité, dat in september 1976 met zijn werk begonnen is, bestaat uit achttien 
onafhankelijke experts, die niet permanent bijeen zijn, maar elkaar driemaal (tweemaal in Genève en 
éénmaal in New York) ontmoeten voor plenaire sessies van drie weken. De procedure voor het 
Mensenrechtencomité is gebaseerd op hoor en wederhoor en is vergelijkbaar met de procedure voor 
het EVRM. De hele procedure verloopt schriftelijk.  
 
Niets belet de militair in de inleidende klacht te verwijzen naar de evolutie van de administratieve 
rechtspraak in Frankrijk – de ‘Conseil d’Etat’ acht zich sind 1995 (Hardouin) bevoegd inzake de 
‘kleine’ tucht – en naar de HRC-casus-Vuolanne (1989) – de militaire tuchtoverheid is geen rechte r–  
.  
 
Ten slotte is er ook het Casanovas-leerstuk (1994): in tegenstelling tot het Pellegrin-leerstuk (1999), 
dat het recht van toegang tot een rechter inzake het ius honorum onvoldoende gestalte gaf, werd 
sinds meer dan een decennium immers aangenomen dat het IVBPR dit grondrecht waarborgde.  
 
Het contentieux van de ‘kleine’ tucht bevat wederom een paradox: in een aangelegenheid die zich 
nog niet heeft ontdaan van haar strafrechtelijk gewaad, moet de militair pragmatisch zijn heil zoeken 
in een burgerprocesrechtelijke waarborg om een rechterlijk toezicht te bekomen. Zo is het voor het 
EVRM na het arrest-Vilho Eskelinen (2007); het is niets anders voor het IVBPR. 
 
 

 



 568 

 

V.V.VI Nieuwe tuchtwetgeving 

 
De rechtsbescherming van de militair in de ‘kleine’ tucht vaart er enigszins beter bij na het 
tuchtreglement van 23 augustus 2005, al werd de Afdeling Wetgeving niet geraadpleegd en 
missen enkele innovaties en toezeggingen een wettelijke of reglementaire grondslag. 
 
Zo is het onduidelijk waarom de militair permanent afgevaardigde van een vakorganisatie de 
verdediging verzekert in de hoedanigheid van militair en niet als afgevaardigde van een 
vakorganisatie. Een dergelijke belemmering hoeft niet en miskent het recht van verdediging. 
 
Het huisarrest, opgevat als een uitvoering van het zwaar arrest, is moeilijk in overeenstemming te 
brengen met de artikelen 5 en 6 EVRM, zeker na het arrest-Da Costa Silva (EHRM - 2006). 
 
Het huisarrest houdt in dat er ook sprake kan zijn van de schending van het recht om zich vrij te 
verplaatsen en het recht op privacy, misschien zelfs van het verenigingsrecht. Derhalve blijft 
artikel 13 EVRM aan de orde, inzonderheid de vereiste van een nationale onpartijdige en 
onafhankelijke instantie die daadwerkelijke rechtshulp biedt. Hieraan is in de huidige stand van de 
wetgeving voldaan zodra de Raad van State zich bevoegd verklaart om een militaire tuchtstraf te 
vernietigen en de justitiële rechter zich bevoegd acht en het hierbij niet houdt bij de (vast)stelling 
dat de militair voor de beoordeling van de feiten afhangt van de militaire overheid. 
 
De wet van 28 februari 2007 is een gemiste kans om zich terdege te buigen over een nieuw 
tuchtstatuut, zeker nu de wetgever een nieuwe tuchtmaatregel – namelijk de inhouding op de 
wedde – heeft ingevoerd en een centrale beroepsinstantie heeft ingesteld. Curiosa van de wet 
geven aan dat de wetgever zijn corebusiness niet ter harte nam en politiek onwillig of onmachtig 
was om, waar aangewezen, het juridisch onvolmaakt ontwerp van het bestuur bij te sturen. 
 
De wetgever doet er beter aan om zijn voorbehouden bevoegdheden voortaan zelf uit te oefenen 
en zich hierbij te inspireren op de – door de jaren heen bijgestuurde – tuchtregeling voor de 
geïntegreerde politiedienst. Hij kan deze gelegenheid eveneens aangrijpen om in militaribus de 
ontdubbeling van tuchtstraffen en tuchtmaatregelen te verlaten en voor een enige schaal van 
tuchtsancties te kiezen. Het voorbeeld van de gedemilitariseerde rijkswacht indachtig, belet niets 
de wetgever om de arreststraffen te vervangen door de straf van inhouding van bezoldiging 
waarbij de militair bovendien kan ‘kiezen’ voor onbezoldigde prestaties. 
 
Iets anders is het te weten of de wetgever een andere ontdubbeling kan instellen, aangepast aan 
twee soorten situaties waarvoor het moet gelden, namelijk enerzijds operaties met focus op tucht 
en de reactie op buitensporigheden en anderzijds het leven in de kazerne. Men moet omzichtig 
omspringen met beperkingen aan grondrechten zoals het recht op daadwerkelijk jurisdictioneel 
beroep; een essentieel aandachtspunt bij de proportionaliteitsdiscussie (over het uitsluiten van 
rechtshulp) is ongetwijfeld het al dan niet voorhanden zijn van vrijheidsberovende sancties. 
 
Er is voldoende reden voor een (nieuwe) reparatiewet waarbij men als het ware niet meer surft op 
de grens van het (on)toelaatbare; het zou niet misstaan dat deze wet doordacht is en meer oog 
heeft voor de Grondwet, het EVRM en het IVBPR, om de belangrijkste aandachtspunten maar te 
vermelden. Van een overheid die in de 21ste eeuw uitdrukkelijk aan de militairen eerbied voor en 
naleving van de Grondwet en het EVRM oplegt, kan niets anders verwacht worden dan dat ze 
zelf het stichtend voorbeeld geeft en hen in tuchtzaken een rechtsbescherming waarborgt waarop 
ze sinds 1831 nog steeds wachten, thans hopelijk nog als enigen wat de toegang tot een rechter 
betreft. Dit vergt weinig tijd en middelen; de wetgever kan zijn mosterd halen uit andere statuten 
om de militairen een gedegen tuchtstatuut en daadwerkelijke rechtshulp te gunnen: een enige 
tuchtschaal zonder vrijheidsberovende sancties, een procedure die de wet zelf keurig uitstippelt, 
een centrale beroepsinstantie, een tuchtgegevensbank, en waarom niet een administratief 
rechtscollege met volle rechtsmacht en onafzetbare rechters en de Raad van State als 
cassatierechter. 
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V.V.VII Disciplinaire demilitarisatie 

 

 
Eenmaal de vrijheidsberovende tuchtsanctie opgeheven, heeft de wetgever in beginsel een 
bredere keuze voor de jurisdictionele rechtshulp en kan de vraag naar het afdoende karakter van 
de rechtsbescherming bij de Raad van State wellicht een ander antwoord krijgen.  
 
De evolutie van het Pellegrin-leerstuk (1999,) zoals de Grote Kamer verwoord heeft in het arrest-
Vilho Eskelinen (2007), noopt tot verduidelijking over artikel 6, 1ste lid EVRM, opgevat als 
burgerprocesrechtelijke bepaling. De (jurisprudentiële) uitsluiting van de bevoegdheid van de 
Raad van State berust niet eens op een (duidelijke) wetsbepaling, maar hooguit op vooroorlogse 
parlementaire tussenkomsten die bovendien de vereiste eenduidigheid ontberen, aldus ook de 
recente rechtspraak over militaire maatregelen van inwendige orde. Daarom precies brengt het 
Vilho Eskelinen-leerstuk in de ‘kleine’ tucht de militairen meer bij dan de ambtenaren, namelijk de 
verworvenheid van een toegang tot de Raad van State die de ambtenaren sinds 1946 toekomt. 
 
De meerwaarde van artikel 14 IVBPR daalt, vermits de EVRM-lat voortaan even hoog ligt als het 
IVBPR in burgerlijke zaken reeds voorschreef. De rechtsbescherming gaat erop vooruit, maar dit 
zal zich in beginsel pas laten aanvoelen wanneer de militaire tuchtprocedure niet (meer) 
gekwalificeerd kan worden als een strafvervolging in de zin van de artikelen 6 EVRM en 14 
IVBPR en er van vrijheidsbeneming in de zin van de artikelen 5 EVRM en 9 IVBPR geen sprake 
meer is.  
 
Wat het aandachtspunt van de toegang tot een rechter betreft, tenslotte de harde kern van artikel 
6 EVRM, maakt het Vilho Eskelinen-leerstuk discussies over de doorwerking van het Engel-
leerstuk in de ‘kleine’ tucht haast overbodig. Er is niet alleen een recht van toegang tot een 
rechter; ingevolge het algemeen artikel 14 R.v.St.-wet is dit de Raad van State zolang de wet 
inzake de 'kleine' tucht geen gelijkwaardig rechtsmiddel ingesteld heeft; op deze aanwijzing valt 
niets of dan toch weinig aan te merken vanuit de invalshoek van het gelijkheidsbeginsel en de 
artikelen 6, 1ste lid EVRM en 14, 1ste lid IVBPR. 
 
Volledig overbodig is het Engel-leerstuk (1976) niet omdat volle rechtsmacht in strafzaken in 
beginsel anders en ruimer ingevuld wordt dan in burgerlijke zaken. Artikel 6 EVRM, opgevat als 
een strafprocesrechtelijke waarborg, is van toepassing zolang de disciplinaire maximumstraf 
vrijheidsberovend is of de tuchtschaal een dergelijke straf bevat. Het is niet anders wanneer de 
militair een boete of inhouding op zijn wedde kan oplopen, tenzij het quantum van de pecuniaire 
maximumsanctie onbeduidend is. 
 
Eenmaal de Raad van State zich in de ‘kleine’ tucht bevoegd acht, is er geen noemenswaardig 
EVRM-probleem meer indien men aanneemt dat de controle van de Raad beantwoordt aan de 
eis van volle rechtsmacht in burgerlijke zaken.  
 
Of de redelijke termijn-eis is nageleefd, is een problematiek van een andere orde. De vraag is 
dan hoe de rechtzoekende op grond van artikel 13 EVRM het gebrek aan naleving van deze 
waarborg van artikel 6 EVRM voor een nationale instantie kan aankaarten en laten herstellen.  
 
Een problematiek van een andere orde, zij het met het voorbehoud dat het formele onderscheid 
tussen ‘geen toegang tot een rechter’ en ‘een uitspraak na een redelijke termijn’ kan vervagen. 
De kern van het grondrecht (van toegang tot de rechter) kan met andere woorden evenzeer 
aangetast zijn wanneer de uitspraak te laat komt en het rechtsherstel (te) onvolmaakt is.  
 
In strafzaken en burgerlijke zaken kan de vaststelling dat artikel 6 EVRM geschonden is, ook 
leiden tot de vaststelling van de schending van artikel 13 EVRM wanneer de nationale wet 
dermate onvolmaakt is dat de schending van artikel 6 niet (meer) volledig hersteld kan worden. 
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V.V.VIII  Europese Unie 

 

 
In de communautaire rechtsorde is op afdoende wijze voorzien in rechterlijke controle. Ten dele vindt 
deze plaats op het communautaire niveau door het Europees Hof van Justitie en het Gerecht van 
Eerste Aanleg; ten dele op het nationale niveau door de nationale rechter. Deze laatste is hét 
aanspreekpunt in geval van betwisting van een nationale maatregel die, naar het oordeel van de 
rechtzoekende, behept is met een gebrek aan overeenstemming met het gemeenschapsrecht. 
 

Een nationaal rechtscollege dat oordeelt in zaken waarin gemeenschapsrecht aan de orde is, moet 
een ‘court with appropriate jurisdiction’ zijn. De lidstaten zijn er verantwoordelijk voor dat de 
rechtscolleges ‘direct and immediate protection’ verschaffen en dat er sprake is van een effectieve 
rechtsbescherming. De vereiste indringendheid is zeer afhankelijk van de aard van het aan de rechter 
voorgelegde onderwerp; in zaken waarin bestuurlijke autoriteiten van de lidstaten een grotere 
discretionaire ruimte hebben, worden minder eisen gesteld aan de rechterlijke controle. 
 
 
In de 'kleine' tucht behoeven twee aandachtspunten een EU-toelichting: enerzijds het actief kiesrecht 
ter gelegenheid van de Europese verkiezingen (met andere woorden voor het Europees Parlement); 
anderzijds de bevoegdheid van de militaire tuchtoverheid om een prejudiciële vraag aan het 
Europees Hof van Justitie te stellen. 
 
 
Punt 105, (7) van het tuchtreglement van 23 augustus 2005 bepaalt: ‘De militairen van het actief 
kader mogen zich geen kandidaat stellen voor de Europese, federale, regionale, provinciale of 
gemeentelijke verkiezingen.’ De wet van 14 juni 2006 laat militairen toe om zich kandidaat te stellen 
voor ‘Belgische’ gemeentelijke en provinciale mandaten mits ze zich houden aan een aangifteplicht; 
de deelname aan federale of Europese verkiezingen blijft problematisch, omdat de militair die van 
deze politieke rechten gebruik maakt, zich blootstelt aan sancties waarin de tuchtwet voorziet. 
 
Het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraf, opgelegd in geval van 
kandidatuurstelling voor de Europese verkiezingen, schendt – kort samengevat en met verwijzing 
naar de vorige hoofdstukken – de Grondwet, het EVRM en het IVBPR. Het is niet anders, wat het 
gemeenschapsrecht betreft.  
 
Of de 'electorale' beperking die de tuchtwetgeving voorschrijft, geoorloofd is, is nog een andere zaak. 
Essentieel is dat de militair in ieder geval op verdedigbare wijze kan betogen dat hij krachtens de 
artikelen 10, 11 en 64 Grondwet, desgevallend in samenhang genomen met de artikelen 17-21 EU, 
aanspraak kan maken op een volwaardig actief kiesrecht ter gelegenheid van federale, regionale en 
Europese verkiezingen. We merken in dat laatste verband op dat deelname aan de gemeentelijke 
verkiezingen, ook een wezenlijk onderdeel van het burgerschap van de Unie, niet problematisch is.  
 
De rechter die de militair moet kunnen vatten, is niet het Europees Hof van Justitie – het twistpunt 
betreft geen akte van een Europese instelling – , maar wel de 'bevoegde' nationale rechter die een 
volwaardig rechtscollege met volle rechtsmacht moet zijn die daadwerkelijke rechtshulp kan bieden. 
 
 
Zoals het geval is voor het Grondwettelijk Hof, kan alleen een rechter een prejudiciële vraag stellen 
aan het Europees Hof van Justitie. De militaire tuchtoverheid die dit Hof prejudicieel zou bevragen, 
zal wellicht vernemen dat ze geen rechter is. Zo was het voor de gewestelijke directeur van de 
belastingen. Het is niet anders voor de militaire tuchtoverheid; ze wordt geen rechter, louter en alleen 
omdat ze een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM kan doorvoeren en op het einde van de rit 
vrijheidsbeneming kan opleggen. 
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V.V.IX Varia 

 
Bij de beoordeling van de geoorloofdheid van de jurisdictionele immuniteit van de militaire 
tuchtstraf is het a priori niet uitgesloten dat de inzet van het geschil een grondrecht kan betreffen 
dat niet in de Grondwet, het EVRM of het IVBPR aan bod kwam. In deze fase van het onderzoek 
kan gesteld worden dat dit, al bij al, zelden het geval zal zijn. Vraag is of het toezichtmechanisme 
dat eigen is aan het ESH en het IVESCR, de evenknie van het IVBPR, een meerwaarde biedt. 
 
Het Europees Sociaal Handvest, in 1961 binnen de Raad van Europa aangenomen, werd door de 
wet van 11 juli 1990 goedgekeurd. Het ESH voorziet in een rapportageplicht in hoofde van de 
Lidstaten. Staten moeten op geregelde tijdstippen vanuit de invalshoek van het Handvest de 
mensenrechtensituatie in hun land evalueren en een rapport daarover sturen naar een 
internationaal orgaan dat aanbevelingen kan doen. Geen sprake van een individueel klachtrecht.  
 
Een aanvullend protocol, dat t.a.v. België in werking is getreden in 2003, voorziet in een systeem 
van collectieve klachten: bepaalde belangenverenigingen (en dus niet particulieren) krijgen het 
recht klachten in te dienen bij een internationaal comité (dat echter niet het karakter van een 
rechtscollege heeft). 
 
Weliswaar ontzegt de Tuchtwet het stakingsrecht aan de militairen zonder dat er sprake is van 
een gebrek aan overeenstemming met het Europees Sociaal Handvest; ook dit grondrecht is niet 
absoluut en de militairen vormen dé categorie waarvoor een uitzondering geoorloofd is. Dit neemt 
niet weg dat de militair die disciplinair vervolgd en gestraft wordt wegens een ongeoorloofde 
staking – wellicht elke vorm van staking – , wel recht heeft op daadwerkelijk jurisdictioneel 
beroep. 
 
Niets belet een vakvereniging, wegens redenen die haar eigen zijn maar hopelijk toch met 
instemming van betrokkene, om het individuele dossier te vermelden in een algemene klacht in 
het kader van het aanvullend protocol bij het ESH. De vakverenigingen zijn in beginsel meer 
betrokken bij het tuchtcontentieux dat hun afgevaardigden betreft, ook al waarborgt de wet van 2 
augustus 2002 dat deze geen tuchtsancties kunnen oplopen wegens syndicale activiteiten.  
 
Ook hier kan de vakbondsafgevaardigde het eventuele gebrek aan nationale rechtshulp 
aankaarten tot bij het EHRM, evenzeer als de vakvereniging de casus, ditmaal in een ruimere 
syndicale context, kan voorleggen aan het toezichthoudend orgaan overeenkomstig het 
aanvullend protocol bij het ESH. 
 
Het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New 
York op 19 december 1966, werd goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981. Het onderwijsluik niet 
te na gesproken, zijn de meeste IVESCR-bepalingen in beginsel verstoken van directe werking. 
In tegenstelling tot artikel 26 IVBPR, dat een autonoom gelijkheidsbeginsel voorschrijft, is artikel 
2-2 IVESCR een accessoir gelijkheidsbeginsel (zoals artikel 14 EVRM). 
 
Volgens artikel 16, 2 (a) IVESCR gebeurt de controle door de Economische en Sociale Raad. In 
1985 besliste deze Raad echter om zijn toezichthoudende taak over te dragen aan een comité 
van onafhankelijk deskundigen, het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten. 
 
De bevindingen voor het Europees Sociaal Handvest gelden, mutatis mutandis, voor het 
IVESCR, zij het dat dit VN-Verdrag wellicht in nog kleinere mate aan bod komt in het militair 
tuchtcontentieux dan het geval is voor het ESH.  
 
De discussie over de ‘(non) bis in idem’-regeling van de Tuchtwet en de NAVO- en 
Eurokorpsverdragen verantwoordt op zich daadwerkelijke rechtshulp in de ‘kleine’ tucht. 
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V.V.X Besluiten  

 
DE RECHTSPRAKTIJK 

 
  

  

909. Van daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 EVRM kan sprake zijn, 

eenmaal de Raad van State een militaire tuchtstraf, al dan niet vrijheidsberovend, kan 

vernietigen in geval van schending van artikel 12 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 5 en 6 EVRM. De Raad van State is bevoegd in het 

contentieux van de militaire tuchtstraffen en onderzoekt de legaliteit van de straf. Aan de 

Raad wordt aldus niet gevraagd om te fungeren als tuchtrechter of strafrechter, maar wel 

om buiten formele strafzaken als annulatierechter een eenzijdige administratieve 

rechtshandeling te toetsen op haar overeenstemming met het geldende recht.1717 Dit kan 

allicht volstaan wanneer de 'kleine' tucht niet (meer) herkwalificeerd kan worden als 

(materieel) militair of disciplinair strafrecht en het gelijkheidsbeginsel niet noopt tot 

andere inzichten. 

  

910. De rechter is de ultima ratio om het geschil over rechten en verplichtingen te 

beslechten. De schending van de artikelen 12, 3de lid van de Grondwet en 5 en 6 EVRM 

is het gevolg van een weloverwogen ‘(quasi-)strafprocesrechtelijke’ immuniteit: de wet, 

inzonderheid de Tuchtwet van 14 januari 1975, machtigt geen (justitiële) rechter om 

kennis te nemen van tuchtovertredingen en tuchtstraffen op te leggen; de 

vrijheidsbeneming, de maximumsanctie, is niet bedoeld om de militair voor de bevoegde 

rechterlijke instantie te brengen. De disciplinair gestrafte militair kan het voor de Raad 

van State houden bij de vaststelling, de lege lata, van een ongrondwettigheid van de 

tuchtprocedure; enkel een justitiële rechter kan hem straffen – althans indien de wet dat 

bepaalt –, maar het is niet aan de militair om een rechter te zoeken die hem kan straffen. 

 

 

                                                 
1717

 'Uit zijn rechtspraak blijkt dat de Raad van State een toetsing doorvoert zowel aan de wet als aan 
de algemene rechtsbeginselen. Weliswaar kan de Raad van State zijn beslissing niet in de plaats 
stellen van die van de betrokken overheid, maar wanneer hij die beslissing vernietigt, dient de 
overheid zich te schikken naar het arrest van de Raad van State; indien de overheid een nieuwe 
beslissing neemt, mag zij de motieven van het arrest dat de eerste beslissing heeft vernietigd, niet 
miskennen.' (Grondwettelijk Hof nr. 168/2008, 27 november 2008, B.8). Aan de orde was de coöptatie 
van leden van de politieraad van een Brusselse politiezone. 
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911. Wat indien de disciplinair gestrafte militair desalniettemin een gewoon 

administratief kort geding inleidt, een accessoire vordering die, op het gevoelen af, prima 

facie enkel voor de hand ligt in geval van een vrijheidsbeneming? Artikel 17 R.v.St.-wet 

stelt, benevens een ernstig middel, een aanvullende vereiste van een risico tot een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel in.1718 Er kan a priori betwijfeld worden dat de Raad 

van State tot een dergelijk risico zal besluiten wanneer het bestuur een militaire 

tuchtstraf oplegt.1719 Als de ‘kleine’ tucht tot nu toe gerekend werd tot een 

aangelegenheid die in beginsel geen jurisdictioneel toezicht behoefde of verdiende, zien 

we niet meteen in waarom de rechtspraak dermate zou wijzigen dat er voortaan sprake 

zou zijn niet alleen van toegang tot een rechter – op zich een belangrijke ommekeer – , 

maar bovendien van een risico tot moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Het louter 

verloop van de tijd gedurende de R.v.St.-procedure geldt evenmin als een risico van een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel.1720 Vraag is of er vanuit het EVRM iets op aan te 

merken is. 

 

912. Aan artikel 5 EVRM kan vanuit het oogpunt van de jurisdictionele 

rechtsbescherming voldaan zijn wanneer (men aanneemt dat) er in het administratief 

kort geding de plano voldaan is aan de voorwaarde van een risico tot een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel indien een bestuur een vrijheidsberovende tuchtstraf heeft 

opgelegd. Een dergelijke EVRM-conforme invulling van artikel 17 R.v.St.-wet dringt zich 

des te meer op omdat de individuele vrijheid een beschermwaardig rechtsgoed is. De 

toepasbaarheid van artikel 5 EVRM bevestigt echter eveneens de onwettigheid van deze 

straf die naar Belgisch recht enkel de justitiële (straf)rechter had kunnen opleggen. 

Zodra de militair de vrijheidsbeneming heeft uitgezet en in vrijheid wordt gesteld, kan hij 

zich niet langer meer beroepen op artikel 5, § 4 EVRM. 

 

913. Zolang er in het militair tuchtcontentieux sprake is van disciplinair strafrecht of 

strafrechtelijk tuchtrecht en de artikelen 5 en 6 EVRM, opgevat als strafprocesrechtelijke 

                                                 
1718

 Sinds 1 juni 2007 moeten de vordering tot schorsing en het annulatieberoep in één enkele akte 
worden ingesteld, tenzij verzoeker zich beroept op de uiterst dringende noodzakelijkheid. In 
tuchtzaken: R.v.St. nr. 178.527, 14 januari 2008, Van de Poel. In bestuurszaken: R.v.St. nr. 189.516, 
16 januari 2009, Prignon, nr. 189.522, 16 januari 2009, Demeulenaere, nr. 192.252, 13 mei 2009, 
Verstegen. Laatstgenoemde verzoeker liet in een andere schorsingsaanvraag na om het risico tot een 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel uiteen te zetten: R.v.St. nr. 192.251, 13 mei 2009, Verstegen. 
1719

 R.v.St. nr. 49.234, 23 september 1994, Allaert. Het betrof een vordering tot schorsing, bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid, van een militaire tuchtstraf van zes dagen eenvoudig arrest, opgelegd 
aan een personeelslid van de (ondertussen) gedemilitariseerde rijkswacht; de Raad van State achtte 
het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet aangetoond. 
1720

 R.v.St. nr. 108.577, 28 juni 2002, Reynders, nr. 119.518, 19 mei 2003, De Smet, A.P.M. 2003, 
102, nr. 124.924, 3 november 2003, A.P.M. 2003, 212, nr. 128.634, 1 maart 2004, Mathar, A.P.M. 
2004, 69. 
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waarborg, van toepassing zijn, is het vermoeden van onschuld geschonden, eenmaal de 

bestuurlijke vrijheidsbeneming meteen wordt uitgevoerd zonder voorafgaande 

jurisdictionele tussenkomst. Dit vermoeden is inzonderheid geschonden wanneer het 

bestuur de vervolgde persoon schuldig beschouwt en straft alvorens de Raad van State, 

per hypothese bevoegd, zich heeft uitgesproken.  

 

914. Het vermoeden van onschuld blijft geschonden na een afwijzende eindbeslissing 

van de Raad van State omdat deze nu eenmaal geen justitiële (straf)rechter is. Naast 

het veronachtzamen van het dwingend voorschrift van artikel 12 van de Grondwet, is er 

wegens het leerstuk van de marginale controle op het overheidsoptreden overigens 

geen sprake van een jurisdictioneel toezicht, door de Raad van State, met 

strafrechtelijke volle rechtsmacht in de zin van artikel 6 EVRM.1721 Anders had het 

kunnen zijn – we schrijven niet ‘zou het geweest zijn’; tenslotte is de bestuursrechter nog 

geen strafrechter – indien er sprake was geweest van een versterkte 

vernietigingsbevoegdheid, meer bepaald de bevoegdheid om de beslissing volledig te 

controleren, zijn eigen oordeel te formuleren, gepaard met een uitgewerkt systeem van 

gezag van gewijsde die kan volstaan om te voldoen aan de eis van volle 

rechtsmacht.1722 

 

915. De waarborgen van de Grondwet en het EVRM zijn bedoeld om de vervolgde 

persoon te behoeden voor een arbitrair optreden van de overheid die zich moet houden 

aan de wet en wiens optreden getoetst zal worden aan de beperkingen die de wet 

toelaat. Er is daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 EVRM, eenmaal de Raad 

van State bevoegd is om de militaire tuchtstraf te vernietigen in geval van schending van 

de artikelen 5 en 6 EVRM, desgevallend in samenhang gelezen met artikel 12 van de 

Grondwet, en de justitiële rechter met de gepaste maatregelen de rechten van de militair 

kan vrijwaren. Deze kan het voor de rechter houden bij de vaststelling, de lege lata, van 

een structurele ongrondwettigheid van een wezenlijk onderdeel van de tuchtprocedure; 

nogmaals, het is niet aan hem om een rechter te zoeken die hem kan straffen. 

Bestuurlijke vrijheidsberovende tuchtstraffen zijn ongrondwettig; ook de justitiële rechter 

kan deze machtsoverschrijding vaststellen, desnoods na een prejudiciële vraag aan het 
                                                 
1721

 In tuchtzaken handhaaft de Raad van State de leer van de marginale controle op de keuze van de 
sanctie: R.v.St. nr. 191.723, 23 maart 2009, Strick, nr. 188.389, 1 december 2008, De Clercq, nr. 
184.291, 17 juni 2008, Fraikin, nr. 183.351, Peeters, nr. 172.693, 25 juni 2007, Peeters, nr. 171.101, 
14 mai 2007, Galle, nr. 166.482, 10 januari 2007, Staelen, nr. 163.430, 11 oktober 2006, Vinci, nr. 
155.615, 27 februari 2006, C.D.P.K. 2007-1, 178-179, nr. 92.472, 22 januari 2001, Keyen, nr. 75.077, 
15 juli 1998, Tourneur. 
1722

 Over de ‘versterkte’ annulatiebevoegdheid: J. PUT, ‘Administratieve boeten, verzachtende 
omstandigheden en volle rechtsmacht: contradicties in de rechtspraak van het Arbitragehof?’, T.B.P. 
2001, p. 680, nr. 16. 
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Grondwettelijk Hof gesteld te hebben. Het bestuur kan de gevolgen van de 

(theoretische) disciplinaire immuniteit van de militair niet opvangen of vermijden door 

motu proprio de gewone rechter met de ‘gepaste’ vordering te verzoeken om zelf (in de 

plaats van het bestuur) de disciplinair vervolgde militair te straffen. 

 

916. Een uitgevoerde onrechtmatige vrijheidsbeneming kan niet zomaar goedgemaakt 

worden, de fictie van een retroactief annulatie-arrest en een eventuele geldelijke 

compensatie ten spijt. De rechtstreekse werking van de artikelen 5 en 6 EVRM staat een 

prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof in het kader van het administratief kort 

geding in de weg zolang aldus niet (meer) is voldaan aan artikel 13 EVRM. Bij het stellen 

van een prejudiciële vraag moet men twee knelpunten onderscheiden, namelijk de 

(on)bevoegdheid van de Raad van State en de (on)bevoegdheid van het bestuur. Een 

nieuw procedureel gegeven is uiteraard de bijzondere wet van 12 juli 2009, waarmee het 

onderzoek van een mogelijke samenloop van grondrechten wordt verduidelijkt.1723 

 

917. Een geschil voor de rechter is er in beginsel ingevolge het initiatief van de militair 

die de bevoegdheid van het bestuur betwist en inzonderheid aanvoert dat het een 

gebonden bevoegdheid heeft, namelijk niet kunnen straffen, omdat de artikelen 5 en 6 

EVRM, desgevallend in samenhang gelezen met artikel 12 van de Grondwet, er zich nu 

eenmaal geheel of gedeeltelijk tegen verzetten. Het is niet anders voor de 

overeenstemmende IVBPR-bepalingen. Het gebrek aan overeenstemming van de 

huidige tuchtprocedure (die nog steeds kan uitmonden in een vrijheidsbeneming) met 

artikel 12 van de Grondwet, artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, leidt tot een 

disciplinaire immuniteit voor de militaire tuchtstraffen. Welke straf concreet opgelegd 

werd, blijft belangrijk, wat de toepasbaarheid van de artikelen 5 EVRM en 9 IVBPR 

betreft. 

 

918. Het beslechten van een geschil over de opgelegde militaire tuchtstraf is zaak van 

de annulatierechter, namelijk de Raad van State, wiens toegewezen algemene 

bevoegdheid niet beperkt is door een bijzondere wetsbepaling. Belangrijk om weten is 

                                                 
1723

 Bijzondere wet van 12 juli 2009 tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof. Artikel 26 wordt onder meer aangevuld: ‘Wanneer voor een rechtscollege 
wordt opgeworpen dat een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een 
grondrecht schendt dat op geheel of gedeeltelijke analoge wijze is gewaarborgd in een bepaling uit 
titel II van de Grondwet en in een bepaling van Europees of internationaal recht, stelt het rechtscollege 
eerst aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag over de verenigbaarheid met de bepaling uit 
titel II van de Grondwet.’ 
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dat het beroep op de bestuursrechter een definitieve militaire tuchtstraf veronderstelt.1724 

De voorspelbare moeilijkheid om in de ‘kleine’ tucht het administratief kort geding en, 

wellicht in mindere mate, de annulatieprocedure tot een goed einde te brengen, leidt tot 

de vraag of een beroep op de justitiële rechter onvolmaaktheden van de rechtshulp bij 

de bestuursrechter niet kan opvangen. Elke burgerlijke rechter kan nagaan, 

desgevallend na een prejudiciële vraag, of het recht tot straffen dat het bestuur ontleent 

aan de Tuchtwet en kan leiden tot vrijheidsbeneming, in strijd is met grondwets- en 

verdragsbepalingen; als dit zo is, mag de onderzochte wetsbepaling geen toepassing 

krijgen.1725  

 

919. Het kernprobleem in het objectief contentieux van de militaire tuchtstraffen is a 

priori niet zozeer de vrijheidsbeneming op zich dan wel het uitblijven van een 

jurisdictioneel toezicht of tussenkomst, een leemte waarvan de grondwettelijke en 

verdragsrechtelijke conformiteit ook bepaald wordt door de zwaarte van de straf zonder 

dat deze disproportioneel moet zijn. Het recht op daadwerkelijk jurisdictioneel beroep 

kan met andere woorden geschonden zijn zonder dat de opgelegde sanctie of de 

maximumstraf op zich onredelijk is.  

 

920. Er zij er in dat verband aan herinnerd dat de Raad van State in het arrest-

Bellemans (1999) een verzoekschrift tot vernietiging van een militaire tuchtstraf van twee 

dagen eenvoudig arrest niet-ontvankelijk verklaarde, overwegende dat 'les faits 

ressortissent de la discipline sensu stricto' en ‘considérant que les effets de la punition 

contestée ne sont, en l’espèce, pas tels que l’absence de recours juridictionnel serait 

contraire à une norme internationale directement applicable’.1726 Door voorbij te gaan 

aan het criterium van de inzet van het geschil om zich al dan niet bevoegd te verklaren, 

beperkt de bestuursrechter een belangrijke bescherming die conform het Engel-leerstuk 

(1976) de vervolgde persoon toekomt, namelijk toegang tot een rechter met volle 

rechtsmacht in functie van de zwaarste (vrijheidsberovende) sanctie, met andere 

woorden het criterium van de ‘enjeu initial’ (‘at stake’). Nog anders gezegd, de woorden 

‘les effets de la punition contestée’ houden een beperking in die een belangrijk criterium 

                                                 
1724

 Problemen tijdens de tuchtprocedure zijn wel aan de bestuursrechter besteed wanneer de militair 
ter ondersteuning van het verzoek tot vernietiging van de disciplinaire eindbeslissing de onwettigheid 
van de procedure aanvoert. Voorwaarde is wel dat de Raad van State zich bevoegd acht en het 
annulatieverzoek tevens ontvankelijk verklaart. 
1725

 Over de verplichting om een wetsbepaling buiten toepassing te verklaren in geval van strijdigheid 
met het EVRM: EHRM 26 april 2007, Dumitru Popescu t. Roemenië, verzoek nr. 71525/01, met 
verwijzing naar EHRM 29 november 1991, Vermeire t. België, § 26. 
1726

 R.v.St. nr. 79.640, 31 maart 1999, Bellemans. 
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van het Engel-leerstuk veronachtzaamt.1727 Of er steeds effectief rechtsherstel is zonder 

administratief of burgerlijk kort geding, kan men pas met betere kennis van zaken 

onderzoeken na uitgeklaard te hebben of de artikelen 5 en 6 EVRM van toepassing 

(kunnen) zijn in het contentieux van de militaire tuchtstraffen, en in bevestigend geval in 

welke mate. 

 

921. De individuele vrijheid is een beschermwaardig grondwettelijk en verdragsrechtelijk 

rechtsgoed. Vermits de tuchtrechtspleging bepaalt dat de tuchtoverheid een tuchtraad 

moet raadplegen alvorens een zware tuchtstraf op te leggen, kan de militair na deze 

tussenbeslissing in burgerlijk kort geding de justitiële rechter om vrijwaring van zijn 

rechten verzoeken zonder een sanctie af te wachten. De (on)bevoegdheid van Raad van 

State staat dit niet in de weg. Op grond van het afweerrecht dat de militair toekomt 

overeenkomstig artikel 12 van de Grondwet en artikel 5 EVRM, ligt het verbod aan het 

bestuur om een vrijheidsberovende sanctie op te leggen, voor de hand. 

 

922. De rechten van verdediging van het bestuur komen weliswaar beter aan bod in een 

klassiek burgerlijk kort geding dan in een procedure op eenzijdig verzoekschrift. Dit 

laatste blijft nochtans aangewezen voor de disciplinair vervolgde militair omdat het K.B. 

van 12 april 1988 de raadpleging van de tuchtraad in eerste aanleg nu eenmaal heeft 

opgeheven; de vrijheidsbeneming wordt met andere woorden niet meer voorafgegaan 

door een tijdig ‘verwittigingsbevel’, tenzij in de beroepsprocedure. Een eenzijdig 

verzoekschrift is dan des te meer aannemelijk omdat men moeilijk kan verwachten dat 

de militair illico, d.w.z. reeds in eerste bestuurlijke aanleg, de justitiële rechter 

inschakelt.1728 Er is immers sprake van een procedure waarin de tuchtoverheid in ieder 

geval de facto over een brede discretionaire bevoegdheid beschikt en aanstoot kan 

nemen aan het feit dat de vervolgde persoon in de disciplinaire eerste bestuurlijke 

aanleg nog altijd geen toontje lager zingt. Bovendien is het maar de vraag of de militair 

niet te hard van stapel loopt: als de tuchtsanctie in eerste aanleg niet-uitvoerbaar is, 

waarom in deze fase reeds een burgerlijk kort geding inleiden? Een kort geding tijdens 

de tuchtprocedure zou met andere woorden voorbarig zijn. 

  
                                                 
1727 Tegen de (vast)stelling dat de Raad van State voorbijging aan het criterium van de ‘enjeu initial’, is 
met voldoende taalkundige verbeeldingskracht in te brengen dat de term ‘les effets de la punition 
contestée’ doelt op de aard van de straf, en niet op het opgelegde quantum. Zelfs indien dit nog zo 
zou zijn, ontbreekt het dan wellicht aan zin omdat de inzet van het geschil een zwaar arrest was, met 
andere woorden de maximale militaire tuchtstraf. 
1728

 Men kan evenmin verwachten dat het personeelslid de overheid aanmaant om een tuchtrechtelijke 
beslissing te nemen; de overheid is trouwens in tuchtzaken niet verplicht een beslissing te nemen. Zie 
I. OPDEBEEK, 'De redelijketermijneis' in Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN 
DAMME (ed.), Brugge, die Keure, 2006, p. 417, nr. 578. 
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923. Eenmaal in burgerlijk kort geding een verbod tot uitvoering van de militaire 

tuchtstraf bekomen, moet de rechtzoekende militair zich wel behoeden voor een 

beoordeling – ten gronde – zoals de burgerlijke rechter in 1990 ooit gaf met de termen 

‘de eiser hangt voor de betwiste feiten af van de militaire autoriteiten’.1729 Nadat de 

uitvoering van een straf van twee dagen zwaar arrest werd opgeschort op bevel van de 

Voorzitter in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de wijziging van 

de tuchtrechtspleging bij Koninklijk Besluit van 12 april 1988, heeft de Rechtbank van 

Eerste Aanleg in Brussel inderdaad om deze wollige reden de eis, ten gronde, van de 

betrokken militair wel ontvankelijk, maar niet gegrond verklaard.1730 De justitiële rechter 

ging zo vlot voorbij aan het dwingend karakter van de artikelen 5 en 6 EVRM en van de 

artikelen 12 en 14 van de Grondwet – straffen is zaak van een (justitiële) rechter met 

strafrechtelijke volle rechtsmacht – .1731 Wellicht kan de militair niet veel meer doen dan 

zich voor een dergelijke – voor een volwaardige democratische rechtsstaat – 

ondermaatse beoordeling 'behoeden' door een keurig opgesteld verzoek in te dienen. 

Dat de ‘kleine’ tucht terra incognita is, maakt het er niet beter op. 

  

924. De wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige 

hechtenis sluit de 'kleine' tucht uit – van voorlopige hechtenis stricto sensu is geen 

sprake en de arreststraf overschrijdt niet de acht dagen opsluiting – . De burgerlijke 

rechter kan op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding 

toekennen voor onrechtmatige vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5 EVRM. Hij zal in 

navolging van de Franse rechtspraak misschien minder schroom hebben om vast te 

stellen dat het een – naar Belgisch recht en in acht genomen de artikelen 5 en 6 EVRM 

– onbevoegde overheid was, namelijk de militaire tuchtoverheid, die de 

vrijheidsbeneming heeft opgelegd (dit in plaats van een justitiële rechter).1732 Ingevolge 

artikel 11 van de R.v.St.-wet doet de Raad van State naar billijkheid uitspraak bij arrest 

                                                 
1729

 Supra, ‘Het militair tuchtcontentieux – Tuchtstraffen en rechterlijke macht’. 
1730

 Rb. 1ste Aanleg (Brussel), 4 oktober 1990, aangehaald in V. HEYENS, o.c., 63. Vermeld supra, 
‘Het militair tuchtcontentieux – Tuchtstraffen en rechterlijke macht’. 
1731

 Men raadplege ECRM (beslissing) 15 mei 1980, McFeeley e.a. t. UK, verzoek nr. 8317/78: ‘An 
application for certiorari is not an effective remedy against disciplinary punishments properly imposed 
by the Governor of a United Kingdom prison.’ Voor een recente casus waarin de beperkte 
bevoegdheid van de nationale rechter ontoereikend werd bevonden om in overeenstemming te zijn 
met het burgerlijk luik van artikel 6 EVRM: EHRM 12 april 2007, Bulinwar Ood en Hrusanov t. 
Bulgarije, verzoek nr. 66455/01; de nationale rechter mocht enkel nagaan of de bevoegde overheid de 
administratieve beslissing genomen had en of deze overeenkwam met de besluiten van een 
commissie zonder de gegrondheid van de beslissing ter discussie te kunnen stellen. 
1732

 TA Grenoble, 4 mei 1995, Maufroy in Droit administratif – Revue mensuelle LexisNexis 
Jurisclasseur, december 2000, 258: ‘Que, tant par ses effets directs sur la liberté d’aller et venir du 
militaire, en dehors du service, que par ses conséquences sur l’avancement ou le renouvellement des 
contrats d’engagement, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, susceptible 
d’engager la responsabilité pécuniaire de l’Etat si elle est prononcée dans des conditions illégales.’ In 
deze casus had de hogere tuchtoverheid wel zelf de – reeds uitgevoerde – arreststraf vernietigd. 
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over eisen tot herstelvergoeding voor buitengewone schade veroorzaakt door een 

‘administratieve overheid’, wanneer geen ander rechtscollege bevoegd is. Het 

tuchtgegeven is een dagdagelijks gegeven dat elke militair kan treffen; de burgerlijke 

rechter is dus bevoegd voor geschillen over herstel van de geleden schade, maar het 

komt enkel de Raad van State toe om een onwettige militaire tuchtstraf te vernietigen. 

 

925. De machtsverhoudingen tussen bestuur en militair zijn bezwaarlijk evenwichtig te 

noemen; de overheid beschikt over ruime prerogatieven om de facto haar wil door te 

voeren, ook al strookt dit niet met de wet. Door de militair op het disciplinair matje te 

roepen, roept het bestuur een betwisting over diens rechten en verplichtingen in het 

leven dat het omschrijft in het inleidende verslag. De militair moet verantwoording 

afleggen over het naleven van de verplichtingen die de tuchtwet oplegt en kan hierbij 

aangeven dat hij ook over rechten beschikt die de verweten handeling of onthouding 

verschonen dan wel zich verzetten tegen een vervolging of in ieder geval tegen een 

bestraffing door het bestuur. Wenst het bestuur zijn disciplinair oogmerk toch door te 

voeren en een sanctie op te leggen die vrijheidsbeneming kan inhouden, dan is de 

rechter niet alleen de ultima ratio, maar ook de verplichte tussenstap om dat voornemen 

te concretiseren. De Grondwet en de daarin verankerde beginselen waarborgen dat dit 

enkel kan indien de formele wet een justitiële rechter hiertoe machtigt – quod non est – . 

 

926.  Grondwet of niet, EVRM of niet, het bestuur hoeft zich de facto weinig of geen 

zorgen te maken omdat het op grond van de Tuchtwet militaire tuchtstraffen kan 

opleggen en geen enkele boodschap heeft aan een illegaliteitsexceptie, tenslotte een 

voorschrift voor de rechter. Blijft uiteraard de mogelijkheid dat een rechter het bestuur, 

vroeg of laat, verbiedt om een militaire tuchtstraf op te leggen of dat de Raad van State 

ooit militaire tuchtstraffen vernietigt om reden dat er hic et nunc geen rechter 

tussenkomt. Uit wat voorafgaat, blijkt dat dit allesbehalve een louter hypothetisch 

scenario is; het bestuur doet er dan beter aan op een noodscenario terug te vallen, i.e. 

een zogeheten plan-B.  

  

927. Plan-B? Kan, de lege lata, het bestuur dan de gevolgen van de (theoretische) 

disciplinaire immuniteit van de militair niet opvangen of vermijden door motu proprio de 

gewone rechter met de ‘gepaste’ vordering te verzoeken om zelf (in de plaats van het 

bestuur) de disciplinair vervolgde militair te straffen? De tuchtoverheid vordert dan als 

het ware voor de rechter de toepassing van de tuchtwet, net zoals het openbaar 

ministerie in strafzaken en burgerlijke tuchtzaken waarvan sprake in het Gerechtelijk 
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Wetboek.1733 Een pragmatisch argument hiervoor is dat de justitiële rechter vertrouwd is 

met het tuchtcontentieux en dat van administratieve sancties.1734 Waarom zou het 

bestuur dan ook niet betogen dat in het contentieux van militaire tuchtstraffen de 

rechtbank van eerste aanleg bevoegd is ingevolge het algemeen artikel 568 van het 

Gerechtelijk Wetboek: ‘De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van alle 

vorderingen, behalve die welke rechtstreeks voor het hof van beroep en het hof van 

Cassatie komen’? 1735 Ter ondersteuning van het verzoek kan het bestuur ook artikel 92, 

§ 6° van het Gerechtelijk Wetboek aanhalen omdat deze wetsbepaling voorschrijft dat 

tuchtzaken toegewezen moeten worden aan een kamer met drie rechters; dit zou 

‘bewijzen’ dat de burgerlijke rechter in elk tuchtcontentieux inderdaad bevoegd is, een 

afwijkende bijzondere wetsbepaling niet te na gesproken.1736 

 

928.  Dit noodscenario stuit op juridische bezwaren en bevat onzekerheden. Zo 

machtigt geen enkele bijzondere wetsbepaling de rechtbank van eerste aanleg om 

kennis te nemen van een vordering in militaire tuchtzaken, opgevat als een disciplinaire 

vervolging. Dat in tuchtzaken de burgerlijke rechter in een collegiale formatie moet 

zetelen, betekent nog niet dat er een tuchtvordering bestaat: het Gerechtelijk Wetboek 

stelt ze enkel in voor verschillende juridische ambten en beroepen. Er is geen 

rechtsgrond om de militairen door de justitiële rechter te laten bestraffen in wat – het zij 

herhaald – een strafvervolging (in de zin van artikel 6 EVRM) is wegens de 
                                                 
1733

 Zie artikel 473 van het Gerechtelijk Wetboek, tuchtprocedure voor advocaten. In strafzaken: artikel 
59 van de Grondwet vermeldt naast het openbaar ministerie eveneens de ‘bevoegde ambtenaren’. 
Men raadplege H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de procédure pénale, La Charte, 2003, 
123. Het oude artikel 90 van de Grondwet had het over inbeschuldigingstelling door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Artikel 138, 1ste lid van het Gerechtelijk Wetboek: ‘Onverminderd de 
bepalingen van artikel 141, vordert het openbaar ministerie de toepassing van de wet overeenkomstig 
de regels die de wet stelt.’ 
1734

 Zo bepaalt artikel 583 van het Gerechtelijk Wetboek: ‘De arbeidsrechtbank neemt kennis van de 
geschillen van de toepassing der administratieve sancties.' Zie artikel 473 van het Gerechtelijk 
Wetboek, tuchtprocedure voor advocaten. Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt inzake 
administratieve sancties dat de gemeente en de overtreder beroep kunnen instellen bij de 
politierechter: wet van 13 mei 1999, B.S. 10 juni 1999.  
1735

 Gerechtelijk Wetboek, artikel 76: ‘De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit één of meer kamers 
voor burgerlijke zaken, uit één of meer kamers voor correctionele zaken en één of meer jeugdkamers.’ 
Wetboek van Strafvordering, artikel 179: ‘Onverminderd de bevoegdheid verleend aan andere 
rechtscolleges, nemen de rechtbanken van eerste aanleg, onder de naam van correctionele 
rechtbanken, kennis van alle misdrijven waarvan de straf hoger is dan gevangenisstraf van zeven 
dagen en geldboete van 25 frank.’ Al somt de Grondwet verschillende rechtcolleges van de 
rechterlijke macht op, de ‘rechtbank van eerste aanleg’ verschijnt er enkel in de overgangsbepaling 
van artikel 151, die de wijze van benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters vaststelt; men 
raadplege A. ALEN en F. MEERSSCHAUT, De Grondwet van het federale België, Kluwer, 2008, 102-
103. 
1736

 Als men er de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek op naleest, is de collegiale 
samenstelling enkel een must in tuchtzaken; een unusrechter kan in correctionele strafzaken volstaan, 
behalve inzake misdrijven tegen de orde der familie of de openbare zedelijkheid; enkel de vervolgde 
persoon en het openbaar ministerie hebben een recht op behandeling door een zetel met drie 
rechters. 
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maximumsanctie die, de lege lata, een vrijheidsbeneming (in de zin van artikel 5 EVRM) 

inhoudt. De hypothetische 'strafprocedure' of ‘gerechtelijke militaire tuchtprocedure’ is 

evenmin uitgetekend en aandachtspunten zijn legio: burgerlijke kamer, Wetboek van 

Strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, algemene beginselen van strafrecht en 

strafprocesrecht, schorsende werking van het beroep, bemiddeling, enzovoort?  

 

929. Volledigheidshalve zij benadrukt dat de ontbrekende procedure door de wetgever 

zelf uitgedokterd moet worden, dit niet alleen ingevolge het ‘versterkt’ legaliteitsbeginsel. 

Nullum judicium sine lege.1737 Het principe van de legaliteit van de strafprocedure is een 

algemeen rechtsbeginsel dat noodzakelijk is voor de wapengelijkheid in een proces. 

Zoals het Europees Hof in het arrest-Coëme van 22 juni 2000 heeft aangehaald, 

benadeelt het ontbreken van duidelijke procedureregels de vervolgde persoon en maakt 

daarom een schending van het recht op een eerlijk proces uit.1738 Weliswaar bepaalt het 

EVRM niet uitdrukkelijk welke nationale overheid precies de regels instelt, ongeacht of 

het nu het materieel recht betreft dan wel procedurele voorschriften; van belang is vooral 

de duidelijkheid van de regeling. Anders gezegd, beperkingen aan een grondrecht 

kunnen worden ingesteld door een andere norm dan een formele wet, aangenomen door 

een democratisch beraadslagende vergadering.1739 Dé uitzondering hierop is de 

vereiste, neergelegd in artikel 6 EVRM, dat bij een parlementaire wet in een rechterlijke 

instantie moet worden voorzien; niets belet uiteraard dat bij wijze van ruimere 

rechtsbescherming de nationale wet, zoals de grondwet er ook één is, zelf die 

voorwaarde instelt.1740 

  

                                                 
1737

 Over het beginsel, bekend als ‘nullum crimen sine lege’: S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal 
Proceedings, Oxford University Press, 2005, 110; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, 
Brussel, Larcier, 2007, p. 62-63, nr. 68. 
1738

 In dezelfde zin: EHRM 2 juni 2005, Claes t. België, vermeld in J. VANDE LANOTTE en G. 
GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, die Keure, 2007, p. 870, nr. 1246, noot 299. 
1739

 Men verwarre het nationaal ‘versterkt legaliteitsbeginsel’, namelijk dat een aangelegenheid aan de 
wetgever is voorbehouden, niet met de voorwaarde dat een EVRM-grondrecht in beginsel ingeperkt 
kan worden indien o.m. in deze beperking is voorzien ‘bij wet’. ‘La Cour rappelle que les mots ‘prévue 
par la loi’ signifient en premier lieu que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne, 
qu’elle entend le terme ‘loi’ dans son acceptation matérielle plutôt que formelle, et qu’elle y a 
également inclus les textes de rang ‘infralégislatif’ édictés par les autorités compétentes en vertu d’un 
pouvoir normatif délégué (…).’: EHRM 21 april 2009, Enerji Yapi-Yol Sen t. Turkije, verzoek nr. 
68959/01, schending van artikel 11 EVRM. 
1740

 Men raadplege respectievelijk EHRM 11 juli 2006, Guriv t. Moldavië en EHRM 20 juli 2006, 
Sokurenko en Strygun t. Rusland en EHRM 13 december 2005, Gartukayev t. Rusland, aangehaald in 
P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Intersentia, 2008, p. 135, nr. 266, noot 511. 
‘Dans un Etat de droit, la création des juridictions doit être l’oeuvre de la représentation nationale.’ (R. 
ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 212, nr. 
218). 
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930. Vraag is ook of individuele of verordenende toezeggingen de nood aan een 

jurisdictioneel toezicht niet verminderen. De rechtsbescherming in het contentieux van 

de militaire tuchtstraffen vaart er wat beter bij na het tuchtreglement van 23 augustus 

2005, al werd de Afdeling Wetgeving niet geraadpleegd en missen enkele innovaties en 

toezeggingen een wettelijke of reglementaire grondslag. Zo is het onduidelijk waarom de 

verdediger die permanent afgevaardigde van een vakorganisatie is, de verdediging 

verzekert in de hoedanigheid van militair en niet als afgevaardigde van een 

vakorganisatie. Wat het zwaar arrest betreft, geldt de ‘beheersregel’ dat voor de 

militairen in de deelstand ‘in normale dienst’, bedoeld in de wet van 20 mei 1994, niet 

langer diensten van algemeen belang, die enkel door gestraften worden uitgevoerd, 

worden georganiseerd: de militair, gestraft met zwaar arrest, mag het kwartier verlaten 

buiten de diensturen, maar moet zich in zijn verblijfplaats ter beschikking houden van het 

commando.1741  Deze ‘uitvoeringsmodaliteit’ van het zwaar arrest is moeilijk in 

overeenstemming te brengen met de artikelen 5 en 6 EVRM, blijke uit het EHRM-arrest-

Da Costa Silva (2006).1742 Het huisarrest houdt tevens in dat er ook sprake kan zijn van 

de schending van het recht om zich vrij te verplaatsen en het recht op privacy, misschien 

zelfs van het verenigingsrecht.1743 Derhalve blijft artikel 13 EVRM aan de orde, 

inzonderheid de vereiste van een nationale onpartijdige en onafhankelijke instantie die 

daadwerkelijke rechtshulp biedt: hieraan is in de huidige stand van de wetgeving 

voldaan, eenmaal de Raad van State conform artikel 14 R.-v.St.-wet zich bevoegd 

verklaart om een militaire tuchtstraf te vernietigen.  

 

931. De wet van 28 februari 2007 is allicht een gemiste kans om zich terdege te buigen 

over een nieuw tuchtstatuut, zeker nu de wetgever een (aanvechtbare) nieuwe 

tuchtmaatregel, namelijk de inhouding op de wedde, heeft ingevoerd en een centrale 

beroepsinstantie heeft ingesteld.1744 Curiosa van de wet geven aan dat de wetgever zijn 

voorbehouden corebusiness niet keurig heeft uitgeoefend en politiek onmachtig leek om, 

waar aangewezen, het onvolmaakte ontwerp van het bestuur bij te sturen. Er is 

voldoende reden voor een doordachte (nieuwe) reparatiewet waarbij men niet meer surft 

                                                 
1741

 Punt 202.c.(5). van het tuchtreglement van 23 augustus 2005. Wet van 20 mei 1994 betreffende 
de aanwending van de krijgsmacht, de paraatstelling, alsook betreffende de periodes en de standen 
waarin de militair zich kan bevinden, B.S. 21 juni 1994. 
1742

 EHRM 2 november 2006, Dacosta Silva t. Spanje, verzoek nr. 69966/01.  
1743

 De weerslag van het huisarrest op grondrechten is een reden te meer om de bevoegdheid van de 
steller van het nieuwe tuchtreglement, namelijk de minister van Landsverdediging, in vraag te stellen. 
1744

 Wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader, B.S. 
10 april 2007. 
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op de grens van het (on)toelaatbare en meer oog heeft voor de Grondwet, het EVRM en 

het IVBPR om de belangrijkste aandachtspunten te vermelden.1745 

 

932. Van een overheid die in de 21ste eeuw uitdrukkelijk aan de militairen eerbied voor 

en naleving van de Grondwet en het EVRM oplegt – aldus de wet van 28 februari 2007 – 

, kan niets anders verwacht worden dan dat ze zelf het voorbeeld geeft en hen in 

tuchtzaken een afdoende rechtsbescherming waarborgt waarop ze sinds de 

onafhankelijkheid van België nog steeds wachten, thans wellicht nog als enigen wat de 

toegang tot een rechter betreft.1746 Dit vergt weinig tijd en middelen. Men kan zijn 

mosterd halen in andere statuten om de militairen een gedegen en grondwettig 

tuchtstatuut, evenals daadwerkelijke rechtshulp te gunnen: een enige tuchtschaal zonder 

vrijheidsberovende sancties – de te betalen prijs, wil men beschikken over meteen 

uitvoerbare sancties – ; een procedure die de wet zelf keurig uitstippelt en de rechten 

van verdediging ten volle waarborgt; een centrale beroepsinstantie; een 

tuchtgegevensbank; waarom niet een volwaardige administratief rechtscollege met volle 

rechtsmacht en onafzetbare rechters en de Raad van State als cassatierechter. De aard 

van de vereiste minimale rechtsmacht wordt ten dele bepaald door de omvang van de 

‘demilitarisatie’ van het tuchtstatuut van de krijgsmacht. 

 

933. Disciplinaire demilitarisatie? Eenmaal de wetgever de vrijheidsbenemende sanctie 

uit het tuchtstraffenarsenaal licht, heeft hij in beginsel een bredere keuze voor de 

jurisdictionele rechtshulp en kan de vraag naar het afdoende karakter van de 

rechtsbescherming bij de Raad van State een ander antwoord krijgen. De evolutie in het 

Pellegrin-leerstuk (1999), zoals de Grote Kamer verwoord heeft in het arrest-Vilho 

Eskelinen (2007), noopt tot verduidelijking over artikel 6 EVRM, opgevat als een 

burgerprocesrechtelijke bepaling.1747 De (jurisprudentiële) uitsluiting van de bevoegdheid 

van de Raad van State in de ‘kleine’ tucht berust niet eens op een (duidelijke) 

wetsbepaling, maar hooguit op vooroorlogse parlementaire tussenkomsten die 

                                                 
1745

 Het tuchtluik van de wet van 30 december 2008, die diverse wetten betreffende het statuut van de 
militairen betreft, is beperkt tot terminologische aanpassingen voor de militairen van het reservekader. 
Wet van 30 december 2008 tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen 
van het reservekader van de Krijgsmacht, B.S. 11 februari 2009. 
1746

 Artikel 171 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van 
het actief kader, B.S. 10 april 2007. 
1747

 EHRM (Grote Kamer) 19 april 2007, Vilho Eskelinen e.a. t. Finland, verzoek nr. 63235/00. Zie W. 
VERRIJDT, ‘Is er nog plaats voor politieke rechten in het toepassingsgebied van artikel 6 § 1 EVRM 
na het arrest-Vilho Eskelinen?’ in Leuvense Staatsrechtelijke standpunten, nr. 1, die Keure, A. ALEN 
en J. VAN NIEUWENHOVE (eds.), 2008, 239-290. Eveneens M. MELCHIOR, 'Quant à l'applicabilité 
de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme au contentieux de la fonction 
publique – Evolution de la jurisprudence de Strasbourg' in Liber amicorum Hugo Vandenberghe, 
Brugge, die Keure, 2007, 201-207. 
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bovendien de vereiste eenduidigheid (in de zin van een jurisdictionele immuniteit) 

ontberen. Daarom precies brengt het Vilho Eskelinen-leerstuk de militairen meer bij dan 

de ambtenaren, namelijk de verworvenheid van een toegang tot de Raad van State die 

sinds 1946 de ambtenaren toekomt, evenals de militairen in de 'grote' tucht, en in 1999 

en 2006 ook gegund werd aan personeelsleden van bijzondere instellingen: wetgevende 

vergaderingen en hun collaterale instellingen, Grondwettelijk Hof, Rekenhof, organen 

van de rechterlijke macht en Hoge Raad voor de Justitie, evenals Raad van State en 

administratieve rechtscolleges.  

  

934. De meerwaarde van artikel 14 IVBPR in geschillen over het ius honorum daalt, 

vermits de EVRM-lat die – de destijds onoverbrugbare hindernis van – artikel 6 EVRM 

uitmaakte, als het ware voortaan even hoog of laag ligt als voor het IVBPR reeds sinds 

meer dan een decennium aangenomen werd met het Casanovas-leerstuk.1748 Artikel 14 

IVBPR had in ‘burgerlijke zaken’ een ruimere invulling gekregen dan het EHRM met het 

Pellegrin-leerstuk aan artikel 6, 1ste lid EVRM heeft toegekend: zo kunnen geschillen 

over ontslag in het openbaar ambt ‘burgerlijke geschillen’ zijn, aldus het Comité voor 

Mensenrechten na onderzoek van procedures tot betwisting van het ontslag van een 

personeelslid van politie of brandweer.1749 De rechtsbescherming gaat erop vooruit, 

maar dit zal zich in beginsel pas laten aanvoelen wanneer de militaire tuchtprocedure 

niet (meer) gekwalificeerd kan worden als een strafvervolging (‘criminal charge’) in de 

zin van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR.  

  

935. Wat het aandachtspunt van de toegang tot een rechter betreft, tenslotte de harde 

kern van artikel 6 EVRM, maakt het Vilho Eskelinen-leerstuk, de lege lata, discussies 

over de doorwerking van het Engel-leerstuk in de ‘kleine’ tucht haast overbodig: er is niet 

alleen een recht van toegang tot een rechter; ingevolge het algemeen artikel 14 R.v.St.-

wet is dit de Raad van State zolang de wet in de 'kleine' tucht geen gelijkwaardig 

rechtsmiddel ingesteld heeft; op deze aanwijzing valt niets op te merken vanuit de 

invalshoek van het gelijkheidsbeginsel en de artikelen 6, 1ste lid EVRM en 14, 1ste lid 

IVBPR. Volledig overbodig is het Engel-leerstuk in de ‘kleine’ tucht nu ook weer niet 

omdat volle rechtsmacht in strafzaken anders ingevuld wordt dan in burgerlijke zaken. Is 

van toepassing artikel 6 EVRM, opgevat als strafprocesrechtelijke waarborg, zolang de 

                                                 
1748

 Even ‘hoog’ of ‘laag’ naargelang de invalshoek van de militair of het bestuur. 
1749

 P. VAN ORSHOVEN, ‘Behoorlijke rechtsbedeling in tuchtzaken’ in Het tuchtrecht voor magistraten, 
Kluwer, Bruylant, 2001, p. 44, nr. 23. De casussen Munoz t. Peru en Casanovas t. Frankrijk zijn 
aangehaald in F. QUILLERE-MAJZOUB, La défense du droit à un procès-équitable, Bruylant, 1999, p. 
193, noot 680 en p. 223, noot 801. Voor de casus-Munoz (communication n° 203/1986): zie Sélection 
de décisions du Comité des droits de l’Homme prises en vertu du Protocole facultatif – Volume 3, 
Nations Unies 2002, CCPR/C/OP/3, 129-132.  



 585 

maximumstraf vrijheidsberovend is of de tuchtschaal een dergelijke sanctie bevat; het is 

niet anders wanneer de militair een boete of inhouding op zijn wedde kan oplopen, tenzij 

het quantum van de pecuniaire maximumsanctie onbeduidend is. 

 

936. Eenmaal het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit in de ‘kleine’ tucht verlaten, 

is er geen noemenswaardig EVRM-probleem meer: de Raad van State beantwoordt aan 

de eis van volle rechtsmacht in burgerlijke zaken. Of de redelijke termijn-eis is 

nageleefd, is een problematiek van een andere orde; de vraag is dan hoe de 

rechtzoekende op grond van artikel 13 EVRM de eventuele niet-naleving van deze 

waarborg van artikel 6 EVRM voor een nationale instantie kan aankaarten. Een 

problematiek van een andere orde, zij het met het voorbehoud dat het formeel 

onderscheid tussen ‘geen toegang tot een rechter’ en ‘een uitspraak na een redelijke 

termijn’ kan vervagen. De kern van het grondrecht (van toegang tot een rechter) kan met 

andere woorden evenzeer aangetast zijn wanneer de uitspraak te laat aankomt en het 

rechtsherstel onvolmaakt is. In klassieke strafzaken en ‘burgerlijke’ zaken kan de 

vaststelling van een schending van artikel 6 EVRM ook leiden tot de vaststelling van een 

schending van artikel 13 EVRM wanneer de interne wetgeving dermate onvolmaakt is 

dat de schending van artikel 6 EVRM niet terdege hersteld kan worden. 

 

937. Het verhogen van de rechtshulp in de ‘kleine’ tucht is een haalbare opgave voor 

wetgever en rechter, al was het maar omdat het in een eerste fase volstaat niet meer in 

de wet te lezen wat ze niet voorschrijft, namelijk een beweerde jurisdictionele immuniteit 

van de militaire tuchtstraffen. De omstandigheid dat er in de 'kleine' tucht, nader 

bekeken, sprake is van een disciplinaire immuniteit van de militair, is nog geen reden om 

rechtshulp te ontzeggen, integendeel. Wanneer een rechterlijke uitspraak het 'recht op 

recht' van de militair zal bevestigen, is koffiedik kijken. Er zij aangestipt dat het weinig tijd 

en middelen vergt om een doordachte (nieuwe) reparatiewet aan te nemen waarbij men 

niet meer surft op de grens van het (on)toelaatbare en meer oog heeft voor de 

Grondwet, het EVRM en het IVBPR om maar drie klassieke aandachtspunten aan te 

halen. Niet elke verandering is een verbetering, maar elke verbetering is wel een 

verandering. 

 

938. Al is het aangewezen om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren zonder 

een internationale reactie af te wachten, toch past het om voor de volledigheid van het 

onderzoek de meerwaarde van een procedure over de landsgrenzen te bepalen, 
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inzonderheid in Straatsburg.1750 Ingevolge het Elfde Protocol oordeelt het Europees Hof 

voor de Mensenrechten (EHRM) in eerste en laatste instantie over de ontvankelijkheid 

van de klacht en de zaak ten gronde. De amendementen die het Veertiende Protocol zal 

aanbrengen, hebben onder meer tot gevolg dat de filtercapaciteit van het Hof versterkt 

wordt ten aanzien van de massa duidelijk niet-ontvankelijke klachten. Dit gebeurt door 

de inschakeling van 'single judge committees'; in geval van manifeste niet-

ontvankelijkheid kunnen deze enkelvoudige comités de zaak definitief afvoeren. Verder 

wordt een nieuw, bijkomend ontvankelijkheidscriterium toegevoegd volgens welk klagers 

in principe een belangrijk nadeel moeten hebben geleden; artikel 35 EVRM maakt het 

dus voortaan mogelijk zaken als niet-ontvankelijk af te doen als de klager geen 

belangrijk nadeel – ‘a significant disavantage’ – heeft geleden. 

  

939. Uitputting van de nationale rechtsmiddelen? De militair moet de beroepsprocedure 

waarvan sprake in artikel 37 van de Tuchtwet, doorlopen om aanspraak te kunnen 

maken op een jurisdictionele controle, als er al een nationale rechter bevoegd is. Hij mag 

daarentegen voorbijgaan aan de 'georganiseerde' annulatieprocedure bij de chef van de 

generale staf, dit is voor betrokkene een willig hiërarchisch beroep, ook al is de chef van 

de generale staf verplicht te beschikken.1751 Dit geldt mutatis mutandis voor het EHRM. 

De militair die een casus van de 'kleine' tucht in Straatsburg wenst aan te kaarten, doet 

er in de huidige stand van wetgeving en rechtspraak goed aan om, enerzijds, binnen zes 

maanden na de bestuurlijke tuchtbeslissing in beroep, een klacht in te dienen bij het Hof 

en, anderzijds, de Raad van State te vatten binnen zestig dagen na kennisgeving van 

deze sanctie. De disciplinair gestrafte militair kan er ook voor kiezen om de justitiële 

rechter te vatten (in plaats van de Raad van State). 

 

940. Hoe het ook zij, betrokkene moet nog steeds oog hebben voor het mogelijke 

EHRM-besluit dat, al bij al, er slechts sprake is van een zuivere tuchtzaak en dat de 

mogelijke schending van het materieel recht zoals de artikelen 8, 9, 10 of 11 EVRM niet 

aan de orde is; niet uit te sluiten is dat de grief van de mogelijke schending van artikel 13 

EVRM evenzeer niet-ontvankelijk is.1752 De vraag of de feiten de ‘discipline stricto sensu’ 

                                                 
1750

 In het arrest-L’Erablière asbl oordeelt het Europees Hof dat de reglementering van de procedure 
voor de Raad van State niet in alle punten voldoet aan artikel 6 EVRM. EHRM 24 februari 2009, 
L’Erablière asbl t. België, verzoek nr. 49230/07. Er zij opgemerkt dat de Raad van State het arrest-
Erablière aanhaalt bij het beantwoorden van de vraag over het al niet tijdig aanbrengen van fiscale 
zegels op een verzoek tot voortzetting van de procedure: R.v.St. nr. 193.329, 14 mei 2009, De Nijs. 
1751

 Artikel 25 van het K.B. van 19 juni 1980. 
1752

 Men raadplege EHRM 11 september 2001, Tepeli e.a. t. Turkije, 9 oktober 2001, Beyzadeoglu, 
Can e.a. t. Turkije. Voor gelijkaardige beslissingen: EHRM 5 maart 2002, Fidan t. Turkije, verzoek nr. 
34537/97, 4 juli 2000, Erez t. Turkije, verzoek nr. 40752/98, in dit laatste geval was alleen de 
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overstijgen, betreft de gehele EVRM-toetsing; ze blijft aan de orde, al werd rechtshulp of 

toegang tot een rechter ingesteld dan wel niet uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

941. Deze vaststelling inzake de niet-ontvankelijkheid wegens kennelijke 

ongegrondheid krijgt een bijzondere betekenis in het kader van het Veertiende Protocol. 

Niet alleen kan de klacht nog sneller afgewezen worden als manifest niet-ontvankelijk, 

ditmaal door een unusrechter. Bovendien kan het Hof nog steeds besluiten dat er van 

een belangrijk nadeel geen sprake is en zo het dossier afsluiten. Achtergrond van deze 

nieuwe voorwaarde is de wens om te zorgen dat het toch al overbelaste Hof zich niet 

met zaken van ondergeschikt belang moet bezighouden. Het risico is reëel dat de 

‘kleine’ tucht als het ware nooit ernstig wordt genomen. Aan de militaire klager om het 

Hof te overtuigen, met een verwijzing naar voormeld arrest-Da Costa Silva, dat 

betwistingen over zijn individuele vrijheid niet zomaar afgevoerd mogen worden met een 

besluit van kennelijke ongegrondheid; hij moet met andere woorden aannemelijk maken 

dat het Engel-leerstuk meer dan ooit ook in militaribus aan actualisering toe is en dat 

een besluit van gebrek aan significant disavantage in ieder geval niet opgaat. 

 

942. Volledigheidshalve zij vermeld dat op 27 mei 2009 een Protocol nr. 14bis werd 

aangenomen. Er wordt voorzien in de uitbreiding van zaken die afgehandeld kunnen 

worden door een alleenzetelende rechter, bijgestaan door referendarissen.1753 Het treedt 

in werking drie maanden na ratificatie door drie lidstaten, aldus artikel 6. We merken op 

dat artikel 9 bepaalt: ‘Le présent Protocole cessera d’être en vigueur ou d’être appliqué à 

titre provisoire à la date d’entrée en vigueur du Protocol n° 14 à la Convention.’ 

Achterliggende grondslag is dus het uitblijven van inwerkingtreding van het Veertiede 

Protocol. 

 

943. Wat zich in het EVRM-kader heeft voltrokken en wellicht nog zal voltrekken, is 

bezwaarlijk een aanzet tot koerswijziging van de nationale wetgeving en rechtspraak te 

noemen. Dit is des te meer te betreuren omdat de inzet van het geschil toch wel de 

harde kern van artikel 6 EVRM betreft. Daarom is voor de rechtzoekende nog niet alle 

hoop verdwenen. In de ‘kleine’ tucht is er nog een reddingsboei van formaat, met name 

het Vilho Eskelinen-leerstuk, omdat geen enkele uitdrukkelijke wetsbepaling de 

jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraf voorschrijft. De ‘kleine’ tucht bevat 

een paradox: in een aangelegenheid die zich (nog) niet (volledig) heeft ontdaan van haar 

                                                                                                                                                         
mogelijke schending van de artikelen 6 en 13 EVRM aan de orde. In de beslissing van 4 juli 2000, 
Y.G. t. Turkije (verzoek nr. 40688/98) was verzoeker officier-arts. 
1753

 Te raadplegen: http://conventions.coe.int./Treaty/FR/Treaties. 
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strafrechtelijk gewaad, vindt de militair wellicht zijn heil in een burgerprocesrechtelijke 

waarborg om een nationaal of internationaal rechterlijk toezicht te bekomen dan wel te 

horen zeggen dat de nationale overheid dit had moeten waarborgen, veeleer dan 

impliciet te laten afbouwen. 

  

944. Zijn de bevindingen over het EVRM-toezicht, al bij al, niet transponeerbaar naar 

het IVBPR, wat de 'kleine' tucht betreft? Het materieel IVBPR-recht levert een disciplinair 

gestrafte militair van de Belgische krijgsmacht a priori iets meer op dan het materieel 

EVRM-recht omdat drie verdragsbepalingen zich onderscheiden: artikel 26 IVBPR stelt 

een autonoom gelijkheidsbeginsel in met bovendien de expliciete waarborg dat ‘tous 

sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice’; artikel 17 IVBPR waarborgt even 

uitdrukkelijk het recht op goede naam en faam en artikel 25 IVBPR waarborgt gelijke 

toegang tot het openbaar ambt. Voor het overige is er geen wezenlijk verschil.1754 Ter 

bevestiging van de meerwaarde van het IVBPR voegen we toe dat artikel 26 IVBPR 

eveneens uitdrukkelijk voorschrijft: ‘tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de 

justice.’ Of dit alles de militairen de facto wel iets bijbrengt, bepaalt de rechtspraktijk: ook 

de invulling van bijvoorbeeld artikel 26 IVBPR is geen exacte wetenschap.1755 

  

945. IVBPR heeft twee additionele protocollen, waarvan het eerste erg belangrijk is 

omdat het een optionele individuele klachtprocedure instelt, ter aanvulling van de 

interstatelijke klachtprocedure waarin artikel 41 IVBPR voorziet.1756 Het toezichthoudend 

orgaan bij het IVBPR (met name het Comité inzake Mensenrechten) is ingesteld door 

het Verdrag zelf en is derhalve een verdragsorgaan en geen VN-orgaan. Het IVBPR 

kent drie mogelijke vormen van toezicht, namelijk het toezicht op periodieke 

statenrapporten (artikel 40) waarin de staten verslag doen van de vorderingen op het 

gebied van de implementatie van het Verdrag in de internationale rechtsorde, een 

interstatelijke klachtprocedure en, zoals gezegd, een optionele individuele 

                                                 
1754

 Men raadplege S. JOSEPH, J. SCHULTZ en M. CASTON, The International Covenant on Civil and 
Political rights, The ICCPR, Oxford, 2005, 985 p., C. SCIOTTI, La concurrence des traités relatifs aux 
droits de l’homme devant le juge national, Bruylant, 1997, 124 p. 
1755

 Het finale antwoord komt in beginsel de rechter toe. In Frankrijk: ‘Le Conseil d’Etat a été moins loin 
que le Comité (des droits de l’Homme des Nations unies) à propos de l’article 26 du Pacte sur les 
droits civils et politiques qui prohibe les discriminations. Alors que dans un avis du 3 avril 1989, le 
Comité avait opté pour une application très générale de la prohibition, le Conseil d’Etat (français) a 
jugé qu’elle ne s’appliquait qu’aux droits garantis par le Pacte (CE AA. (avis) 15 avril 1996 Doukouré, 
Rec. 126; AJ 1996.565, chr. Chauvaux et Girardot; RFDA 1996, 808, concl. Ph. Martin; RFDA 1996, 
1239, note Dhommeaux et 1997.966, note Sudre).’ (M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, G. DEVOLVE 
en B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Parijs, Dalloz, 2007, p. 712, 
nr. 97-8). 
1756

 Men raadplege T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERICK en E. RIETER, Procederen over 
mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-Verdragen, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 
2008, 153 p. 
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klachtprocedure. Anders dan het EVRM, kennen de VN-comités niet de expliciete 

bevoegdheid een schikking, i.e. een soort ‘friendly settlement’, te bevorderen. Het 

Mensenrechtencomité, dat in september 1976 met zijn werk begonnen is, bestaat uit 

achttien onafhankelijke experts, die niet permanent bijeen zijn, maar elkaar driemaal 

(tweemaal in Genève en éénmaal in New York) ontmoeten voor plenaire sessies van 

drie weken. De procedure voor het Mensenrechtencomité is gebaseerd op hoor en 

wederhoor en is vergelijkbaar met de procedure voor het EVRM. De hele procedure 

verloopt schriftelijk.  

  

946. Niets belet de militair in de inleidende klacht te verwijzen naar de evolutie van de 

administratieve rechtspraak in Frankrijk – de ‘Conseil d’Etat’ acht zich sinds 1995 

(Hardouin) bevoegd inzake de ‘kleine’ tucht – en naar de HRC-casus-Vuolanne (1989) – 

de militaire tuchtoverheid is geen rechter – . Ten slotte is er ook het Casanovas-leerstuk 

(1994): in tegenstelling tot het Pellegrin-leerstuk (1999), dat het recht van toegang tot 

een rechter inzake het ius honorum onvoldoende gestalte gaf, werd sinds meer dan een 

decennium immers aangenomen dat het IVBPR dit grondrecht waarborgde. Het 

contentieux van de ‘kleine’ tucht bevatwederom een paradox: in een aangelegenheid die 

zich nog niet heeft ontdaan van haar strafrechtelijk gewaad, moet de militair pragmatisch 

zijn heil zoeken in een burgerprocesrechtelijke waarborg om een rechterlijk toezicht te 

bekomen. Zo is het voor het EVRM na het arrest-Vilho Eskelinen (2007); zo was het 

reeds voor het IVBPR sinds meer dan twee decennia. 

 

947. Bij de beoordeling van de geoorloofdheid van de jurisdictionele immuniteit van de 

militaire tuchtstraf is het a priori niet uitgesloten dat de inzet van een concreet geschil 

een grondrecht kan betreffen dat niet in de Grondwet, het EVRM of het IVBPR aan bod 

kwam. In deze fase van het onderzoek kan gesteld worden dat dit, al bij al, zelden het 

geval zal zijn. Vraag is of het toezichtmechanisme dat eigen is aan het ESH en het 

IVESCR, de evenknie van het IVBPR, een meerwaarde biedt. 

 

948. In de communautaire rechtsorde is op afdoende wijze voorzien in rechterlijke 

controle. Ten dele vindt deze plaats op het communautaire niveau door het Europees 

Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg; ten dele op het nationale niveau door 

de nationale rechter. Deze laatste is hét aanspreekpunt in geval van betwisting van een 

nationale maatregel die, naar het oordeel van de rechtzoekende, behept is met een 
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gebrek aan overeenstemming met het gemeenschapsrecht.1757 Een nationaal 

rechtscollege dat oordeelt in zaken waarin gemeenschapsrecht aan de orde is, moet een 

‘court with appropriate jurisdiction’ zijn.1758 De lidstaten zijn er verantwoordelijk voor dat 

de rechterlijke colleges ‘direct and immediate protection’ verschaffen en dat er sprake is 

van een effectieve rechtsbescherming.  

 

949. In de 'kleine' tucht behoeven twee aandachtspunten een EU-toelichting: enerzijds 

de uitsluiting, door het tuchtreglement van 23 augustus 2005 en de wet van 27 februari 

2007, van de uitoefening van het actief kiesrecht ter gelegenheid van de Europese 

verkiezingen (met andere woorden voor het Europees Parlement); anderzijds de 

bevoegdheid van de militaire tuchtoverheid, al dan niet optredend als ‘officier-rechter’, 

om een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie te stellen. 

 

950. Het leerstuk van de jurisdictionele immuniteit van de militaire tuchtstraf die 

opgelegd werd ingevolge kandidatuurstelling voor de Europese verkiezingen, schendt – 

kort samengevat en met verwijzing naar de vorige hoofdstukken – de Grondwet, het 

EVRM en het IVBPR. Het is niet anders wat het gemeenschapsrecht betreft. Of de 

'electorale' beperking die de tuchtwetgeving voorschrijft, geoorloofd is, is nog een andere 

zaak. Essentieel is dat de militair in ieder geval op verdedigbare wijze kan betogen dat 

hij krachtens de artikelen 10, 11 en 64 Grondwet, desgevallend in samenhang genomen 

met de artikelen 17-21 EU, aanspraak kan maken op een volwaardig actief kiesrecht ter 

gelegenheid van federale, regionale en Europese verkiezingen. We merken in dat 

laatste verband op dat deelname aan de Belgische gemeentelijke verkiezingen, ook een 

wezenlijk onderdeel van het burgerschap van de Unie, niet (meer) problematisch is.  

 

951. De rechter die de militair moet kunnen vatten in geval van een ‘electorale’ 

disciplinaire betwisting, is niet het Europees Hof van Justitie – het twistpunt betreft geen 

akte van een Europese instelling – , maar wel de 'bevoegde' nationale rechter die een 

volwaardig rechtscollege met volle rechtsmacht moet zijn die daadwerkelijke rechtshulp 

kan bieden. Ook inzake de 'kleine' tucht is de nationale rechter wel degelijk dé 

gemeenschapsrechter, als er al sprake kan zijn van gemeenschapsrecht. Al bij al is er 

geen verschil met het EVRM, zij het dat het gemeenschapsrecht wel voorziet in een 

                                                 
1757

 R. JOLIET, 'La protection juridictionnelle des particuliers contre les manquements étatiques', 
R.F.D.A. 1994, 648. 
1758

 F. MICHIELS en B. DE WAARD, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke punitieve sancties, Den 
Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, p. 87-89, punt 4.5.2.2. 
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regeling voor prejudiciële vragen.1759 Problematisch wordt het uiteraard indien geen 

enkele nationale rechter bevoegd is inzake de ‘kleine’ tucht. Zoals het geval is voor het 

Grondwettelijk Hof, kan alleen een rechter een prejudiciële vraag stellen aan het 

Europees Hof van Justitie. De militaire tuchtoverheid die dit Hof prejudicieel zou 

bevragen, zal vernemen dat ze geen rechter is. Zo was het voor de gewestelijke 

directeur van de belastingen.1760 Het is niet anders voor de militaire tuchtoverheid; ze 

wordt geenszins rechter, louter en alleen omdat ze vrijheidsbeneming kan opleggen. 

 

952. Het Europees Sociaal Handvest (ESH) werd op 18 oktober 1961 binnen de Raad 

van Europa aangenomen en door de wet van 11 juli 1990 goedgekeurd. Het Handvest 

voorziet in een rapportageplicht in hoofde van de Lidstaten.1761 Een aanvullend protocol, 

dat t.a.v. België in werking is getreden op 1 augustus 2003, voorziet in een systeem van 

collectieve klachten: bepaalde belangenverenigingen (en dus niet particulieren) krijgen 

het recht om klachten in te dienen bij een internationaal comité (dat echter niet het 

karakter van een rechtscollege heeft).1762 

 

953.  Weliswaar ontzegt de Tuchtwet het stakingsrecht aan de militairen zonder dat er 

ipso facto sprake is van een gebrek aan overeenstemming met het Europees Sociaal 

Handvest.1763 Dit neemt niet weg dat de militair die disciplinair gestraft wordt wegens een 

ongeoorloofde staking – wellicht dus elke vorm van staking – , wel recht heeft op 

daadwerkelijk jurisdictioneel beroep. Niet zozeer omdat het ESH een jurisdictioneel 

toezicht vooropstelt, wel omdat elke ambtenaar op grond van het nationaal en 

verdragsrechtelijk recht een toegang tot een rechter toekomt om een betwisting over zijn 

rechten en verplichtingen te beslechten – hij ontleent ook rechten aan ESH-bepalingen 

die voldoende precies zijn om directe werking te hebben in de interne rechtsorde – .1764 

                                                 
1759

 Met verwijzing naar het arrest-Kudla van 26 oktober 2000 herinnert de Raad van State recent nog: 
‘qu’il appartient au juge national de dire le droit, tout le droit, en ce compris le droit conventionnel, et 
d’en faire application à chaque cas particulier, ce qui a pu faire dire que le juge national est le ‘premier 
juge européen’; qu’il en va tout particulièrement ainsi s’agissant de l’application des garanties 
procédurales prévues à l’article 6, § 1er de la Convention (de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales)’. R.v.St. nr. 195.080, 3 juli 2009, Jacmin. 
1760

 Het Europees Hof van Justitie heeft op 30 maart 1993 geoordeeld dat de Luxemburgse directeur 
van de belastingen een administratieve overheid was en derhalve geen prejudiciële vraag kon stellen: 
zaak C-24/92, Corbiau c. Administration des contributions. 
1761

 B.S. 28 december 1990. Men raadplege D. GOMIEN, D. HARRIS en L. ZWAAK, Convention 
européenne des Droits de l’Homme et Charte sociale européenne: droit et pratique, Strasbourg, 
Conseil de l’Europe, 1997, 498 p. 
1762

 Wet van 26 juni 2000, B.S. 24 juli 2003. 
1763

 Artikel 175 van de wet van 28 februari 2007 bepaalt dat elke vorm van staking wordt ontzegd, een 
verbod waarin het opgeheven artikel 16 van de Tuchtwet (van 14 januari 1975) tot dan toe voorzag. 
1764

 Over de directe werking van het verbod, ingesteld door artikel 4.4. ESH, om een dienstbetrekking 
in overheidsdienst te beëindigen zonder redelijke opzeggingstermijn of vergoeding: R.v.St. nr. 
182.454, 28 april 2008, Verdoodt, R.W. 2008-2009, 997-1000, noot W. VANDENHOLE. 
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954. Aan deze algemene beschouwingen voegen we volledigheidshalve toe dat in een 

concrete casus de kwalificatie, door de tuchtoverheid weerhouden, van ongeoorloofde 

staking, ter discussie kan staan. In de casus-Roggeman was de inzet van de betwisting 

een ontslag van ambtswege van een politieman die als onwettig afwezig werd 

beschouwd na geen gevolg te hebben gegeven aan een bevel om een uniform te 

dragen.1765 De Raad van State bevond verzoekers kritiek op deze kwalificaties gegrond. 

In de ‘kleine’ tucht is een analoge discussie niet uit te sluiten wanneer de tuchtoverheid 

een welbepaald gedrag aanmerkt als een vorm van staken: verzoeker beroept zich dan 

niet op het Europees Sociaal Handvest, maar kaart aan dat een bepaald gedrag dat hem 

verweten wordt, niet aan te merken is als een vorm van staking. Reden te meer om in de 

‘kleine’ tucht toegang tot een rechter in te stellen of niet uit te sluiten. 

 

955. Het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, 

opgemaakt in New York op 19 december 1966, werd goedgekeurd bij de wet van 15 mei 

1981.1766 Het onderwijsluik niet te na gesproken, zijn de meeste IVESCR-bepalingen in 

beginsel verstoken van directe werking. In tegenstelling tot artikel 26 IVBPR, dat een 

autonoom gelijkheidsbeginsel voorschrijft, is artikel 2-2 IVESCR een accessoir 

gelijkheidsbeginsel (zoals artikel 14 EVRM). Van directe werking kan eveneens sprake 

zijn voor artikel 8 IVESCR, dat het recht van eenieder waarborgt om vakverenigingen op 

te richten en zich aan te sluiten bij de vakvereniging van zijn keuze.1767 Ingevolge artikel 

16, 2 (a) IVESCR gebeurt de controle door de Economische en Sociale Raad. In 1985 

besliste deze Raad echter om zijn toezichthoudende taak over te dragen aan een comité 

van onafhankelijk deskundigen, het Comité voor Economische, Sociale en Culturele 

Rechten. De bevindingen voor het Europees Sociaal Handvest gelden, mutatis 

mutandis, voor het IVESCR, zij het dat dit VN-Verdrag wellicht in nog kleinere mate aan 

bod komt in het militair tuchtcontentieux dan het geval is voor het ESH.  

 

956. Voor de volledigheid zij vermeld dat de Algemene Vergadering op 10 december 

2008 een Aanvullend Protocol heeft aangenomen, ‘considérant que, pour mieux assurer 

l’accomplissement des fins du Pacte et l’application de ses dispositions, il conviendrait 

d’habiliter le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à s’acquitter des 

                                                 
1765

 R.v.St. nr. 188.753, 12 december 2008, nr. 191.447, 16 maart 2009, Roggeman. 
1766

 Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York 
op 19 december 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, B.S. 6 juli 1983. IVESCR.  
1767

 Artikel 8 IVESCR wordt dan vermeld samen met de artikelen 11 EVRM en 22 IVBPR: 
Grondwettelijk Hof nr. 64/2009, 2 april 2009, B.8.5. 
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fonctions prévues dans le Présent Protocole’.1768 Inspiratiebron is het 

toezichtmechanisme waarin het IVBPR voorziet. Wat de individuele klachten betreft, zijn 

volgende bepalingen vermeldenswaard: een 12 maanden-termijn om een 

‘communication’ (leze: ‘klacht’) in te dienen na het uitputten van de nationale 

rechtsmiddelen; mogelijkheid om een klacht niet te onderzoeken wanneer er geen 

sprake is van een ‘désavantage notable’, een proces-economisch gegeven dat ook in 

het Veertiende Protocol aan het EVRM werd opgenomen. Het comité zetelt nog steeds 

achter gesloten deuren. Het Protocol treedt pas in werking drie maanden na neerlegging 

van de tiende ratificatie; voor elke Staat die na deze neerlegging het Protocol ratificeert, 

treedt het Protocol drie maanden na neerlegging van de ratificatie- of toetredingsakte in 

werking. 

 

957. Ten slotte bespreken we in het verlengde van de bevindingen over het ESH en het 

IVESCR het aandachtspunt van de naleving van de regel ‘non bis in idem’, dit vanuit de 

invalshoek van de NAVO en het Eurokorps. De wet van 9 januari 1953 bepaalt dat de 

NAVO-overeenkomst van 19 juni 1951 ‘volkomen uitwerking zal hebben’.1769 De regeling 

bepaalt onder meer welke staat – van verblijf of herkomst – als eerste 

rechtsbevoegdheid kan uitoefenen en wie bijstand kan geven voor het voeren van 

onderzoeken, met inbegrip van de aanhouding. Artikel VII.8 stelt een non-bis in idem-

regeling in, weliswaar met een ‘disciplinair’ voorbehoud: ‘Wanneer een beklaagde 

overeenkomstig de bepalingen van dit artikel door de overheden van een 

Verdragsluitende Partij gevonnist en vrijgesproken werd of, in geval van veroordeling, 

indien hij zijn straf uitzit of uitgezeten heeft of begenadigd werd, kan hij op hetzelfde 

grondgebied, wegens dezelfde overtreding, door de overheden van een andere 

Verdragsluitende Partij niet opnieuw gevonnist worden. Niets in deze paragraaf verzet er 

zich evenwel tegen, dat de militaire overheden van de Staat van herkomst een lid van 

hun krijgsmacht vonnissen voor elke schending der tuchtregels die voortspruit uit de 

handeling of het verzuim, waarin de overtreding bestond waarvoor hij door de overheden 

van een andere Verdragsluitende Partij werd gevonnist.’ Een gelijkaardige regeling is te 

lezen in het Eurokorps-Verdrag van 22 november 2004, geratificeerd door de wet van 19 

juni 2008.1770 

                                                 
1768

 Resolutie A/RES/63/117 van 10 december 2008, met andere woorden de 60ste verjaardag van de 
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. 
1769

 Wet van 9 januari 1953 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de bij het Noord-
Atlantisch Verdrag aangesloten Staten, betreffende rechtspositie van hun krijgsmachten, en van de 
bijlage, ondertekend op 19 juni 1951, te Londen, B.S. 15 maart 1953. 
1770

 Wet van 19 juni 2008 houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de 
rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het 
Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, 
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958. De inzet van dit onderzoek is niet de doorwerking in militaire tuchtzaken van de 

regel ‘non bis in idem’ of, integendeel, de regel ‘bis in idem’, zoveel is ondertussen 

duidelijk geworden. Wat voorafgaat, bevestigt wel de noodzaak van een jurisdictioneel 

toezicht op de naleving van de terzake geldende regels, wat hun draagwijdte ook is. 

Vraag zal hierbij ook zijn of het gelijkheidsbeginsel niet geschonden is in zoverre de wet 

tot ratificatie, in samenhang gelezen met de bekrachtigde Overeenkomst of Verdrag, een 

andere – voor de overheid – minder dwingende regeling invoert dan wat artikel 43 van 

het Tuchtwet expliciet waarborgt.1771 De practicus denkt misschien aan een prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof, een procedure die aan een rechtscollege 

voorbehouden is en veronderstelt dat deze rechter bevoegd is en de eis ontvankelijk 

verklaart. In de ‘kleine’ tucht is de militaire tuchtoverheid een ‘administratieve overheid’, 

zoveel is ondertussen duidelijk geworden, en ligt daadwerkelijke rechtshulp binnen 

handbereik. Indien de ‘bevoegde’ rechter, zoals de Raad van State er één is, ondanks 

rechtstreekse werkende verdrags- en grondwetsbepalingen, nog twijfelt aan zijn 

bevoegdheid, biedt het prejudicieel contentieux een (verplichte) uitweg met een 

simultane bevraging over de bevoegdheden van rechter en tuchtoverheid; dit zijn 

aandachtspunten die betrekking hebben zowel op de ontvankelijkheid van de 

rechtsvordering als op de grond van de zaak. 

  

 

  

                                                                                                                                                         
gedaan te Brussel op 22 november 2004, B.S. 20 februari 2009. Artikel 18 luidt: ‘Wie door een 
Verdragsluitende Partij definitief berecht is, mag door een andere Verdragsluitende Partij voor 
dezelfde feiten niet worden vervolgd, op voorwaarde dat, in geval van een veroordeling, de straf 
reeds is ondergaan of volgens de wetten van de Verdragsluitende Partij, die het vonnis heeft 
gewezen, niet meer kan worden ondergaan. Dit artikel sluit evenwel niet uit dat de militaire 
autoriteiten van de staat van herkomst een personeelslid van het Hoofdkwartier straffen voor een 
overtreding van de tuchtregels, die voortvloeit uit een handeling of nalatigheid die het misdrijf vormt 
waarvoor het door een Verdragsluitende Partij is berecht.’ Er zij opgemerkt dat de territoriale 
beperking waarvan sprake in artikel VII.8 van de NAVO-overeenkomst, namelijk ‘op hetzelfde 
grondgebied, wegens dezelfde overtreding, door de overheden van een andere Verdragsluitende 
Partij niet opnieuw gevonnist worden’, niet aan de orde is in het Eurokorps-Verdrag. 
1771

 Artikel 43 van de Tuchtwet (van 14 januari 1975) bepaalt: ‘Aan een militair mogen geen 
tuchtstraffen worden opgelegd: 1° voor dezelfde feiten als die waarvoor hij door de strafrechter 
veroordeeld is, zelfs niet wanneer het gepleegde misdrijf tevens een krijgstuchtelijk vergrijp is; 2° 
wanneer hij door de strafrechter onschuldig is verklaard aan de hem toegeschreven feiten.’ 
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VI ALGEMEEN BESLUIT – NULLA POENA SINE IUDICE 

959. De Vergadering van de Raad van Europa heeft er in de Aanbeveling 1742 van 11 

april 2006 aan herinnerd dat in een rechtsstaat het recht op rechtshulp ook voor 

militairen een beschermwaardig goed is. Wil België zich aflijnen op deze Resolutie en ze 

keurig uitvoeren, dan doen de instellingen, elkeen wat hen aanbelangt, er allicht goed 

aan om zich te herbezinnen over de rechtsbescherming van de militairen en eerst en 

vooral onverwijld te sleutelen aan de rechtshulp; hiertoe rekene men uiteraard de 

toegang tot een rechter als harde kern. Dat zou niet misstaan na 175 jaar Grondwet en 

60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, evenals 50 jaar EVRM en 

25 jaar IVBPR. Aldus zou men ook het gemeenschapsrecht minder veronachtzamen in 

de enkele gevallen dat het EG-recht aan de orde kan zijn in de ‘kleine’ tucht. 

 

960. Het verhogen van de rechtshulp in de ‘kleine’ tucht is een haalbare opgave voor 

wetgever en rechter, al was het maar omdat het in een eerste fase volstaat niet meer in 

de wet te lezen wat ze niet voorschrijft, namelijk een jurisdictionele immuniteit voor 

militaire tuchtstraffen. Aansluitend vergt het wellicht weinig tijd en middelen om een 

doordachte reparatiewet aan te nemen waarbij men niet meer surft op de grens van het 

(on)toelaatbare en meer oog heeft voor het voorschrift van de Grondwet, het EVRM en 

het IVBPR, om maar de drie belangrijkste toetsingsinstrumenten te vermelden.  

 

961. Van een overheid die in de 21ste eeuw uitdrukkelijk aan de militairen eerbied voor 

en naleving van de Grondwet en het EVRM oplegt, kan niets minder verwacht worden 

dan dat ze zelf het voortouw neemt en hen in tuchtzaken een afdoende 

rechtsbescherming waarborgt waarop ze sinds 1831 nog steeds wachten, thans wellicht 

nog als enigen wat de toegang tot een rechter of dan minstens toch daadwerkelijke 

rechtshulp betreft. Men kan zijn mosterd halen in andere statuten om de militairen een 

gedegen tuchtstatuut en daadwerkelijke rechtshulp te gunnen: een enige tuchtschaal 

zonder vrijheidsberovende sancties – een conditio sine qua non, wil men beschikken 

over meteen uitvoerbare sancties – ; een procedure die de wet zelf keurig uitstippelt en 

het recht van verdediging waarborgt; een centrale beroepsinstantie; een 

tuchtgegevensbank; waarom niet een volwaardig administratief rechtscollege met volle 

rechtsmacht en onafzetbare rechters en de Raad van State als cassatierechter. Niet elke 

verandering is een verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering. 
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VIII BIJLAGEN 

VIII.I Recommandation 1742 – 11 april 2006 – Conseil de l’Europe 

Droits de l'homme des membres des forces armées 

 

Recommandation 1742 du 11 avril 2006 

Faisant suite à sa Recommandation 1380 (1998), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 

renouvelle sa demande au Comité des Ministres pour que des lignes directrices relatives aux droits de 

l'homme des membres des forces armées soient élaborées rapidement. 

Ces lignes directrices doivent assurer le respect des droits de l'homme par et au sein des forces 

armées, en s'inspirant de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de 

la Cour, des recommandations antérieures du Comité des Ministres, des recommandations de 

l'Assemblée parlementaire et de celles du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. 

 

Recommandation 1742 (2006) (1) 

 

1. L'armée est l'institution gardienne de la sauvegarde de l'Etat, investie de la mission de défense de 

la collectivité, dont le combat est la raison d'être, la finalité de son existence, astreinte à des 

contraintes spécifiques que sont les règles de l'unité, de la hiérarchie, de la discipline et de 

l'obéissance aux ordres. 

2. L'Assemblée parlementaire rappelle les nombreux textes qu'elle a adoptés  

concernant la promotion des droits de l'homme dans les forces armées et constate qu'ils ont gardé 

toute leur pertinence et leur actualité. Elle considère que les membres des forces armées sont des 

citoyens en uniforme et doivent jouir des mêmes libertés fondamentales, notamment celles qui 

figurent dans la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Charte sociale européenne, et 

de la même protection de leurs droits et de leur dignité que tout autre citoyen, dans les limites 

imposées par les exigences spécifiques de la fonction militaire. 

3. Avec la fin de la conscription et la professionnalisation de l'armée dans plusieurs pays, et à une 

époque où les forces armées de nombre d'Etats membres sont engagées sur les mêmes théâtres 

d'opérations, l'Assemblée promeut résolument des principes communs qui viendraient encadrer 

l'action des forces armées et régir les conditions dans lesquelles elles exercent leurs missions. On ne 

peut attendre des membres des forces armées qu'ils respectent le droit humanitaire et les droits de 

l'homme dans leurs opérations si le respect des droits de l'homme n'est pas assuré à l'intérieur même 

de l'armée. Il est donc essentiel que la démarche du Conseil de l'Europe d'élaborer des lignes 

directrices en matière de protection des droits de l'homme à l'intérieur des forces armées soit 

accompagnée dans les Etats membres d'une politique de sensibilisation au sein même de leurs forces 

armées. 
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4. L'Assemblée constate que, nonobstant ses demandes répétées aux Etats membres, la situation 

des membres des forces armées dans certains Etats au regard des droits dont ils jouissent en 

application de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour est 

loin d'être satisfaisante. Elle constate à regret que nombre des restrictions apportées à l'exercice par 

les membres des forces armées de leurs droits dans certains Etats membres excèdent ce qui est 

acceptable aux termes de la Convention. 

5. Elle regrette également le peu d'attention portée jusqu'ici à la justice  

militaire, à la procédure disciplinaire et à la procédure pénale militaires, et considère qu'au vu de la 

diversité des systèmes juridiques et judiciaires dans les Etats membres, il y a lieu de mener une étude 

de droit comparé afin de promouvoir le droit des militaires à la liberté, à la sûreté et à un procès 

équitable. 

6. L'Assemblée est d'avis que le Conseil de l'Europe doit accorder une attention renforcée à la 

question de la condition des femmes dans les forces armées. Un grand nombre de femmes militaires 

sont victimes de harcèlement sexuel. L'accès aux fonctions militaires et à certains postes dans les 

forces armées, la carrière, l'égalité des droits, sont autant de questions touchant à la discrimination 

des femmes qui nécessitent également un examen approfondi. 

7. L'Assemblée est horrifiée et scandalisée par la situation des soldats dans les forces armées de 

certains Etats membres qui subissent des abus, des brutalités, des brimades institutionnalisées, des 

violences, des mauvais traitements, des tortures constituant les violations les plus graves de leurs 

droits. Tel est le cas des pratiques de bizutage ou de dedovchtchina qui, bien que périodiquement 

dénoncées par les ONG, restent pratique courante dans les forces armées de certains pays. 

8. L'Assemblée rappelle que le droit à l'objection de conscience est une composante fondamentale du 

droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu dans la Déclaration universelle des 

droits de l'homme et la Convention européenne des Droits de l'Homme. 

9. L'Assemblée demande aux Etats membres d'assurer la protection réelle et effective des droits de 

l'homme des membres des forces armées et notamment de: 

9.1. autoriser les membres des forces armées à s'organiser dans des associations professionnelles 

représentatives ou des syndicats ayant le droit de négocier sur des questions concernant les salaires 

et les conditions de travail, et mettre en place des organismes consultatifs à tous les niveaux 

associant ces associations ou syndicats, et représentant toutes les catégories de personnels; 

9.2. mettre en place, lorsqu'elle n'existe pas, une institution civile autonome - le médiateur militaire - 

chargée de promouvoir les droits fondamentaux des membres des forces armées, de s'assurer de leur 

respect, de fournir une assistance juridique aux militaires, de recueillir les plaintes relatives à la 

violation de leurs droits, et auquel le personnel militaire pourrait s'adresser, de manière confidentielle, 

en cas de conflit du travail et d'autres questions relatives à l'exercice des fonctions; 

9.3. abolir les restrictions existantes aux droits électoraux des membres des forces armées; 

9.4. autoriser les membres des forces armées et le personnel militaire à adhérer à des partis 

politiques légaux; 

9.5. adopter ou modifier leurs législations et réglementations, afin d'assurer leur conformité avec la 

Convention européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence de la Cour, y compris les codes 
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militaires et règlements internes militaires qui devront énoncer clairement les droits et les obligations 

des personnels des forces armées; 

9.6. lever toute réserve existante à l'application des articles 5 et 6 de la Convention européenne des 

Droits de l'Homme; 

9.7. introduire dans leurs législations respectives le droit à être enregistré en tant qu'objecteur de 

conscience à tout moment - avant, pendant, ou après la réalisation du service militaire -, ainsi que le 

droit pour les militaires de carrière de demander l'octroi du statut d'objecteur de conscience; 

9.8. adopter d'urgence, lorsque cela est nécessaire, les mesures indispensables pour mettre un terme 

aux situations et pratiques iniques de brimades et mettre un terme à la loi du silence qui prévaut dans 

les forces armées et qui conduit à l'impunité de tels actes; 

9.9. s'assurer que chaque cas de violation porté à la connaissance des autorités fasse l'objet d'une 

enquête approfondie, transparente et rapide et que leurs auteurs soient poursuivis et traduits en 

justice. 

10. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'élaborer et d'adopter des lignes directrices, 

sous forme d'une nouvelle recommandation à l'intention des Etats membres, visant à assurer le 

respect des droits de l'homme par et au sein des forces armées, en s'inspirant de la Convention 

européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour, des recommandations 

antérieures du Comité des Ministres, des recommandations de l'Assemblée parlementaire et de celles 

du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Des lignes directrices sur les droits 

des personnels des forces armées, quel que soit leur statut - appelés, engagés, militaires de carrière - 

devraient contenir au minimum les droits suivants: 

10.1. les membres des forces armées doivent jouir des libertés et droits fondamentaux suivants: 

10.1.1. droit à la vie (compte tenu, cependant, des dangers inhérents au métier des armes); 

10.1.2. droit à la protection contre les tortures et les peines ou traitements inhumains ou dégradants; 

10.1.3. prohibition de l'esclavage, de la servitude, et interdiction d'être employés à des tâches non 

compatibles avec leur affectation à une mission de défense nationale ou à des travaux forcés ou 

obligatoires; 

10.1.4. droit à la protection juridique en cas de violation de leurs droits, droit à la liberté et à la sûreté 

et droit à un procès équitable par des tribunaux indépendants, ainsi que le droit d'appel; 

10.1.5. interdiction de la discrimination; 

10.1.6. droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; 

10.1.7. droit de jouir pleinement des droits civiques et, notamment, du droit de vote; 

10.1.8. droit au respect de la propriété; 

10.1.9. droit de se marier et de fonder une famille; 

10.2. Les membres des forces armées doivent jouir des libertés et droits fondamentaux suivants, dont 

l'exercice peut, toutefois, connaître certaines restrictions: 

10.2.1. droit à la liberté d'expression; 

10.2.2. droit à la liberté de réunion et d'association, y compris droit de se syndiquer et droit 

d'appartenir à un parti politique; 

10.2.3. droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance; 
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10.3. Toutes les restrictions éventuelles à l'exercice et à la jouissance par les membres des forces 

armées des droits mentionnés au paragraphe10.2. doivent répondre à des critères précis: 

10.3.1. elles doivent répondre à un objectif légitime, être strictement nécessitées par les besoins et 

spécificités de la vie militaire, de la discipline militaire et de l'entraînement, et proportionnelles au but 

visé; 

10.3.2. elles doivent être connues, prévues par la loi, strictement définies par elle, et conformes aux 

dispositions constitutionnelles; 

10.3.3. elles ne doivent pas menacer ou mettre en danger de manière injustifiée la santé physique ou 

mentale des membres des forces armées; 

10.3.4. elles doivent respecter les limites prévues par la Convention européenne des Droits de 

'Homme. 

10.4. Les membres des forces armées doivent également jouir de droits économiques et sociaux, et 

notamment: 

10.4.1. droit à un logement/hébergement décent et approprié; 

10.4.2. droit de recevoir une rémunération équitable et droit à percevoir une retraite; 

10.4.3. droit à la protection de la santé et à la sécurité au travail; 

10.4.4. droit à une alimentation décente et suffisante; 

10.5. Les membres des forces armées doivent être informés de leurs droits et doivent recevoir une 

formation destinée à les sensibiliser aux droits de l'homme. 

11. L'Assemblée recommande, en outre, au Comité des Ministres: 

11.1. d'examiner à nouveau sa proposition d'introduire le droit à l'objection de conscience au service 

militaire dans la Convention européenne des Droits de l'Homme par le biais d'un protocole additionnel 

qui amenderait les articles 4.3.b et 9; 

11.2. d'examiner spécifiquement la situation des femmes dans les forces armées; 

11.3. de soutenir pleinement et fermement l'Assemblée sur l'application d'une politique de tolérance 

zéro sur les brimades dans les forces armées. 

 

 

 

(1) Discussion par l'Assemblée le 11 avril 2006 (11e séance) (voir Doc.10861, rapport de la 

commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Arabadjiev). Texte 

adopté par l'Assemblée le 11 avril 2006 (11e séance). 

Source: CONSEIL DE L'EUROPE 
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VIII.II Recommandation 2004(6) – Conseil de l’Europe 

‘Recommandation Rec. (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur 
l’amélioration des recours internes’, adoptée par le Comité des ministres le 12 mai 2004 lors 
de sa 114ème session’ 

 

Le Comité des ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de ‘lEurope, 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 
membres, et que l'un des moyens les plus importants pour atteindre ce but est la sauvegarde et le 
développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;  

Réaffirmant sa conviction que la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention») doit demeurer le point de référence essentiel 
dans le domaine de la protection des droits de l'homme en Europe et rappelant son engagement à 
prendre des mesures visant à garantir l'efficacité à long terme du système de contrôle institué par la 
Convention;  

Rappelant le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, qui 
présuppose, conformément à son article 1er, que les droits et libertés garantis par la Convention soient 
protégés tout d'abord par le droit interne et appliqués par les autorités nationales;  

Se félicitant à cet égard de ce que la Convention fait aujourd'hui partie intégrante de l'ordre juridique 
interne de l'ensemble des Etats parties;  

Soulignant que, ainsi que l'article 13 de la Convention l'exige, les Etats membres se sont engagés à 
ce que toute personne pouvant alléguer de manière défendable une violation de ses droits et libertés 
reconnus dans la Convention ait droit à un recours effectif devant une instance nationale;  

Rappelant que, au-delà de l'obligation de s'assurer de l'existence de tels recours effectifs au sens de 
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour»), les 
Etats ont l'obligation générale de remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées;  

Soulignant qu'il appartient aux Etats membres d'assurer que les recours internes soient effectifs en 
droit et en pratique, et qu'ils puissent aboutir à une décision sur le bien-fondé du grief et à un remède 
approprié de toute violation constatée;  

Notant que la nature et le nombre des requêtes portées devant la Cour et les arrêts qu'elle rend 
démontrent plus que jamais le besoin, pour les Etats membres, de s'assurer de manière efficace et 
régulière que de tels recours existent en toute circonstance en particulier dans le cas de durée 
excessive de procédures juridictionnelles;  

Estimant que la disponibilité de recours internes effectifs pour toutes les allégations défendables de 
violations de la Convention devrait permettre de réduire la charge de travail de la Cour, en raison, 
d'une part, de la réduction du nombre des affaires qui lui parviennent et, d'autre part, du fait que le 
traitement circonstancié des affaires au plan national est de nature à faciliter leur examen ultérieur par 
la Cour;  

Soulignant que l'amélioration des recours au niveau national, tout particulièrement en matière 
d'affaires répétitives, devrait également contribuer à réduire la charge de travail de la Cour;  



 630 

Recommande aux Etats membres, en tenant compte des exemples de bonnes pratiques figurant en 
annexe:  

I. de s'assurer par un suivi constant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, que des recours 
internes existent pour toute personne alléguant d'une façon défendable une violation de la Convention 
et que ces recours sont effectifs, dans la mesure où ils permettent d'aboutir à une décision sur le bien-
fondé du grief et à un remède approprié de toute violation constatée;  

II. de réexaminer, à la suite d'arrêts de la Cour qui révèlent des défaillances structurelles ou générales 
dans le droit ou la pratique de l'Etat, l'effectivité des recours internes existants et, le cas échéant, 
mettre en place des recours effectifs afin d'éviter que des affaires répétitives ne soient portées devant 
la Cour;  

III. de porter une attention particulière, dans le cadre des points I et II ci-dessus, à l'existence de 
recours effectifs en cas d'allégation défendable de durée excessive des procédures juridictionnelles;  

Charge le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de déployer les moyens nécessaires pour 
octroyer une assistance appropriée aux Etats membres qui le demanderaient, afin de les aider à 
mettre en œuvre la présente recommandation.  

Annexe à la Recommandation Rec(2004)6  

Introduction  

1. La Conférence ministérielle1 (1) tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000 pour commémorer le 50e 
anniversaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la 
Convention») a souligné que la responsabilité première pour assurer le respect des droits et libertés 
proclamés par celle-ci incombe aux Etats parties, qui doivent se doter des instruments juridiques 
nécessaires pour prévenir les violations, et le cas échéant pour y remédier. Cela exige en particulier la 
mise en place de recours internes effectifs pour toutes les violations de la Convention, conformément 
à son article 13 (2)2. La jurisprudence3 (3) de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après 
dénommée «la Cour») a développé la portée de cette exigence qui pèse sur les Etats parties à la 
Convention, en indiquant notamment:  

– que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits 
et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés;  

– que cet article a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un 
«grief défendable» fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de cette 
obligation varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé doit être 
«effectif», en droit comme en pratique;  

– que cela suppose notamment qu'il puisse empêcher l'exécution des mesures contraires à la 
Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles;  

– que l'«instance» dont il est question à l'article 13 n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais 
ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du 
recours s'exerçant devant elle;  

– que l'«effectivité» d'un «recours» au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue 
favorable pour le requérant; par contre, elle implique une certaine exigence minimale de rapidité.  

2. Dans un passé récent, un accent particulier a été mis sur l'importance de disposer de tels recours à 
l'égard de la durée excessive des procédures judiciaires (4)4, problème qui est à l'origine de très 
nombreuses requêtes devant la Cour, même s'il ne s'agit pas du seul problème.  
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3. La Cour est confrontée à un nombre toujours croissant de requêtes. Cet état de fait compromet à 
long terme l'efficacité du système et exige donc une réaction vigoureuse de la part des Etats membres 
(5)5. C'est précisément dans ce contexte que la disponibilité de recours effectifs prend une importance 
particulière. L'amélioration des recours internes disponibles aura, très probablement, des effets tant 
quantitatifs que qualitatifs sur la charge de travail de la Cour:  

– d'une part, le volume des requêtes à examiner devrait se réduire: moins de requérants se sentiraient 
contraints de porter leur affaire devant la Cour si l'examen de leurs plaintes était déjà suffisamment 
approfondi devant une instance nationale;  

– d'autre part, l'examen des requêtes par la Cour sera facilité si les affaires ont fait l'objet au préalable 
d'un examen au fond par une instance nationale grâce à l'amélioration des recours internes.  

4. La présente recommandation encourage en conséquence les Etats membres à examiner leurs 
systèmes juridiques respectifs à la lumière de la jurisprudence de la Cour et à prendre le cas échéant 
les mesures nécessaires et adéquates pour garantir, par le biais de la législation ou des 
développements jurisprudentiels, les recours effectifs exigés par l'article 13. Cet examen devrait en 
principe être régulier, mais pourrait également intervenir ponctuellement à la suite d'un arrêt de la 
Cour.  

5. Dans un premier temps, les gouvernements des Etats membres pourraient demander à des experts 
de faire une étude de l'efficacité des recours internes existants dans des domaines appropriés, en vue 
de proposer des améliorations. Les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits 
de l'homme et les organisations non gouvernementales pourraient également participer à ce travail. 
Par la suite, l'examen de la disponibilité et de l'effectivité des recours internes devrait intervenir 
constamment et, en particulier, lors de l'examen de tout projet de loi ayant une incidence sur les droits 
et libertés protégés par la Convention. Il y a là un lien évident entre la présente recommandation et 
celle relative à la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques 
administratives avec les normes fixées par la Convention.  

6. Dans le cadre de tout ce qui précède, les considérations ci-après pourraient être prises en compte.  

La Convention en tant que partie intégrante de l'ordre juridique interne  

7. Une première exigence pour qu'il y ait recours effectif est que les droits de la Convention soient 
garantis dans l'ordre juridique interne. Dans cette perspective, il est heureux de constater que la 
Convention fait aujourd'hui partie intégrante de l'ordre juridique de tous les Etats parties. Ce 
développement a favorisé la disponibilité de recours effectifs. Il s'est accompagné du fait que les 
tribunaux et les autorités chargées de la mise en œuvre respectent de mieux en mieux la 
jurisprudence de la Cour dans la mise en œuvre du droit interne et sont conscients de leur obligation 
de se conformer aux arrêts de la Cour qui concernent directement leur Etat (voir l'article 46 de la 
Convention). La tendance a été renforcée par l'amélioration des possibilités d'obtenir, conformément à 
la Recommandation (2000)(2)(6)6, que les autorités nationales compétentes réexaminent ou rouvrent 
certaines procédures qui ont été à la base des violations constatées par la Cour.  

8. L'amélioration des recours internes exige également que des actions supplémentaires soient 
menées afin que les autorités nationales, dans l'application du droit interne, puissent tenir compte des 
exigences de la Convention et tout particulièrement de celles qui découlent des arrêts de la Cour 
concernant leur Etat. Il s'agit notamment d'améliorer la publication et la diffusion de la jurisprudence 
de la Cour (le cas échéant en la traduisant dans la ou les langues nationales de l'Etat concerné) et la 
formation des juges et d'autres fonctionnaires de l'Etat à l'égard de ces exigences. La présente 
recommandation est ainsi étroitement liée également aux deux recommandations du Comité des 
Ministres dans ces domaines (7).7  

Recours spécifiques et recours général  

9. La plupart des recours internes concernant des violations de la Convention ont été mis en place 
avec un champ d'application ciblé. L'expérience montre que ces systèmes de «recours spécifiques» 
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(par exemple en matière de délais déraisonnables) peuvent être très efficaces s'ils sont conçus et mis 
en œuvre de manière appropriée. Ils peuvent limiter ainsi le nombre des requêtes devant la Cour et le 
nombre d'affaires exigeant un long examen de sa part.  

10. Plusieurs Etats membres ont également introduit un recours général (par exemple devant la Cour 
constitutionnelle) susceptible d'être utilisé pour les plaintes qui n'ont pas pu être traitées par un 
recours spécifique. Dans certains Etats membres, ce recours général peut en outre être utilisé en 
parallèle ou avant même que les autres recours juridiques aient été épuisés. Quelques Etats membres 
ajoutent l'exigence que la mesure soit contestée au motif qu'elle violerait grossièrement les droits 
constitutionnels et que des conséquences graves et irréparables pour le requérant découleraient du 
refus d'instruire une telle requête. Il convient de signaler que les Etats qui disposent d'un tel recours 
général ont tendance à avoir moins d'affaires devant la Cour.  

11. Cela étant, il appartient aux Etats membres de décider quel système est le plus à même de 
garantir la nécessaire protection des droits protégés par la Convention, en tenant compte de leurs 
traditions constitutionnelles et de leurs circonstances particulières.  

12. Quel que soit le système choisi, l'expérience actuelle montre qu'il y a encore des carences dans 
de nombreux Etats membres concernant la disponibilité et/ou l'effectivité des recours internes, avec 
comme conséquence une charge de travail supplémentaire pour la Cour.  

Recours à la suite d'un arrêt «pilote»  

13. Après qu'un arrêt de la Cour qui révèle des défaillances structurelles ou générales dans le droit ou 
la pratique de l'Etat («arrêt pilote») a été rendu et que de nombreuses requêtes concernant le même 
problème («affaires répétitives») sont pendantes ou susceptibles d'être introduites devant la Cour, 
l'Etat défendeur devrait s'assurer que les requérants potentiels disposent d'un recours effectif leur 
permettant de s'adresser à une autorité nationale compétente, recours qui pourrait être également 
utilisé par les requérants actuels. Un tel recours rapide et efficace leur permettrait d'obtenir réparation 
déjà au niveau interne, conformément au principe de subsidiarité du système de la Convention.  

14. La mise en place d'un tel recours interne pourrait également contribuer de manière significative à 
réduire la charge de travail de la Cour. Bien que l'exécution rapide de l'arrêt pilote reste essentielle 
pour résoudre le problème structurel et prévenir ainsi de futures requêtes sur la même question, il 
peut exister une catégorie de personnes qui ont déjà été affectées par ce problème avant la résolution 
de ce dernier. Pour ces personnes, l'existence d'un recours visant à garantir une réparation au niveau 
interne permettrait à la Cour de les inviter à utiliser le nouveau recours et, le cas échéant, de déclarer 
leurs requêtes irrecevables.  

15. Plusieurs options pour y parvenir sont possibles selon, entre autres, la nature du problème 
structurel en question et que la personne touchée par ce problème ait déjà introduit ou non une 
requête devant la Cour.  

16. En particulier, à la suite d'un arrêt pilote ayant relevé un problème structurel spécifique, une 
approche ad hoc pourrait par exemple être adoptée, par laquelle l'Etat concerné examinerait 
l'opportunité de mettre en place un recours spécifique ou d'élargir un recours existant par voie 
législative ou jurisprudentielle.  

17. Lors de cet examen au cas par cas, les Etats pourraient envisager, si cela s'avère opportun, la 
réouverture des procédures similaires à celles d'une affaire «pilote» ayant établi une violation de la 
Convention, afin d'épargner à la Cour d'avoir à traiter ces affaires et de fournir, le cas échéant, un 
redressement plus rapide à la personne concernée. A cet égard, les critères énumérés dans la 
Recommandation Rec. (2002)2 du Comité des Ministres pourraient servir de source d'inspiration.  

18. Lorsque de tels recours spécifiques ont été mis en place à la suite d'un arrêt pilote, les 
gouvernements devraient en informer rapidement la Cour, afin qu'elle puisse en tenir compte dans le 
traitement des affaires répétitives.  
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19. Toutefois, il ne sera pas nécessaire ou approprié de créer de nouveaux recours pour toute affaire 
dans laquelle un arrêt de la Cour a identifié un problème structurel ou de leur accorder un certain effet 
rétroactif. Dans certains cas, il peut être préférable de laisser à la Cour le soin d'examiner ces affaires, 
afin notamment d'éviter d'imposer au requérant la charge supplémentaire de devoir épuiser à nouveau 
des recours internes qui, de plus, ne pourraient voir le jour qu'après l'adoption de changements 
législatifs.  

Recours en cas d'allégation défendable de durée excessive des procédures judiciaires  

20. La question des recours effectifs est aujourd'hui d'une actualité particulière en cas d'allégations de 
durée non raisonnable des procédures, qui font l'objet d'un grand nombre de requêtes déposées 
devant la Cour. Ainsi, dans son arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000, la Cour a souligné 
l'importance de s'assurer qu'un recours effectif existe pour ces griefs, comme l'exige l'article 13 de la 
Convention. A la suite de l'impulsion donnée par la Cour dans cet arrêt, plusieurs solutions ont été 
proposées par les Etats membres afin de prévoir, dans ce domaine également, des recours effectifs 
permettant de constater la violation et d'octroyer un redressement approprié.  

Durée raisonnable des procédures  

21. De nombreux Etats membres prévoient dans leur droit interne, par différents moyens (délai 
maximal, possibilité de demander l'accélération de la procédure), que la durée de la procédure reste 
raisonnable. En matière pénale, civile et administrative, des délais maximaux sont prévus par certains 
Etats membres concernant chaque phase de la procédure. L'intégration de la Convention dans les 
systèmes juridiques des Etats membres, en particulier de la condition prévue à l'article 6 d'un procès 
dans un délai raisonnable, a renforcé et complété ces exigences de droit interne. 

 

Prévenir des retards et accélérer les procédures  

22. Si les délais légaux – notamment en matière pénale – ne sont pas respectés ou si la durée de la 
procédure est jugée déraisonnable, le droit interne de nombreux Etats membres prévoit que la 
personne concernée puisse introduire une demande d'accélération de la procédure. Si cette demande 
est accueillie, elle peut déboucher notamment sur une décision fixant un délai dans lequel le tribunal – 
ou le procureur selon le cas – doit prendre une mesure procédurale déterminée, telle que la clôture de 
l'enquête ou la fixation d'une date pour l'audience. Dans certains Etats membres, les tribunaux 
peuvent décider que la procédure doit être terminée avant une certaine date. Dans ceux ayant un 
recours général devant une cour constitutionnelle, la plainte peut être déposée, dans certaines 
circonstances, avant même que les autres recours internes aient été épuisés.  

Différentes formes de redressements  

23. Dans la plupart des Etats membres, il existe des actions indemnitaires pour réparer les durées non 
raisonnables des procédures, à l'égard de procédures en cours ou déjà terminées. Une forme de 
redressement communément pratiquée, surtout pour les affaires déjà terminées, est la compensation 
pécuniaire. Dans certains cas, le dépassement par une autorité publique des délais prescrits pour 
rendre une décision aboutit d'office à une présomption de décision favorable au requérant. Dans 
d'autres, en matière pénale, la sanction peut être plus clémente pour compenser le fait que la 
procédure pénale ait dépassé un délai raisonnable.  

Assistance facultative pour la mise en place de recours effectifs  

24. La recommandation charge le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de déployer les moyens 
nécessaires pour donner une assistance appropriée aux Etats membres qui le demanderaient, afin de 
les aider à mettre en place les recours effectifs exigés par la Convention. Il peut s'agir notamment de 
la réalisation d'études, par des experts consultants, sur les recours internes disponibles en vue 
d'améliorer l'efficacité des recours.  
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Note 1. Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, paragraphe 14.i de la Résolution no 1 
(«Mise en œuvre institutionnelle et fonctionnelle de la protection des droits de l'homme aux niveaux national et 
européen»), Section A («Améliorer la mise en œuvre de la Convention dans les Etats membres»).  
Note 2. L'article 13 se lit: «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés a 
droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale». Il convient de noter que la présente annexe ne 
contient pas d'allusion particulière aux garanties procédurales qui découlent des droits matériels garantis par la 
Convention, tels que les articles 2 et 3.  
Note 3 . Voir par exemple arrêt Conka contre la Belgique du 5 février 2002 (paragraphes 64 et ss.).  
Note 4. Arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000.  
Note 5 . Voir la Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 14 mai 2003 «Garantir l'efficacité à 
long terme de la Cour européenne des Droits de l'Homme».  
Note 6. Recommandation Rec. (2000)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou la 
réouverture de certaines affaires au niveau national à la suite des arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme, adoptée le 19 janvier 2000 lors de la 694e réunion des Délégués des Ministres.  
Note 7. Recommandation Rec. (2002)13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la publication et la 
diffusion dans les Etats membres du texte de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la 
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, adoptée le 18 décembre 2002 lors de la 822e 
réunion des Délégués des Ministres. Recommandation Rec. (2004)4du Comité des Ministres aux Etats membres 
sur la Convention européenne des Droits de l'Homme dans l'enseignement universitaire et la formation 
professionnelle, adoptée le 12 mai 2004 lors de la 114e Session du Comité des Ministres.  
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VIII.III Antti Vuolanne c. Finlande, Communication No. 265/1987, U.N. 

Doc. CCPR/C/35/D/265/1987 (1989). 

 
 

Antti Vuolanne c. Finlande, Communication No. 265/1987, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/265/1987 (1989). 
 

 
Top of Form 

 

Comité des droits de l'homme 

Trente-cinquième session 

Constatations du Comité des droits de l'homne présentées en vertu du paragraphe 4  

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif  

aux droits civils et politiques -trente-cinquième session  

 

concernant la  

communication No 265/1987  

 
Présentée par: Antti Vuolanne (représenté par un avocat) 

 

Au nom de: L'auteur 

 

Etat partie concerné: Finlande  

 

Date de la communication: 31 octobre 1987  

 

Date de la décision concernant la recevabilité: 8 juillet 1988  

 

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques,  

 

Réuni le 7 avril 1989,  

 

Ayant achevé l'examen de la communication No 265/1987 que lui a adressée M. Antti Vuolanne en vertu du 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,  

 

Tenant compte de tous les éléments d'information que lui ont communiqués par écrit l'auteur de la 

communication et l’Etat partie,  

 

Adopte le texte suivant:  

 

 

 

Constatations formulées en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif  

 

 

1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 31 octobre1937, puis nouvelle communication datée du 

25 février 1989) est un citoyen finlandais, Antti Vuolanne, âgé de 21 ans, qui réside à Pori (Finlande). M. 

Vuolanne affirme que le Gouvernement finlandais a enfreint en ce qui le concerne les dispositions des articles 2, 
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paragraphes 1 à 3, 7 et 9, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits Civils et politiques M. Vuolanne 

est représenté par un avocat.  

 

2.1 L'auteur déclare avoir commencé son service militaire le 9 juin 1987. Les obligations militaires lui ont causé 

une grave dépression nerveuse. A son retour d'un hôpital militaire, en juillet 1987, il s'est rendu compte qu'il ne 

pouvait rester dans l'infanterie. Devant l'impossibilité de s'entretenir de ses problèmes avec le commandant de 

son unité, il a décidé, le 3 juillet, de quitter sa garnison sans permission, hanté par le souvenir de son frère qui, 

environ un an plus tôt, s'était suicidé dans des circonstances analogues. Sa permission de fin de semaine devait 

commencer le 4 juillet à midi pour se terminer le 5 juillet à minuit. Le 5 juillet, il est retourné à l'hôpital militaire 

et a demandé à parler à un médecin, mais il lui a été conseillé de rejoindre sa compagnie, où il s'est présenté pour 

repartir immédiatement sans permission. Sur les conseils d'un aumônier militaire, il a réintégré son unité le 7 

juillet et, après un entretien avec un médecin, il a de nouveau été hospitalisé. Il a décidé plus tard de demander 

une affectation au service non armé et a obtenu un transfert.  

2.2 Le 14 juillet, à l'issue d'une action disciplinaire, l'auteur a été condamné à 10 jours d'emprisonnement "de 

rigueur" (réclusion au poste de garde sans service à accomplir). Il prétend qu'il n'a pas été entendu avant le 

prononcé de la sanction, rendue immédiatement exécutoire. 1 ne savait pas alors qu'il pouvait se prévaloir d'un 

recours. Au poste de garde, il a appris que la loi sur la procédure disciplinaire militaire permettait de déposer une 

"requête en révision" auprès d'un officier supérieur. L'auteur a déposé cette requête le jour même (il affirme 

avoir des éléments attestant que celle-ci n'a été enregistrée que le lendemain, 15 juillet) en faisant valoir que la  

sanction était excessive (à savoir que l'auteur avait été puni pour être parti sans autorisation pendant plus de 

quatre jours alors qu'il fallait tenir compte de sa permission de fin de semaine de 36 heures, que sa brève 

apparition à la garnison avait été considérée comme une circonstance aggravante, que le motif pour lequel il était 

parti n'avait absolument pas été pris en considération).  

2.3 L'auteur déclare qu'après le dépôt de sa requête écrite auprès de l'officier supérieur, la sanction a été 

maintenue par une décision du 17 juillet 1987, sans qu'il ait été entendu. D'après lui, la loi finlandaise ne lui offre 

plus aucun recours interne, la loi sur la procédure disciplinaire militaire interdisant expressément, en son article 

34, de faire appel d'une décision de l'officier supérieur.  

 

2.4 L'auteur décrit en détail ce qu'est, selon la loi finlandaise, la procédure disciplinaire militaire, qui est régie 

par le chapitre 45 du Code pénal de 1983. Le fait d'abandonner son unité sans permission peut entraîner, en tant 

qu'absence non autorisée, une sanction de nature disciolinaire ou une peine d'emprisonnement pouvant aller 

jusqu'à six mois. L'emprisonnement de rigueur entre dans la catégorie des sanctions disciplinaires les plus 

graves. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, sa durée ne peut dépasser 15 jours et 15 nuits. Seul le chef 

d'une compagnie ou un officier de rang supérieur est habilité à prononcer cette sanction et seul le commandant 

d'un régiment peut l'imposer pendant une période supérieure à 10 jours et 10 nuits.  

 

2.5 Lorsque l'emprisonnement de rigueur est imposé dans le cadre d'une procédure disciplinaire, il n'existe pas de 

possibilité de recours autre que devant les instances militaires. L'interdiction de recours prévue à l'article 34 1) de 

la loi précitée vaut pour les tribunaux civils (la Cour suprême en dernière instance) et les tribunaux administratifs 

(la Cour suprême administrative en dernière instance). La légalité de la sanction ne peut donc être examinée par 

un tribunal ou un autre organe judiciaire. Le seul recours disponible est la requête en révision auprès d'un officier 

supérieur. Or, affirme l'auteur, la possibilité de déposer une requête auprès soit d'une autorité militaire supérieure 

soit du médiateur parlementaire ne constitue pas un recours efficace dans le cas considéré. C'est ainsi que le 

médiateur n'a pas le pouvoir d'ordonner la libération d'une personne déjà en prison, même si une requête lui 

arrive suffisamment à temps et s'il estime que la détention est illégale.  

 

2.6 En ce qui concerne son incarcération dans la prison militaire, l'auteur considère que, "à l'évidence, la 

réclusion militaire en Finlande imposée sous forme d'emprisonnement de rigueur à l'issue d'une procédure 

disciplinaire constitue une privation de liberté "par arrestation ou détention 'au sens du paragraphe 4 de l'article 9 

du Pacte". L'auteur estime avoir été doublement puni: il a été enfermé dans une cellule de 2 mètres sur 3, à peine 

éclairée, qui n'avait qu'une minuscule fenêtre et qui avait pour seuls meubles un lit de camp, une petite table et 

une chaise. I1 n'était autorisé à quitter sa cellule que pour prendre ses repas, aller aux toilettes et prendre l'air 

(une demi-heure par jour). Il lui était interdit de parler aux autres détenus ou de faire du bruit dans sa cellule. 

L'auteur déclare avoir été maintenu dans un isolement presque complet. Par ailleurs, pour alléger sa détresse, il 
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avait entrepris d'écrire des notes personnelles sur ses relations avec des proches; une nuit, ces notes lui ont été 

subtilisées par des gardes, qui s'en sont donné lecture les uns aux autres, et ce n'est qu'après avoir demandé à 

rencontrer plusieurs autorités qu'il a pu les récupérer.  

 

2.7 Enfin, l'auteur considère qu'une mise au cachot pendant 10 jours était une sanction excessivement sévère par 

rapport au délit commis. Il fait valoir, notamment, qu'aucun cas n'a été fait des motifs de son absence temporaire 

alors que, selon lui, le Code pénal finlandais aurait offert plusieurs possibilités d'en tenir compte. I1 estime que 

la possibilité d'en appeler devant un tribunal ou une autre instance indépendante aurait produit des effets, car la 

peine aurait pu être réduite.  

 

 

3. Par sa décision du 15 mars 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a transmis la 

communication à partie, l’Etat en le priant, comme l'y autorise l'article 91 de son règlement intérieur provisoire, 

de présenter des renseignements et observations se rapportant à la question de la recevabilité de la 

communication.  

 

4. Dans les observations, en date du 28 juin 1988, qu'il a présentées en vertu de l'article 91 du règlement intérieur 

provisoire, l’Etat partie ne soulève aucune objection quant à la recevabilité de la communication et déclare, en 

particulier, que l'auteur a épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts en déposant sa requête en 

révision (tarkastuspyyntö), conformément à la loi sur la procédure disciplinaire militaire. En vertu du paragraphe 

1 de l'article 34 de cette loi, il ne peut être fait appel des décisions prises sur les requêtes en révision.  

 

5.1 Avant d'examiner une plainte, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son 

règlement intérieur provisoire, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se 

rapportant au Pacte. En l'occurrence, le Comité note que l’Etat partie n'a soulevé aucune objection quant à la 

recevabilité de la communication.  

 

5.2 Le Comité a décidé le 18 juillet 1988 que la communication était recevable. Comme l'y autorise le 

paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, il a prié l’Etat partie de présenter par écrit, dans les six mois 

suivant la date à laquelle cette décision lui serait communiquée, les explications et déclarations qui pourraient 

éclairer l'affaire, en indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il avait prises.  

 

6.1 Dans les observations qu'il a présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l’Etat 

partie explicite comme suit les dispositions de son droit interne en la matière:  

 

"Les dispositions de la procédure disciplinaire appliquée par les forces de défense finlandaises sont exposées 

dans la loi relative à la procédure disciplinaire militaire (331/83), adoptée le 25 mars 1983, et dans l'ordonnance 

969/83, adoptée le 16 décembre 1983, qui étaient l'une et l'autre en vigueur au ler janvier 1984. Ces textes 

contiennent des dispositions détaillées sur les sanctions disciplinaires, la compétence en matière de discipline, la 

manière dont doivent être traitées les affaires de cette nature et la procédure d'appel.  

 

Dans une action disciplinaire, la sanction la plus grave est l'emprisonnement 'de rigueur', au poste de garde ou en 

un autre lieu de réclusion en cachot, généralement sans qu'il y ait de service à accomplir. En ce qui concerne la 

durée de cet emprisonnement, un commandant d'unité ne peut l'imposer pour plus de cinq jours et nuits, Un 

commandant de bataillon pour plus de 10 jours et nuits et un Commandant de régiment pour plus de 15 jours et 

nuits. Avant d'imposer une sanction disciplinaire, l'officier responsable doit soumettre sa décision au conseiller 

juridique militaire afin que celui-ci rédige une déclaration.  

 

La personne qui est l'objet de la sanction peut présenter dans les trois jours une 'requête en révision 'de la 

décision prise il son encontre. Une requête se rapportant à la décision d'un commandant d'unité ou d'un 

comandant de bataillon peut être présentée à un commandant de régiment, et il peut être fait appel de la décision 

de ce dernier auprès du commandant de la Division militaire ou d'un Officier disciplinaire supérieur. Si la 
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requête en révision est traitée par un officier disciplinaire d'un grade supérieur à celui de commandant, l'affaire 

doit être présentée par un conseiller juridique.  

 

La peine de mise au cachot ne prend effet qu'après l'expiration du délai durant lequel un appel peut être engagé, 

ou après l'examen de la demande en révision, à moins que la personne concernée n'ait fait une déclaration écrite 

par laquelle elle accepte que la sanction soit immédiatement exécutée, ou lorsqu'un comandant de régiment a 

ordonné cette exécution immédiate parce qu'il le juge absolument nécessaire pour maintenir la discipline, l'ordre 

et la sécurité dans les troupes.  

 

6.2 En ce qui concerne les faits de l'affaire, l’Etat partie déclare ce qui suit: "M. Vuolanne a fait au cours de 

l'enquête préliminaire, le 8 juillet 1987, une déposition au sujet de son absence loin de son unité du 3 au 7 juillet 

1987. Le conseiller juridique militaire de la Division militaire du sud-ouest de la Finlande a communiqué le 10 

juillet 1987 sa déclaration écrite à l'officier disciplinaire.  

Le 13 juillet 1987, le commandant de l'unité a rendu sa décision, concluant que M. Vuolanne était coupable de 

s'être absenté pendant une certaine durée sans permission (Code pénal 45: 4.1 et 7:2) et lui imposant 10 jours et 

nuits de cachot.  

 

M. Vuolanne a été informé de cette décision le 14 juillet 1987. En signant l'accusé de réception, il a déclaré par 

écrit qu'il acceptait que la sanction soit immédiatement exécutée. Il a donc été mis au cachot le jour même, 14 

juillet 1987. Lorsque M. Vuolanne a été informé de la décision le concernant, il lui a également été remis copie 

du texte de celle-ci, où figuraient des instructions, énoncées clairement et sans ambiguïté, sur la manière dont il 

pouvait faire appel de cette décision en déposant une requête en révision. La requête présentée par M. Vuolanne 

le 15 juillet 1987 a été examinée sans délai par le commandant du régiment, qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu 

de modifier la sanction disciplinaire imposée.  

 

Durant leur instruction de base, tous les appelés sont informés des recours juridiques qu'ils peuvent présenter 

contre la procédure disciplinaire, y compris la requête en révision. Un livret contenant des renseignements utiles 

leur est également distribué à tous à la fin de cette période d'entraînement élémentaire."  

 

6.3 Sur la question de l'applicabilité du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte au cas examiné, l’Etat partie allègue 

ce qui suit: "Il n'appartient pas à une personne détenue à l'issue d'une action disciplinaire militaire (voir plus 

haut) de saisir un tribunal de l'affaire. Le seul recours disponible est la requête en révision. En d'autres termes, 

les autorités finlandaises considèrent que le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et 

politiques ne s'applique pas à la détention à l'issue d'une procédure militaire. Dans son observation générale 8 

(16)du 27 juillet 1982, concernant l'article 9, le Comité a eu l'occasion de préciser quels étaient les cas de 

détention visés au paragraphe 4 de l'article 9. Il a mentionné, à titre d'exemple, 'les maladies mentales, le 

vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de l'immigration, etc. '. La privation de liberté 

à l'issue d'une action disciplinaire militaire est notoirement absente de cette liste. Le point commun des cas de 

détention énumérés est la possibilité d'une détention prolongée, illimitée. En outre, dans la plupart de ces cas, la 

détention n'est pas rigoureusement réglementée mais plutôt adaptée au but recherché (guérison, par exemple), 

une plus grande discrétion étant laissée aux autorités en cause. Toutefois, la situation est entièrement différente si 

la détention fait suite à une action disciplinaire militaire: la loi prévoit alors clairement les motifs, la durée et les 

modalités de la détention. Dans les cas où les autorités militaires outrepassent les limites fixées par la loi, une 

procédure normale de recours peut être engagée. En d'autres termes, il est possible que le Comité n'ait pas inclus 

l'action disciplinaire militaire dans sa liste des différents cas de 'détention' parce qu'il s'est rendu compte de la 

différence importante qui existait entre ce type de détention et les autres sous l'angle de la nécessité de protéger 

un individu.  

 

Il est clair qu'un officier -un commandant - agit de manière judiciaire ou quasi judiciaire lorsqu'il ordonne une 

détention dans le cadre d'une action disciplinaire militaire. De même, l'examen d'une requête en révision est 

comparable à l'examen judiciaire d'un appel. Comme on l'a expliqué, les conditions et modalités d'une détention 

militaire disciplinaire sont clairement énoncées par la loi. La discrétion laissée aux autorités est 
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considérablement moindre que la discrétion observée dans certaines des affaires énumérées par le Comité. Là 

aussi, la nécessité d'un contrôle judiciaire est, sinon totalement superflue, en tout cas bien moindre pour une 

action disciplinaire militaire que pour une détention ordonnée par exemple pour cause de maladie mentale."  

 

Néanmoins, après ces considérations concernant la non-applicabilité du paragraphe 4 de l'article 9 au cas de M. 

Vuolanne, l’Etat partie signale qu'un amendement au Code de procédure disciplinaire, visant à permettre le 

recours devant un tribunal en cas de détention à l'issue d'une action disciplinaire, est en préparation.  

 

6.4 A propos des affirmations de l'auteur concernant une violation de l'article 7 du Pacte, l’Etat partie note ce qui 

suit: "M. Vuolanne prétend que le traitement auquel il a été soumis était dégradant parce qu'il constituait une 

'sanction excessivement sévère par rapport au délit commis'. Il prétend que l'officier responsable n'a pas dûment 

tenu compte des lois finlandaises relatives aux circonstances atténuantes et à la mesure des peines. Toutefois, sur 

ce point, le Comité n'est pas compétent, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, c'est-à-dire qu'il n'est pas une quatrième 

instance habilitée à examiner la conformité des mesures et décisions des autorités nationales avec la loi 

nationale. L'Etat partie fait observer en outre que 10 jours d'arrêt de rigueur ne constituent pas en soi un type de 

châtiment interdit par l'article 7; il ne s'agit pas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. On 

considère généralement que les termes 'torture', 'traitements inhumains' et '[traitements]dégradants 'utilisés à 

l'article 7 correspondent à une gradation, depuis les violations les plus graves ('torture') jusqu'aux moins graves -

mais graves néanmoins ('traitements dégradants'). Il n'est jamais clairement indiqué en quoi consiste un 

'traitement dégradant' (ou une 'peine dégradante'). Dans la pratique, les cas où le traitement a été jugé 'dégradant' 

comportaient généralement une forme de châtiment corporel. Or, M. Vuolanne ne prétend pas avoir été soumis à 

un tel châtiment. Il reste à savoir si l'incarcération de M. Vuolanne peut être considérée comme un cas de 

détention au secret constituant une violation de l'article 7 selon l'interprétation donnée par le Comité dans 

l'observation générale 7 (16). Le Comité a jugé que la réponse dépendait des circonstances. Dans le cas à l'étude, 

celles-ci montrent clairement que l'on ne peut considérer la détention de M. Vuolanne comne peine ou traitement 

dégradant. En premier lieu, la détention. de M. Vuolanne a été relativement brève (10 jours et 10 nuits)et, de 

plus, elle a été divisée en deux Périodes, de huit jours et de deux jours. En deuxième lieu, son isolement n'était 

pas total: il sortait pour prendre les repas et faire un peu d'exercice tous les jours, même s'il n'était pas autorisé à 

communiquer avec les autres détenus. En troisième lieu, il n'y avait aucun obstacle officiel à sa correspondance; 

le fait que les gardes de service ont pu manquer à leurs devoirs en lisant ses lettres ne constitue pas une violation 

de la part du Gouvernement finlandais. Bien entendu, Y. Vuolanne aurait pu se plaindre du traitement infligé par 

ses gardes. Or, il semble ne pas avoir porté plainte officiellement. Bref, on ne peut pas considérer les 

circonstances de la détention de M. Vuolanne comme un 'traitement dégradant' (ou peine dégradante)au sens de 

l'article 7 du Pacte."  

 

7.1 Dans ses observations datées du 25 février 1989, l'avocat de l'auteur affirme notamment que, si le Comité 

juge les preuves présentées par M. Vuolanne insuffisantes pour conclure à une violation de l'article 7, l'article 10 

pourrait s'appliquer. Il souligne en outre que l’Etat partie a tort d'indiquer que le comportement des gardes de M. 

Vuolanne ne relevait pas de sa responsabilité. Pour lui, ces gardes étaient des "personnes agissant dans l'exercice 

de leurs fonctions officielles" au sens du paragraphe 3 a)de l'article 2 du Pacte. Il ajoute: "I1 est vrai que M. 

Vuolanne aurait pu porter plainte contre eux au civil. Toutefois, dans sa communication, il ne décrit pas leur 

comportement comme une violation distincte du Pacte, mais plutôt comme des preuves établissant que la 

détention militaire a été imposée de façon humiliante ou dégradante. L'Etat partie semble d'ailleurs avoir accepté 

ce raisonnement: si le gouvernement avait considéré gue le comportement des gardes de M. Vuolanne était 

exceptionnel, il aurait sûrement présenté dans sa réponse des informations sur quelque enquête sur les faits. Or, 

rien n'a été fait à propos du comportement des gardes de M. Vuolanne."  

 

7.2 S'agissant du paragraphe 4 de l'article 9, l'auteur fait observer à propos des commentaires de l’Etat partie sur 

l'observation générale 8 (16) du Comité qui porte sur l'article 9, que l’Etat partie ne mentionne jamais que, selon 

cette Observation générale, le paragraphe 4 de l'article 9 "[s'applique] à toutes les personnes qui se trouvent 

privées de leur liberté par arrestation ou détention". Il ajoute:  

 

"L'incarcération militaire est une peine qui peut être ordonnée soit par un tribunal, soit à l'issue d'une action 

disciplinaire. Sa durée est comparable à celle des peines de prison les plus courtes en droit pénal normal (le 

minimum en Finlande est 14 jours) et dépasse la durée de la détention préventive acceptable selon le Pacte. Ceci 

montre qu'il n'existe pas, entre ces formes de détention, de différence fondamentale en termes de nécessité de 
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protéger l'individu. Il est vrai que la dernière phrase du paragraphe 1 de l'observation générale du Comité est 

quelque peu ambiguë. Peut-être est-ce là-dessus que se fonde l’Etat partie pour dire que le paragraphe 4 de 

l'article 9 ne s'applique pas à l'incarcération militaire. Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 2 serait applicable 

même dans ces conditions."  

 

L'auteur présente ensuite les observations suivantes pour montrer que la procédure disciplinaire finlandaise n'est 

pas conforme non plus aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2:  

 

"a) Selon l’Etat partie, dans les cas où les autorités militaires outrepassent les limites fixées par la loi, une 

procédure normale de recours peut être engagée. Cette affirmation est trompeuse. Il est absolument impossible 

qu'une personne punie d'incarcération militaire puisse porter la question de la légalité de sa peine devant un 

tribunal. Ce qu'elle peut contester en principe, c'est le comportement des autorités militaires en cause. Cela 

voudrait dire engager une procédure au civil devant un tribunal et non présenter un 'recours' quelconque. Il ne 

s'agit nullement d'une procédure 'normale' et, même si cette procédure était engagée, le tribunal ne pourrait pas 

ordonner la libération de la victime.  

 

b) Certaines autres affirmations sont également trompeuses. L'officier qui ordonne une détention et celui qui 

examine la requête en révision n'agissent pas 'à titre judiciaire ni même quasi judiciaire'. Ces officiers n'ont 

aucune formation juridique. Même les conditions les plus élémentaires d'une procédure judiciaire ne sont pas 

remplies: le demandeur n'est pas entendu et la décision finale est prise par une personne qui n'est pas 

indépendante et qui a déjà été consultée avant le châtiment. on lit par ailleurs que, lorsqu'il a été informé de la 

décision de le mettre aux arrêts de rigueur, M. Vuolanne a indiqué par écrit qu'il acceptait que la sanction soit 

immédiatement exécutée . Cette affirmation est quelque peu trompeuse car M. Vuolanne n'a signé qu'un accusé 

de réception sur un formulaire non rempli. Il est vrai que celui-ci comportait une mention imprimée en petits 

caractères selon laquelle, en signant l'accusé de réception, on acceptait que la sanction soit exécutée 

immédiatement."  

 

7.3 Quant à l'amendement proposé au Code (voir par. 6.3), M. Vuolanne fait observer que la formule proposée 

pourrait être une solution en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 9, mais non en ce qui concerne l'article 

7. Selon lui, la seule proposition acceptable à cet égard serait de modifier le Code de procédure disciplinaire de 

façon à ce qu'une partie seulement (8 ou 10 jours au maximum) soit exécutoire sous la forme d'arrêts de rigueur, 

le reste de la peine étant une détention moins rigoureuse (par exemple, avec activité de service).  

 

8. Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l'homme a 

examiné cette communication en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par les 

parties. Les faits ne sont pas contestés.  

 

9.1 L'auteur de la communication affirme qu'il y a eu des infractions aux paragraphes 1 et 3 de l'article 2, de 

l'article 7, du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article 10 du Pacte.  

 

9.2 Le Comité rappelle que l'article 7 interdit la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Il constate que la détermination de ce qui constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 7 

dépend de toutes les circonstances, par exemple la durée et les modalités du traitement considéré, ses 

conséquences physiques et mentales ainsi que le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime. Un examen 

approfondi de la communication n'a révélé aucun fait à l'appui des plaintes de l'auteur concernant la violation de 

ses droits en vertu de l'article 7. Jamais des peines ou souffrances graves, physiques ou mentales n'ont été 

infligées à M. Vuolanne par les pouvoirs publics ou à leur instigation; il ne semble pas non plus que la détention 

cellulaire qui a été imposée à l'auteur ait eu sur lui des effets physiques ou mentaux négatifs de par sa rigueur, sa 

durée et le but recherché. Il n'a pas été établi non plus que M. Vuolanne ait été humilié ou qu'il n'y ait eu atteinte 

à sa dignité, indépendamment du fait que la mesure disciplinaire qui lui a été imposée était embarrassante en soi. 

A cet égard, le Comité considère qu'une peine n'est dégradante que si l'humiliation ou l'abaissement qui en 

résulte dépasse un certain seuil et, en tout état de cause, si elle comporte des éléments qui dépassent le simple 

fait d'être privé de liberté. De plus, il considère que les faits qui lui ont été soumis ne permettent pas de dire que 
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pendant sa détention, M. Vuolanne n'a pas été traité avec l'humanité et le respect de la dignité inhérente à la 

personne humaine exigés au paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.  

 

9.3 Le Comité note que d'après l’Etat partie, le cas de M. Vuolanne ne relève pas du champ d'application du 

paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte. Il estime que, pour répondre à cette question, il faut se référer aux termes 

exacts du Pacte ainsi qu'à l'objectif recherché par celui-ci. Il note, à titre de remarque générale, que le Pacte ne 

contient aucune disposition exemptant certaines catégories de personnes de son application. Aux termes du 

paragraphe 1 de l'article 2, "les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les 

individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, 

sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de 

toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation'. Le 

caractère global de cette disposition ne permet pas de distinguer entre différentes catégories de personnes, par 

exemple les civils et les membres des forces armées, et ainsi de considérer que le Pacte serait applicable dans un 

cas mais non dans l'autre. Qui plus est, il ressort des travaux préparatoires ainsi que des observations générales 

du Comité, que le Pacte avait pour objectif de proclamer et de définir certains droits de l'homme appartenant à 

tous et de garantir la jouissance de ces droits. Il est donc clair que l'objet du Pacte n'est pas et ne doit pas être de 

définir les personnes dont les droits doivent être protégés mais de définir les droits qui doivent être garantis et la 

mesure dans laquelle ils doivent l'être. En conséquence, l'application du paragraphe 4 de l'article 9 ne peut être 

exclue dans le cas présent.  

 

9.4 Le Comité reconnaît qu'il est normal que la liberté de mouvement des personnes faisant leur service militaire 

soit soumise à certaines restrictions. Il est évident que ces restrictions ne relèvent pas du paragraphe 4 de l'article 

9. Qui plus est, le Comité reconnaît qu'une sanction ou une mesure disciplinaire qui, si elle était appliquée à un 

civil, serait considérée comme le privant de sa liberté par détention, peut être perçue différement si elle est 

imposée à un militaire. Néanmoins, une sanction ou une mesure de cet ordre peut relever du champ d'application 

du paragraphe 4 de l'article 9 si elle prend la forme de restrictions allant au-delà des impératifs militaires 

normaux et si elle place l'intéressé dans une situation qui s'écarte des conditions de vie normales dans les forces  

armées de l’Etat partie intéressé. Pour déterminer s'il en est ainsi, il faut tenir compte de toute une série de 

facteurs, tels que la nature, la durée, les effets et le mode d'exécution de la sanction ou de la mesure en question.  

 

9.5 L'exécution de la mesure disciplinaire prise contre M. Vuolanne a consisté à l'empêcher de s'acquitter de ses 

activités normales et à le forcer à rester nuit et jour pendant une période de 10 jours dans une cellule de 2 mètres 

sur 3. Il n'était autorisé à quitter sa cellule que pour prendre ses repas, aller aux toilettes et prendre l'air une demi-

heure par jour. Il lui était interdit de parler aux autres détenus ou de faire du bruit dans sa cellule. Sa 

correspondance et ses notes personnelles avaient été subtilisées. Il a purgé une peine comme le ferait un 

prisonnier. Cette peine était d'une durée non négligeable, presque aussi longue que la plus légère des peines 

d'emprisonnement prévues en droit pénal finlandais. Vu les circonstances, le Comité estime que cette détention 

cellulaire pendant 10 jours et 10 nuits se situe hors des conditions ordinaires de la vie militaire et dépasse les 

restrictions normalement pratiquées dans ce cadre. Cette sanction disciplinaire précise a abouti à un degré 

d'isolement social normalement associé à l'arrestation et à la détention au sens du paragraphe 4 de l'article 9. Elle 

doit donc être considérée comme une mesure privant une personne de sa liberté par détention au sens du 

paragraphe 4 de l'article 9. A ce propos, le Comité rappelle son observation générale No 8 (16) selon laquelle la 

plupart des dispositions de l'article 9 s'appliquent à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions 

pénales ou d'autres cas de détention liés par exemple à des maladies mentales, au vagabondage, à la toxicomanie, 

à des mesures d'éducation, au contrôle de l'immigration, etc. Le Comité ne peut accepter l'argumentation de 

l’Etat partie selon laquelle la détention prescrite dans le cadre d'une procédure disciplinaire militaire est soumise 

à des règles de droit rigoureuses, les garanties de forme et de fond énoncées au paragraphe 4 de l'article 9 étant 

donc inutiles.  

9.6 Le Comité note en outre que lorsqu'un organe ou une autorité administrative prend une décision privant une 

personne de sa liberté, le paragraphe 4 de l'article 9 oblige incontestablement l’Etat partie intéressé à permettre 

au détenu d'introduire un recours devant un tribunal. En l'espèce, peu importe que ce tribunal soit civil ou 

militaire; mais le Comité n'accepte pas l'argument de l’Etat partie suivant lequel la demande de révision par un 

officier de rang supérieur en vertu de la loi sur la procédure disciplinaire militaire, actuellement en vigueur en 

Finlande, équivaut à l'examen judiciaire d'un pourvoi en appel et suivant lequel les autorités ordonnant la 

détention exercent des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires. La procédure suivie M. Vuolanne ne peut être 

considéré comme étant un "tribunal" au sens du paragraphe 4 de l'article 9; par conséquent, les autorités de l’Etat 

partie n'ont pas rempli les obligations énoncées dans ce paragraphe.  
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9.7 Le Comité note que le paragraphe 1 de l'article 2 représente un engagement d'ordre général souscrit par les 

Etats parties, sur lequel une constatation concernant l'auteur de cette communication a été faite en ce qui 

concerne l'obligation visée par le paragraphe 4 de l'article 9. En conséquence, aucune autre constatation n'est 

requise au titre du paragraphe 1 de l'article 2.  

 

10. Le Comité des droits de l'homme, se référant au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se 

rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques, estime que la conrnunication révèle une violation du 

paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, du fait que M. Vuolanne n'a pas été en mesure d'introduire un recours devant 

un tribunal. 

 

11. En conséquence, le Comité estime que l’Etat partie est tenu de prendre des mesures efficaces pour remédier, 

conformément au paragraphe 3 a)de l'article 2, à la violation dont M. Vuolanne a été victime et de prendre des 

dispositions pour éviter toute répétition de violations de ce genre.  
 

 


