
De strafuitvoeringsrechtbank kent de strafuitvoerings-

modaliteit toe wanneer zij vaststelt dat alle wettelijke

voorwaarden zijn vervuld en indien de veroordeelde

zich akkoord verklaart met de opgelegde voorwaarden

(art. 54). In het licht van het hier besproken arrest,

kunnen we vaststellen dat, wat de levenslange gevan-

genisstraffen (en ook de overige gevangenisstraffen)

betreft, deze wet voldoet aan de door art. 3 EVRM

gestelde voorwaarden van een de jure en de facto re-

duceerbare straf. In tegenstelling tot Cyprus, waar de

voorlopige invrijheidstelling deel uitmaakte van de

prerogatieven van de president, heeft de levenslang (en

andere) veroordeelde in België de waarborg dat tot het

einde van zijn straf, hierover geoordeeld wordt door

een strafuitvoeringsrechtbank, die deel uitmaakt van de

rechterlijke macht (art. 635 Ger. W.). Bovendien val-

len, luidens de besproken rechtspraak, de strafuitvoe-

ringsmodaliteiten vervat in de wet van 17 mei 2006,

niet onder de voorwaarden gesteld aan een «straf» in

de zin van art. 7 EVRM, zodat het beperken of uit-

sluiten van de voorlopige invrijheidstelling voor feiten

die dateren van vóór de inwerkingtreding van een

hypothetisch daartoe strekkende wet, in theorie al-

thans, mogelijk zou zijn. Dan nog zou het Europees

Hof voor de Rechten van de Mens kunnen oordelen

dat de «kwaliteit van de wet» onvoldoende precies is,

want op dit punt blijft het hier besproken arrest

enigszins dubbelzinnig.

(Kafkaris t/ Cyprus)

(Elektronische vindplaats: http://www.echr.coe.int/

echr/).

Cathy Van Vyve

E.H.R.M. 12 februari 2008

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van

meningsuiting – Overheidspersoneel – Tuchtrecht –

Plichtenleer – Strafmaat

1. De zaak Guja t/ Moldavië is de eerste waarin het

Hof werd geconfronteerd met een ambtenaar die in-

terne informatie publiek maakte (§ 72). Nieuw is met

name dat de vertrouwelijke informatie niet werd gelekt

door de gebruikelijke waakhond van de democratie, de

pers (E.H.R.M., Stoll t/ Zwitserland, 10 december

2007), maar door een staatsmedewerker, op wiens

schouders een verplichting tot loyauteit, discretie en

terughoudendheid rust. Het Hof moet dan ook over-

gaan tot een grondige afweging tussen de vrijheid van

meningsuiting van een openbaar ambtenaar en de

verplichtingen eigen aan zijn statuut.

2. De verzoeker was persverantwoordelijke bij het

parket-generaal van Chisinau. In het raam van de

uitoefening van zijn ambt kreeg hij kennis van twee

brieven waaruit bleek dat vanuit politieke hoek druk

werd uitgeoefend op het openbaar ministerie. Met de

intentie deze wanpraktijken aan de kaak te stellen,

stuurde hij die brieven door aan de pers, waarop hij

werd ontslagen.

3. Allereerst oordeelt het Hof dat de vrijheid van

meningsuiting zich uitstrekt tot de werkplaats en te-

vens gewaarborgd is voor openbare ambtenaren (§ 70).

Het bevestigt vervolgens dat het ontslag wegens het

publiek maken van bepaalde documenten een inmen-

ging vormt in de vrijheid van meningsuiting. Die in-

menging is geregeld bij wet, aangezien het intern re-

glement van het parket erin voorziet (§§ 57-58) (zie

hierover ook: D. Voorhoof, «Art. 10. Vrijheid van

meningsuiting», in Y. Haeck en J. Vande Lanotte

(red.), Handboek E.V.R.M., II, Antwerpen, Intersentia,

2004, 969-976). Het Hof was eveneens bereid te ac-

cepteren dat de inmenging een legitiem doel diende,

namelijk het voorkomen dat vertrouwelijke informatie

vrijkwam (§ 59).

De cruciale vraag is bijgevolg of het ontslag van Guja

kan worden beschouwd als noodzakelijk in een de-

mocratische samenleving, m.a.w. of de overheids-

inmenging beantwoordt aan een dwingende maat-

schappelijke behoefte, of ze pertinent is om die

doelstelling te bereiken en of ze er evenredig mee is

(§ 68). Het Hof wijst eerst op de plichten en verant-

woordelijkheden die zijn verbonden aan de uitoefening

van het recht op vrijheid van meningsuiting: het zet de

plicht tot loyauteit, discretie en terughoudendheid, die

inherent zijn aan het beroep van ambtenaar, uiteen

(§§ 70-71) (E.H.R.M., Vogt t/ Duitsland, 26 september

1995, § 53, en E.H.R.M., Ahmed e.a. t/ Verenigd Ko-

ninkrijk, 2 september 1998, § 55). Het voegt hier

evenwel meteen aan toe dat het signaleren van on-

wettig gedrag of wangedrag op de werkplaats door een

ambtenaar of een werknemer in de publieke sector in

sommige omstandigheden bescherming dient te ge-

nieten (§ 72). Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen

zijn indien de ambtenaar de enige persoon is die op de

hoogte is van wat er zich op de werkvloer afspeelt en

dus best geplaatst is om het publiek te alarmeren. Gelet

op zijn discretieverplichting is het hem echter slechts

toegestaan de klokken te luiden, indien hij geen gehoor

vindt bij zijn diensthoofd of een andere bevoegde

overheid of orgaan (§ 73). Die instanties dienen im-

mers het eerste aanspreekpunt te zijn.

Aan de hand van een aantal criteria tracht het Hof in

de voorliggende zaak het vage concept «noodzakelijk in

een democratische samenleving» te concretiseren en

nadere invulling te geven. Zo zal het peilen naar het

belang dat het publiek heeft bij het bekendmaken van
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dergelijke informatie. Dat belang kan zo groot zijn dat

het zelfs de vertrouwelijkheidsplicht kan overtreffen

(§ 74 in fine). Een tweede factor waarmee het Hof

rekening houdt, is de authenticiteit van de onthulde

informatie. Voor zover dit mogelijk is, dient de in-

formatie immers op haar accuraatheid en betrouw-

baarheid getoetst te worden (§ 75). Ten derde kijkt het

Hof ook naar het respectieve gewicht van de schade die

aan de betrokken overheid wordt toegebracht door

bekendmaking van de interne informatie en het belang

dat de publieke opinie bij die bekendmaking heeft

(§ 76). Als vierde element speelt het motief dat

schuilgaat achter het mededelen van de informatie een

belangrijke rol: handelen dat wordt ingegeven door

persoonlijke grieven van de lekkende ambtenaar of

door de verwachting van een persoonlijk voordeel,

zoals geldgewin, kan niet op een verregaande be-

scherming rekenen (§ 77). Ten slotte zal het Hof na-

gaan of de opgelegde straf evenredig is (§ 78).

Toegepast op de voorliggende zaak concludeert het

Hof dat de beperking van Guja’s vrijheid om in-

lichtingen en informatie door te geven niet nood-

zakelijk was in een democratische samenleving. Gelet

op de omstandigheden acht het Hof het verantwoord

dat de verzoeker de informatie openbaar maakte, zelfs

aan een krant of een tijdschrift. Er stond hem immers

geen valabel alternatief ter beschikking om de wan-

praktijken te melden. Omdat de wetgeving in Moldavië

hierover het stilzwijgen bewaarde, kon hij zijn be-

zorgdheid enkel uiten aan zijn oversten. De procureur-

generaal was ook op de hoogte, maar hij gaf geen blijk

van enig voornemen om hieraan iets te veranderen; hij

leek integendeel te bezwijken onder de druk die op het

parket werd uitgeoefend (§ 82). De brieven die door

Guja werden gelekt, leverden hiervan het bewijs en

hadden derhalve betrekking op een aangelegenheid van

groot publiek belang, zodat de uiting ervan een bij-

zondere bescherming genoot. Het thema was boven-

dien zeer actueel, omdat de president van Moldavië net

een campagne had gelanceerd ter bestrijding van cor-

ruptie en politieke beı̈nvloeding, welke campagne op

ruime mediabelangstelling kon rekenen. Het Hof ver-

wijst tevens naar rapporten van ngo’s die de teloorgang

van de scheiding der machten en het gebrek aan

rechterlijke onafhankelijkheid in Moldavië reeds aan

de kaak hadden gesteld (§ 87).

Voorts stelt het Hof dat het van belang is het ver-

trouwen in de onafhankelijkheid en de politieke neu-

traliteit van de vervolgende overheden te bestendigen.

Nog belangrijker, aldus het Hof, is het om informatie

bekend te maken die de onredelijke druk uitgeoefend

op het parket duidelijk maakt. Het vrije debat over

thema’s die het publiek aanbelangen is immers essen-

tieel in een democratische samenleving, en het publiek

mag niet ontmoedigd worden om zijn opinie hierover

te uiten (§ 91). Het Hof twijfelt niet aan de au-

thenticiteit van de briefwisseling en de goede trouw

van de verzoeker. Niettemin blijkt dat hem de zwaarst

mogelijke sanctie werd opgelegd, namelijk het ontslag

(§ 95; zie ook: E.H.R.M., Vogt t/ Duitsland, 26 sep-

tember 1995). Een dergelijke maatregel zou een

«chilling effect» kunnen hebben: het zou ambtenaren

ervan weerhouden melding te maken van wan-

toestanden uit vrees voor ontslag (in dezelfde zin:

E.H.R.M., Cumpana en Mazare t/ Roemenië, 17 de-

cember 2004; zie ook: K. Lemmens, «Se taire par peur:

l’effet dissuasif de la responsabilité civile sur la liberté

d’expression», A&M 2005, 32-40). Om die reden stelt

de grote kamer unaniem de schending van art. 10

E.V.R.M. vast.

4. Met het Hof kan worden besloten dat een de-

mocratische samenleving die wordt gekenmerkt door

openheid er niet bij gebaat is dat ambtenaren die van

ernstige wantoestanden op de hoogte zijn en die niet

terecht kunnen bij hun oversten of enige andere con-

trolerende instantie, verplicht zouden zijn het stil-

zwijgen te bewaren (zie ook: J. Velaers, De beperkingen

van de vrijheid van meningsuiting, Antwerpen, Maklu,

1991, p. 654, nr. 745).

5. Wat de invloed van dit arrest voor Belgische

(politie)ambtenaren betreft, rijst de vraag of er in

België (in tegenstelling tot Moldavië) wel wetgevende

instanties bestaan waar betrokken ambtenaren terecht

kunnen alvorens naar de pers te stappen. Deze vraag

dient bevestigend beantwoord te worden. Zo bepaalt

het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 dat

een personeelslid dat in de uitoefening van zijn ambt

onregelmatigheden vaststelt, zijn lijnmanager onver-

wijld op de hoogte brengt. Indien betrokkene echter

vermoedt of vaststelt dat zijn lijnmanager hem zal

verhinderen om misdrijven bekend te maken, kan hij

de procureur des Konings hiervan in kennis stellen.

Daarnaast kent Vlaanderen het Vlaams Om-

budsdecreet van 7 juli 1998, gewijzigd bij het decreet

van 7 mei 2004, dat bepaalt dat elk personeelslid ver-

bonden aan een administratieve overheid bij de

Vlaamse ombudsdienst melding kan doen van een

nalatigheid, misbruik of misdrijf. Ter uitvoering van

dit decreet werden twee protocollen uitgevaardigd:

1) het protocol tot regeling en bescherming van

klokkenluiders van 4 juli 2007 en 2) het protocol van

samenwerking tussen de interne audit van de Vlaamse

administratie en de Vlaamse ombudsdienst van 16-

17 mei 2006.

Meer specifiek voor (politie)ambtenaren bestaat de

mogelijkheid om wantoestanden te rapporteren aan de

Algemene Inspectie van de federale en de lokale politie

en aan een extern controleorgaan, het Vast Comité van

toezicht op politiediensten (Comité P). Een dergelijke

klacht kan worden ingediend zonder dat hiertoe
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machtiging moet worden gevraagd aan de chef of

hiërarchisch meerdere.

6. In theorie kunnen ambtenaren die wantoestanden

rapporteren, zich beroepen op de bescherming die het

Hof in het arrest inzake Guja t/ Moldavië noodzakelijk

acht. Of zij ook daadwerkelijk deze bescherming kun-

nen genieten, is natuurlijk een andere vraag. Mochten

de beschikbare rapporteringsmogelijkheden niet effi-

ciënt blijken, dan kan het besproken arrest ook in een

Belgische context een belangrijke rol spelen.

(Guja t/ Moldavië)

(Elektronische vindplaats: http://www.echr.coe.int/

echr).

Michelle Daelemans

E.H.R.M. 15 februari 2008

Rechten van de mens – Recht op een billijke

schadevergoeding – Onredelijke termijn – Billijke

genoegdoening – Vergoeding van immateriële schade

– Invloed van klacht ingediend door grote groep

personen

1. Met dit arrest preciseert de grote kamer de mo-

gelijkheden tot schadevergoeding voor immateriële

schade als bepaald in art. 41 E.V.R.M. bij de vaststel-

ling van een schending van het recht op een proces

binnen een redelijke termijn. Centraal staat de vraag of

het aantal indieners van de klacht een criterium kan

zijn om de schadevergoeding te bepalen. De gevestigde

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van

de Mens erkende een dergelijk criterium niet. De grote

kamer wijkt met dit arrest af van deze rechtspraak. De

soortgelijke beslissing van de grote kamer in het arrest-

Kakamoukas op dezelfde dag, doet vermoeden dat deze

afwijking van de vorige rechtspraak weldoordacht was

(E.H.R.M., Kakamoukas e.a. t/ Griekenland van 15 fe-

bruari 2008).

2. In 1994 startten 91 artsen een administratief-

rechtelijke procedure tegen de beslissingen van het

openbaar ziekenhuis waar zij tewerkgesteld werden om

hen geen overwerkvergoeding uit te betalen. Deze

procedure voerden zij in eigen naam, maar gezamen-

lijk. Slechts in 2003 stelde het hoogste Griekse be-

stuursrechtelijke gerechtshof hen in het gelijk. Tegen

deze lange proceduregang trokken de artsen naar het

Europese Hof voor de Rechten van de Mens, wederom

in eigen naam, maar gezamenlijk. De eerste kamer

stelde een schending van art. 6 E.V.R.M. vast op grond

van de onredelijk lange termijn. Deze bevinding werd

in beroep unaniem bevestigd door de grote kamer. Het

punt van discussie was echter de berekening van de

schadevergoeding door de eerste kamer voor de im-

materiële schade geleden door de artsen. Immers, de

toekenning van het bedrag aan bijna alle artsen in-

dividueel leidde tot een zeer hoog totaal bedrag aan

schadevergoeding voor de Griekse Staat, namelijk meer

dan 630.000 euro plus mogelijke belastingen op dit

bedrag.

3. De grote kamer bevestigde dat art. 41 E.V.R.M. de

toekenning van een schadevergoeding toelaat voor

immateriële schade. Het Hof benadrukte dat immate-

riële schade ook kan volgen uit schendingen van het

redelijke termijnvereiste. Om de omvang van de

schadevergoeding te bepalen keek het Hof naar de

stress, het ongemak en de onzekerheid die gepaard

gaan met dergelijke lange procedures (§ 27). De grote

kamer benadrukte dat art. 41 E.V.R.M. een zekere

marge laat aan het Hof om te bepalen of de schade-

vergoeding billijk («just») en noodzakelijk is («ne-

cessary»). Daarbij keek het Hof naar de vergoedingen

die het eerder had toegekend in soortgelijke zaken

(§ 32). In principe begroot het Hof het bedrag van de

schadevergoeding op basis van de immateriële schade

die geleden is door elk individu apart. In deze zaak

voegde de grote kamer echter een nieuw criterium toe

om de grootte van dit bedrag te berekenen bij schen-

dingen van het redelijke termijnvereiste, namelijk het

aantal klagers in de zaak (§ 29). De grote kamer oor-

deelde dat een groep klagers die besluiten om op de-

zelfde feitelijke en juridische basis een geding in te

leiden, de voor- en nadelen van een dergelijke ge-

zamenlijke procedure dienen te delen. Het Hof ver-

noemde onder andere het gezamenlijk dragen van de

kosten voor een advocaat en procedures als een

voordeel. Van de andere kant merkte de grote kamer

op dat bij dergelijke gezamenlijke zaken de individuele

klagers een gerechtigde hogere verwachting hebben dat

de Staat de zaak efficiënt afhandelt.

4. De grote kamer ging na of er elementen in de zaak

aanwezig waren die een beperking van de schadeloos-

stelling zouden rechtvaardigen. Het Hof stelde vast dat

het feit dat 91 klagers een gezamenlijke actie hadden

ondernomen en dat dit aantal geen invloed had op de

basisprocedure in de lidstaat, zijnde het verkrijgen van

een vernietiging van de gecontesteerde beslissing, ge-

gronde redenen waren om de individuele schadeloos-

stelling te verminderen (§ 34). Het feit dat de indieners

reeds voor de administratieve rechtbanken een scha-

deloosstelling hadden gevraagd en dat het totale te-

ruggeëiste bedrag van iedere indiener substantieel was,

rechtvaardigde dan weer een redelijke schadeloosstel-

ling (§ 35). De grote kamer besloot dat de onredelijke

termijn van de procedures ontegensprekelijk om een

schadeloosstelling voor immateriële schade vroeg.

Voor de vaststelling van dit bedrag dienden het aantal

klagers, de aard van de vastgestelde schending, de vo-

rige rechtspraak op dit punt en de belangen in het spel

in overweging genomen te worden. Met het oog op het
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