BRUSSEL,
O/REF

MINISTERIEEL BESLUIT

Verzoekschrift
Op *** ontving de Minister van Justitie het verzoekschrift van *** van ***, geboren te *** op ***, waarin hij
een vergoeding vraagt wegens de onwerkzame voorlopige hechtenis die hij heeft ondergaan van *** tot
en met ***.
Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op artikel 28, § 1 tot 3 van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding
voor onwerkzame voorlopige hechtenis waarvan het opschrift werd vervangen door artikel 48, alinea 2
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, door artikel 8 van de wet van 30
december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) en door artikel 105 van de wet
van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van gedetineerden en van het toezicht op de
gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1).
Motivering
De voorlopige hechtenis heeft meer dan acht dagen geduurd (*** dagen).

*** werd vrijgesproken door de correctionele rechtbank ***, in een vonnis van ***.

De hechtenis of de handhaving ervan was niet te wijten aan de persoonlijke gedragingen van ***.

Alle voorwaarden van artikel 28 van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis zijn vervuld. Een vergoeding moet vastgesteld worden naar billijkheid en
met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en privaat belang.

Er kan een vergoeding van *** euro per dag voor de morele schade worden toegekend voor de periode
hechtenis van *** tot en met *** (*** dagen).

Artikel 28, §2, alinea 2 van de wet van 13 maart 1973, zoals hierboven aangehaald, bepaalt dat indien
de heer *** nog lopende vrijheidsstraffen heeft, de dagen van de voorlopige hechtenis die in
aanmerking worden komen, eerst toegerekend worden op de nog lopende vrijheidsstraffen.

De vergoeding is niet dezelfde als deze bedoeld in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

DE MINISTER VAN JUSTITIE besluit:
1.

*** krijgt *** euro (*** euro per dag) als billijke morele

schadevergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis die hij onderging vanaf *** tot en met ***,
in totaal *** dagen.
2.

*** krijgt *** euro als materiële schadevergoeding voor de

onwerkzame voorlopige hechtenis.

3.

Als *** nog lopende vrijheidsstraffen heeft, worden de dagen van

de voorlopige hechtenis die in aanmerking komen, eerst toegerekend op de nog lopende
vrijheidsstraffen.

Koen GEENS

