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Woord vooraf

Waar verschillende rechters rechtspreken, be
staat de kans dat het recht verschillend wordt 
uitgelegd. Dat ‘het bewaken van de rechtseen
heid’ een van de twee kerntaken van de Hoge 
Raad is, laat zien dat eenvormige rechtsinter
pretatie leeft binnen de Nederlandse rechts
orde. Niet alleen binnen rechtsgebieden – 
denk bijvoorbeeld aan het bestuursrecht, met 
een algemene bestuursrechter en verschil
lende gespecialiseerde bestuursrechters – 
maar ook tussen verschillende rechtsgebieden 
hebben de onderwerpen rechtseenheid en 
rechtsverscheidenheid de aandacht.1 Naast 
deze ‘nationale’ rechtsverscheidenheid spelen 
ook internationalisering en europeanisering 
een rol. In de ‘multilevel legal order’ inter
acteren nationale, Europese en internationale 
rechtspraak doorlopend met elkaar.2 

Een voorbeeld van (potentiële) rechts
verscheidenheid op Europees niveau is het 
verschil tussen het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden (EVRM) van de Raad van Europa 
en het Handvest voor de Grondrechten van 
de Europese Unie. Beide werken rechtstreeks 
door – het een via artikel 93 Grondwet, het 
ander via de directe werking van het Unie
recht. Het EVRM en het Handvest worden 
door een andere rechter gehandhaafd. Dit 
kan leiden tot een verschillende interpre

tatie van dezelfde grondrechten. Hoewel de 
verdragsstaten en de beide Europese rechters 
rechtseenheid nastreven, is enige rechtsver
scheidenheid onvermijdelijk en nuttig (want 
bijvoorbeeld aanleiding tot discussie). Aan de 
andere kant kunnen we ons afvragen of we 
niet steeds zoveel mogelijk zouden moeten 
streven naar rechtseenheid. 

De Rode draad staat in het eerste halfjaar 
van 2018 in het teken van deze en andere 
vraagstukken die betrekking hebben op 
rechtseenheid.3 In dit nummer zal Leonie 
Huijbers aftrappen met een bijdrage over pro
cedurele toetsing door het EHRM. Huijbers 
beschrijft de spanning tussen het eenduidig 
uitleggen van het EVRM enerzijds en het res
pecteren van culturele en maatschappelijke 
verschillen tussen staten anderzijds. Ze gaat 
in op de ‘procedurele trend’ als alternatief 
voor de ‘margin of appreciation’doctrine. Door 
middel van de procedurele toetsing bewerk
stelligt het EVRM een zekere procedurele 
eenheid in de verdragsstaten.

Verder blijft in deze Rode draad uiteraard 
de rechtseenheid in de meergelaagde rechts
orde niet onbesproken. Ook is er aandacht 
voor de wenselijkheid van rechtsverscheiden
heid en komt het belang van een Europees 
‘Awb’ aan bod. Ook de vraag of het EHRM 
rechtseenheid als expliciet doel hanteert of 
dat de rechtseenheid een min of meer toeval
lig gevolg is van zijn taak als verdragsuitleg
ger zal aan de orde komen. 

De redactie hoopt u de komende maanden 
stof tot nadenken te bieden. We wensen u veel 
leesplezier.
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