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Dr. Matthijs de Blois1 

Wordt de nationale 
rechtsorde bedreigd 
door het EHRM?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bewaakt 
de toepassing van het Europese mensenrechtenverdrag 
in de aangesloten landen. Maar de kritiek op het Hof in 
Straatsburg zwelt aan. Naar de mate waarin de Europese 
rechter minder terughoudend optreedt, komen nationale 
grondwetten steeds meer op losse schroeven te staan. 
Of is er sprake van strijd op een ander, dieperliggend 
niveau?

them
a

Op 11 maart 2015 vond er een interessant de-
bat plaats in de Tweede Kamer over de ratifi-
catie van Protocol nr. 15 tot wijziging van het 
Europees verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM)2. Artikel 1 van dit Protocol 
wijzigt de Preambule van het EVRM. Dat is 
op zichzelf al opmerkelijk. Preambules vor-
men een inleiding op een verdrag en zij be-
vatten geen zelfstandige verplichtingen. Wel 
is het zo dat preambules volgens internatio-

naal recht gebruikt kunnen worden als  
hulpmiddel bij de interpretatie van verdrags-
verplichtingen (artikel 31 Weens Verdragen-
verdrag). De voorgestelde aanpassing van de 
Preambule luidt als volgt: 
“Bevestigend dat de Hoge Verdragsluitende 
Partijen, in overeenstemming met het begin-
sel van subsidiariteit, de primaire verant-
woordelijkheid hebben de rechten en vrijhe-
den die in dit Verdrag en de Protocollen 
daarbij zijn omschreven te waarborgen en dat 



beoogde wijziging van de Preambule van het 
EVRM alles te maken heeft met de groeiende 
kritiek op het EHRM. Dit Hof zou in zijn uit-
spraken te diep ingrijpen in de nationale 
rechtsorde van de verdragsstaten. De natio-
nale soevereiniteit zou te sterk worden aan-
getast. In het behoorlijk katholieke Italië is 
het recht nu eenmaal anders dan in het li-
bertijnse Nederland. De kritiek op het Hof is 
verwoord door vooraanstaande juristen in 
bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Bel-
gië. Lord Sumption, lid van het Supreme Court 

of the United Kingdom (de hoogste rechterlijke 
instantie in het VK) stelde in een in een le-
zing in 2013 dat het EHRM door middel van 
een in zijn ogen te ruime interpretatie de 
strekking van het EVRM uitbreidt tot zaken 
die bij de totstandkoming van dit verdrag 
nooit zijn beoogd4. Hij noemt als voorbeeld 
artikel 8 (recht op privacy) dat inmiddels vol-
gens het Hof betrekking heeft op zaken als 
de rechtspositie van buitenechtelijke kinde-
ren, immigratie, aspecten van strafopleg-
ging, abortus, homoseksualiteit, hulp bij 
zelfdoding en huurrecht, terwijl de bepaling 
ooit bedoeld was om de burger te bescher-
men tegen inbreuken op zijn bestaan door 
totalitaire staten. Het Hof rechtvaardigt zijn 
ruime interpretatie met de stelling van het 
EVRM gezien moet worden als een ‘levend 
instrument’ dat geïnterpreteerd moet wor-
den in het licht van nieuwe maatschappelij-
ke ontwikkelingen en opvattingen. Het Hof 
doet volgens Lord Sumption ten onrechte 
aan rechtsvorming, iets wat voorbehouden 
zou moeten zijn aan het nationale democra-
tische politieke proces. De toenmalige voor-
zitter van het Belgische Grondwettelijk Hof, 
Baron Marc Bossuyt, was ook heel kritisch. 
Hij merkte in een interview in de Gazet van 

Antwerpen van 11 mei 2013 op: “Het Hof wil 

zij daarbij over een  beoordelingsmarge be-
schikken, die onderworpen is aan het toe-
zicht door het Europees Hof  voor de Rechten 
van de Mens zoals opgericht in dit Verdrag,”. 
Een opmerkelijke toevoeging. Zo wordt hier 
expliciet het beginsel van de subsidiariteit ge-
formuleerd in verband met de mensenrech-
ten. We kennen dat beginsel al uit het recht 
van de Europese Unie, meer precies artikel 5 
lid 3 van het EU-Verdrag: “Krachtens het sub-
sidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de ge-
bieden die niet onder haar  exclusieve be-
voegdheid vallen, slechts op indien en voor 
zover de doelstellingen van het  overwogen 
optreden niet voldoende door de lidstaten op 
centraal, regionaal of lokaal niveau  kunnen 
worden verwezenlijkt, maar vanwege de om-
vang of de gevolgen van het overwogen  optre-
den beter door de Unie kunnen worden be-
reikt.” De gedachte achter de aanpassing van 
de Preambule van het EVRM3 is dus dat de 
mensenrechten in beginsel zaak zijn van de 
nationale rechtsorde. Als daarin deze rechten 
niet voldoende gewaarborgd kunnen worden 
is er reden voor een gang naar het Europees 
Hof voor de rechten van de mens (EHRM). De 
primaire rol van de nationale staat wordt ook 
nog eens benadrukt door de verwijzing naar 
de ‘beoordelingsmarge’ die de nationale sta-
ten hebben bij de vraag of er sprake is van een 
schending van de mensenrechten. Dit is een 
rechtstreekse verwijzing naar de door het Hof 
zelf in zijn jurisprudentie ontwikkelde doc-
trine van de ‘margin of appreciation’. Die laat 
aan de verdragsstaten ruimte bij de interpre-
tatie van de in het EVRM opgenomen mensen-
rechten, waarbij de nationale tradities een rol 
mogen spelen. 

Kritiek op het EHRM 
Het ligt voor de hand dat de door Protocol 15 
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boden tegen de systematische schendingen 
van de meest elementaire menselijke rech-
ten op een niet eerder vertoonde schaal, 
waarbij met name de Shoa (Holocaust) ge-
noemd moet worden. Een internationale 
standaard, gekoppeld aan vormen van inter-
nationaal toezicht werd nodig geacht. Dat 
betekende een belangrijke verandering in 
het licht van traditionele concepties van soe-
vereiniteit. De behandeling van eigen bur-
gers en de beoordeling daarvan was immers 
lange tijd de exclusieve bevoegdheid van de 
nationale staat. Voor wat betreft Europa 
heeft die internationale standaard en het 
daarbij behorende toezichtmechanisme 
vorm gekregen in het in 1950 tot stand geko-
men en in 1953 in werking getreden EVRM. 
Inherent aan dit verdrag is dat het een door 
de betreffende verdragsstaten vrijwillig aan-
vaarde beperking vormt van de nationale 
soevereiniteit. Het stelt immers normen met 
betrekking tot de behandeling van de eigen 
onderdanen. Het voorziet bovendien in een 
internationaal toezichtmechanisme, dat kan 
leiden tot een bindende uitspraak van het 
EHRM over de vraag of een verdragsstaat een 
van de betreffende mensenrechten heeft ge-
schonden. De verdragsstaat waar tegen de 
uitspraak zich richt, is juridisch verplicht 
daaraan uitvoering te geven. Aan zo’n uit-
spraak gaat een procedure vooraf die geïniti-
eerd kan worden door burgers en maatschap-
pelijke organisaties. Zij kunnen een 

(…) alle rechtsregels waaraan een mensen-
rechtenaspect zit onder zijn bevoegdheid 
brengen, ook al hebben de verdragsstaten dat 
niet gewild. Het Hof heeft nu vier functies op 
zich genomen, waarvan er maar één tot zijn 
kerntaak behoort. Zo gedraagt het zich nu 
eens als feitenrechter in beroep, dan weer als 
cassatierechter (in asielzaken vooral wat arti-
kel 5 betreft) door na te gaan of een verdrags-
partij haar eigen wetgeving wel correct heeft 
toegepast. Sinds het arrest Mamatkoulov is 
het nu ook nog kortgedingrechter geworden. 
Zijn eigenlijke taak is na te gaan of de natio-
nale wetgeving van een verdragsstaat en de 
gevolgde rechtsprocedures wel in overeen-
stemming zijn met het EVRM. Daarvoor is het 
Hof van Straatsburg opgericht.” Niet alleen 
vooraanstaande juristen, maar ook politici 
en politieke commentatoren geven uiting 
aan hun kritiek op het Hof. Naar aanleiding 
van een uitspraak van 6 oktober 2005, waar-
bij de Britse rechtsnorm die categorisch het 
kiesrecht onthoudt aan gevangenen in strijd 
werd geacht met artikel 3 van het Eerste Pro-
tocol bij het EVRM5, verklaarde de Britse pre-
mier Cameron in het Lagerhuis dat hij ‘physi-
cally ill’ werd bij de gedachte dat gevangenen 
zouden mogen stemmen6. In Nederland ty-
peerde politiek commentator en wetenschap-
per Thierry Baudet het Europees Hof als een 
ernstige inbreuk op de democratie7. 

Het EVRM en de nationale 
soevereiniteit
Het EVRM, is evenals tal van andere verdra-
gen op het gebied van de rechten van de 
mens, om te beginnen een antwoord op de 
verschrikkingen van het Nazi-regime. In Na-
zi-Duitsland was gebleken dar de in het nati-
onale recht (lees de Weimar Constitutie) 
verankerde mensenrechten geen waarborg 

Het Hof heeft nu vier 
functies op zich genomen, 
waarvan er maar één tot 
zijn kerntaak behoort
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stige inbreuken op de menselijke waardig-
heid, maar in toenemende mate de rechten in 
het EVRM extensief is gaan interpreteren, aan 
de hand van nieuwe opvattingen op het ge-
bied van de moraal. De mogelijkheid daartoe 
is gegeven met het feit dat de mensenrechten 
en de daarbij behorende beperkingsclausule-
ringen welhaast per definitie zijn verwoord in 
zeer algemene termen. De instantie die deze 
termen moet uitleggen en toepassen kan veel 
kanten op. Daar komt bij dat een verdrag in 
zekere zin op zichzelf staat en anders dan een 
nationale constitutie niet is ingebed in een 
kader van samenhangende aan de nationale 
tradities ontleende waarden. Een vroeg voor-
beeld van een door het Hof gegeven ruime 
interpretatie is de Tyrer zaak, waarin enkele 
tikken met een berkenroede, op het eiland 
Man, toegediend aan een tiener wegens een 
klein vergrijp, als een vernederende bestraf-
fing in de zin van artikel 3 werd gekwalifi-
ceerd10. De opstellers van het EVRM zullen in 
1950 toch echt aan andere dingen gedacht 
hebben. Het Hof heeft echter met een verwij-
zing naar het idee van het verdrag als ‘levend 
instrument’ tal van zaken met een beroep op 
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en 
opvattingen onder het verdrag gebracht. 
Daarbij worden soms ontwikkelingen in meer 
‘progressieve’ verdragsstaten opgelegd aan 
meer ‘conservatieve’ staten die partij zijn bij 
het verdrag. Aan de andere kant heeft het 
Hof, zoals in de inleiding al aangegeven, de 
doctrine van de ‘margin of appreciation’ ont-
wikkeld, die ruimte biedt aan de tradities en 
praktijken van nationale staten. Maar het is 
uiteindelijk aan het Hof zelf om uit te maken 
wat binnen die marge valt en wat niet. Het 
proselitisme-verbod dat in Griekenland, met 
een Grieks-Orthodoxe kerk staatskerk, werd 
toegepast ten aanzien van een evangelist van 

eventuele schending van een recht uit het 
verdrag aan het Hof voorleggen. Zo heeft de 
SGP een aantal jaren geleden de schending 
van haar godsdienstvrijheid en verenigings-
vrijheid, die het gevolg was van een uit-
spraak van de Hoge Raad, aan het Hof voor-
gelegd, helaas zonder succes overigens8. 

De achtergrond van de kritiek
Als de critici bezwaar maken tegen de in-
breuk op de soevereiniteit die besloten ligt in 
uitspraken van het EHRM in het algemeen, 
zou de slotsom moeten zijn dat men maar be-
ter kan streven naar de opzegging van het 
EVRM als zodanig. Kamerlid Helder diende 
daartoe op 13 maart 2013 een motie in, die 
overigens alleen de steun kreeg van de PVV en 
daarom werd verworpen9. Naar mijn indruk 
gaat het de meeste critici niet om het princi-
pe van de beperking van de soevereiniteit als 
zodanig. Zij zullen aanvaarden dat het als 
antwoord op de verschrikkingen als die van 
de Tweede Wereldoorlog nodig is dat er een 
internationale instantie is die het optreden 
van staten kan toetsen, waar het gaat om de 
bescherming van de meest fundamentele 
rechten. Het bezwaar heeft denk ik meer te 
maken met het feit dat het Hof in de loop der 
jaren zich niet heeft beperkt tot die zeer ern-

Het bezwaar heeft denk ik 
meer te maken met het feit 
dat het Hof in de loop der 
jaren het EVRM is gaan 
interpreteren aan de hand 
van nieuwe opvattingen op 
het gebied van de moraal
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siële maatschappelijke debatten over gevoeli-
ge issues, bijvoorbeeld op het gebied van sek-
sualiteit en relaties, of de behandeling van 
immigranten. Misschien heeft de onvrede ook 
te maken met het feit dat de maatschappelijke 
context van het EVRM in de 65 jaar van zijn 
bestaan dramatisch is veranderd. In het begin 
van de vijftiger jaren van de vorige eeuw was 
er grosso modo in de Europese staten die partij 
werden bij het EVRM een brede overeenstem-
ming over de belangrijkste morele standaar-
den. We kunnen zeggen dat bij alle nationale 
verschillen er een gedeelde verbondenheid 
met de waarden van de Joodse en Christelijke 
beschaving, die ook voor tal van humanisten 
gemeengoed waren. Sindsdien hebben zich 
enorme verschuivingen voorgedaan als gevolg 
van enerzijds de oprukkende secularisatie en 
anderzijds de komst van aanhangers van een 
voorheen vrijwel onbekende religie in Europa. 
Een gedeelde basisovertuiging lijkt steeds 
meer te ontbreken. De rechtspraak, van natio-
nale rechters, maar zekere ook van het Euro-
pese Hof reflecteert in toenemende mate een 
strijd tussen onverenigbare waarden, waarbij 
het machtswoord van het Hof bijna per defini-
tie controversieel is en dus kritiek oproept.

de Jehova’s getuigen, was volgens het Hof in 
strijd met artikel 9 (godsdienstvrijheid).11 De 
crucifix in de klaslokalen op de openbare 
school in het overwegend katholieke Italië 
viel binnen de ‘margin of appreciation’ en le-
verde geen strijd op met het EVRM.12 In beide 
gevallen ging het om de bescherming van het 
eigene van de nationale rechtsorde, direct ge-
relateerd aan de dominante godsdienstige 
overtuigingen in de betreffende staten. De 
uitkomsten zijn echter totaal verschillend.

Afsluitende opmerkingen
De kritiek op het EHRM focust op de kwestie 
van de inbreuk op de nationale soevereiniteit. 
Die inbreuk is op zichzelf inherent aan een 
stelsel van internationale mensenrechtenbe-
scherming, dat voorziet in bindende uitspra-
ken van een internationaal Hof. De inbreuk is 
uiteraard meer voelbaar als het Hof zich er 
niet toe beperkt de meest ernstige aantastin-
gen van de menselijke waardigheid te kwalifi-
ceren als schendingen van het EVRM, maar dit 
verdrag extensief interpreteert zodat veel 
meer zaken als een schendingen kunnen wor-
den beschouwd. Dit zal temeer het geval zijn 
als het Hof duidelijk positie kiest in controver-
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