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F.J.M. t. Verenigd Koninkrijk

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
6 november 2018, 76202/16, 
ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC007620216
(Sicilianos (President), Turković, Pejchal, 
Harutyunyan, Koskelo, Eicke, Felici)
Noot mr. C.M.S. Loven

Recht op privé- en gezinsleven. Recht op een 
eerlijk proces. Opzegging huurovereenkomst. 
Toepasselijkheid EVRM op horizontale 
verhoudingen. Proportionaliteit. 

[EVRM art. 6, 8]Noot mr. C.M.S. Loven

De klaagster in deze zaak, F.J.M., is een kwetsbare 
vrouw die kampt met psychologische- en ge-
dragsproblemen. Als gevolg van deze problemen 
is in het verleden al twee keer haar huurovereen-
komst opgezegd. Daarom besluiten de ouders 
van klaagster een huis te kopen en dit vervolgens 
aan haar te verhuren. Na drie jaar raken de ou-
ders achterop met het betalen van de hypotheek 
waarop de bank een incassobureau (‘receivers’, 
hierna: schuldeisers) inschakelt. Aanvankelijk on-
dernemen deze schuldeisers geen actie. Wanneer 
de betaalachterstanden aanhouden nemen de 
schuldeisers echter, op grond van sectie 21 van de 
Britse Housing Act 1988, het bezit van de woning 
over middels een ‘possession order’ en zeggen ze 
de huur aan klaagster op. Klaagster vecht de pos-
session order aan, waarbij zij onder meer aan-
voert dat deze inbreuk maakt op art. 8 EVRM van-
wege de disproportionaliteit van de maatregel. In 
een rapport stelt de behandelend psychiater dat 
het voor klaagster bijzonder moeilijk zal zijn om 
alternatieve huisvesting te vinden en daarom het 
risico bestaat dat zij dakloos wordt. Daarnaast zou 
de stress gepaard gaande met een uitzetting een 
negatief effect hebben op haar geestelijke ge-
zondheid. Ondanks dit rapport kennen de nationa-
le rechters de possession order toe. De reden 
hiervoor is dat zij zichzelf niet bevoegd achten de 
maatregel aan een individuele proportionali-
teitstoets te onderwerpen nu de wederpartij een 
private partij is. Op deze private partij rusten geen 
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verplichtingen onder art. 8 EVRM. Bovendien zou 
de proportionaliteitstoets al door de wetgever zijn 
gemaakt. Het feit dat de wetgeving voorziet in een 
opzegtermijn van twee maanden zou hier een il-
lustratie van zijn.
Voor het EHRM klaagt F.J.M. over een schending 
van art. 6 en art. 8 EVRM op grond van het feit dat 
de nationale rechters de possession order niet 
aan een proportionaliteitstoets hebben onderwor-
pen. Daarnaast stelt klaagster dat de possession 
order in het licht van de omstandigheden dispro-
portioneel was. Het Hof benadrukt dat het verlie-
zen van een woning de meest extreme vorm is 
van een inbreuk op het recht op respect voor de 
woning. Volgens eerdere rechtspraak heeft daar-
om iedereen in beginsel het recht om de proporti-
onaliteit van een uitzettingsmaatregel door een 
onafhankelijke rechter te laten toetsen in het licht 
van art. 8 EVRM. Tegelijkertijd haalt het Hof de 
zaak Vrzić aan (Vrzić t. Kroatië, EHRM 12 juli 2016, 
nr. 43777/13, 
ECLI:CE:ECHR:2016:0712JUD004377713, «EHRC» 
2016/216) waarin het voor de eerste keer heeft 
overwogen dat dit uitgangspunt niet automatisch 
van toepassing is op zaken waarin de andere par-
tij een private partij is. In deze gevallen kan het 
ook voldoende zijn dat wetgeving voorziet in de 
situatie. Het Hof bevestigt deze lijn in deze zaak. 
Meer specifiek overweegt het Hof dat de partijen 
vrijwillig een private contractuele verhouding zijn 
aangegaan en dat deze verhouding wordt geregu-
leerd door nationale wetgeving waarin is meege-
nomen hoe de EVRM-rechten moeten worden 
beschermd. Wanneer de nationale rechters deze 
afweging terzijde zouden kunnen stellen met een 
belangenafweging in het individuele geval, zou 
dit in feite betekenen dat het EVRM direct af-
dwingbaar is in horizontale geschillen. In dat ge-
val zou inbreuk worden gemaakt op de contractu-
ele rechten en verplichtingen die partijen vrijelijk 
zijn aangegaan. Bovendien zijn in de Britse Hou-
sing Act 1988 de toepasselijke EVRM-rechten al 
tegen elkaar afgewogen en voorziet de Britse 
Housing Act 1980 in een hardheidsclausule. De 
rechter is daarom niet verplicht de proportionali-
teit van de possession order te toetsen. Het Hof 
verklaart de klacht dan ook kennelijk ongegrond.

F.J.M.
tegen
Verenigd Koninkrijk

De volledige uitspraak is te raadplegen op
opmaat.sdu.nl.

NOOT

1. De F.J.M-beslissing gaat over de opzegging
van een private huurovereenkomst en daarmee
het dreigende verlies van een woning. Het EHRM
heeft herhaaldelijk geoordeeld dat het verliezen
van een woning de meest extreme vorm is van
een inbreuk op het recht op respect voor de wo-
ning en dat daarom iedereen die zijn woning
dreigt te verliezen het recht heeft om de proporti-
onaliteit van de uitzettingsmaatregel door een
onafhankelijke rechter te laten toetsen in het licht
van art. 8 EVRM (McCann t. Verenigd Koninkrijk,
EHRM 13 mei 2008, nr. 19009/04,
ECLI:CE:ECHR:2008:0513JUD001900904, «EHRC»
2008/83, par. 50; Kay e.a. t. Verenigd Koninkrijk,
EHRM 21 september 2010, nr. 37341/06,
ECLI:CE:ECHR:2010:0921JUD003734106, par. 68;
Winterstein t. Frankrijk, EHRM 17 oktober 2013,
nr. 27013/07,
ECLI:CE:ECHR:2013:1017JUD002701307, «EHRC»
2014/31 m.nt. Henrard, par. 148). De beslissing in
de F.J.M.-zaak bevestigt echter de Vrzić-uitspraak
waarin het Hof oordeelde dat dit uitganspunt niet
automatisch geldt wanneer de verhuurder of
schuldeiser een private partij is (Vrzić t. Kroatië,
EHRM 12 juli 2016, nr. 43777/13,
ECLI:CE:ECHR:2016:0712JUD004377713, «EHRC»
2016/216). In deze annotatie wordt deze afwijking
van het uitgangspunt nader beschouwd, waarbij
ook wordt ingegaan op het verschil dat hiermee
wordt gecreëerd tussen verticale en horizontale
verhoudingen en op de duidelijke grenzen die
het Hof hiermee stelt aan indirecte horizontale
werking via rechterlijke toetsing. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan de vraag hoe deze
uitspraak zich verhoudt tot eerdere uitspraken
waarin het Hof juist een ruime toepassing heeft
gegeven aan indirecte horizontale werking via
rechterlijke toetsing.
2. De ernst van het verliezen van een woning
speelt in onderhavige zaak in het bijzonder, nu
F.J.M. een kwetsbare vrouw is. Zij kampt met
psychologische- en gedragsproblemen, wat er in
het verleden onder meer toe heeft geleid dat
twee keer haar huurcontract is opgezegd. Nu ge-
beurt dit voor een derde keer, maar ditmaal niet
vanwege de problemen die zij veroorzaakt, maar
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als gevolg van het feit dat de verhuurders, de ou-
ders van F.J.M., achterop raken met de hypo-
theekverplichtingen. Daarop nemen de schuldei-
sers (de zogenaamde ‘receivers’; een soort 
incassobureau) het bezit van de woning over en 
zeggen zij de huur aan F.J.M. op. Deze receivers 
zijn een private partij. Dit maakt deze zaak anders 
dan de zaken waarin het centrale uitgangspunt is 
geformuleerd dat iedereen die zijn woning dreigt 
te verliezen het recht heeft om de proportionali-
teit van de uitzettingsmaatregel door een onaf-
hankelijke rechter te laten toetsen in het licht van 
art. 8 EVRM. In bijvoorbeeld McCann was de ge-
meente de eigenaar van de woning waar klager 
uit was gezet en hoewel in Brežec het uitgangs-
punt werd toegepast in een zaak waar klager uit 
huis werd gezet door een private partij, speelde 
ook daar mee dat de woning lange tijd in handen 
was geweest van de overheid (Brežec t. Kroatië, 
EHRM 18 juli 2013, nr. 7177/10, 
ECLI:CE:ECHR:2013:0718JUD000717710, par. 48). 
Daardoor kon worden aangenomen dat het uit-
gangspunt in ieder geval gold in zaken waarin de 
overheid een directe rol speelde, maar onduide-
lijk was of dat ook zo zou zijn in zaken waarin de 
overheid in feite geen rol speelt. In Vrzić (reeds 
aangehaald) heeft het Hof daarover uitsluitsel 
gegeven. In deze zaak hadden klagers hun huis 
gebruikt als onderpand voor een lening. Toen zij 
vervolgens hun betalingsverplichtingen niet nak-
wamen, verkochten de schuldeisers de woning 
en vorderden zij bij de rechtbank een uitzettings-
bevel. Dat het Hof deze zaak onderscheidt van de 
eerdere zaken komt duidelijk naar voren in de 
overweging van het Hof dat ‘in all those cases ... 
the applicants were living in State-owned or so-
cially-owned flats and an important aspect of fin-
ding a violation was the fact that there was no 
other private interest at stake…’ (Vrzić, reeds 
aangehaald, par. 66). Dit was voor het Hof reden 
om te concluderen dat het recht op een proporti-
onaliteitstoets door een onafhankelijke rechter 
niet automatisch van toepassing is op zaken 
waarin het twee private partijen betreft. In deze 
gevallen kan het voldoende zijn dat de belangen-
afweging verdisconteerd is in wetgeving die oog 
heeft voor het beschermen van de EVRM-rechten 
van de betrokken partijen (Vrzić, reeds aange-
haald, par. 67).
3. De Vrzić-uitspraak wordt door het Hof beves-
tigd in de F.J.M.-beslissing. Dit betekent dat het
Hof de Britse rechters gelijk geeft in hun oordeel

dat zij de proportionaliteit van de uitzettings-
maatregel niet hoefden te beoordelen omdat het 
een geschil tussen twee private partijen betrof 
(F.J.M., par. 45). Voor het bereiken van deze con-
clusie acht het Hof van bijzonder belang dat de 
partijen, net als in Vrzić, vrijwillig een contractue-
le verhouding zouden zijn aangegaan. Deze con-
tractuele verhouding wordt bovendien geregu-
leerd door wetgeving waarin de in het geding 
zijnde EVRM-rechten (art. 8 EVRM en art. 1 EP) al 
tegen elkaar zouden zijn afgewogen (F.J.M., par. 
42). Dit is ook precies waar het Britse Hoogge-
rechtshof in onderhavige zaak op had gewezen 
(McDonald, Brits Hooggerechtshof 15 juni 2016, 
[2016] UKSC 28, par. 40). In het vinden van een 
evenwicht tussen art. 8 EVRM en art. 1 EP heeft 
de wetgever van doorslaggevend belang geacht 
dat het algemeen belang, het stimuleren van de 
private huursector, het beste kon worden ge-
diend door contractuele zekerheid en consisten-
tie in de toepassing van de wet. Wanneer de 
rechter een proportionaliteitstoets in het indivi-
duele geval zou uitvoeren, zou dit leiden tot 
rechtsonzekerheid en zou dus de bedoeling van 
de wetgever worden doorkruist (McDonald, 
reeds aangehaald, par. 40 en 43) (F.J.M., par. 43). 
Dit is echter niet de enige reden waarom het Hof 
een proportionaliteitstoets problematisch acht. 
Het Hof overweegt ook dat ‘if the domestic 
courts could override the balance struck by the 
legislation in such a case, the Convention would 
be directly enforceable between private citizens 
so as to alter the contractual rights and obligati-
ons that they had freely entered into’ (F.J.M., par. 
42) (zie voor een vergelijkbare redenering ook
McDonald, reeds aangehaald, par. 41).
4. Met de F.J.M.-beslissing stelt het Hof dus expli-
ciet grenzen aan indirecte horizontale werking
via rechterlijke toetsing. Tegelijkertijd creëert het
hiermee een duidelijk verschil tussen horizontale
en verticale rechtsverhoudingen als het gaat om
de toepasselijkheid van het EVRM. Meer speci-
fiek gaat het dan om een verschil tussen private
en sociale huurders. Waar sociale huurders bij
een uitzettingsmaatregel recht hebben op een
proportionaliteitstoets door een onafhankelijke
rechter, hebben particuliere huurders dit niet. Het
is de vraag of het verschil dat op deze manier ge-
creëerd wordt tussen horizontale en verticale
verhoudingen wenselijk en gerechtvaardigd is
(zie ook Benito Sánchez, ‘F.J.M. v. the United
Kingdom: Judicial review of the proportionality
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of an eviction in private rental housing’, Stras-
bourg Observers 15 januari 2019, <https://stras-
bourgobservers.
com/2019/01/15/f-j-m-v-the-united-kingdom-judi-
cial-review-of-the-proportionality-of-an-evicti-
on-in-private-rental-housing/>). Juist een zaak als 
de onderhavige, waarin de huurster een kwets-
baar persoon is, illustreert het belang van het 
toetsen van de proportionaliteit van een uitzet-
tingsmaatrel door een rechter. Dat geldt ook 
wanneer de waarborging van de toepasselijke 
EVRM-rechten al in de wetgeving verdisconteerd 
zou zijn en de wetgeving voorziet in een hard-
heidsclausule. In het laatste geval zou de propor-
tionaliteitstoets mogelijk zelfs kunnen worden 
ingepast in de toepassing van de hardheidsclau-
sule. Tot slot is ook interessant dat het Hof in za-
ken waar het ging om het verplichten van een 
proportionaliteitstoets in verticale verhoudingen 
heeft benadrukt dat een proportionaliteitstoets 
geen serieuze gevolgen zal hebben voor het 
functioneren van het systeem, omdat in het 
grootste deel van de zaken de proportionaliteit 
van de maatregel snel zal kunnen worden afge-
daan en dat slechts in een zeer beperkt aantal ge-
vallen de proportionaliteitstoets tot een andere 
uitkomst zal leiden (McCann, reeds aangehaald, 
par. 54). Deze overweging zou net zo goed kun-
nen worden gebruikt om de stelling dat het ver-
plichten van een proportionaliteitstoets in hori-
zontale verhoudingen negatieve gevolgen heeft 
voor de rechtszekerheid te weerleggen. Het is 
dan ook de vraag of het wel of niet verplichten 
van een proportionaliteitstoets niet beter afhan-
kelijk kan worden gesteld van de vraag of het 
een bijzondere, kwetsbare situatie betreft in 
plaats van de aard van het geschil (horizontaal of 
verticaal).
5. De tweede vraag die deze zaak oproept, is hoe
de beslissing zich verhoudt tot eerdere zaken
waarin het Hof juist wel een beoordeling door de
nationale rechter heeft gevraagd in horizontale
verhoudingen. Khurshid Mustafa en Tarzibachi is
hier de meest relevante uitspraak, omdat deze
zaak ook een private verhuurder-huurder-relatie
betrof (Khurshid Mustafa en Tarzibachi t. Zweden,
EHRM 16 december 2008, nr. 23883/06,
ECLI:CE:ECHR:2008:1216JUD002388306, «EHRC»
2009/17 m.nt. Gerards, AB 2009/286 m.nt. Bark-
huysen en Van Emmerik, NTM/NJCM-bull. 2009,
p. 893 m.nt. Verhey). Dit keer had de verhuurder
de huurovereenkomst beëindigd, omdat de huur-

ders de huurovereenkomst zouden hebben ge-
schonden door een schotelantenne aan hun wo-
ning te bevestigen met het doel 
televisieprogramma’s in het Arabisch en Farsi te 
ontvangen. Voor het EHRM klaagden de huurders 
dat de bekrachtiging van de opzegging van de 
huurovereenkomst hun recht op toegang tot in-
formatie als beschermd door art. 10 EVRM had 
geschonden. Deze klacht moest in de ogen van 
de Zweedse overheid niet-ontvankelijk worden 
verklaard, omdat het een geschil tussen twee pri-
vate partijen betrof. Het Hof overwoog echter dat 
‘[a]dmittedly, the Court is not in theory required 
to settle disputes of a purely private nature. That 
being said, in exercising the European supervisi-
on incumbent on it, it cannot remain passive 
where a national court’s interpretation of a legal 
act, be it a testamentary disposition, a private 
contract, a public document, a statutory provisi-
on or an administrative practice appears unrea-
sonable, arbitrary, discriminatory or, more 
broadly, inconsistent with the principles under-
lying the Convention’ (Khurshid Mustafa en Tarzi-
bachi, reeds aangehaald, par. 33) en ‘[in] effect, 
the applicants’ eviction was the result of the 
court’s ruling’ (Khurshid Mustafa en Tarzibachi, 
reeds aangehaald, par. 34). Vervolgens oordeelde 
het Hof dat de Zweedse rechters het belang van 
klagers in het ontvangen van buitenlandse televi-
sie-uitzendingen zwaarder hadden moeten laten 
wegen bij de bekrachtiging van de opzegging 
van de huurovereenkomst (Khurshid Mustafa en 
Tarzibachi, reeds aangehaald, par. 36-50). Via de 
weg van het toetsen van het handelen van de 
nationale rechter geeft het Hof in deze zaak dus 
een zekere indirecte horizontale werking aan het 
EVRM. Deze aanpak vormde een bevestiging van 
de lijn die het Hof in Pla en Puncernau reeds had 
ingezet (Pla en Puncernau t. Andorra, EHRM 
13 juli 2004, nr. 69498/01, 
ECLI:CE:ECHR:2004:0713JUD006949801, «EHRC» 
2004/87 m.nt. Brems, NJ 2005/508 m.nt. De 
Boer). Door ook bij een geschil over de uitleg van 
een testamentaire bepaling het handelen van de 
nationale rechter te toetsen, had het Hof in Pla en 
Puncernau namelijk duidelijk gemaakt dat indi-
recte horizontale werking van het EVRM een rui-
mere toepassing vindt dan alleen privaatrechte-
lijke smaadzaken en familierechtelijke kwesties 
(zie voor een toepassing in dit soort zaken bij-
voorbeeld Von Hannover no. 1 en 2 t. Duitsland, 
EHRM 24 juni 2004, nr. 59320/00, 
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ECLI:CE:ECHR:2004:0624JUD005932000, «EHRC» 
2004/79 m.nt. Gerards en EHRM 7 februari 2012 
(GK), nr. 40660/08 en 60641/07, 
ECLI:CE:ECHR:2012:0207JUD004066008, «EHRC» 
2012/72 m.nt. De Lange en Gerards en Odièvre t. 
Frankrijk, EHRM 13 februari 2003 (GK), nr. 
42326/98, 
ECLI:CE:ECHR:2003:0213JUD004232698, «EHRC» 
2003/29 m.nt. Janssen). Deze door het Hof inge-
zette lijn is behoorlijk wat kritiek ten deel geval-
len, die er in het kort op neer komt dat op deze 
manier alle privaatrechtelijke transacties onder 
toezicht van het EHRM kunnen komen te vallen. 
Dit zou op zijn beurt desastreuze gevolgen heb-
ben voor privaatrechtelijke uitganspunten als 
partijautonomie en contractvrijheid (zie bijv. R.S. 
Kay, ‘The European Convention on Human 
Rights and the Control of Private Law’, European 
Human Rights Law Review 2005, p. 466-479 en 
O. Cherednychenko, ‘Toward the Control of Priva-
te Acts by the European Court of Human Rights?’,
13 Maastricht Journal of European and Compara-
tive Law 2 (2006), p. 195-218).
6. De F.J.M.-beslissing roept de vraag op of het
Hof zich deze kritiek heeft aangetrokken. In F.J.M
kent het Hof namelijk bijzonder veel waarde toe
aan het feit dat het ging om een contractuele ver-
houding die partijen vrijwillig zouden zijn aange-
gaan. Los van de vraag of de contractuele ver-
houding hier daadwerkelijk als vrijwillig
geclassificeerd kan worden, is het de vraag hoe
dit oordeel zich verhoudt tot bijvoorbeeld dat in
Khurshid Mustafa en Tarzibachi, waar het toch
ook ging om een vrijwillig aangegane contractu-
ele verhouding. In dit licht had het dan ook niet
misstaan wanneer het Hof had verwezen naar
deze zaak en had geëxpliciteerd hoe de twee za-
ken zich tot elkaar verhouden. Daarnaast kan, net
als het Hof in Khurshid Mustafa en Tarzibachi
deed, voor F.J.M. worden betoogd dat de natio-
nale rechter met zijn uitspraak de uitzettings-
maatregel heeft bekrachtigd, waardoor het niet
meer een puur privaatrechtelijk geschil betrof.
Een dergelijke aanpak zou ook meer in lijn zijn
geweest met de aanpak van het VN-Comité inza-
ke economische, sociale en culturele rechten
(CESCR). Volgens het Comité rust op de staat al-
tijd de verplichting om ervoor te zorgen dat een
uitzettingsmaatregel niet in strijd is met art. 11
(recht op behoorlijke levensstandaard) van het
Internationaal Verdrag inzake economische, soci-
ale en culturele rechten (IVESCR), ook wanneer

het een geschil tussen twee privaten partijen be-
treft. In de praktijk betekent dit dat ook in een ho-
rizontale verhouding de rechter de gevolgen van 
een uitzettingsmaatregel moet wegen (Ben Djazia 
e.a. t. Spanje, CESCR 21 juli 2017,
E/C.12/61/D/5/2015, par.14.1-14.2 e.v.).
7. Naast het verschil dat in de F.J.M-beslissing
wordt gecreëerd tussen verticale en horizontale
verhoudingen in uithuiszettingszaken, verschilt
de aanpak van het Hof dus ook van eerdere uit-
spraken met betrekking tot soortgelijke en ander-
soortige contractuele verhoudingen doordat het
Hof in deze zaak expliciet grenzen stelt aan indi-
recte horizontale werking via rechterlijke toet-
sing. Dit laatste schept onduidelijkheid over de
precieze houding van het EHRM ten opzichte van
indirecte horizontale werking van het EVRM. De
toekomst zal dus moeten uitwijzen of deze beslis-
sing zich beperkt tot het specifieke karakter van
het F.J.M-geschil of dat het EHRM zich de kritiek
op eerdere uitspraken heeft aangetrokken en zich
in het algemeen minder wil uitspreken over (in
oorsprong) puur privaatrechtelijke geschillen.
Daarmee is deze beslissing dus zeker niet alleen
een bevestiging van Vrzić, maar mogelijk ook het
begin van een nieuwe lijn in de rechtspraak van
het EHRM.

mr. C.M.S. Loven
Promovenda bij het Montaigne Centrum voor 
Rechtsstaat en Rechtspleging, Universiteit 
Utrecht

result.indd   146 2019-02-25   9:41:09




