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Hoofdstuk 1 – Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Sinds de inwerkingtreding van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: 

EVRM) in 1953 is het systeem van het EVRM aangehaald als één van de meest effectieve 

mechanismen waarmee internationale mensenrechten worden beschermd.1 Het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) biedt voor individuen de mogelijkheid om, na 

uitputting van alle nationale rechtsmiddelen, bij het Hof mogelijke schendingen van de 

verdragsrechten door een verdragsstaat te laten beoordelen.2 Het grote succes van het EHRM- 

en EVRM-systeem blijkt uit het feit dat het EHRM per jaar tussen de 40.000 en 60.000 

klachten ontvangt.3 Dit geeft aan dat individuen vertrouwen hebben in de mogelijkheid van 

het Hof om bescherming te bieden buiten hun nationale rechtssysteem en dat hij in staat is om 

bij verdragsschendingen tot een passend oordeel te komen. Het grote aantal zaken bij het 

EHRM laat tevens een wijdverbreide institutionalisering van democratie en mensenrechten 

zien. Tegelijkertijd duidt dit erop dat zich op het continent Europa nog steeds tal van 

mensenrechtenproblemen voordoen, waarvan vele schendingen van het EVRM. Sommige van 

deze schendingen zijn zeer land specifiek, terwijl andere zoals met betrekking tot klimaat- en 

migratieproblematiek transnationaal zijn. Ondanks het feit dat het EHRM zeer succesvol en 

effectief te noemen is, heeft het grote succes van dit systeem ook een keerzijde. Een rapport 

uit 2018 wordt deze werkdruk opnieuw bevestigd door het gegeven dat bij het Hof in 2018 

43100 klachten terecht kwamen en ‘slechts’ 2738 uitspraken werden gedaan.4 Dit wordt nog 

aangevuld met een opgehoopte werklast van het Hof uit eerdere jaren. De effectiviteit van het 

Hof is hiermee onder druk komen te staan waardoor het Hof, en daarmee het 

conventiesysteem, minder in staat is om actuele mensenrechtenproblemen aan te pakken. De 

rol en het vermogen van de verdragsstaten om zelf te voorzien in bescherming van de 

verdragsrechten, is derhalve nog belangrijker gebleken. Los van het feit dat de cijfers een 

positieve boodschap ten aanzien van de rol van het EHRM weerspiegelen, is ook altijd kritiek 

geuit op het EHRM door de betrokken verdragsstaten. Een vaak gehoord kritiekpunt is dat het 

Hof zich als ‘vierde instantie’ zou gedragen en hierdoor niet meer voldoende bezig zou zijn 

met principiële, ernstige mensenrechtenschendingen. 5  Onder andere deze kritiek, en de 

werklast bij het EHRM hebben ertoe geleid dat er al enige tijd sprake is van onrust in de 

gelederen van het EHRM.  

 Als gevolg van de grote werklast, de onrust en de kritiek is er in de afgelopen 

decennia veel nagedacht over de wijze waarop de verdragsrechten op nationaal niveau het 

best kunnen worden nageleefd en tevens op welke wijze de effectiviteit en de rol die het 

EHRM als supranationaal mensenrechtenhof speelt, het best kan worden ingekleed. Dit 

proces van nadenken over mogelijke hervormingen bij het EHRM is al begin 2000 te 

bespeuren.6 In 2012, met de Brighton Declaration, hebben verschillende regeringsleiders zich 

hier uitdrukkelijk over gebogen. Dit resulteerde in de ‘High Level Conference’ waarin de 

regeringsleiders niet alleen hun genoegen lieten blijken over het EHRM- en EVRM-systeem, 

maar ook tot uitdrukking lieten komen dat zij de effectiviteit van dit belangrijke 

                                                 
1 Bates 2010, p. 1-2. 
2 Artikel 34 EVRM. 
3 EHRM 2019, p. 4. 
4 EHRM 2019, p. 4.  
5 Spijkerboer 2012, p. 254.  
6 Zo blijkt uit een Ministerial Conference on Human Rights in november 2000, CM (2000) 172.  
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supranationale Hof wilden verbeteren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot meerdere aanvullende 

protocollen bij het EVRM. Protocol 15 bevat een aantal procedurele wijzigingen die beogen 

om de effectiviteit bij het EHRM te verbeteren. 7  Bovendien codificeert dit protocol de 

beroemde en beruchte margin of appreciation doctrine (hierna: margin) en de subsidiaire rol 

van het EHRM. Aanvullend bij dit protocol beoogt het optionele Protocol 16 deze subsidiaire 

rol te institutionaliseren door het mogelijk te maken voor de hoogste nationale rechterlijke 

instanties om adviesvragen te stellen ten aanzien van de interpretatie en toepassing van 

verdragsrechten.8 Het voornaamste doel van Protocol 16 is om de belangrijke rol die de 

verdragsstaten spelen in het afstemmen van nationale rechtsontwikkeling met die van de 

rechtspraak van het EHRM te versterken door een procedure mogelijk te maken waarbij de 

hoogste nationale rechters een dialoog kunnen aangaan met het EHRM.9 De wens is dat dit 

protocol ervoor zal zorgen dat nationale rechterlijke instanties op die wijze in een eerder 

stadium weten hoe zij tot correcte toepassing van het EVRM kunnen komen.  

 

Het proces naar deze hervormingen toe heeft veel voeten in aarde gehad. Een verklaring voor 

dit moeizame proces heeft te maken met de bijzondere positie die het EHRM- en het EVRM-

systeem innemen. Het EHRM fungeert als laatste redmiddel voor individuen om de rechten 

zoals die door het EVRM gewaarborgd worden op nationaal niveau voldoende te waarborgen. 

Het EHRM neemt hierbij, zo blijkt uit verschillende verdragsbepalingen en de wijzen waarop 

het Hof tot uitspraken komt, een subsidiaire rol in. Deze subsidiaire rol vormt een 

onderliggend fundament van het EVRM-systeem. Eén van de bekende wijzen waarop het Hof 

uitdrukking geeft aan zijn subsidiaire rol is middels de beroemde margin. De margin heeft het 

Hof voor het eerst erkend in de Belgische Taalzaak in 1968.10 In deze uitspraak heeft het Hof 

duidelijk gemaakt dat de margin het Hof bij uitstek de gelegenheid geeft om zijn subsidiaire 

positie in te kleden. Sindsdien heeft het Hof de margin gebruikt om de redelijkheid van 

beperkingen op verdragsrechten, doorgevoerd door verdragsstaten, te beoordelen. Toch heeft 

de eerder genoemde kritiek die geuit wordt op het Hof juist betrekking op de wijze waarop 

het Hof uitdrukking geeft aan zijn subsidiaire rol. In plaats van teveel een eigen oordeel aan 

de verdragsstaten op te dringen zou veeleer een dialoog tot stand moeten worden gebracht om 

zo de subsidiaire rol van het Hof te bewerkstelligen en te bewaken.11 Een duidelijk voorbeeld 

van een ‘dialoog’ tussen het EHRM en de nationale rechter was te zien in de zaak Al-

Khawaja en Tahery, waarbij het EHRM reageerde op een uitspraak die het Britse Supreme 

Court had gedaan in de zaak R. V. Horncastle.12 De behoefte aan een dialoog tussen het 

EHRM en de nationale rechterlijke instanties en daarmee een versterking van de subsidiaire 

rol van het Hof naast de ‘tool’ van de margin, was al voor de zaak Al Khawaja en Tahery 

gesignaleerd in het kader van het nadenken over hervormingen binnen het EVRM- en EHRM 

systeem. Toen in 2006 door het Comité van Ministers een Groep van Wijzen werd opgericht 

die nader moesten onderzoeken hoe de werklast bij het EHRM verminderd kon worden, werd 

in een daaropvolgend rapport van de Groep al een aanbeveling gedaan waarin de 

                                                 
7 Protocol No. 15.  
8 Artikel 1 lid 1 Protocol No. 16.  
9 CDDH, Report Containing elements to contribute to the evaluation of the effects of Protocol No. 14 

to the Convention and the implementation of the Interlaken and Izmir Declarations on the Court’s 

situation, Straatsburg 30 november 2012, CDDH(2012)R76,  Appendix V,  par. B. 3. 
10 EHRM 23 juli 1968, nr. 1474/62, Series A, Vol. 6, (Belgische Taalzaak). 
11 EHRM 2011, p. 8.  
12 EHRM 15 december 2011, nrs. 26766/05 en 22228/06, (Al-Khawaja en Tahery).  
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samenwerking tussen het EHRM en de nationale rechters tot uitdrukking kwam. 13  In de 

slotverklaringen van de conferenties in Interlaken, Izmir en Brighton, die in het kader van de 

‘High Level Conferences’ zijn gehouden, is de primaire verantwoordelijkheid van nationale 

rechterlijke instanties opnieuw benadrukt door het principe van subsidiariteit te noemen.14  

 Tegelijkertijd bleek ook steeds dat deze subsidiaire rol, die een belangrijk element 

vormde in het nadenken over nodige hervormingen binnen het EHRM- en EVRM-systeem, 

ook steeds een heikel punt. Discussies over de rol en de wijze waarop deze rol het best 

geïnstitutionaliseerd kon worden hebben uiteindelijk geresulteerd in concrete eindproducten 

zoals Protocol 15 en 16. De bijzondere subsidiaire rol van het EHRM, die deels ongrijpbaar is 

door de positie van het EHRM en de wijze waarop het Hof hieraan gestalte geeft en zal geven 

met deze procedurele mogelijkheid die Protocol 16 biedt, heeft de aanleiding gevormd voor 

het schrijven van deze scriptie.  

 

1.2 Onderzoeksvraag en plan van behandeling 

Zoals hiervoor al aangehaald is de subsidiaire rol die het EHRM inneemt een ingewikkelde. 

Enerzijds dient de rol van het EHRM een terughoudende te zijn, waarbij het Hof nationale 

diversiteit dient te respecteren. Anderzijds heeft het EHRM ook een taak om een zekere 

rechtseenheid te bewerkstelligen teneinde de bescherming van de verdragsrechten te 

bewerkstelligen. De onduidelijkheid omtrent deze gecompliceerde rol heeft het Hof deels te 

danken aan de wijze waarop hij de afgelopen jaren zijn uitspraken heeft vormgegeven. De 

margin is zoals gezegd een wijze waarop het Hof invulling geeft aan zijn subsidiaire rol. Uit 

de rechtspraak van het Hof blijkt dat het Hof de margin als een belangrijke ‘tool’ gebruikt om 

te invloedrijke inmenging in nationale aangelegenheden te voorkomen. Juist nu de subsidiaire 

rol van het Hof zo duidelijk verankerd ligt in Protocol 15 en zelfs geïnstitutionaliseerd wordt 

door een nieuwe proceduremogelijkheid bij het EHRM met Protocol 16, leidt dit ertoe dat de 

onduidelijkheid rondom de subsidiaire rol van het Hof nog meer vragen oproept.  

 

In deze scriptie zal de volgende vraag daarom centraal staan: 

  

 

Hoe verhoudt de nieuwe advisory opinion procedure bij het EHRM zich tot de subsidiaire rol 

die het Hof toekomt, en wat zijn de mogelijke kansen en knelpunten hierbij? 

 

 

Met het schrijven van deze scriptie wordt beoogd om te bezien hoe de subsidiaire rol van het 

Hof in de nieuwe procedure die Protocol 16 in het leven roept, gestalte zal krijgen en zal 

worden vormgegeven. Om tot meer helderheid rondom deze vraag te komen wordt allereerst, 

in hoofdstuk 2 beoogd om de ontwikkeling naar Protocol 16 beter te in kaart te brengen. 

Bovendien wordt met dit hoofdstuk beoogd om de bijzondere positie die het Hof de afgelopen 

decennia heeft ingenomen en inneemt beter te plaatsen. In hoofdstuk 3 zal nader in worden 

gegaan op de subsidiaire rol die het Hof op dit moment inneemt. Hierbij zal onder andere 

worden beschreven hoe het Hof deze rol nu inkleedt en hoe de margin uitdrukking geeft aan 

de subsidiaire rol van het Hof. De subsidiaire rol van het Hof staat met het bindende Protocol 

                                                 
13  Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, 15 november 2006,  

CM(2006)203, par. 135. De Group of Wise Persons is ingesteld naar aanleiding van een Actieplan dat 

regeringleiders hadden aanvaard tijdens een Top in Warschau in mei 2005. 
14 Brighton Declaration, 20 april 2012, par. 12. 
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15 nu als zodanig verankerd.15 Zoals eerder aangegeven beoogt het optionele Protocol 16 dit 

beginsel te institutionaliseren door het tot stand brengen van een dialoog tussen het EHRM en 

de hoogste nationale rechters. Om een eerste indruk te krijgen van de wijze waarop het Hof 

zich in de eerste advisory opinion procedure heeft opgesteld, zal vervolgens in hoofdstuk 4 

een eerste korte analyse worden gemaakt van de eerste advisory opinion zoals die door het 

EHRM op 10 april 2019 is gegeven in een Franse zaak.  In hoofdstuk 5 wordt tot slot beoogd 

om enkele signaleringen die in hoofdstuk 4 zijn gedaan nader uit te diepen. Met het oog op 

eventuele spanningen die zich in de nieuwe advisory opinion procedure kunnen voordoen zal 

tevens in dit hoofdstuk gekeken worden hoe respectievelijk het EHRM en de hoogste 

nationale rechterlijke instanties kunnen omspringen met deze nieuwe proceduremogelijkheid 

bij het EHRM. 

1.3 Onderzoeksmethode 

Om de centrale hoofdvraag in deze scriptie te beantwoorden heb ik allereerst gebruik gemaakt 

van enkele primaire bronnen. Hierbij kan gedacht worden aan de explanatory reports bij de 

verschillende aanvullende protocollen bij het EVRM, Opinion of the Court on Draft Protocol 

No. 16, Rules of the Court en de Guidelines bij Protocol 16. Daarnaast zijn meerdere interne 

rapporten ter voorbereiding van de aanvullende protocollen bij het EVRM, vergaderstukken 

en verslagen van de conferenties die in het kader van de ontwikkelingen binnen het EHRM- 

en EVRM-systeem zijn gehouden, gebruikt. Daarnaast is gebruik gemaakt van meerdere 

secundaire bronnen die geraadpleegd zijn via de (online)bibliotheek van de Universiteit 

Leiden. Op deze wijze heb ik wetenschappelijke artikelen, blogs en boeken gevonden die 

allemaal op een eigen wijze licht wierpen op het onderwerp dat in deze scriptie centraal staat. 

Tevens heb ik ten tijde van het schrijven van het eerste hoofdstuk van deze scriptie, waarin ik 

de ontwikkeling naar Protocol 16 toe in kaart breng, een gesprek gehad met Martin Kuijer, 

wiens expertise ligt op het gebied van de rechten van de mens.16 Kuijer is nauw betrokken 

geweest bij de hervormingen bij het EHRM. Ten aanzien van Protocol 16 werd hij, zo gaf hij 

aan in zijn speech op het gezamenlijk symposium van de hoogste gerechten over Protocol 16 

bij het EVRM, door de voormalig ambassadrice van Nederland voorgesteld als “le ‘père’ du 

Protocol 16”. 17  Nadat de idee van een advisory opinion procedure besproken was op 

ambtelijk niveau in 2008 kwam er een werkgroep tot stand die over een mogelijke tekst 

omtrent dit onderwerp moest gaan nadenken. Kuijer en een Noors lid hebben zich toen 

gebogen over de voorbereiding van een paper over dit onderwerp voor een volgende 

bijeenkomst. In het kader van de ontwikkeling die ik in hoofdstuk 1 van deze scriptie 

beschrijf en tevens verdere elementen over de subsidiaire rol van het EHRM heb ik veel 

informatie kunnen putten uit dit gesprek.  

 

                                                 
15 Protocol No. 15.  
16 Martin Kuijer (1972) is juridisch adviseur van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie 

en plaatsvervangend lid van de Venice Commission. In 2004 werd hij benoemd tot hoogleraar 

mensenrechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 2006 treedt hij op als 

verbindingsofficier namens de Nederlandse regering voor het Europees Comité ter voorkoming van 

foltering (CPT) en in 2007 werd hij tevens benoemd tot rechter plaatsvervanger bij het Hof in Arhnem.  
17 Speech Kuijer Den Haag 18 april 2019 op het Gezamenlijk symposium van de hoogste gerechten 

over Protocol 16 EVRM. 
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Hoofdstuk 2 – De weg naar Protocol 16, ‘een kat met negen levens’18 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling naar Protocol 16 centraal. Om deze ontwikkeling te 

duiden binnen het kader van de Raad van Europa te plaatsen, zal in paragraaf 2.2.1 allereerst 

kort en bondig de ontstaansgeschiedenis van het EVRM en het daarbij behorende EHRM 

geschetst worden. In paragraaf 2.2.2  zal vervolgens de algemene rol van het EHRM worden 

besproken alvorens in paragraaf 2.3 en de daaropvolgende paragraven de aanloop en 

ontwikkeling naar Protocol 16 bij het EVRM zelf worden belicht. Dit hoofdstuk zal besloten 

worden met een paragraaf (2.4) die gewijd is aan de inhoud en doelen van Protocol 16. 

2.2 Het EVRM 

2.2.1 Een korte ontstaansgeschiedenis van het EVRM en het EHRM 

Het EVRM is na de Tweede Wereldoorlog, binnen het kader van de Raad van Europa, tot 

stand gekomen.19 De zetelplaats van de Raad van Europa is gelegen in Straatsburg. Binnen de 

Raad van Europa zijn er een aantal hoofdorganen die belangrijke taken vervullen. Het Comité 

van Ministers bestaat uit de vertegenwoordigers van regeringen van de verschillende 

lidstaten.20 Daarnaast kent de Raad een Parlementaire Vergadering waarin leden zitten die 

afkomstig zijn uit de nationale parlementen. Aan het hoofd van de Raad staat de Secretaris-

Generaal.  

Het hoofddoel van de oprichting van het EVRM was om de verschrikkelijke 

gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog niet nogmaals in de vorm van een Derde 

Wereldoorlog te laten voorkomen. 21  Het bevorderen van de rechtsstaatgedachte en het 

garanderen van mensenrechten waren hierbij de fundamentele doelstellingen van de Raad. 

Door de jaren heen is het aantal ondertekenaars van het EVRM gegroeid tot 47 

verdragsstaten. Naast het EVRM zijn inmiddels aanbevelingen en resoluties van het Comité 

van Ministers bijgekomen die ook gezaghebbend zijn, nu zij binnen het Comité door alle 

lidstaten zijn aanvaard. Deze aanbevelingen en resoluties spelen een belangrijke rol in de 

rechtsontwikkeling van bestaande beginselen. Bovendien is inmiddels gebleken dat het 

EHRM deze aanbevelingen en resoluties gebruikt bij de uitleg en toepassing van de rechten 

uit het verdrag.22 Het verdrag, zoals dat uiteindelijk op 4 november 1950 is ondertekend, is 

inmiddels aangevuld met verschillende protocollen waarin zowel materiële rechten en 

vrijheden (protocollen 1, 4, 6, 7, 12 en 13) als ook procedurele aanvullingen en wijzigingen 

zijn opgenomen. Deze ‘aanbouw’ en verrijkingen aan het EVRM hebben uiteindelijk allemaal 

ten doel om de missie die ten grondslag ligt aan het EVRM, namelijk een geharmoniseerde 

versterking van fundamentele rechten en vrijheden in Europa, te bevorderen en te verzekeren. 

Een kerngedachte hierbij is dat de effectieve democratieën van de afzonderlijke lidstaten in 

combinatie met de hierboven ‘hangende’ geharmoniseerde bescherming van de fundamentele 

                                                 
18 Zo vatte Marin Kuijer het proces naar de totstandkoming van Protocol 16 kort samen in het gesprek 

dat ik met hem in het kader van deze scriptie voerde op 16 mei 2019. 
19 Klerk 1995, p. 9 e.v. 
20 Barkhuysen en Van Emmerik 2017, p. 4. 
21 Over het ontstaan van de Raad van Europa zijn o.a. relevant: Klerk 1995, p. 9 e.v. en Lawson & 

Myjer 2000, p. 3-21.  
22 Alkema 1999, p. 50-51.  
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mensenrechten uiteindelijk vrede en veiligheid zullen waarborgen en bevorderen. Met de 

komst van het Elfde, Veertiende, Vijftiende en Zestiende Protocol wordt beoogd om deze 

doelstellingen middels een effectieve procedures te bewerkstelligen. Het Elfde protocol bevat 

bijvoorbeeld een aanpassing van de internationale toezichtprocedure met betrekking tot het 

EVRM.23 Andere grote en recente ontwikkelingen betreffen het Veertiende, Vijftiende en 

Zestiende Protocol. Alvorens op de recente ontwikkelingen bij het EHRM in te gaan, zal eerst 

kort worden ingegaan op de taakopvatting en positie van het EHRM. 

2.2.2 De rol van het EHRM 

De hoofdzakelijke taak en rol die het EHRM bekleedt is gelegen in het garanderen dat de 

verdragspartijen de verdragsrechten eerbiedigen.24 In eerste instantie is het aan de nationale 

instanties om de verdragsrechten te garanderen en beschermen. Dit principe wordt 

belichaamd door de subsidiariteitsgedachte.25  Deze controlerende taak wordt allereerst en 

vooral uitgeoefend door de mogelijkheid van het individuele klachtrecht bij het EHRM 

(artikel 34 EVRM). Daarnaast hebben ook staten een klachtrecht ten aanzien van vermeende 

schendingen door andere verdragsstaten (artikel 33 EVRM) en tot slot kan het Hof benaderd 

worden om advies te geven aan het Comité van Ministers (artikel 47 EVRM). Vooral het 

individuele klachtrecht is vandaag de dag het voornaamste beschermingsmechanisme van het 

Hof. Met deze mogelijkheid kan het Hof in een individuele zaak een uitspraak doen over een 

vermeende schending van een verdragsrecht en bovendien aangeven op welke wijze een 

schending door een verdragsstaat vermeden kan worden. Als gevolg van de impact die de 

rechtspraak van het EHRM op de nationale rechtsordes lijkt te hebben wordt de laatste jaren 

ook wel gesproken van een ‘quasi-constitutioneel’ Hof. 26  Hiermee wordt gedoeld op de 

situatie waarin het Hof op steeds meer terreinen gezaghebbende (activistische) uitspraken 

doet en het Hof zich hierbij teveel zou bemoeien met nationale aangelegenheden.27  

2.3 De aanloop naar Protocol 16 

2.3.1 Inleiding 

De afgelopen decennia kwamen in het licht van de grote zaak last en groeiende achterstand 

bij het EHRM geluiden op om hervormingen ten aanzien van het functioneren van het EHRM 

in te voeren.28 In deze paragraaf zal dit proces van hervormingen zoals zich dat door de jaren 

heen heeft ontwikkeld worden besproken. Bovendien zal aandacht worden besteed aan de 

resultaten van deze hervormingen.  

2.3.2 Protocol 11 

Het internationale toezicht ten aanzien van de naleving van de uit het EVRM voortvloeiende 

rechten en verplichtingen wordt zoals gezegd heden ten dage uitgevoerd door het EHRM.29 

Dit toezicht werd vóór 1 november 1998 uitgevoerd door de Europese Commissie voor de 

Rechten van de Mens (hierna: ECRM) en het Hof, dat geen permanente instelling was, 

tezamen. De Commissie vervulde naast een controlerende rol met betrekking tot de vraag of 

iemand ontvankelijk was voor het doen van een klacht bij het Hof ook een inhoudelijke rol in 

                                                 
23 Protocol No. 11 met Explanatory Report.  
24 Committee on Legal Affairs and Human Rights, AS/JUR (2011) 44, p. 6. 
25 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, 15 november 2006,  

CM(2006)203, par. 16.  
26 Zie hierover meer in o.a., Wildhaber 2011 en Greer 2006. 
27 Gerards 2013, p. 609-610.  
28 O’Boyle 2011, p. 1868-1876.  
29 Barkhuysen, Van Emmerik & Rieter 2002, p. 20.  
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de vorm van een voorlopig, eerste oordeel over de vraag of zich een schending had 

voorgedaan. Het Hof had in die tijd slechts twee keer per jaar zitting en sprak zich alleen uit 

over een mogelijke verdragsschending nadat de procedure voor de Commissie was 

doorlopen, de lidstaat de bindende rechtsmacht van het Hof had aanvaard en de zaak binnen 

drie maanden na het rapport van de Commissie bij het Hof aanhangig werd gemaakt.30 Omdat 

het aantal klachten aanzienlijk toenam, mede door een explosieve toename van nieuwe 

verdragsstaten, en het Hof deze groei niet bijhield werd het ECRM opgeheven. Getracht werd 

om een effectiever en sneller systeem met Protocol 11 te bewerkstelligen.31 Het doel was “to 

shorten the length of Strasbourg proceedings” door “(preventing) the overlapping of a 

certain amount of work” en “(avoiding) certain delays which are inherent in the present 

system” en “(strengthen) the judicial elements of the system”.32 Dit moest bereikt worden 

door een ‘full-time’ Hof op te richten dat als enige zaken ging behandelen. Bovendien werd in 

dit protocol ook het individueel klachtrecht erkend waarmee een individu rechtstreeks, na 

uitputting van alle nationale rechtsmiddelen, bij het Hof terecht kon.33 Toch bleek al een jaar 

na de inwerkingtreding van Protocol 11 dat dit protocol niet voldoende was om een efficiënt 

systeem van de behandeling van zaken te bewerkstelligen. De toenmalige President van het 

Hof, Luzius Wildhaber, gaf aan dat ook dit nieuwe systeem door de enorme toename aan 

zaken onder druk stond.34 Dit hing samen met een toename van bevolking die onder de 

jurisdictie van het EHRM viel en door de grote mate van complexiteit van zaken die voor het 

Hof kwamen.  

2.3.3 Protocol 14 en 14bis 

De constatering en zorgen dat de hervormingen die met Protocol 11 werden beoogd niet 

voldoende waren om de werklast bij het Hof te verlichten, stonden centraal tijdens de Rome 

Conference in 2000, waar de 50-jarige verjaardag van het Hof werd gevierd. Opnieuw 

waarschuwde President Wildhaber dat de toename van het aantal zaken bij het Hof voorlopig 

niet zou stoppen maar alleen maar zou toenemen. 35  De Rome Conference leidde tot de 

totstandkoming van Protocol 14. Protocol 14 is aldus in 2004 onder andere ingevoerd om de 

effectiviteit bij het Hof te verbeteren. 36  Aangezien de Commissie niet langer als een 

mechanisme functioneerde dat zaken filterde en zelfs onder omstandigheden afhandelde, was 

het nodig dat het EHRM zijn taak efficiënter zou gaan uitvoeren. Een van de oorzaken van de 

oplopende achterstand van zaken bij het EHRM was gelegen in het feit dat een groot deel van 

de zaken pas later, voor het Hof, niet-ontvankelijk verklaard werden. Dit probleem werd in 

Protocol 14 aangepakt door het invoeren van panels van alleen zittende rechters die zonder 

nader onderzoek een op grond van artikel 34 EVRM ingediend verzoekschrift niet-

ontvankelijk konden verklaren. 37  Bovendien is bij dit protocol een aanvullend 

ontvankelijkheidscriterium ingevoerd, waardoor het EHRM een verzoek niet-ontvankelijk 

kan verklaren indien er geen sprake is van een ‘wezenlijk nadeel’.38  

                                                 
30 Explanatory Report to Protocol 11, par. 85. 
31 Explanatory Report to Protocol 11, par. 4.  
32 Explanatory Report to Protocol 11, par. 23 
33 Explanatory Report to Protocol 11, par. 86. 
34 Milner 2014, p. 22. 
35 EHRM Registry 1999, online te raadplegen op: http:// 

www.dhcour.coe.fr/eng/Press/New%20Court/Pressbriefing. june99.html  
36 Protocol No. 14. 
37 Artikel 26 en 27 EVRM. 
38 Artikel 35 lid 3 onder b EVRM. 
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Daarnaast heeft Protocol 14 meer aandacht besteed aan de bekrachtiging en 

handhaving van uitspraken gedaan door het EHRM. Een voorbeeld hiervan vormt artikel 46 

lid 4 EVRM dat het mogelijk maakt voor het Comité van Ministers om een inbreukprocedure 

in te leiden als een verwerende staat zich niet aan de uitkomst van een uitspraak houdt.  

Door het ontbreken van voldoende bekrachtigingen van Protocol 14 werd protocol 

14bis als tijdelijk, tussentijds protocol opgesteld. Vooral het aspect van alleen zittende 

rechters, comités, Kamers en Grote Kamers dat nu is neergelegd in artikel 26 EVRM is via dit 

tussentijdse protocol ingevoerd.  

2.3.4 Verdere hervormingen naar aanleiding van de ‘High-Level Conferences’ 

Al tijdens de hervormingen die middels protocol 11 en 14 werden beoogd, werd voorzien dat 

deze hervormingen alleen niet voldoende zouden zijn om een volledig effectieve werkwijze 

voor het EHRM te bewerkstelligen. Dit was dan ook de reden waarom het Comité van 

Ministers een zogenoemde Groep van Wijzen oprichtte die nader moest onderzoeken hoe de 

werklast bij het EHRM verminderd kon worden.39 Na een reeks hoorzittingen en nadere 

onderzoeken heeft de Groep verschillende aanbevelingen gedaan die de overbelasting van het 

Hof zouden moeten verminderen. Deze aanbevelingen richtten zich onder andere op de 

structuur binnen het gerechtelijk apparaat, de betrekkingen en samenwerking tussen het Hof 

en de verdragsstaten, en aanvullende middelen om geschillen te beslechten. 40  Onder de 

rubriek ‘samenwerking tussen het Hof en de nationale rechters’ in dit rapport, valt onder 

andere de procedurele wijziging die Protocol 16 in het leven roept te scharen. In dat rapport 

werd dit op de volgende manier benoemd door de Groep van Wijzen: “it would be useful to 

introduce a system under which the national courts could apply to the Court for advisory 

opinions on legal questions relating to interpretation of the Convention and the protocols 

thereto, in order to foster dialogue between courts and enhance the Court’s ‘constitutional’ 

role”.41 De verdere ontwikkeling onder de hoede van de Groep van Wijzen stagneerde echter 

enige tijd vanwege de vertraging rondom de inwerkingtreding van protocol 14. Dit had tot 

gevolg dat het EHRM langzaam aan overbelast raakte en het risico ontstond dat het zijn 

eigenlijke taak, namelijk het (mede) beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden 

van het Verdrag, niet meer naar behoren kon uitoefenen. Dit leidde tot een groeiende 

noodzaak om maatregelen te nemen om op die manier de rol en taak van het EHRM te 

behouden. Op de zogenoemde ‘High Level Conferences’ in Interlaken, Izmir en Brighton 

kreeg het hervormingsproces weer nieuw elan. Tijdens de Interlaken conferentie kwam een 

‘Interlaken Action Plan’ tot stand waarin een aantal taakstellingen werd opgesomd voor het 

Comité van Ministers, de lidstaten, het Hof en de Secretaris-Generaal.42 Deze conferentie 

werd door Zwitserland georganiseerd in het kader van zijn voorzitterschap van de Raad van 

Europa met als doel om de nijpende situatie waarin het EHRM verkeerde te bespreken. Het 

                                                 
39 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, 18-19 mei 2006, CM(2006)88, 

par. 10. 
40 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, 18-19 mei 2006, CM(2006)88, 

par. 30. 
41 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, 15 november 2006, 

CM(2006)203, par. 135.  
42 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Interlaken, 19 

februari 2010. Deze verplichtingen hadden betrekking op (1) toegang tot het Hof en individueel 

klachtrecht, (2) nationale implementatie van verdragsrechten, (3) ontwikkelen van nieuwe filter 

mechanismen binnen het Hof en de vermindering van herhaalde klachten, (4) het verbeteren van de 

interne structuur binnen het Hof en toepassing van de bestaande ontvankelijkheidscriteria, (5) 

effectieve en transparante supervisie op de uitvoering van uitspraken van het Hof en (6) de 

mogelijkheid tot het doen van amenderingen door het Comité van Ministers versimpelen. 
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eerder opgeworpen voorstel voor ‘advisory opinions’, dat vóór de Interlaken conferentie in 

een paper was uitgewerkt door Noorwegen en Nederland en vervolgens ook in een 

Stuurcomité Mensenrechten van de Raad van Europa (CDDH) was besproken, haalde het 

‘Interlaken Action Plan’ niet.  

Dit betekende echter nog niet dat het idee van de ‘advisory opinion’ geheel van tafel 

was. Integendeel, na een speech van O’Boyle, de Deputy Registrar van het Hof, tijdens een 

conferentie in Skopje in oktober 2010, werd dit weer nieuw leven in geblazen (een werkelijke 

kat met negen levens dus). In de daaropvolgende conferentie in Izmir werd vastgesteld dat 

korte en lange termijn oplossingen moesten worden geïmplementeerd om de doelstellingen 

van de conferentie in Interlaken te bewerkstelligen. Het Comité van Ministers werd 

uitgenodigd om na te denken over de raadzaamheid van een dergelijke procedure. Nadat de 

vertegenwoordigers van de staten zich over dit idee hadden gebogen volgde een rapport van 

het Stuurcomité Mensenrechten.43 In dit rapport werden de voor- en nadelen van de ‘advisory 

opinion’ procedure in kaart gebracht.44  In een onderdeel van de Izmir Declaration werd 

gesproken over een ‘advisory opinion’ procedure waarbij de nationale rechterlijke instanties 

een grotere rol moeten gaan spelen in de waarborging en bescherming van mensenrechten. 

Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door hen de mogelijkheid tot het stellen van 

adviesvragen aan het Hof te geven om op die wijze meer handvaten te geven bij hun rechts 

beschermende taak. 45  In de slotverklaringen van de conferenties in Interlaken, Izmir en 

Brighton is deze primaire verantwoordelijkheid van de nationale rechterlijke instanties 

benadrukt door het principe van subsidiariteit te noemen.46 Dit principe gaf het discours weer 

ten aanzien van de nadruk om de ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ tussen de verdragsstaten en 

het EHRM voor het realiseren van een effectieve implementatie van het EVRM duidelijk te 

maken. 47  In de Brighton Verklaring werd het Comité van Ministers gevraagd om een 

optioneel protocol op te stellen aangaande een ‘advisory opinion’ procedure. Uiteindelijk is 

het eerste concept voor protocol 16 voorbereid door Noorwegen en Nederland. Dit concept is 

vervolgens besproken in een werkgroep (zogenoemde ‘GT-GDR-B’ werkgroep) en heeft 

binnen een jaar geleid tot een concept dat naar het Comité van Ministers kon worden 

gezonden. Het optionele protocol is uiteindelijk op 2 oktober 2013 opengesteld voor 

ondertekening.  

2.3.5 Protocol 15: de basis van de subsidiariteitsgedachte 

In onder andere de Brightonverklaring blijkt de rol van nationale rechterlijke instanties, en 

daarmee ook de nationale soevereiniteit van lidstaten, voorop te staan.48 Dit sluit geheel aan 

bij de voorstellen van de Groep van Wijzen in hun rapport om het subsidiariteitsbeginsel te 

versterken door de mogelijkheid van nationale rechterlijke instanties uit te breiden door hen 

een middel te geven om adviesvragen te stellen over ‘fundamentele kwesties van algemeen 

belang’.49 Het bindende Protocol 15 is een reactie op deze tendens.50 Het protocol bevat 

                                                 
43 CM/DEL/Dec(2011)1114/1.5. 
44 Raad van Europa 2014, p. 287.  
45 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Izmir , 26-17 april 

2011, section D. 
46 Brighton Declaration, 20 april 2012, par. 12. Het beginsel van subsidiariteit was ook al eerder 

benadrukt tijdens bijvoorbeeld de Izmir Declaration en het Follow-up plan daarvan, 27 april 2011 par. 

5. Te vinden op: https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf 

(laatst geraadpleegd op 6 mei 2019). 
47 Ibid. par. 3. 
48 Ibid.  
49 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, 15 november 2006, 

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf
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enkele amenderingen ten aanzien van de ontvankelijkheidscriteria.51 Het bijzondere aspect 

van Protocol 15 wordt gevormd door de invoering van een aanvullende overweging in de 

preambule van het verdrag die als volgt luidt: 

 

“Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of 

subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this 

Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of 

appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights 

established by this Convention”.  

Met deze preambule, die door Protocol 15 aan het verdrag wordt toegevoegd, is vastgelegd 

dat de lidstaten een ‘margin of appreciation’ (hierna: margin) toekomt en wordt derhalve de 

subsidiaire rol van het Hof ten aanzien van de waarborging en bescherming van 

mensenrechten bevestigd.52  

2.4 Protocol 16 

2.4.1 Inleiding 

Het optionele Protocol 16 vormt een aanvulling op het bindende Protocol 15 en werkt de 

subsidiariteitsgedachte nader uit. Zoals hiervoor al is aangegeven instrueerde het Comité naar 

aanleiding van de Brighton Conference de Steering Committee for Human Rights (CDDH) 

om een tekst op te stellen voor Protocol 16.53 Hiermee werd het voorstel om de rechtsmacht 

van het Hof uit te breiden in de vorm van de mogelijkheid tot het geven van adviezen aan 

nationale rechters, dat al in het rapport van de Groep van Wijzen aan het Comité van 

Ministers aan de orde was gesteld, geëffectueerd.54  

De Groep van Wijzen heeft in zijn rapport bevestigd dat het vooral aan de nationale 

lidstaten is om bescherming van mensenrechten en daarmee de verdragsrechten te 

garanderen.55 De Groep van Wijzen zag de meerwaarde van de mogelijkheid tot het stellen 

van adviesvragen in het feit dat een dergelijke procedure de dialoog met nationale rechterlijke 

instanties zou bevorderen en bovendien dat hiermee de constitutionele rol van het Hof 

versterkt zou worden.56 Deze bevindingen van de Groep van Wijzen en ontwikkelingen hierna 

worden in Protocol 16 belichaamd. Tijdens het proces dat heeft geleid tot de uiteindelijke 

tekst zoals neergelegd in Protocol 16 speelden vooral de vragen welke nationale rechterlijke 

instanties in aanmerking zouden komen voor het stellen van een adviesvraag, wat voor soort 

vragen konden worden opgeworpen, de procedure om deze vragen in behandeling te nemen 

en de bindende werking van een dergelijk advies een belangrijke rol.57 In het kader van het 

onderliggende hoofddoel van dit Protocol en de hervormingen in het algemeen, namelijk het 

reduceren van de werklast van het Hof zodat hij effectief en kwalitatief werk kan verrichten, 

                                                                                                                                            
CM(2006)203, te raadplegen op: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2006)203  
50 Protocol No.15 is nog niet in werking getreden. 
51 Protocol No.15  
52 Rieter, Van Boven e.a. 2013.  
53 Explanatory Report to Protocol 16, par. 4. 
54 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, 15 november 2006, 

CM(2006)203, par. 81. 
55 Ibid. par. 76. 
56 Ibid. par. 82. 
57 Explanatory Report to Protocol 16, par. 4. 
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is het van belang dat dit Protocol vooral op de lange termijn de werklast bij het Hof moet 

verminderen.58 

2.4.2 De inhoud en procedurele aspecten van Protocol 16 

De belangrijkste inhoudelijke en procedurele elementen van Protocol 16 zien er als volgt uit. 

Artikel 1 van Protocol 16 verleent de bevoegdheid aan het Hof om een advies te geven over 

principiële vraagstukken met betrekking tot de interpretatie of toepassing van de rechten en 

vrijheden zoals die omschreven zijn in het Verdrag of de Protocollen bij het Verdrag.59  Deze 

bevoegdheid staat zoals gezegd alleen open voor de hoogste nationale gerechten.60 Bovendien 

geldt dat de kwestie moet spelen in een op dat moment aanhangige zaak, zodat het niet kan 

gaan om hypothetische kwesties. 61  Uit het derde lid van artikel 1 vloeit voort dat de 

verzoekende rechter alle juridische en feitelijke achtergronden van de aan de orde zijnde zaak 

dient te verschaffen, zodat het Hof binnen een duidelijke context advies kan geven.62  

 De gevraagde adviezen mogen, zoals hiervoor al is benoemd, alleen over ‘questions 

of principle’ gaan. Of hiervan sprake is, wordt beoordeeld door een panel van vijf leden van 

de Grote Kamer. 63  Ook beslist dit panel in zijn algemeenheid of zij een verzoek in 

behandeling neemt. Het protocol zwijgt, buiten de vereisten dat het moet gaan om een 

principiële kwestie en een vraag opgeworpen door de hoogste nationale rechterlijke instantie, 

over de verdere gronden waarop een verzoek op een advies kan worden afgewezen. Wel 

dienen op grond van artikel 2 eerste lid de afwijzingen van verzoeken door het panel met 

redenen te worden omkleed.64  

 Indien een adviesverzoek door het panel ontvankelijk wordt verklaard, is het 

uiteindelijk de Grote Kamer (bestaande uit zeventien rechters) die het adviesverzoek in 

behandeling neemt.65 Het uiteindelijke advies dient met redenen te worden omkleed.66 Tijdens 

de behandeling van het verzoek hebben de regering van de verzoekende staat en de 

mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa de mogelijkheid om opmerkingen in te 

dienen. 67  Als de Grote Kamer niet tot een unaniem advies komt bestaat, net als in de 

‘gewone’ procedure voor de Grote Kamer, de mogelijkheid voor rechters om een afwijkend 

standpunt in te nemen.68 De procedure lijkt in deze zin dus sterk op de reguliere procedure 

voor de Grote Kamer. Een groot verschil is echter dat de adviezen die door de Grote Kamer 

gegeven worden niet bindend zijn.69 Het toelichtende rapport bij het Protocol maakt echter 

duidelijk dat er geen daadwerkelijk verschil is tussen de interpretatie zoals die in een advies 

gegeven wordt of de interpretatie zoals die wordt vormgegeven in een uitspraak.70 Hieraan 

ligt het uitgangspunt ten grondslag dat de res interpretata uiteindelijk toekomt aan een vaste 

                                                 
58 Committee on Legal Affairs and Human Rights, Guaranteeing the authority and effectiveness of the 

European Convention on Human Rights, AS/Jur (2011)44, 4 november 2011,  par. 44.  
59 Guidelines Protocol No. 16, par. 2.  
60 Artikel 1 lid 1 juncto artikel 10 Protocol 16.  
61 Artikel 1 lid 2 Protocol 16. 
62 Artikel 1 lid 3 Protocol 16. 
63 Artikel 2 lid 1 Protocol 16. 
64 Artikel 2 lid 1 Protocol 16. 
65 Artikel 2 lid 2 Protocol 16. 
66 Artikel 4 lid 1 Protocol 16.  
67 Artikel 3 Protocol 16. 
68 Artikel 4 lid 2 Protocol 16.  
69 Artikel 5 Protocol 16.  
70 Explanatory Report to Protocol 16, par. 27.  
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uitleg of gevolgde lijn van het Hof. Deze vaste lijn is te allen tijde bindend voor de 

verdragsstaten.71 

2.4.3 De doelen van Protocol 16 

Uit het voorgaande blijkt dat de procedure die Protocol 16 in het leven roept, de interactie met 

de (hoogste) nationale rechterlijke instanties beoogt uit te breiden. Hiermee kan derhalve 

gezegd worden dat Protocol 16 weer een extra stap is in de praktische implementatie van het 

subsidiariteitsprincipe. In het licht van dit principe, welke in het derde hoofdstuk uitgebreider 

aan bod zal komen, is het relevant om de precieze doelen van dit protocol nog eens helder op 

een rijtje te zetten. Het doel van Protocol 16 is tweeledig. Enerzijds is een belangrijk doel om 

middels de adviesprocedure een dialoog tussen de (hoogste)nationale rechterlijke instanties en 

het EHRM te bevorderen.72 Het andere doel van het optionele protocol houdt verband met het 

bredere hervormingsproces binnen het EHRM om de werklast bij het EHRM te verminderen 

door te voorkomen dat het EHRM de rol van standaard ‘fourth instance’ heeft.  

 

Het doel ‘bevorderen van de dialoog tussen (hoogste) nationale rechterlijke instanties en het 

Hof’ speelt in op de grote rol die nationale rechters spelen in de bescherming en garantie van 

de vrijheden en rechten van het EVRM. Nationale rechters spelen namelijk een hele 

belangrijke rol in het implementeren van eerdere uitspraken van het EHRM in nationale 

rechtspraak. Op dit moment is het zo dat zaken via de artikel 34 EVRM procedure voor het 

EHRM komen. De adviesprocedure zal de hoogste nationale rechters de mogelijkheid geven 

om zelf in een zaak te beslissen of zij gebruik willen maken van de interpretatiemogelijkheden 

van het EHRM, waarbij zij dus niet meer afhankelijk zijn van een individuele klacht bij het 

EHRM. Nationale rechterlijke instanties kunnen hiermee dus een actievere rol innemen ten 

aanzien van het voorkomen van mogelijke verdragsschendingen doordat zij richtsnoeren 

kunnen vragen aan het EHRM ten aanzien van een bij hen voorliggende zaak. Dit heeft 

derhalve tot gevolg dat de nationale rechters zich directer tot het EHRM kunnen richten. Het 

EHRM zal hierbij, zo wordt beoogd, veel meer ‘algemene’ uitspraken doen. Hiermee zal hij 

dus niet enkel een inter partes rol vervullen, maar zal zijn antwoord op een vraag veel meer 

een erga omnes werking zal hebben.73 Dit zal nationale rechterlijke instanties belangrijke 

oriëntaties moeten bieden om in een zaak te voorzien. De adviesprocedure zal derhalve 

dienstig moeten zijn aan de interpretatieve taak die nationale rechterlijke instanties hebben bij 

de toepassing van de verdragsrechten.  

De dialoog die door deze procedure tot stand gebracht zal worden, zal op de lange 

termijn de werklast, waarmee het EHRM nu kampt, moeten verminderen. De gedachte 

hierachter is dat het EHRM over meer ‘algemene’ principiële kwesties zoals wetgeving en 

beleid, die nu vaak tot herhaalde individuele zaken via artikel 34 EVRM leiden, algemene 

uitspraken doet en interpretaties geeft. In dit kader kan verwezen worden naar de Dublin-

Griekenland problematiek en het aantal individuele klachten dat naar aanleiding hiervan bij 

het EHRM werden ingediend. De vraag die in al deze zaken voor het Hof speelde hield 

verband met de vraag of artikel 3 EVRM geschonden zou worden indien vluchtelingen aan 

Griekenland zouden worden overgebracht op grond van de Dublinverordening 

(343/2003/EG). Ten aanzien van Nederland gold dat alleen al tegen dit land honderden 

klachten werden aangespannen bij het EHRM, zaken die allemaal gingen om dezelfde materie 

                                                 
71 Zie o.a. Bodnar 2014; Gerards 2014b, p. 21 e.v.; Gerards 2016, p. 38 e.v. 
72 Zie hiervoor EHRM, ‘Opinion of the Court on Draft Protocol No. 16 to the Convention Extending its 

Competence to Give Advisory Opinions on the Interpretation of the Convention’, 6 mei 2013. 
73 Voland en Schiebel 2016, p. 79. 
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en rechtsvraag. Dit was bij uitstek een geval geweest waar de hierboven beschreven advisory 

procedure veel tijd en geld had gescheeld indien deze procedure toen al aangewend had 

kunnen worden. In dat geval had de Nederlandse hoogste rechter één adviesvraag kunnen 

opwerpen bij het Hof, ten gevolge waarvan het Hof had kunnen voorkomen dat er vervolgens 

honderden individuele klachten op grond van artikel 34 EVRM zouden worden ingediend bij 

het Hof.74  

2.5 Tussenconclusie en vooruitblik 

Uit de hiervoor beschreven ontwikkelingen naar Protocol 16 toe en de bespreking van 

Protocol 16 zelf blijkt dat dit Protocol niet uit de lucht komt vallen. Het Protocol is het 

product van jarenlang sleutelen en nadenken over de mogelijke aanpassingen die gedaan 

kunnen worden om de belangrijke rol die het EHRM inneemt op het gebied van 

mensenrechtenbescherming te effectueren. De bijzondere positie die het EHRM inneemt in 

verhouding tot de nationale lidstaten is hierbij altijd van grote invloed geweest en maakte het 

nadenken over hervormingen een uitdaging. Deze verhouding lijkt meer specifiek een 

uitdaging te zijn ten aanzien van de subsidiaire rol van het Hof, die onder andere in de margin 

tot uitdrukking komt. Protocol 16 heeft beoogd het beginsel van subsidiariteit te versterken 

door de dialoog tussen het EHRM en de hoogste nationale rechters te bevorderen en te 

institutionaliseren. De hoogste nationale rechterlijke instanties kunnen op basis van Protocol 

16, onafhankelijk van of een individu een klacht zal indienen bij het EVRM, een rechtstreekse 

dialoog aangaan met het EHRM. De vraag die zich hierbij opdringt is de vraag wat het 

beginsel van subsidiariteit  en de margin precies inhouden en op welke wijze het Hof in zijn 

uitspraken uitdrukking geeft aan dit beginsel.  

                                                 
74 Zie hierover Gerards 2018.  
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Hoofdstuk 3 – Subsidiariteit en de margin of appreciation-doctrine 

3.1 Inleiding – Subsidiariteit als uitgangspunt in het Verdrag-systeem 

Zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken beoogt de advisory opinion procedure van Protocol 

16 onder andere de interactie tussen het EHRM en de verdragsstaten te versterken. Het 

protocol maakt het mogelijk dat al in een eerder stadium een dialoog tot stand kan komen met 

het EHRM. Zoals ook al eerder benoemd, beoogt Protocol 16 daarmee de 

subsidiariteitsgedachte die ten grondslag ligt aan het EHRM en het EVRM  te versterken. De 

subsidiaire rol van het EHRM en het EVRM houdt kort en goed in dat het EHRM bij de 

bescherming van de verdragsrechten niet uit kan gaan van een maximalistische benadering 

die streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van de verdragsrechten in alle 

verdragsstaten.75 Een dergelijke aanpak zou namelijk lastig te verenigen zijn met de wens van 

de lidstaten om hun eigen nationale, grondwettelijke waarden en beleidskeuzes te respecteren. 

Uit onder andere artikel 1 EVRM blijkt deze subsidiariteitsgedachte, aangezien hieruit volgt 

dat de verdragsstaten allereerst de verantwoordelijkheid hebben om de rechten die zijn 

neergelegd in het verdrag te respecteren en verzekeren.76 Zeker in gevallen waarin sprake is 

van kwesties waarover wetenschappelijke, politieke en/of maatschappelijke discussie bestaat 

is het duidelijk dat het Hof deze subsidiaire houding inneemt en benadrukt dat de primaire 

verantwoordelijkheid bij het correct toepassen van het Verdrag bij de lidstaten ligt.77 Het 

EHRM heeft hier dus een aanvullende rol als ‘safety net’. Deze taakverdeling past binnen het 

systeem waarbinnen het EVRM en het EHRM zich bevinden en tot stand zijn gekomen. Het 

EVRM is namelijk tot stand gekomen binnen een intergouvernementele organisatie waarbij 

altijd de gedachte is geweest dat de verdragsstaten een eigen verantwoordelijkheid en 

manoeuvreerruimte behouden bij hun plicht om deze verdragsrechten te verzekeren.78 Dit 

gaat gepaard met het feit dat harmonisering van de verdragsrechten op zichzelf geen doel is 

van het Hof. Door de jaren heen is echter te zien dat de uitspraken van het Hof dit effect wel 

hebben.79 De grotere impact van het EVRM en het EHRM heeft in het hervormingsproces 

geleid tot de consensus dat de subsidiariteitsgedachte nog meer versterkt zou moeten 

worden.80 Tijdens de High-Level Conferences werd het voornaamste doel van het Verdrag en 

de Raad van Europa nogmaals benoemd, namelijk: ‘de gemeenschappelijke democratische en 

juridische ruimte ontwikkelen die gebaseerd is op de eerbiediging van de mensenrechten en 

de fundamentele vrijheden’. Tegelijkertijd klonk ook het geluid dat de rol van het EHRM niet 

te groot en te activistisch moet zijn: enerzijds dient het EHRM de nationale diversiteit te 

respecteren, anderzijds heeft het EHRM ook een fundamentele taak om een zekere 

rechtseenheid te bewerkstelligen om tot een bescherming van de verdragsrechten te komen. 

Deze spanning lijkt inherent te zijn aan de positie en rol die het EHRM inneemt. In het 

onderhavige hoofdstuk zal de subsidiaire rol van het Hof en vooral de wijzen waarop het Hof 

uitdrukking geeft aan zijn subsidiaire rol centraal staan. Allereerst zal in paragraaf 3.2 en 3.3 

besproken worden op welke wijzen de subsidiariteitsgedachte tot uitdrukking komt in het 

Verdrag en de jurisprudentie van het Hof. Vervolgens zal in paragraaf 3.4 dieper worden 

ingegaan op de margin, die ook een uitdrukking vormt van de subsidiariteitsgedachte. Het 

                                                 
75 McGoldrick 2016, p. 36.  
76 Artikel 1 EVRM. 
77 Zie bijvoorbeeld EHRM 29 juni 2004, nr. 44774/98, (Leyla Sahin t. Turkije). 
78 Mahony 1998, p. 1.  
79 Gerards 2018, p. 152.  
80 Kuijer 2019, p. 16.  
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uiteindelijke doel hiervan is om te bezien in hoeverre Protocol 16, dat de subsidiaire rol van 

het Hof ook moet versterken, zich verhoudt tot de margin of appreciation.  

3.2 De subsidiaire rol van het Hof  

Zoals gezegd wordt de subsidiaire rol van het Verdrag en het EHRM onder andere in artikel 1 

EVRM tot uitdrukking gebracht. In deze paragraaf zal worden beschreven waaruit de 

subsidiaire rol van het EHRM op andere plekken in het Verdrag blijkt.  

3.2.1 Artikel 13 EVRM 

Artikel 13 EVRM geeft aan dat op nationaal niveau de mogelijkheid moet worden geboden 

om een ‘daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie’ aan te kunnen wenden om 

de rechten en vrijheden die in het Verdrag zijn vermeld te kunnen effectueren.81 In Kudla t. 

Polen heeft het Hof benadrukt dat als een lidstaat tekortschiet in deze bescherming 

“individuals will systematically be forced to refer to the Court in Strasbourg complaints that 

would otherwise… have to be adressed in the first place within the national legal system. In 

the long term the effective functioning, on both the national and international level, of the 

scheme of human rights protection set up by the Convention is liable to be weakened”.82 

Indien de lidstaten op nationaal niveau voorzien in een effectieve rechtsbescherming ten 

aanzien van de verdragsrechten, dan geeft dat het EHRM de mogelijkheid om als 

supranationale rechterlijke instantie een rol als ‘supervisor’ te bekleden.83 Tegelijkertijd wordt 

hiermee ook beoogd de werklast van het Hof te verminderen door te voorkomen dat de 

bescherming van verdragsrechten voornamelijk toch op supranationaal niveau gebeurt. Een 

voorbeeld hiervan vormde de zaak Ümmühan Kaplan waarin Turkije door het Hof werd 

aangespoord om binnen een jaar te bewerkstelligen dat er een effectief rechtsmiddel zou 

worden ingevoerd in Turkije waarbij verhaalmogelijkheden werden geboden in zaken waar de 

redelijke termijn was overschreden.84 Doordat op nationaal niveau niet werd voorzien in een 

effectieve wijze van aanwenden van rechtsmiddelen en procederen werd hierover vaak 

geklaagd bij het EHRM. Nadat in Turkije een wet was aangenomen waarin deze 

verhaalmogelijkheid werd geboden oordeelde het Hof dat verzoekers een verzoek bij een, 

door de wet ingevoerde, ‘compensation board’ konden indienen en dat dit voldoende 

‘effectief’ was als dit inderdaad toegankelijk was voor appellanten in wiens zaak de redelijke 

termijn was overschreden. Uit deze zaak blijkt goed hoe belangrijk het is voor een goede 

werking van het subsidiariteitsbeginsel dat doeltreffende rechtsmiddelen op nationaal niveau 

beschikbaar zijn, om te voorkomen dat het Hof steeds opnieuw over dezelfde soort zaken 

dient te oordelen.  

Het belang van effectieve nationale rechtsmiddelen werd op politiek niveau ook 

benadrukt op onder andere een top tussen staatshoofden en regeringsleiders in 2005. De inzet 

van effectieve binnenlandse rechtsmiddelen werd hier in het actieplan belicht en dit is 

uiteindelijk ook terug te zien in de Brighton verklaring uit 2012. Hierin is terug te lezen dat 

lidstaten, als dat nodig is, nieuwe nationale rechtsmiddelen in overweging moeten nemen om 

op die manier vermeende schendingen van de verdragsrechten te voorkomen. Ook werd hier 

benadrukt dat het belangrijk is om nationale rechterlijke instanties aan te moedigen om  

rekening te houden met de relevante beginselen van het Verdrag bij het voeren van 

procedures en het formuleren van vonnissen “in particular enabling litigants, within the 

                                                 
81 Artikel 13 EVRM. 
82 EHRM 26 oktober 2000, nr. 30210/96 (Kudla t. Polen), par. 155.  
83 Raad van Europa 2013, p. 7. 
84 EHRM 20 maart 2012, nr. 24240/07, (Ümmühan Kaplan t. Turkije), par. 64.  
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appropriate parameters of national judicial procedure but without unnecessary impediments, 

to draw to the attention of national courts and tribunals any relevant provisions of the 

Convention and jurisprudence of the Court”.85 

3.2.2 Artikel 35 EVRM 

Artikel 35 omschrijft de voorwaarden voor ontvankelijkheid bij het Hof. Dit artikel vereist dat 

alle nationale rechtsmiddelen op nationaal niveau moeten zijn uitgeput alvorens een zaak voor 

het Hof kan worden gebracht. De gedachte hierachter is dat de verantwoordelijke lidstaat 

eerst de mogelijkheid moet hebben gehad om de vermeende schendingen van verdragsrechten 

te herstellen.86 Het Hof heeft dit in een beslissing ten aanzien van ontvankelijkheid als volgt 

verwoord:  

“It is primordial that the machinery of protection established by the Convention is subsidiary 

to the national systems safeguarding human rights. This Court is concerned with the 

supervision of the implementation by Contracting States of their obligations under the 

Convention. It cannot, and must not, usurp the role of Contracting States whose responsibility 

it is to ensure that the fundamental rights and freedoms enshrined therein are respected and 

protected on a domestic level. The rule of exhaustion of domestic remedies is therefore an 

indispensable part of the functioning of this system of protection. States are dispensed from 

answering before an international body for their acts before they have had an opportunity to 

put matters right through their own legal system and those who wish to invoke the 

supervisory jurisdiction of the Court as concerns complaints against a State are thus obliged 

to use first the remedies provided by the national legal system (...). The Court cannot 

emphasize enough that it is not a court of first instance; it does not have the capacity, nor is it 

appropriate to its function as an international court, to adjudicate on large numbers of cases 

which require the finding of basic facts or the calculation of monetary compensation – both of 

which should, as a matter of principle and effective practice, be the domain of domestic 

jurisdictions. ”87 

Uit deze passage betreffende de vraag of en wanneer iemand ontvankelijk is voor het Hof 

blijkt opnieuw de subsidiaire rol die het Hof zichzelf toedicht en zoals deze uit het Verdrag 

voortvloeit.  

3.3 Werkwijzen waaruit de subsidiaire rol van het Hof blijkt 

3.3.1 Interpretatie 

Naast de bovengenoemde, in het verdrag verankerde, indicaties van de subsidiaire rol van het 

Hof blijkt deze rol en positie ook uit verschillende wijzen waarop het Hof in zaken met 

interpretatie bezig is. Voordat uitvoerig zal worden ingegaan op de margin, is het nuttig een 

blik te werpen op één van de interpretatiemethodes waarmee het Hof uitdrukking geeft aan 

zijn subsidiaire rol.   

 

Een opvallende wijze van interpretatie door het Hof waaruit goed blijkt dat het Hof zich 

baseert op nationale tendensen, is die waarbij het Hof gebruik maakt van een ‘common 

                                                 
85 Brighton Declaration, 20 april 2012, par. 9. 
86 EHRM 6 november 1980, nr. 7654/76, par. 34, (Van Oostenwijck t. Belgie).  
87 EHRM 1 maart 2010, nr. 46113/99, par. 69, (Demopoulos e.a. t. Turkije). 
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ground’-methode of ook wel consensus-methode.88 Bij deze methode van interpretatie zoekt 

het Hof, indien sprake is van controversiële of sociaal en politiek gevoelige onderwerpen 

(denk bijvoorbeeld aan zaken waarin het recht op abortus een rol speelt), aansluiting bij 

opinies die leven op nationaal niveau.89 Op die manier probeert het Hof te bereiken dat het 

niet te veel ingaat tegen de heersende overtuigingen op nationaal niveau. Het Hof bekijkt hier 

wat de heersende opvattingen zijn en kijkt vervolgens aan de hand daarvan of er voldoende 

legitimatie is om een nieuwe verdragsuitleg toe te passen.90 In de zaak Rees, waar het ging om 

de juridische erkenning van geslachtsveranderingen, bekeek het Hof ook hoe dit onderwerp in 

de verschillende verdragsstaten werd gezien.91 Uit de rechtsvergelijkende analyse die het Hof 

uitvoerde bleek dat er geen consensus bestond omtrent dit onderwerp. Het Hof oordeelde dan 

ook dat het aan de lidstaten zelf is om te bepalen of zij voorzien in juridische erkenning. Het 

feit dat hier geen consensus bestond over een bepaalde, door een klager gewenste uitleg van 

het EVRM, had tot gevolg dat het binnen de eigen beoordelingsruimte van een verdragsstaat 

ligt om een bepaald recht wel of niet actief te beschermen.92 Bij deze methode zoals toegepast 

in Rees, maar ook in de zaak Christine Goodwin, is te zien dat het Hof zich in kwesties 

waarbij gevoelige maatschappelijke en politieke onderwerpen spelen niet te snel eigen 

definities of positieve of negatieve rechten wil formuleren.93 Het Hof geeft met deze methode 

en in de genoemde zaken aan dat het recht wil doen aan de verschillende tendensen die 

omtrent deze onderwerpen leven in de verdragsstaten. Dit sluit aan bij de subsidiaire positie 

van het Hof, waarin het Hof niet bij deze controversiële kwesties een eigen mening of 

definitie wil geven.  

3.3.2 Het bieden van algemene kaders aan de verdragsstaten en het gebruik hiervan 

door het Hof 

Het is primair de taak van het Hof om individuele klachten te behandelen en hier in een 

concreet geval een beslissing te geven. Het is vervolgens aan de lidstaten om uit een 

dergelijke uitspraak een conclusie te trekken. Tegelijkertijd heeft het Hof ook erkend dat het 

niet alleen om de individuele en concrete zaken gaat, maar dat het ook in het algemeen een 

taak heeft om de verdragsrechten en de mogelijke beperkingen die hierop kunnen worden 

aangebracht te verduidelijken. 94  Het bieden van een minimumstandaard van 

mensenrechtenbescherming en de mogelijkheid om daarbij tevens rekening te houden met 

verschillen tussen de verdragsstaten, wordt door het Hof met de margin, maar ook op andere 

wijzen bewerkstelligd.  

Het Hof lijkt bijvoorbeeld gebruik te maken van incrementalisme.95 In zeer gevoelige zaken, 

zoals bijvoorbeeld in de zaak Tysiac t. Polen, waarin het draaide om het recht om abortus, 

heeft het Hof laten zien dat hij zich in die gevallen wil afhouden van een nauwkeurige 

afbakening van in dit geval het recht op privéleven (artikel 8 EVRM).96 Het Hof weerhield 

zich hier van een inhoudelijk oordeel over het recht op abortus, en richtte zich puur en alleen 

                                                 
88 Gerards 2011, p. 74-75.  
89 Ibid. p. 75. 
90 Ibid. p. 75. 
91 EHRM 17 oktober 1986, nr. 9532.81, Series A, Vol. 106, NJ 1987, 945, m.nt. E.A. Alkema NJCM-

Bull. 
92 Ibid. p. 76.  
93 EHRM 11 juli 2002, nr. 28957/95, (Christine Goodwin v. VK). 
94 Ibid. P. 507.  
95 Gerards 2018b, p. 507.  
96 EHRM 20 maart 2007, nr. 5410/03, (Tysiac t. Polen).  
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op een procedureel gebrek, namelijk het ontbreken van effectieve rechtsmiddelen die open 

hadden gestaan aan de verzoeker in deze zaak. Op deze wijze hoefde het Hof zich niet meteen 

uit te spreken over abortus in het algemeen. Stap voor stap heeft het Hof zich na deze zaak 

steeds iets meer inhoudelijk uitgelaten over abortus. Uiteindelijk heeft het Hof in de zaak A, B 

en C t. Ierland aangegeven dat abortus als zodanig onder de reikwijdte van artikel 8 EVRM 

valt en dat op grond daarvan lidstaten minstens moeten voorzien in een geïnformeerde 

toestemming bij beslissingen en duidelijke toegankelijke wetgeving omtrent abortus.97 Ook 

heeft het hof incrementalisme gebruikt bij het verplichten van staten om te voorzien in een 

wettelijke erkenning van homohuwelijken.98 Wat in al deze zaken terug te zien is, is dat het 

Hof begint met een strikte benadering die zich volledig richt op de concrete feiten uit de zaak. 

Langzaam maar zeker ontstaat door deze ‘stap voor stap’ benadering een algemene lijn voor 

lidstaten. Weliswaar formuleert het Hof dit niet als een algemene lijn, maar kan dit wel door 

de lidstaten gedestilleerd worden uit de ontwikkelde rechtspraak van het Hof.   

Naast het gebruik van incrementalisme is te zien dat het Hof de algemene beginselen en 

uitgezette lijnen, zoals die zich in de rechtspraak hebben ontwikkeld, nog meer verduidelijkt 

in haar uitspraken.99 De Grote Kamer neemt in die gevallen de verschillende lijnen van de 

kamers bij het EHRM samen zodat hieruit vervolgens een duidelijke, eenduidige lijn volgt.100 

De algemene principes en lijnen die de Grote Kamer opsomt in een individuele zaak zijn 

vervolgens van belang voor de beoordeling of een nationale autoriteit deze algemene 

beginselen in de procedure op nationaal niveau in acht heeft genomen.101 Deze werkwijze van 

het Hof geeft het Hof nog steeds ruimte om, bij zaken waarin het om gevoelige onderwerpen 

gaat, toch normen buiten toepassing te laten of licht aan te passen wanneer dat nodig is in een 

specifieke zaak.102 Door de toepassing van een algemene norm in een concrete zaak kan het 

Hof op die manier toch recht doen aan de nationale verschillen, zoals dat bijvoorbeeld kan 

worden bereikt bij de margin. 

Opvallend is dat het Hof ook regelmatig algemene beginselen specificeert in concrete zaken. 

In de Salduz-zaak, waar het draaide om het recht op bijstand van een advocaat bij het eerste 

verhoor van een verdachte deed het Hof een algemene uitspraak.103 Na deze zeer algemene 

uitspraak van het Hof werd duidelijk dat de verschillende lidstaten deze algemene uitspraak 

op een andere wijze interpreteerden.104 Het gevolg was dat veel afzonderlijke klachten naar 

aanleiding van Salduz bij het EHRM terecht kwamen. In die afzonderlijke zaken heeft het 

Hof een, zo bleek, onduidelijke algemene lijn nader moeten specificeren en uit moeten 

leggen.105 In de Ibrahim zaak is goed te zien dat het Hof de algemene lijn nader verfijnt en 

uitlegt en daarbij ook acht slaat op de gevoeligheden die in die afzonderlijke zaken speelden. 

                                                 
97 EHRM 16 december 2010, nr. 25579/05,  par. 214 (A,B en C t. Ierland).  
98 De lijn waarin dit begonnen is EHRM 24 juni 2010, nr. 30141/04 (Shalk en Kopf t. Oostenrijk) en 

bijvoorbeeld EHRM 19 februari 2013, nr. 19010/07, (X. v. Austria). Vervolgens is deze lijn voorgezet 

in EHRM 21 juli 2015, nrs 18766/11 en 36030/11 (Oliari and Others t. Italië), waarbij er al meer 

algemeen uitspraak werd gedaan door het Hof omtrent het homohuwelijk.  
99 Bijvoorbeeld EHRM 22 april 2013, nr. 48876/08, (Animal Defenders International t. VK) en EHRM 

11 oktober 2016, nr. 19841/06, (Bagdonavicius e.a. t. Russland).  
100 Gerards 2018c, p. 509.  
101 Zie hierover Gerards in Brems & Gerards 2017, p. 127-160.  
102 EHRM 17 november 2016, nr. 59001/08, par. 58 (Karapetyan e.a. t. Armenië).  
103 EHRM 27 november 2008, nr. 36391/02, (Salduz t. Turkije). 
104 Meer hierover in Gerards en Fleuren 2014, vanaf p. 13. 
105 Dit deed het Hof in de Ibrahim zaak: 13 september 2016, nrs. 50541/08 e.a. par. 257 (Ibrahim e.a. t. 

VK).  
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Deze voorbeelden laten zien dat het Hof zich door de onduidelijkheden die zijn gerezen 

rondom een uitgezette algemene lijn, tracht te verhelderen. Hiermee wordt beoogd de 

beschermingstaak primair bij de lidstaten te leggen, terwijl te zien is dat het Hof zich toch 

specifieker inlaat met de bescherming van verdragsrechten. Dit duidt erop dat in dit soort 

gevallen de subsidiaire rol van het Hof vervaagt en de rol van het Hof in het beschermen van 

de verdragsrechten juist indringender wordt. Deze spanning geeft goed het dilemma weer 

waarin het Hof zich bevindt. Rechterlijke instanties kunnen worden geplaatst voor het 

dilemma waarbij zij een wet soms onverbindend moeten verklaren omdat deze wet in strijd is 

met hoger recht, terwijl die wet wel democratisch gelegitimeerd is (het zogenoemde 

‘constitutionele dilemma’).106 Het Hof zit in een nog lastiger pakket omdat het primair aan de 

verdragsstaten is om de verdragsrechten te beschermen. De rol van het Hof bestaat er 

hierdoor ook uit om toe te zien dat een minimumbeschermingsniveau is bereikt. Bij deze 

beoordeling moet het Hof rekening houden met de soevereiniteit van de verdragsstaten maar 

tegelijkertijd heeft het Hof ook tot taak om de verdragsrechten effectief te beschermen. De 

subsidiaire rol van het Hof gaat dus gepaard met een constante spanning die kan resulteren in 

een intensievere taakopvatting door het Hof waarbij de hem toegekende subsidiaire rol kan 

vervagen.  

3.4 De margin of appreciation-doctrine 

Een andere belangrijke wijze waarop het Hof uitdrukking geeft aan zijn subsidiaire rol ter 

bescherming van de verdragsrechten, is gelegen in de margin of appreciation-doctrine. In 

deze paragraaf zal, mede met het oog op de hiernavolgende hoofdstukken, de margin centraal 

staan.  

3.4.1 De grondslag van de margin of appreciation 

De grondslag van de margin of appreciation is gelegen in de subsidiaire rol van het EHRM. 

Het feit dat de rol van het EHRM een subsidiaire is, is middels verschillende redenen te 

verklaren.107 De eerste verklaring is gelegen in de institutionele positie van het Hof, die ook al 

eerder aan bod is gekomen in hoofdstuk 2. Een tweede reden is gelegen in het feit dat er 

simpelweg weinig overeenstemming is over de inhoud, reikwijdte en betekenis van de 

verdragsrechten. Als het om een kern van verdragsrechten gaat, zoals bijvoorbeeld het 

folterverbod uit artikel 3, zullen veel mensen het over de kern van dit recht eens zijn: 

namelijk dat iemand niet, in ruil voor een verklaring, mishandeld mag worden. Zoals ook 

Gerards aangeeft wordt dit echter problematischer indien dit op een meer concreet en minder 

evident niveau speelt.108 Het is bijvoorbeeld maar de vraag of het folterverbod ook inhoudt 

dat aan niet gedocumenteerde vreemdelingen bed, bad en brood moet worden aangereikt.109 

Het verdrag zelf geeft hier weinig duidelijkheid over. Daar komt bij, zoals Gerards ook 

                                                 
106  Gerards 2018a, p. 154.  
107  Gerards 2019, p. 160. 
108  Gerards 2018a, p. 153. 

109  In Hunde v. The Netherlands werd duidelijk dat de reikwijdte en inhoud van het verbod van 

foltering (artikel 3 EVRM) een actieve zorgplicht inhield voor lidstaten om bed, bad en brood te bieden 

aan niet gedocumenteerde migranten.109 Het EHRM oordeelde hier dat Nederland artikel 3 EVRM niet 

had geschonden maar dat er op lidstaten wel een plicht rust om, ook als het gaat om niet 

gedocumenteerde migranten, extreme armoede bij deze groep te voorkomen en dat er ten aanzien 

hiervan een actieve zorgplicht rust op de lidstaten. Dit vloeit niet direct voort uit de tekst van artikel 3 

EVRM maar laat wel zien dat het Hof een belangrijke rol speelt in de bepaling van de reikwijdte van 

verdragsrechten.  



 

   24 

opmerkt, dat de afgelopen decennia de opvattingen over de precieze inhoud van grondrechten 

continu aan verandering onderhevig zijn als gevolg van maatschappelijke, politieke en 

technologische ontwikkelingen.110 Het is in deze situaties, zoals het Hof ook sterk benadrukt 

in bijvoorbeeld de zaak Taxquet v. Belgium, niet te taak van het Hof om verdragsrechten te 

standaardiseren en harmoniseren.111 Buiten het feit dat dit niet de taak van het Hof is, maakt 

de onbepaaldheid van (bepaalde) verdragsrechten het lastig om een eenduidige en uniforme 

uitleg van het Verdrag te bepalen voor het Hof.112  Een vraag die dit nader illustreert is 

bijvoorbeeld of artikel 8 EVRM geschonden is indien aan vrouwen geen recht op abortus 

wordt geboden. Omdat dit onderwerp, zoals ook Gerards aangeeft, een maatschappelijk debat 

oproept waarbij verschillende visies en overtuigingen een rol spelen is het niet mogelijk in 

deze gevallen voor het Hof om op rationele gronden de reikwijdte van dit recht van artikel 8 

EVRM af te bakenen.113 De reden achter het bestaan van de margin is dan ook gelegen in het 

subsidiariteitsbeginsel. Sir Humphrey Waldock, voormalig president van het Hof zei hierover: 

“The doctrine of the ‘margin of appreciation’ (…) is one of the more important safeguards 

developed by the Commission and the Court to reconcile the effective operation of the 

Convention with the sovereign powers and responsibilities of governments in democracy”.114 

De margin vormt een interpretatietool voor het Hof. Hiermee wordt ten eerste erkend 

dat aan implementatie van de normen die gesteld worden door het Verdrag beleidskeuzes 

verbonden zijn. Ten tweede dat het de nationale autoriteiten zijn die het beste in staat zijn 

(better-placed) om deze beleidskeuzes te maken vanwege hun directe contact met de 

samenleving en de daarin heersende normen en waarden.115 En ten derde dat deze nationale 

autoriteiten, in tegenstelling tot een supranationale instantie, democratische legitimatie 

genieten. Dit leidt ertoe dat een orgaan als het EHRM zich om deze reden zou moeten 

onthouden van het opleggen van dergelijke beleidskeuzes.116  Een vraag die met het oog 

hierop al stof tot nadenken geeft is hoe de toetsing van een beleidskeuze in het kader van 

Protocol 16 zal plaatsvinden. In veel gevallen zal het Hof namelijk worden gevraagd om een 

advies terwijl er nog geen beleidskeuze gemaakt is op nationaal niveau.  

De bovengenoemde hoofdreden die het EHRM heeft om als subsidiaire instantie te voorzien 

in de bescherming van verdragsrechten hangt samen met de al eerder genoemde spanning. 

Deze spanning, waarbij het Hof tracht te laveren tussen enerzijds het voorzien in een 

fundamentele en gelijke bescherming van verdragsrechten en anderzijds het laten van ruimte 

aan de lidstaten om deze verdragsrechten in hun nationale rechtssystemen te implementeren 

en te beschermen, is de reden geweest voor het Hof om de margin te ontwikkelen.117 De 

margin wordt op twee verschillende wijzen gebruikt. Enerzijds als inhoudelijk concept, 

waarbij het gaat om de relatie tussen individuele vrijheden en collectieve doelen.118  Letsas 

noemt dit het ‘substansive’ concept van de margin waarbij het Hof binnen een breder geheel 

van politieke moraliteit, zoals ‘democratie’, tracht te verduidelijken hoe individuele rechten 

                                                 
110  Gerards 2018a, p. 153. 
111 EHRM 16 november 2010, nr. 926/05, par. 83, (Taxquet t. België). Het Hof benadrukt hier: “This is 

just one example among others of the variety of legal systems existing in Europe, and it is not the 

Court’s task to standerdise them”. 
112 Ibid.  
113 Gerards 2018a, p. 153. 
114 Waldock 1980, p. 9. 
115 Zie bijvoorbeeld EHRM 18 september 2009, nr. 16064/90,  (Varnava e.a. t.  Turkije).  
116 Mahony 1998, p. 4.  
117 Gerards 2019, p. 163.  
118 Letsas 2006, p. 706.  
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binnen dit bredere geheel beperkt kunnen worden. 119  Anderzijds bestaat er een meer 

structurele benadering, waarbij de margin functioneert als wijze om de ruimte die aan 

lidstaten wordt gelaten te bepalen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de mate waarin lidstaten 

verdragsrechten kunnen beperken, en vervolgens te bekijken hoe indringend het Hof mag 

toetsen of een nationale rechterlijke instantie correct heeft gehandeld in een zaak.120 Bij de 

structurele benadering is van belang dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen de 

definitie van fundamentele rechten en de mogelijkheden om een verdragsnorm te beperken.121 

Ten aanzien van de definities van verdragsrechten geldt dat er een uniforme betekenis kan 

worden toegekend aan bepaalde begrippen (denk aan het begrip ‘eigendom’). Deze definities 

zijn niet geschikt voor een nadere afweging maar staan als zodanig ‘vast’.122 De verschillen 

tussen standaarden van verdragsrechten en normen komen alleen aan bod wanneer er 

beperkingen worden aangebracht op deze rechten en normen. 

3.4.2 De ontwikkeling en de functies van de margin of appreciation 

De toepassing van de margin speelt eerst en vooral een rol in zaken waarin beperkingen 

worden aangebracht op de in het EVRM gedefinieerde normen en waarden. Het vertrekpunt 

van de margin is dat voor alle lidstaten een minimumstandaard geldt ten aanzien van het 

beschermen van de verdragsrechten. 123  Voor een aantal verdragsrechten geldt dat deze 

beperkt mogen worden indien een dergelijke beperking in het belang is voor bijvoorbeeld de 

nationale veiligheid, of noodzakelijk is in een democratische samenleving. 124  De margin 

kwam voor het eerst aan bod tijdens de Belgische Taalzaak in 1968.125 Hier ging het Hof op 

de volgende wijze in op een beperking die in dit geval door België werd aangebracht op een 

verdragsrecht:  

 

“In attempting to find out in a given case, whether or not there has been an arbitrary 

distinction, the Court cannot disregard those legal and factual features which characterise 

the life of the society in the State which, as a Contracting Party, has to answer for the 

measure in dispute. In so doing it cannot assume the role of the competent national 

authorities, for it would thereby lose sight of the subsidiary nature of the international 

machinery of collective enforcement established by the Convention. The national authorities 

remain free to choose the measures which they consider appropriate in those matters which 

are governed by the Convention. Review by the Court concerns only the conformity of these 

measures with the requirements of the Convention.”126 

 

Hierna is de margin in de Handyside zaak nog meer uitgekristalliseerd.127 Het Hof moest in 

deze zaak bekijken of het verbieden van een boek voor tieners, om op die manier de publieke 

moraal te beschermen, gerechtvaardigd kon worden met het oog op het recht op vrijheid van 

meningsuiting uit artikel 10 EVRM.128 In lid 2 van artikel 10 EVRM wordt een beperking op 

het recht toegestaan indien het verbod verenigbaar is met de in dat lid genoemde 

                                                 
119 Letsas 2006, p. 714-715.  
120 Gerards 2011, p. 183. 
121 Brems en Gerards 2017, p. 127-160.  
122 Gerards 2018c, p. 498. 
123 Ibid. p. 498. 
124 Zie bijvoorbeeld artikel 10 lid 2 EVRM. 
125 EHRM 23 juli 1968, nr. 1474/62, par. 1.B.10, (Belgische Talenzaak). 
126 Ibid.  
127 EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, (Handyside t. VK).  
128 Ibid. par. 48-50.  
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rechtvaardigingsgronden.129 Uit de Handyside zaak blijkt dat de margin vooral ziet op een 

toetsing van de redelijkheid van een beperking die is aangebracht op een verdragsrecht en dus 

niet op een toetsing van de reikwijdte van deze rechten.130 Verder blijkt uit deze zaak de 

gedachte achter de margin: namelijk dat nationale autoriteiten ‘better-placed’ zijn om te 

bezien hoe een bepaald verdragsrecht enerzijds het best in overeenstemming gebracht kan 

worden gebracht met het verdrag en anderzijds aansluit bij de nationale (politieke) tendensen 

die heersen in een lidstaat omtrent een norm. Het Hof gebruikt de margin in die gevallen op 

zo een wijze dat het kijkt of een al genomen beslissing op nationaal niveau past binnen de 

kaders die het Hof en het EVRM bieden.  

De vraag of en zo ja, hoe ruim een margin wordt geboden aan lidstaten kan in 

verschillende zaken op verschillende wijzen beantwoord worden. Waar in de ene zaak een 

margin aan lidstaten wordt gelaten, zal in andere zaken hiervan geen sprake zijn. En in de 

zaken waar de margin wel aan de orde is, zal deze in verschillende gradaties kunnen 

voorkomen.131 Het Hof onderscheidt hierbij een ‘nauwe margin’, een ‘zekere margin’ en een 

‘ruime margin’.132  Bij een ‘nauwe margin’ vereist het Hof dat een nationale rechterlijke 

instantie op een overtuigende en inzichtelijke wijze uitlegt waarom zij een beperking op een 

verdragsrecht geoorloofd acht. 133  Bij een ‘ruime’ margin kijkt het Hof vooral of de 

gedachtegang van een nationale rechterlijke instantie ‘redelijk’ is.134 Een ‘zekere’ margin 

wordt ook door het Hof geboden in een hoop zaken.135 Deze mate van het toekennen van een 

margin aan lidstaten kan als een middenweg worden gezien tussen de strikte en ruime vorm 

van de margin. Kenmerkend voor deze mate van het toekennen van een margin is dat het Hof 

zich niet enkel beperkt tot een ‘redelijkheidstoetsing’, maar zich ook niet een te vergaand 

oordeel vormt over de redenering van de nationale rechterlijke instantie. Deze verschillende 

‘intensiteiten’ van de margin geven een zekere flexibiliteit aan het Hof. Zij vormen een goed 

middel voor het Hof om te gaan met politiek- en moreel gevoelige kwesties. De margin kan in 

die gevallen dienen als een middel om beslissingen die zijn gedaan op nationaal niveau te 

respecteren. Op die wijze vormt de margin een mooie uitdrukking van de 

subsidiariteitsgedachte.136 

Een andere functie van de margin is dat het Hof hiermee duidelijkheid kan geven, en daarmee 

ook een mate van voorspelbaarheid, over zijn eigen kijk op wel of niet toegestane 

beperkingen van verdragsrechten.137  

                                                 
129 Artikel 10 lid 2 EVRM. De beperking moet volgens dit artikellid ‘bij de wet zijn voorzien en die in 

een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale 

integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de geode naam of de rechten 

van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de 

onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.’ 
130 Hierover meer informatie in Brems en Gerards 2017, p. 127-160.  
131 Gerards 2019, p. 165. 
132 Ibid. p. 172-273.  
133 Zie bijvoorbeeld en EHRM 19 februari 2013, nr. 19010/07, par. 140 en 141 (X e.a. t. Oostenrijk). 
134 EHRM 19 juni 2012, nr. 29400/05, par. 116 (Communistische partij van Rusland t. Rusland).  
135 Bijvoorbeeld EHRM 26 juni 2012, nr. 26828/06, par. 387 (Kuric and Others t. Slovenië); EHRM 15 

januari 2013, nr. 48420/10, par. 84 en 88, (Eweida e.a. t. VK); EHRM 6 oktober 2017, nr. 33696/11, 

par. 42 (K.S. en M.S. t. Duitsland).  
136 Gerards 2019, p. 168. 
137 Gerards 2004, p 135.           
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3.4.3 De toepassing van de margin of appreciation 

Zoals uit het voorgaande is gebleken is de margin één van de hulpmiddelen waarmee het Hof 

zijn subsidiaire positie inkleedt. Een belangrijke reden achter de subsidiaire rol die tot 

uitdrukking komt in de margin, is gelegen in een mate van respect naar lidstaten. Dit respect 

geldt niet ten aanzien van absolute rechten uit het verdrag. Denk hierbij aan artikelen 2, 3 en 4 

EVRM. Ten aanzien van deze absolute rechten geldt, dat het niet acceptabel zou zijn om de 

verdragsstaten een vrijheid te geven om bijvoorbeeld ter zake van foltering (artikel 3 EVRM) 

eigen afwegingen en keuzes te maken.138  Ten aanzien van positieve rechten en verplichtingen 

uit het verdrag geldt dat verdragsstaten vaak wel enige ruimte krijgen om, bijvoorbeeld een 

positieve plicht als het vormgeven van de gezondheidszorg, uit te voeren.139 

 

Buiten de uitgezonderde, of zeer uitzonderlijke gevallen waarin geen of een beperkte margin 

wordt toegekend aan het Hof, speelt de margin een zeer belangrijke rol bij verdragsrechten 

waarop beperkingen mogelijk zijn.140 Dit geldt in ieder geval ten aanzien van de artikelen 8, 

9, 10, 11, 14 en 15 EVRM, het derde lid van artikel 2 Vierde Protocol en artikel 1 Eerste 

Protocol. Een begrip als ‘moraal’ in de beperkingsclausule van artikelen 8-11 EVRM is 

bijvoorbeeld een element waarbij een zekere margin wordt gelaten aan de verdragsstaten om 

te beoordelen wanneer dit een reden vormt om een beperking op een verdragsrecht aan te 

brengen.141  

 De margin speelt ook een rol in zaken die spelen rondom artikel 14 EVRM. Het Hof 

kan hierbij dan een ‘very weighty reasons test’ toepassen in relatie tot zaken waarin een 

beroep wordt gedaan op een schending van het recht op gelijke behandeling wanneer op 

grond van etniciteit of seksuele gronden op voorhand ongelijke behandeling plaatsvindt .142 

Deze test komt neer op een zeer geringe margin die aan verdragsstaten wordt gelaten en is 

goed verklaarbaar vanwege de ernst en absoluutheid van het verbod op discriminatie.  

 Het Hof gebruikt de margin ook wanneer het duidelijk maakt welke positieve 

verplichtingen verdragsstaten hebben ten aanzien van het beschermen van verdragsrechten.143 

Alhoewel verdragsstaten inzake hun beleidsvorming vaak behoorlijk wat beoordelingsruimte 

zullen hebben om keuzes die gemaakt zijn te rechtvaardigen en het Hof snel zal toegeven dat 

de verdragsstaten ‘better placed’ zijn, is dit gegeven geen strikte regel voor het Hof.144 Andere 

factoren, zoals bijvoorbeeld de noodzaak van een bepaalde wenselijk te achten maatregel of 

individuele belangen die op het spel staan met een positieve verplichting, zijn van belang bij 

het bepalen van de mate waarin verdragsstaten een margin hebben.145 

3.4.4 De margin of appreciation: duidelijk of onbegrensd middel van het Hof? 

Dat de margin een ingewikkelde doctrine is blijkt onder andere uit het feit dat er in de 

literatuur veel verschillende concepten van het begrip van de margin zijn te vinden.146 Dit 

duidt er dan ook op dat het niet een strak af te bakenen concept is van het Hof. Het Hof heeft 

bijgedragen aan de mist die rondom het begrip en het concept van de margin is ontstaan.  

                                                 
138 Gerards 2011, p. 188.  
139 Gerards 2019, p. 171. 
140 Gerards 2011, p. 186. 
141 Gerards 2019, p. 170. 
142 Ibid, p. 171. 
143 Ibid. p. 171.  
144 Ibid. p. 171. 
145 Ibid. p. 172.  
146 Zie bijvoorbeeld Letsas 2006, p. 705-732. 
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Zo is in de jurisprudentie van het Hof te zien dat het Hof niet altijd uitdrukkelijk 

aangeeft dat het gebruik maakt van de doctrine of dat het hier pas aan het eind van haar 

overwegingen kort aandacht aan besteedt.147 Het komt ook voor dat de margin een onderdeel 

vormt van de proportionaliteitstoets.148 In deze gevallen is er niet een duidelijk verband tussen 

de wijze waarop er vrijheid wordt gelaten aan de lidstaten en de mate van intensiteit waarmee 

het Hof toetst.149 

Daarnaast is er ook onduidelijkheid over de daadwerkelijke reikwijdte van de margin, 

nu deze reikwijdte door het Hof ook niet duidelijk en strak omlijnd wordt weergegeven.150 

Deze onduidelijkheid wordt gevoed door het feit dat het Hof in gevallen waarin een ‘zekere 

mate van beoordelingsmarge’ geldt voor de lidstaten, niet aangeeft waarom dat zo is.151 Ook 

zijn er zaken waarin het Hof lijkt te kiezen voor een beperkte margin, terwijl er vervolgens in 

diezelfde zaak ook aanwijzingen zijn die duiden op een ruimere margin.152 Het is in die 

gevallen derhalve uiteindelijk niet duidelijk of in een zaak sprake is van een ruimere, dan wel 

striktere margin.  

Andere verwarrende manoeuvres die voorkomen in uitspraken van het Hof zijn 

gevallen waarin het Hof aangeeft dat het gaat om een zeer belangrijk recht. Dit zou de 

verwachting wekken dat een beperkte margin voor de lidstaten bestaat. Vervolgens is te zien 

dat het Hof toch redenen noemt die duiden op een ruimere margin. Bovendien lijkt het Hof 

ook niet nauwkeurig om te gaan met het uiteenzetten van de factoren die de intensiteit van de 

toetsing bepalen.153 Het Hof verwijst vaak maar naar één van de vele relevante factoren die de 

intensiteit van de margin verklaren zonder daarbij op andere factoren in te gaan. Ook zien we 

dat het Hof, bijvoorbeeld in zaken waar het demonstratierecht een rol speelde, de reikwijdte 

van de margin op verschillende plekken in zijn arrest bespreekt en uiteindelijk verschillende 

margins aan een staat overlaat.154 

 

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt temeer dat de margin door het Hof niet eenduidig of 

helder wordt toegepast. Dit leidt in de praktijk en bij lidstaten vaak tot verwarring omtrent de 

werkelijke ruimte die zij hebben bij het beoordelen van een beperking op een verdragsrecht. 

Ik sluit mij dan ook bij Gerards aan door te stellen dat in veel zaken van het Hof geen 

duidelijke connectie bestaat tussen de factoren die de reikwijdte van de margin bepalen en de 

daadwerkelijke margin die is toegepast in een concreet geval.155 Ondanks de onduidelijkheid 

die bestaat over de reikwijdte en het gebruik van de margin is in deze paragraaf wel duidelijk 

geworden dat het Hof de margin gebruikt als een wijze waarop hij zaken die voor het Hof 

spelen, en waarbij het gaat om niet van de beoordelingsvrijheid uitgesloten rechten, 

beoordeelt. De margin vormt hiermee in die gevallen een wijze waarop het Hof een specifieke 

zaak aanpakt. Los van de onduidelijkheid die heerst rondom de afbakening van de margin, 

                                                 
147 Zie bijvoorbeeld EHRM 9 februari 2017, nr. 29762/10, (Mitzinger t. Duitsland), EHRM 7 februari 

2017, nr. 42387/13, (K2 t. VK) en EHRM 16 maart 2017, app. No. 58493/13, (Olafsson v. Iceland), par. 

62.  
148 Bijvoorbeeld: EHRM 24 januari 2017, nrs. 60367/08 en 961/11, paras 78-79 en 82-86  (Khamtokhu 

en Aksenchik t. Russia Applications).  
149 Gerards 2018c, p. 502.  
150 Gerards 2018c, p. 502. 
151 Zie bijvoorbeeld EHRM 7 juni 2016, nr. 26012/11, par 81, (Enver Aydemir t. Turkije).  
152 EHRM 25 oktober 2012, nr. 71243/01, paras. 113 en 119 (Vistins en Perepjolkins v. Letland). 
153 Gerards 2018c, p. 503. 
154 EHRM 7 februari 2017, app. No. 57818/09, par. 417 (waarin een ruime margin wordt overgelaten 

aan de lidstaat) terwijl in par. 434 een beperkte margin wordt aangegeven door het Hof. (Lashmankin 

and Others v. Russia). 
155 J. Gerards 2018c, p. 504.  
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roept deze onduidelijkheid temeer de vraag op in hoeverre en hoe de margin een rol zal spelen 

in de door Protocol 16 mogelijk gemaakte advisory opinion procedure. 

3.5 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk stond de subsidiaire rol van het EHRM en het EVRM centraal. De 

verschillende manieren waarop de subsidiaire rol van het EHRM en het EVRM tot 

uitdrukking worden gebracht in het verdrag en in de handelswijzen van het Hof zijn hierbij 

aan bod gekomen. Een belangrijke wijze waarop het Hof zijn subsidiaire positie laat zien is 

gelegen in de margin waarmee het Hof niet in abstracto aangeeft hoe iets op nationaal niveau 

opgelost moet worden, maar hierbij een beoordelingsruimte aan de nationale instanties laat. 

Bij het gebruik van de margin wordt beoogd te voorkomen dat het Hof zijn eigen kijk op een 

zaak teveel bepalend laat zijn door ruimte te laten aan de nationale autoriteiten. Het Hof 

beoordeelt derhalve vooral de redelijkheid en discretie waarmee een verdragsstaat tot een 

beslissing is gekomen. Op die manier(en) wordt beoogd de subsidiaire rol van het EHRM te 

waarborgen. Tegelijkertijd kwam ook aan bod dat de subsidiaire rol van het Hof een 

gecompliceerde is en gepaard gaat met onderliggende spanningen.  

Enerzijds zijn er zaken waarbij het Hof zijn subsidiaire rol, in de vorm van een 

dialoog tussen het Hof en de nationale rechters duidelijk naar voren laten komen zoals 

bijvoorbeeld in de zaak Al Khawaja and Tahery.156 Anderzijds bestaat er ook een angst dat 

het Hof steeds meer een rol van constitutioneel Hof gaat bekleden.  Deze zorg is gelegen in de 

situatie waarin de rol van het Hof steeds indringender wordt. Dit brengt het risico met zich 

mee dat uitspraken van het Hof tot gevolg zullen hebben dat democratisch genomen besluiten 

en beleidskeuzen die op nationaal niveau zijn genomen van tafel worden geveegd.157  Een 

andere angst is dat door het feit dat het EVRM een ‘living instrument’ is, de invloed van de 

verdragsrechten op nationale lidstaten ingrijpend(er) wordt, ten koste van nationale invloed 

op de invulling en afbakening van de verdragsrechten.158  

Door verschillende beleidsmakers zijn hieromtrent zorgen geuit in de aanloop naar 

Protocol 16. Mede in het licht van deze angst en spanning is in de loop naar Protocol 16 toe 

beoogd om het principe van subsidiariteit nog meer te benadrukken en te verankeren in het 

EVRM-systeem. Dit heeft geresulteerd in Protocol 15, waar zoals gezegd het 

subsidiariteitsprincipe in woorden is vastgelegd. 159  Protocol 16 beoogt dit concept in de 

praktijk te brengen door een vorm van juridische samenwerking tussen de hoogste nationale 

rechterlijke instanties en het Hof tot stand te brengen. De in dit hoofdstuk aan de orde 

gestelde subsidiariteitsgedachte en de hierbij behorende onduidelijkheid rondom het gebruik 

van de margin of appreciation-doctrine roepen echter de vraag op, op welke wijze deze 

margin zal worden gebruikt in de advisory opinion procedure. Zoals in dit hoofdstuk aan bod 

kwam draait het bij de margin om een beoordeling van al gemaakte beleidskeuzes. Het zal 

interessant zijn te bekijken op welke wijze het Hof in een vroeger stadium, namelijk vóór een 

gegeven oordeel op nationaal niveau, geconsulteerd wordt door een lidstaat. Hiermee 

samenhangend kan ook de vraag worden opgeworpen hoe het Hof de mate van intensiteit en 

ruimte van de margin zal bepalen, indien er nog geen gemaakte beleidskeuze voorligt. In dit 

hoofdstuk is ook beschreven dat een functie van de margin gelegen is in de omstandigheid dat 

de margin het Hof de gelegenheid geeft om duidelijkheid te geven (en daarmee ook een mate 

van voorspelbaarheid) over zijn eigen kijk op een wel of niet toegestane beperking op 

                                                 
156 EHRM 15 december 2011, nr. 26766/05, (Al Khawaja and Tahery t. VK).  
157 M. Kuijer 2019, p. 16.  
158 Ibid. p. 17.  
159 Protocol 15.  
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verdragsrechten. In het licht van Protocol 16 is het de vraag in hoeverre in een adviesvraag al 

een duidelijke voorzet gegeven zal worden door de lidstaten in hun vraagstelling. Indien dit 

niet het geval is, geeft dit het Hof wellicht meer ruimte om zelf een kader vast te stellen. 

Hiermee zal de angst voor een versterking van de constitutionele positie van het Hof dus niet 

per definitie afnemen, daar deze wellicht versterkt zal worden. Alvorens op deze meer 

fundamentelere kwesties in zal worden gegaan zal in het volgende hoofdstuk eerst specifiek 

worden gekeken naar de eerste advisory opinion.  
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Hoofdstuk 4 – De eerste advisory opinion 

4.1 Inleiding 

In het slot van hoofdstuk 3 zijn in het kader van de wijze waarop het Hof zijn subsidiaire rol 

vormgeeft bij het gebruik van de margin al enkele vragen opgeworpen. Deze vragen houden 

verband met de kwestie hoe het Hof de margin en zijn subsidiaire rol in het algemeen, in 

Protocol 16 zal vormgeven. Dit hoofdstuk dient als een opmaat naar een bredere en meer 

fundamentele analyse die gemaakt zal worden ten aanzien van de wijze waarop de subsidiaire 

rol van het Hof in Protocol 16 het best vorm kan krijgen en wat hierbij mogelijke knelpunten 

vormen. Alvorens hierop zal worden ingegaan, zal in dit hoofdstuk de eerste advisory opinion 

van het Hof van 10 april 2019 centraal staan. Hierbij zal allereerst de zaak worden besproken 

die het onderwerp vormde van de eerste advisory opinion en het antwoord van het Hof op 

deze adviesvraag (4.2). Zonder over te gaan tot het trekken van algemene conclusies zal in dit 

hoofdstuk vervolgens worden besproken wat opvalt aan de wijze waarop het Hof in deze 

eerste zaak een advies heeft uitgebracht (4.3). Deze analyse zal in het licht van de gedachte 

achter en de doelen van Protocol 16 worden besproken. Ook zal worden bekeken hoe het Hof 

in deze zaak zijn subsidiaire rol bekleedt. Bovendien zal bekeken worden wat gezegd kan 

worden over de rol die de margin speelt in deze zaak.  

4.2 De eerste advisory opinion 

4.2.1 De feiten in de zaak 

De oorsprong van de eerste adviesvraag aan het Hof is gelegen in een tweetal uitspraken die 

het Hof op 26 juni 2014 heeft gedaan in de zaken Mennesson t. Frankrijk en Labassee t. 

Frankrijk. 160  In de Mennesson zaak ging het om een echtpaar dat in Californië een 

draagmoederschapsovereenkomst had gesloten. In het licht van deze overeenkomst werd een 

toekomstige draagmoeder geïnsemineerd met het zaad van de heer Mennesson en de eicellen 

van een vriendin van het echtpaar omdat mevrouw Mennesson onvruchtbaar was. In 2000 

kwam hieruit een tweeling voort. In Californië zijn de heer en mevrouw Mennesson als 

ouders in de geboorteakte erkend: de heer Mennesson als biologische vader en mevrouw 

Mennesson als de wettelijke moeder van de tweeling. Deze formele erkenning werd 

weerspiegeld in de geboorteaktes. De juridische problemen begonnen voor het echtpaar toen 

de Franse autoriteiten weigerden de geboorteaktes in het register van de burgerlijke stand in 

Frankrijk over te nemen. De zaak kwam voor het EHRM waar het echtpaar Mennesson 

betoogde dat hun rechten op het respect voor privé- en gezinsleven werden geschonden door 

Frankrijk door de geboorteaktes die in Amerika wettelijk tot stand waren gekomen, in 

Frankrijk niet te erkennen. Het Hof oordeelde dat het recht op gezinsleven van de vier (ouders 

en kinderen) niet was geschonden, maar vond wel een schending van het recht op respect 

voor het privéleven van de tweeling onder art. 8 EVRM. Het Hof oordeelde dat het niet in het 

belang van de kinderen was, in het bijzonder van hun recht op identiteit, om hen geen 

wettelijke erkenning te verlenen vanwege beperkingen hierop in Frans recht. Temeer nu de 

heer Mennesson ook de biologische vader was. Daarmee oordeelde het EHRM dat sprake was 

van een schending van artikel 8 EVRM.  

                                                 
160 EHRM 26 juni 2014, nr. 65192/11 (Mennesson t. Frankrijk) en EHRM 26 juni 2014, nr. 65941/11 

(Labassee t. Frankrijk). 
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Na dit arrest van het Hof heeft het Franse Hof zijn rechtspraak aangepast en is het 

mogelijk geworden om als biologische vader als zodanig erkend te worden in de 

geboorteaktes van kinderen die voortkomen uit draagmoederschap. Voor de niet-biologische 

moeder gold echter nog steeds dat erkenning en een plaats in de geboorteakte onmogelijk was 

onder Frans recht. De familie Mennesson diende na de eerste procedure voor het EHRM een 

aanvraag in voor een herziening van de eerdere weigering om de geboorteakte uit de VS over 

te nemen. In de procedure die volgde op het herzieningsverzoek besloot de Cour de Cassation 

om gebruik te maken van de nieuwe adviesprocedure die mogelijk wordt gemaakt door 

Protocol 16. De Cour de Cassation wilde van het Hof weten of Frankrijk met deze praktijk 

zijn margin overschrijdt door het niet mogelijk te maken voor de niet-biologische moeder om 

het kind te erkennen en of dit derhalve strijd opleverde met artikel 8 van het EVRM.161 Indien 

Frankrijk met deze praktijk zijn margin zou overschrijden, werd met de tweede vraag beoogd 

duidelijkheid te krijgen over de vraag of adoptie door de beoogde moeder toch 

verenigbaarheid met artikel 8 EVRM zou kunnen opleveren.162 

4.2.2 Het antwoord van het Hof 

In de eerste advisory opinion gaf het Hof een unaniem advies. Ten aanzien van de eerste 

vraag herhaalde het Hof, net als in de eerdere Mennesson-zaak, dat het belang van het kind 

een bijzonder belangrijke factor is bij het nemen van beslissingen of het geven van adviezen 

in dergelijke zaken.163 Een tweede belangrijke factor die het Hof in zijn advies in oogschouw 

neemt (naar aanleiding van de opgeworpen vraag) is welke margin in dit geval aan 

verdragsstaten wordt gelaten.  

Wat betreft de margin merkte het Hof allereerst op dat, op basis van een 

rechtsvergelijkend onderzoek in 43 lidstaten, er geen consensus bestaat over de 

toelaatbaarheid van overeenkomsten voor draagmoederschap. 164  Ook blijkt in de 

verschillende landen verschillend gedacht te worden over de mogelijkheid voor een beoogde 

moeder om het kind dat voortkomt uit een draagmoeder te erkennen.165 Dit zou, zoals het Hof 

ook overweegt, betekenen dat vanwege het gebrek aan consensus binnen de verschillende 

lidstaten over de in deze zaak aan de orde zijnde moreel en ethisch gevoelige kwesties een 

ruime margin zou gelden.166 In de onderhavige kwestie overweegt het Hof echter ook dat 

indien een belangrijk aspect van iemands privéleven op het spel staat, zoals in de onderhavige 

zaak de juridische ouder-kindrelatie, de margin beperkter is.  

Uiteindelijk leidt dit tot het advies dat uit artikel 8 EVRM voortvloeit dat de beoogde 

moeder die in het buitenland geregistreerd staat als erkende moeder, in haar eigen land ook 

het kind moet kunnen erkennen.167 Bij het creëren van die mogelijkheden hebben lidstaten 

vervolgens wel een margin, maar deze margin heeft dus slechts betrekking op de vraag hoe 

lidstaten die mogelijkheid voor erkenning verschaffen. Het Hof geeft tot slot ook aan dat deze 

procedure op nationaal niveau snel en effectief moet zijn en geeft daarbij aan dat het aan de 

nationale rechterlijke instanties is om te beslissen of in een bepaalde context aan deze 

vereisten is voldaan.  

                                                 
161 EHRM 10 april 2019, Request no. P16-2018-001, par. 9 
162 Ibid. 
163 Ibid. par. 37.  
164 Ibid. par. 22 t/m 24. 
165 Ibid. par. 24. 
166 Ibid. par. 43.  
167 Ibid. par. 46.  
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4.3 De eerste advisory opinion bezien vanuit de doelen achter Protocol 16 

Met de eerste advisory opinion van 10 april 2019 hebben we een eerste indruk gekregen van 

de adviesmogelijkheid die het Hof en de hoogste nationale rechters hebben met de komst van 

Protocol 16. In deze paragraaf zal worden bezien hoe deze eerste advisory opinion zich lijkt te 

verhouden tot de doelen die Protocol 16 voor ogen heeft ten aanzien van de subsidiaire rol 

van het Hof. Bovendien zal worden geanalyseerd wat gezegd kan worden over de wijze 

waarop het Hof de margin toepast. Deze eerste analyse zal langs de afzonderlijke aspecten en 

doelen achter Protocol 16 worden uitgevoerd. Ten behoeve van het uitvoeren van deze 

analyse is gebruik gemaakt van enkele blogs die inmiddels verschenen zijn naar aanleiding 

van de eerste advisory opinion. Bovendien is hierbij gebruik gemaakt van de inzichten uit 

hoofdstuk 2 zoals die voortkomen uit de Guidelines bij Protocol 16. Deze analyse beoogt iets 

te zeggen over de wijze waarop de doelen en de achterliggende principes van Protocol 16 tot 

uitdrukking zijn gekomen in de eerste advisory opinion. 

4.3.1 Het doel van versterking van de subsidiaire rol van het EHRM 

Zoals uit hoofdstuk 2 is gebleken is één van de doelen die Protocol 16 beoogt te dienen, het 

bevorderen van de dialoog tussen het Hof en de (hoogste) nationale rechterlijke instanties. 

Het bevorderen van de dialoog hangt nauw samen met de subsidiaire positie van het Hof en 

beoogt deze positie te versterken. Tegelijkertijd kan het Hof ook, naar aanleiding van vragen 

van de hoogste nationale rechterlijke instanties, algemene richtsnoeren bieden zodat nationale 

rechters eerder in lijn handelen met hetgeen het EHRM en de verdragsrechten uit het EVRM 

trachten te bereiken.168 Dit heeft uiteindelijk tot doel om, in lijn met subsidiariteit, ervoor te 

zorgen dat conflicten eerst en vooral op nationaal niveau opgelost kunnen worden. In de 

eerste advisory opinion beschrijft het Hof nogmaals duidelijk waartoe protocol 16 dient en 

geeft hij expliciet aan dat hij: 

- geen jurisdictie heeft om de feiten van de zaak vast te stellen 

- ook geen jurisdictie heeft ten aanzien van het evalueren van de mening van partijen 

op de interpretatie van het nationale recht in het licht van het verdrag 

- of om aan te geven wat er precies moet gebeuren in de op nationaal niveau spelende 

zaak (na afloop van een gegeven advies).169  Dit blijkt vooral uit de zinsnede waarbij 

het Hof benadrukt dat “Its role is limited to furnishing an opinion in relation to the 

question submitted to it. It is for the requesting court or tribunal to resolve the issues 

raised by the case and to draw, as appropriate, the conclusions which flow from the 

opinion delivered by the Court for the provisions of national law invoked in the case 

and for the outcome of the case”.170  

Hiermee lijkt het Hof nogmaals te willen bevestigen dat hij, in overeenstemming met de 

doelstelling van Protocol 16, algemene ‘guidelines’ wil bieden en uiteindelijk de dialoog met 

de nationale instanties aan wil gaan. Buyse leidt hieruit af dat het Hof hiermee vooral aan wil 

geven dat het behulpzaam wil zijn richting de nationale rechterlijke instanties door snel en 

nuttig advies te verschaffen.171 In het licht van de in hoofdstuk 3 genoemde spanning, waarbij 

het Hof enerzijds nationale diversiteit dient te respecteren en anderzijds een zekere 

rechtseenheid wil bewerkstelligen om tot bescherming van verdragsrechten te komen, speelde 

de subsidiariteitsgedachte een belangrijke en lastige rol in de ontwikkeling naar Protocol 16. 

                                                 
168 Dit werd ten tijde van de voorbereiding van Protocol 16 al genoemd als argument vóór de invoering 

van Protocol 16, zie CDDH(2012)R1, par. 51, p. 43.   
169 EHRM 10 april 2019, Request no. P16-2018-001, par. 25. 
170 Ibid. 
171 Buyse 2019. 
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In de Brussels Declaration werd bijvoorbeeld benadrukt dat de “primary role played by 

national authorities, namely governments, courts and parliaments” een belangrijke is. Juist 

vanwege deze gecompliceerde rol is het interessant te bezien hoe het Hof met zijn subsidiaire 

rol lijkt om te gaan in de eerste advisory opinion. 

 

Het feit dat het Hof in de Franse zaak benadrukt dat zijn taak beperkt is tot het geven van een 

(algemeen) advies in relatie tot vragen die hem gesteld zijn en dat het uitdrukkelijk de 

nationale rechterlijke instanties zijn om hieruit conclusies te trekken duidt op een zeer 

subsidiaire rolopvatting van het Hof. Dit lijkt dan ook mooi aan te sluiten op het 

achterliggende doel van Protocol 16, namelijk het tot stand brengen van een dialoog. Wat 

echter opvalt en blijkt uit de Franse zaak, is dat het Hof niet zonder de feiten in een zaak 

advies kan geven. Het geven van een advies hangt nauw samen met de feiten in een zaak. Een 

goed advies zal een bepaalde mate van specifieke achtergrondinformatie vereisen en dat zal 

vervolgens ook mee moeten worden genomen in het uitbrengen van een advies.  

 

Uit de Guidelines volgt dat bij de vraag om advies een mogelijkheid is om specifieke 

argumenten en achtergrondinformatie in te dienen ‘if relevant’.172  De mate van specificiteit 

waarmee het Hof wordt voorzien van informatie doet de vraag rijzen wat dit doet met het 

geven van het uiteindelijke advies. Deze vraag is vooral interessant met het oog op de 

beruchte ‘constitutionele’ positie van het EHRM. Interessant in dit kader is een opmerking die 

Buyse hierover maakt. Hij merkt namelijk op dat het Hof in de Franse zaak een 

constitutionele rol tracht te omzeilen.173  Dit doet het Hof volgens Buyse door aan te geven 

dat het “will take due account” van de observaties en de argumenten van de partijen in het 

nationale geschil. Het Hof bevestigt echter later ook dat het niet zijn taak is om in te gaan op 

alle argumenten afzonderlijk, waarmee het Hof benadrukt dat zij niet aan geschilbeslechting 

wil doen maar slechts algemene ‘guidance’ wil bieden aan de verdragsstaten.174  

 Het punt dat Buyse maakt ligt mijns inziens wat genuanceerder. De rol van het Hof is 

(‘quasi’-)constitutioneel te noemen indien het een rol vervult waarbij het Hof 

standaardbepalende jurisprudentie uitzet ten aanzien van het vaststellen van 

gemeenschappelijke Europese mensenrechtennormen en het bepalen van een minimaal 

beschermingsniveau dat alle verdragsstaten moeten naleven.175 De situatie waarin het Hof een 

specifieke, op de feiten van de concrete zaak toegespitste uitspraak of redenering doet wordt 

vaak niet als ‘constitutioneel’ en juist als ‘harmless’ gezien door de verdragsstaten. Dit lost 

namelijk ‘slechts’ één verdragsschending op en laat bovendien nog ruimte voor andere 

uitspraken in zaken met andere feitenconstellaties.176  Toch zou men kunnen stellen dat juist 

wanneer het Hof dicht bij de specifieke situatie blijft in zijn advies, het Hof als een soort 

‘vierde instantie’ optreedt en specifieker en concreter aangeeft wat een verdragsstaat wel of 

niet moet regelen om een verdragsschending te voorkomen.  

Zo schuilt in het uitzetten van een precedent, in zaken waarin een representatieve set 

aan kwesties speelt, een constitutionele kant van het Hof. Er schuilt echter ook een 

constitutionele tendens in de handelswijze van het Hof waarbij hij juist specifiek voorschrijft 

                                                 
172 Guidelines on the implementation of the advisory-opinion procedure, par. 11.  
173 Zoals ook Buyse opmerkt in: Buyse 2019. 
174 EHRM 10 april 2019, Request no. P16-2018-001, par. 34. 
175 Dzehtsiarou & O’Meara 2014, p. 468. 
176 Ibid. en Sunstein 2008, p. 16. Sunstein geeft aan dat het Hof de constitutionele rol juist zou 

bekleden door zich in zaken niet alleen te beperken tot die specifieke zaak maar meer algemene 

uitspraken zou doen.  
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wat en hoe een verdragsstaat moet handelen om een verdragsschending te voorkomen en 

derhalve optreedt als een soort vierde instantie. Beide handelswijzen met bijbehorende 

effecten dragen derhalve constitutionele elementen met zich mee.177 Een andere relevante 

vergelijking met nationale constitutionele Hoven zoals het Amerikaanse Supreme Court laat 

zien dat het Hof ook een constitutioneel element met zich mee draagt door het enkele feit dat 

hij kan beslissen of hij een zaak belangrijk acht om een bepaald precedent neer te zetten of 

niet.178  

In de eerste advisory opinion zou men kunnen stellen dat het Hof, zoals Buyse ook 

opmerkt, een nauw aan de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak verbonden advies 

geeft. Hiermee zou men kunnen stellen, dat het Hof als een vierde instantie optreedt en 

derhalve constitutioneel handelt. Het Hof omschrijft namelijk redelijk afgebakend wat op 

nationaal niveau geregeld moet worden in de wet.  Lavrysen merkt hierover op dat het Hof 

juist een meer richtinggevende rol ten aanzien van de adviesprocedures zou moeten bekleden 

in plaats van een analyse en interpretatie van wetgeving zoals die er al ligt.179 Zoals hierboven 

ook aangegeven kan juist dit element ook zeer constitutioneel uitpakken. Op dit punt zal in 

hoofdstuk 5 nader worden ingegaan. 

4.3.2 Advies ten aanzien van ‘questions of principle’ 

Naast de bovengenoemde kwesties die spelen rondom de subsidiaire rol en de daarbij 

behorende discussiepunten kan worden betwist of de eerste adviesvraag, door de wijze 

waarop het Hof de eerste adviesvraag heeft behandeld, kon worden aangemerkt als een 

‘question of principle’. Enerzijds behandelt het Hof de eerste vraag niet als een ‘question of 

principle’ omdat het Hof dicht bij de specifieke zaak en omstandigheden blijft, terwijl een 

‘question of principle’ juist duidt op een principekwestie die los van de specifieke zaak staat. 

Aan de andere kant is het advies algemeen op het punt dat het Hof aangeeft dat verdragsstaten 

een mogelijkheid moeten bieden aan een niet-biologische moeder om een kind dat voortkomt 

uit een draagmoeder te kunnen erkennen. Hiermee kan gezegd worden dat het Hof zich juist 

wel inmengt in een principekwestie als zodanig. Hierbij wordt wel als kanttekening 

opgeworpen dat het Hof weliswaar in zijn algemeenheid aangeeft dat een absolute 

onmogelijkheid om als beoogde moeder een kind dat voortkomt uit een draagmoeder te 

erkennen een schending van artikel 8 EVRM oplevert, maar dat het Hof niet spreekt over 

specifieke gevallen waarin hiervan geen sprake zou zijn van een schending.180  

4.3.3 Het bieden van ‘guidance’ 

Het feit dat het Hof in zijn advies behoorlijk specifiek is, in die zin dat hij zich toespitst op 

punten die echt gerelateerd zijn aan de zaak zoals die zich op nationaal niveau heeft 

voorgedaan, doet ook de vraag rijzen of het Hof daarmee wel daadwerkelijke ‘guidance’ geeft 

aan Frankrijk en de andere verdragsstaten.181 Het Hof geeft aan dat het een advies geeft ten 

aanzien van de (specifieke) situatie waarbij het kind verwekt is door eicellen van een 

draagmoeder en waarbij de vader de biologische vader is. Het Hof geeft aan dat dit aspect van 

groot belang is in de onderhavige zaak en derhalve ook voor het geven van het advies.182 

Deze aspecten maken derhalve het advies toch gebonden is aan een specifieke 

feitenconstellatie. Het Hof geeft hiermee dus niet in zijn algemeenheid aan in hoeverre 

                                                 
177 Brems & Gerards 2017, p. 101. 
178 Brans 2015.  
179 Lavrysen 2019, p. 5.  
180 Ibid. p. 5 
181 EHRM 10 april 2019, Request no. P16-2018-001, par. 26. 
182 Ibid. par. 47.  
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draagmoederschap-overeenkomsten toelaatbaar zijn. Juist een advies dat teveel is gegeven 

naar aanleiding van een specifieke feitenconstellatie draagt het gevaar met zich mee dat het 

onderliggende doel van ‘algemene guidelines’ in het gedrang komt omdat dit het lastiger 

maakt voor andere lidstaten om met een dergelijk uitgezette lijn te werken en te begrijpen 

welke verplichtingen lidstaten hebben op een bepaald gebied. 

Een ander hiermee samenhangend aspect is dat artikel 1, paragraaf 2 van Protocol 16 

aangeeft dat een adviesvraag mag worden gesteld naar aanleiding van een zaak die speelt 

voor die hoogste nationale rechter. Het protocol spreekt echter niet over de vraag in hoeverre 

het Hof zelf ook gebonden is aan de context waarbinnen een nationale zaak zich afspeelt. 

Vanuit het doel achter Protocol 16 bezien, namelijk het bieden van algemene richtlijnen, zou 

het Hof niet te specifiek een advies moeten geven aangezien het zijn taak is om juist 

algemene richtlijnen te verschaffen aan nationale rechters.183 De specifieke wijze waarop het 

Hof een advies heeft gegeven, doet vermoeden dat dit aspect van Protocol 16 deels over het 

hoofd is gezien. Tegelijkertijd valt op basis van overweging 54 en 55 te zeggen dat het Hof 

zich wel degelijk bewust is van dit doel. Het Hof geeft aan dat wanneer de relatie tussen het 

kind en de beoogde moeder in de praktijk bestaat, de verdragsstaat moet voorzien in een 

doeltreffende mogelijkheid voor de beoogde moeder om een juridische relatie met het kind 

aan te gaan.184 In overweging 55 benadrukt het Hof dat lidstaten een margin hebben bij het 

bepalen van de wijzen waarop erkenning kan plaatsvinden, als de procedure die in de wet is 

neergelegd maar effectief en snel is.185 Vervolgens zegt het Hof ook specifiek iets over de 

wijze waarop het Franse recht voorziet in de mogelijkheid voor de beoogde moeder om een 

kind uit draagmoederschap te erkennen, namelijk door middel van adoptie. Het Hof merkt 

hierover op dat deze procedure alleen toegankelijk is voor echtparen die met elkaar getrouwd 

zijn. Opvallend is echter dat het Hof niet ingaat op de correctheid van deze procedure. Dit is 

opvallend omdat het Hof in eerdere rechtspraak juist wel ingaat op de procedure en doet aan 

procedurele toetsing om te bezien of een bepaalde handelswijze van een lidstaat proportioneel 

is.186 Bezien vanuit de algemene ‘guidelines’ die het Hof wil geven strookt dit met dit doel 

achter Protocol 16. Het Hof kijkt in de Franse zaak niet of de nationale autoriteiten in dit 

specifieke geval op een zorgvuldige manier hebben nagedacht over de wijze van uitvoering 

geven aan het EVRM. Het Hof geeft enkel aan dat er een effectieve wet moet zijn op basis 

waarvan erkenning door beoogde ouders mogelijk moet zijn. Dit is een signaal waaruit blijkt 

dat het Hof zich terdege bewust is van zijn subsidiaire rol en het doel achter Protocol 16, 

namelijk het bieden van ‘guidance’. Het Hof geeft ‘slechts’ aan dat er iets geregeld moet 

worden op nationaal niveau. Het feit dat het Hof niet ingaat op de vraag hoe dit exact 

geregeld dient te worden is met het oog op de subsidiaire rol van het Hof als een goede daad 

te beschouwen. 

4.3.4 De eerste advisory opinion bezien in het licht van de margin of appreciation-

doctrine 

In de eerste advisory opinion besteedt het Hof uitdrukkelijk aandacht aan de margin of 

appreciation omdat hierover expliciet een vraag wordt voorgelegd aan het Hof door het 

Franse Cour de Cassation. Het Hof constateert dat er omtrent de toelaatbaarheid van 

draagmoederschap-overeenkomsten geen consensus bestaat.187 In lijn met de wijze waarop de 

                                                 
183 Explanatory Report to Protocol No. 16 CETS. Nr. 214, par. 2, 11 en 15.  
184 EHRM 10 april 2019, Request no. P16-2018-001, par. 54.  
185 Ibid. par. 55.  
186 Zoals in EHRM 22 april 2013, nr. 48876/08, par. 108 (Animal Defenders).  
187 EHRM 10 april 2019, Request no. P16-2018-001, par. 43.  
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margin in het overgrote deel van de zaken gebruikt wordt duidt dit volgens het Hof op een 

ruime margin.  

Toch overweegt het Hof vervolgens dat de in beginsel ruime margin beperkter is in 

deze zaak. De reden hiervan is gelegen in het feit dat een belangrijk aspect van het privéleven 

van een individu op het spel staat in situaties waarbij het draait om erkenning door een 

beoogde moeder.188 Dit laat goed zien met welk doel de margin ooit is ingezet door het Hof, 

namelijk dat de margin een manier is om een onderscheid te maken tussen onderwerpen die 

(beter) op nationaal niveau kunnen worden besloten en onderwerpen die zo fundamenteel zijn 

dat voor die onderwerpen geen ruimte is toegelaten ongeacht de vraag of er sprake is van 

culturele verschillen.189 Ook op dit punt sluit de wijze waarop het Hof in deze eerste advisory 

opinion omgaat met de margin goed aan bij het doel achter de margin en de wijze waarop de 

margin doorgaans wordt gebruikt in zaken voor het Hof.190 Deze beoordelingsruimte hangt 

immers af van de rechten en vrijheden waar het in de concrete gevallen om gaat, de feiten in 

de zaak, de ernst van de inbreuk op dat recht, het bestaan van de consensus en de 

zorgvuldigheid van de afwegingen die op nationaal niveau zijn gedaan.191 Zoals ook al in 

hoofdstuk 3 is aangekaart, roept het gebruik en het doel achter de margin echter wel in zijn 

algemeenheid de vraag op hoe de margin gestalte zal krijgen in zaken waarbij er niet een 

duidelijke (beleids)keuze op nationaal niveau voorligt.  

4.4 Tussenconclusie 

Eén van de hoofddoelen van Protocol 16 is het versterken van de dialoog tussen de hoogste 

nationale rechterlijke instanties en het Hof. Deze dialoog moet tot stand worden gebracht 

doordat het Hof, naar aanleiding van een opgeworpen vraag, ‘guidance’ zal bieden in hoe de 

verdragsrechten geïnterpreteerd en toegepast moeten worden. Uiteindelijk wordt hiermee 

beoogd de subsidiaire rol van het EHRM te institutionaliseren. De analyse van de eerste 

advisory opinion zoals deze in dit hoofdstuk centraal stond laat echter zien dat er enkele 

vraagtekens geplaats kunnen worden en mogelijke struikelblokken zich kunnen voordoen ten 

aanzien van dit beoogde doel en de wijze waarop dit bereikt kan worden. Ten aanzien van het 

bieden van ‘guidance’ is te zien, dat het Hof zich in de Franse zaak zeer specifiek heeft 

uitgelaten over de feiten in de zaak. Het feit dat het Hof niet in zijn algemeenheid aangeeft in 

hoeverre draagmoederschap overeenkomsten toelaatbaar zijn en zich beperkt tot de specifieke 

omstandigheden van de zaak, roept de vraag op of lidstaten met deze eerste advisory opinion 

daadwerkelijk een vorm van ‘guidance’ (zullen) krijgen. Hiermee zou gezegd kunnen worden 

dat dit lijkt op de wijze waarop hij (inter partes) in individuele klachtprocedures een zaak 

benadert en lijkt algemene ‘guidance’ niet te zijn bereikt. Tegelijkertijd lijkt het Hof wel een 

algemene ‘guidance’ te bieden door zijn oordeel dat lidstaten moeten voorzien in een effectief 

middel waarmee de relatie tussen een beoogde moeder en het kind kan ontstaan. Ten aanzien 

van de margin valt het allereerst op dat het Cour de Cassation hierover zelf een vraag heeft 

opgeworpen. Wat betreft de wijze waarop het Hof de margin gebruikt in de eerste advisory 

opinion, valt het op dat de handelswijze van het Hof aansluit bij het doel achter de margin en 

de wijze waarop de margin doorgaans wordt gebruikt in zaken voor het Hof. De margin, die 

net als Protocol 16 de subsidiaire rol van het Hof wil versterken, speelt derhalve ook in de 

advisory opinion procedure een rol. In zijn algemeenheid doemt wel de vraag op hoe de 

                                                 
188 Ibid. par. 44.  
189 Ostrovsky 2005, p. 47–48.  
190 Zie bijvoorbeeld de in hoofdstuk 2 genoemde zaken bijvoorbeeld: EHRM 23 juli 1968, nr. 1474/62, 

par. 1.B.10 (Belgische Talenzaak) en EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, (Handyside t. VK).  
191 Spielmann 2012, p. 11-24.  
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nieuwe advisory opinion procedure de subsidiaire rol van het Hof zal waarborgen. Bij de in 

dit hoofdstuk opgeworpen complicaties zal in hoofdstuk 5 nader worden stilgestaan. 
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Hoofdstuk 5 – Een nieuwe procedure, een nieuwe rol, of toch niet? 

5.1 Inleiding 

Doordat het EHRM middels de adviesprocedure al eerder kan assisteren bij het interpreteren 

van verdragsrechten, kan op nationaal niveau ook al eerder beter(e) bescherming van 

verdragsrechten plaatsvinden. 192  De duidelijkheid die het Hof kan geven door het 

beantwoorden van een opgeworpen vraag, kan ertoe leiden dat nationale rechters, wetgevers 

en beleidsmakers beter weten hoe zij tot een correcte interpretatie van verdragsrechten 

kunnen overgaan. EVRM-conformiteit en het voeren van een dialoog lijkt zo, naast met een 

(‘reguliere’) individuele klachtprocedure, op een andere wijze te kunnen worden bereikt. In 

de reguliere klachtprocedure wordt door het Hof vaak gebruik gemaakt van de margin om 

spelende conflicten in zaken te behandelen en uitdrukking te geven aan zijn subsidiaire rol. 

Met de codificatie van de margin in Protocol 15 is de boodschap over de rol die het EHRM 

inneemt nogmaals benadrukt. Toch roepen de relatie tussen de margin (en derhalve de wijze 

waarop het Hof zijn subsidiaire rol bekleedt) en Protocol 16 een aantal principiële vragen op. 

Deze vragen en dilemma’s zullen in dit hoofdstuk centraal staan. Allereerst zal breder worden 

ingegaan op enkele signaleringen die in hoofdstuk 3 en 4 al aan bod zijn gekomen (5.2.1).  De 

mogelijke uitdagingen en kansen zullen aan de hand van de concrete Urgenda zaak worden 

belicht. Tot slot zullen ook enkele suggesties worden gedaan voor het Hof en de hoogste 

nationale rechterlijke instanties die wellicht deze ‘spanningen’ kunnen verlichten (5.2.2 en 

5.2.3).  

5.2 Algemene vragen die Protocol 16 oproept ten aanzien van de relatie tussen de 

margin en de adviesprocedure 

5.2.1 Mogelijke toekomstige spanningen in het licht van Urgenda 

Om de meer fundamentelere dilemma’s en spanningen rondom de rol van de margin (en de 

subsidiaire rol van het EHRM in het algemeen) in de nieuwe adviesprocedure helderder weer 

te geven biedt de recente Urgenda uitspraak een mooi kader. Sinds de eerste uitspraak in de 

zaak Urgenda door de rechtbank Den Haag op 24 juni 2015 is het duidelijk geworden dat een 

relatie bestaat tussen de klimaat- en milieuproblematiek en mensenrechten.193  Een slecht 

klimaat beïnvloedt het recht op een gezond milieu en bijvoorbeeld op het recht op 

privéleven.194 De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de Nederlandse staat verplicht is om 

de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 25% te verminderen.195 Deze uitspraak is vorig 

jaar oktober nogmaals bevestigd door het Gerechtshof in Den Haag.196 In oktober 2019 zal 

ook de Hoge Raad zich over de zaak gaan buigen. De Hoge Raad zal zich daarmee 

geconfronteerd zien met de complexiteit van deze klimaatzaak en de rol die mensenrechten 

hierbij spelen. 

 

                                                 
192 Vlg. Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, Straatsburg 15 februari 

2012, CDDH(2012)R74 Addendum I par. 52 en Appendix V par. B.3. 
193 Rb. Den Haag, 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7196 (Urgenda). 
194 Zie ook: UN Human Rights Committee General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the 

International Covenant on Civil and Political Rights, over het recht op leven, par. 62.  
195 Ibid.  
196 Hof Den Haag, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2610 (Urgenda).  
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Om te beginnen is het nuttig om nog eens op een rijtje te krijgen waarom Urgenda en 

klimaatzaken in het algemeen zo complex zijn.  

Eén van de bijzondere aspecten aan deze en andere klimaatzaken die in andere landen 

worden gevoerd, is dat het gaat om zaken die zeer abstract zijn en een grote mate van 

onbepaaldheid in zich dragen.197 Deze onbepaaldheid ziet niet alleen op het feit dat het vaak 

gaat om onzekere, toekomstige, gebeurtenissen. Ook is het bij deze kwesties vaak niet op 

voorhand duidelijk of en hoe deze problemen zich gaan verwezenlijken in de toekomst.198  

Bovendien geldt in veel klimaatzaken, zoals Urgenda, dat de groep van mogelijke 

slachtoffers nog niet evident is. Hiermee is dus een duidelijk verschil zichtbaar ten opzichte 

van mensenrechtenprocedures, waarbij juist wel vaak concreet zichtbaar is welke schending 

zich heeft voorgedaan en wat de kring van slachtoffers is.199  

Dit onzekere element speelt specifiek in de Urgenda zaak, nu het daar gaat om een 

dreigende aantasting van de fundamentele rechten van ingezetenen. Het Gerechtshof heeft in 

de Urgenda zaak geoordeeld dat de staat een positieve verplichting heeft in het kader van de 

artikelen 2 en 8 van het EVRM, omdat een reële dreiging bestaat en de Staat verplicht is om 

ten aanzien van deze dreiging voorzorgsmaatregelen te nemen.200 De spanning in de Urgenda 

zaak zit onder andere in het feit dat het niet makkelijk te zeggen is welke positieve 

verplichtingen de staat heeft ten aanzien van de een dreigende (en dus nog niet voltrokken 

schending) schending van ingeroepen mensenrechtennormen.  

Bovendien geldt dat juist de verplichtingen die een rechtbank of Hof kan stellen aan 

de Staat gepaard gaan met politieke keuzes. 201  Vanwege de rol en positie die 

(supranationale)rechtbanken innemen in een staatsbestel, is het niet de bedoeling dat zij 

voorschrijven welke beleidskeuzes precies gemaakt moeten worden. Het EHRM heeft in een 

eerdere zaak Fadeyeva t. Rusland laten zien dat hij een grote margin toelaat ten aanzien van 

deze inhoudelijke keuzes.202 Het Hof overwoog in deze zaak dat, hoewel de bescherming van 

het milieu zeer belangrijk is, het vanwege de ingewikkeldheid van deze kwesties is dat het 

Hof een subsidiaire rol inneemt. Dit resulteerde in de toepassing van een ruime margin.203 

Toch is het niet ondenkbaar dat de Hoge Raad, die als hoogste rechterlijke instantie daartoe 

bevoegd is, met de komst van Protocol 16 om meer duidelijkheid gaat vragen aan het EHRM 

over de vraag wat in het licht van artikelen 2 en 8 EVRM de positieve verplichting is die op 

verdragsstaten rust in zaken waarbij het gaat om een dreigende aantasting van deze 

fundamentele rechten en de reikwijdte van de margin in dit soort zaken.204 Ten aanzien van de 

rol die de margin zal spelen in de nieuwe advisory opinion procedure, bijvoorbeeld in zaken 

als Urgenda, zijn enkele spanningen te signaleren.  

 

Allereerst is in de rechtspraak van het Hof tot nu toe te zien dat het Hof verschillende 

‘gradaties’ onderscheidt in de wijze waarop aan lidstaten een margin wordt toegekend. De 

verschillende intensiteiten waarmee het Hof een handelswijze van een verdragsstaat toetst, 

geven het Hof een zekere flexibiliteit om te beoordelen of een verdragsrecht is geschonden of 

een bepaalde afweging onjuist is gemaakt. De nieuwe adviesprocedure roept echter de vraag 

                                                 
197 Leijten 2019, p. 113. 
198 Ibid. p. 113.  
199 Ibid. p. 114. 
200 Ibid. p. 114.  
201 Ibid. p. 115.  
202 EHRM 30 november 2005, appl. Nr. 55723/00, par. 103 (Fadeyeva t. Rusland). 
203 Ibid. par. 103.  
204 Zie in dit kader ook de conclusie van de Procureurs Generaals Langemeijer en Wissink in HR 13 

september 2019, ECLI:NL:PHR:2019:887, par. 6.15.  
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op hoe het Hof zo een vraag aan zou pakken in een zaak als Urgenda, waarbij het gaat om een 

dreigende schending van verdragsrechten in het kader van gevaarlijke klimaatverandering. 

Deze situatie blijkt nog gecompliceerder door het feit dat soms wel en dan weer niet een 

duidelijke beleidskeuze voorligt op nationaal niveau. Daarnaast geldt dat een positieve 

verplichting die op verdragsstaten rust bovendien op verschillende wijzen zou kunnen worden 

vervuld. 

 Hoe zit het in gevallen waarin geen duidelijke beleidskeuze voorligt voor het EHRM? 

In bijvoorbeeld de Urgenda zaak is dit het geval. De Staat is hier van mening dat zij nog moet 

vaststellen welke middelen geschikt zijn om aan zijn positieve verplichtingen te voldoen.205  

In een reguliere artikel 34 EVRM procedure wordt beleid of een uitspraak van de nationale 

rechter achteraf beoordeeld. Dit brengt niet alleen de nationale rechters in een lastig pakket 

met het oog op de scheiding der machten (het is immers niet aan de rechterlijke macht om 

beleid uit te zetten). Ook het EHRM zal zich, indien zij zich geconfronteerd ziet met dit soort 

vragen, in een lastige positie bevinden. De algemene en serieuze aard van bijvoorbeeld 

klimaatverandering vraagt namelijk wel om een advies van het EHRM. Het zou daarom niet 

verstandig zijn als het EHRM zich van een dergelijke vraag zou afhouden. Toch zal het Hof 

wel terughoudend om moeten gaan met het geven van een specifiek advies in gevallen waarin 

beleid niet duidelijk is en de oorzaak en gevolg verhouding van een schending ook niet 

glashelder is.  

De nieuwe adviesprocedure geeft het Hof de mogelijkheid om eerder een lijn uit te 

kunnen zetten over hoe een verdragsstaat in haar beleid moet omgaan met bepaalde 

problematiek. Dit heeft als voordeel dat het Hof zich al eerder, en dus voordat zich een 

rechtsvraag voordoet in het kader van een individuele procedure, over een rechtsvraag kan 

buigen.206 Toch betekent dit ook dat het Hof, waar het normaal kijkt of een staat binnen zijn 

margin is gebleven, in gevallen waarin het kwaad al is geschied, zich intensiever (en derhalve 

minder subsidiair) inlaat in een aangelegenheid die eigenlijk toebehoort aan de (politiek van 

de) verdragsstaten zelf. Daarbij komt ook dat het kwaad juist in een zaak als Urgenda, nog 

niet is geschied. Het Hof zal zich in dit soort zaken moeten inlaten in mogelijk toekomstig 

beleid en toekomstige verdragsschendingen om de margin te bepalen. Zoals gezegd 

benadrukte het Hof in de zaak Fadeyeva t. Rusland dat, juist omdat sprake is van complexe 

inhoudelijke keuzes die op nationaal gebied moeten worden gemaakt, het Hof een ruime 

margin aan verdragsstaten laat. Hier is te zien dat de margin derhalve functioneert als een 

‘ruimte’ waarbinnen een nationale handelswijze moet vallen. Hierbij geeft het Hof niet 

duidelijk die ruimte weer, maar voert het een ‘redelijkheidstoets’ of procedurele toets uit om 

te kijken of een de handelswijze van een verdragsstaat binnen de margin valt.  

Het is toch wel de vraag hoe het Hof, in een ernstige en serieuze kwestie als 

klimaatverandering, de intensiteit van een margin zal bepalen. In die gevallen ligt namelijk 

juist niet een duidelijke keuze voor. In het kader van een adviesprocedure is het dan de vraag 

of en hoe het Hof de ruimte van de margin in abstracto weer zou geven. Hierbij zou gedacht 

kunnen worden aan de situatie waarbij het Hof een soort keuze voorlegt aan de verdragsstaat 

tussen twee uitersten, of wellicht een concreet voorstel voorlegt. Problematisch in het licht 

van een concreet voorstel is echter dat van daadwerkelijke ‘ruimte’ dan niet meer gesproken 

kan worden. Daarnaast strookt een te nauwkeurig advies in wat de staat qua beleid moet 

uitvoeren niet met het idee dat de rechter ‘niet op de stoel van de wetgever’ moet gaan zitten. 

Een te algemeen advies draagt echter het risico met zich mee dat de verdragsstaten nog steeds 

                                                 
205 Leijten 2019, p. 117.  
206 Zoals onder andere ook Gerards in Gerards 2013, p. 620.   
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niet weten hoe zij een mogelijke schending kunnen voorkomen waarmee het doel dat Protocol 

16 dient ondergraven kan worden.  

 

Indien er wel een duidelijke beleidskeuze of voorzet van de nationale rechter ligt die aangeeft 

hoe een verdragsstaat aankijkt tegen een bepaalde kwestie, dan zal op basis van de 

doelstellingen achter Protocol 16 gelden dat het Hof deze beleidskeuze of voorzet in de 

adviesprocedure niet zou moeten beoordelen. Beoordelen is immers niet het doel van 

Protocol 16, maar juist het geven van advies en guidance.207 Hierbij kan opgemerkt worden 

dat indien het Hof zeer specifiek een advies gaat geven en daarbij de margin ook gebruikt om 

een bepaalde opgeworpen kwestie op te lossen, het risico bestaat dat het Hof daarmee ook een 

oordeel gaat geven over de opgeworpen kwestie en het daaraan ten grondslag liggende beleid. 

De vraag die dan kan worden opgeworpen is of ook in die gevallen het doel van Protocol 16 

te veel ondergraven wordt. Zoals hierboven al geconstateerd werd ligt bij een te concreet 

advies het gevaar op de loer dat van ‘ruimte’, die aan een lidstaat eigenlijk geboden zou 

moeten worden in bijvoorbeeld een zaak als Urgenda, geen sprake meer is.  

 Een andere spanning die zich zou kunnen voordoen indien het Hof teveel een 

concrete beoordeling zou geven van een al bestaande duidelijk omlijnde beleidskeuze, is dat 

hij zich al inlaat in een vorm van geschilbeslechting. Dit behoort echter toe tot de ‘reguliere’ 

artikel 34 EVRM procedure. Als het Hof dit teveel zal doen in het kader van een advisory 

opinion procedure, zal niet alleen het doel van het geven van een algemene guideline worden 

miskend, ook bestaat het risico dat het Hof in een later geschil nogmaals een uitspraak moet 

doen over een eerder gegeven advies. Dit zou de geloofwaardigheid en effectiviteit van het 

Hof in het gedrang kunnen brengen.  

5.2.2 Suggesties voor het EHRM 

Het bovenstaande suggereert bijna dat het Hof het in geen enkele situatie echt goed kan doen 

door ofwel een te specifiek advies te geven in een voorliggende zaak (en daarmee een 

beslissing in plaats van een advies zou geven), dan wel door een te algemeen (en daarmee te 

ver van de kwestie af) advies te geven waarmee het nationale beleid of oordeel door de 

nationale rechter eigenlijk al wordt ingevuld door het EHRM. Juist met het oog op de 

subsidiaire positie van het Hof en de hierboven beschreven spanningen, zal het Hof 

voorzichtig moeten omspringen met de nieuwe advisory opinion procedure.  

 

Allereerst zal de rol die margin nu speelt in procedures die via artikel 34 EVRM voor het Hof 

terecht komen, in de advisory opinion procedure een andere hoedanigheid moeten krijgen. In 

bijvoorbeeld een klimaatzaak als Urgenda waarin het Hof mogelijk in de toekomst gevraagd 

zal worden wat verdragsstaten moeten doen in het kader van artikel 2 en 8 EVRM om een 

(dreigende) verdragsschending te voorkomen, zal de margin nog steeds een rol kunnen 

spelen. Juist in een abstracte klimaatzaak als Urgenda waar nog geen specifieke inbreuk op 

een privéleven aanwezig is en derhalve ook geen directe relatie met een omissie, zal het Hof 

een margin kunnen geven om aan te geven wanneer een verdragsstaat zich van een 

verdragsschending zal onthouden zonder dat het Hof zich teveel toespitst op een concreet 

geschil of concreet (wenselijk) beleid. Dit is zeer gecompliceerd omdat men zich kan 

afvragen of een advies wel deze mate van abstractie kan hebben om toch nuttig te zijn voor de 

verdragsstaten. Deze complicatie wordt versterkt door de spanning die er bestaat tussen het 

eerste en tweede lid van artikel 1 Protocol 16. Het eerste lid geeft aan dat het verzoek om 
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advies betrekking moet hebben op questions of principle relating to the interpretation or 

application of the Convention. Het tweede lid van dit artikel schrijft voor dat het verzoek om 

een advies alleen gesteld mag worden in de context of the case pending before it. Om te 

voorkomen dat het Hof zich in een advies te concreet toespitst op de feiten zal het dus echt 

moeten zien op de principiële strekking van de vraag. In een zaak als Urgenda zou het Hof 

dan de verschillende wijzen kunnen aangeven waarop een verdragsstaat zich van een 

(toekomstige) schending zou onthouden, zonder zich in te laten in hoe het precies moet.  

 

Ten aanzien van de kwestie in welke gevallen een adviesvraag door het panel van vijf rechters 

wordt geaccepteerd als een question of principle zal het van belang zijn dat het Hof ook af en 

toe ‘nee’ durft te zeggen. Martin Kuijer sprak in het gesprek dat ik met hem had bijvoorbeeld 

over de tevens in hoofdstuk 2 genoemde ‘Dublin-zaken’, in het kader van de asielaanvragen 

van asielzoekers die via Griekenland naar Nederland kwamen. Volgens hem zou dit bij 

uitstek een zaak zijn geweest waarbij Protocol 16 een goede en nuttige rol had kunnen spelen. 

Hier had het Hof namelijk los van één van de vele specifieke vluchtelingenzaken op voorhand 

een kader had kunnen bieden waarbinnen verdragsstaten nog binnen de verdragsnormen 

zouden handelen. In deze zaken, en mijns inziens ook in een zaak als Urgenda, zou zo een 

kader zeer waardevol en nuttig kunnen zijn nu inmiddels blijkt dat de zogenoemde 

‘klimaatzaken’ wel degelijk in verschillende landen een ‘hot topic’ zijn.208  In de Franse zaak 

kan betwist worden of het ging om een question of principle. Toch is het niet gek dat het Hof 

deze eerste adviesvraag heeft geaccepteerd. Het Hof zal echter wel ten behoeve van zijn eigen 

geloofwaardigheid en die van de adviesprocedure selectief moeten omgaan met het toepassen 

van de adviesmogelijkheid. In principiële zaken zal deze procedure nuttig zijn indien het Hof 

in staat is om duidelijke algemene richtlijnen te bieden aan verdragsstaten.  

Met betrekking tot de vraag welke rol de margin in de nieuwe advisory opinion 

procedure zal kunnen innemen, is in het voorgaande al gebleken dat de wijze waarop het Hof 

de margin toepast en in het algemeen uitdrukking geeft aan zijn subsidiaire rol, niet volledig 

in steen gebeiteld is. Dit duidt erop dat de margin wel degelijk een rol kan spelen in de 

nieuwe advisory procedure. In het licht van de mogelijk lastige situatie waarin het Hof zich in 

een artikel 34 EVRM procedure geconfronteerd ziet met een eerder in een adviesprocedure 

geboden margin, is het van belang dat het EHRM enkel adviezen zal geven wanneer zij bij 

een advies in staat is om daadwerkelijk in het algemeen aan te geven welke margin lidstaten 

hebben in bijvoorbeeld de klimaatproblematiek. Hierbij zal het Hof bij het selecteren van 

zaken voor een advisory opinion procedure op voorhand goed moeten kijken of het in staat is 

om, zonder het geven van een concreet oordeel of advies, een duidelijk algemeen kader kan 

bieden. Gedacht kan worden aan klimaatzaken, waarbij het tevens los van de context van een 

specifiek geval kan blijven. Dit kader zal duidelijk genoeg moeten  zijn voor lidstaten om hier 

in de praktijk mee te kunnen werken. Tegelijkertijd zal de advisory opinion op deze manier 

ook een mooie mogelijkheid aan het Hof bieden om in eventuele latere zaken die zich via een 

artikel 34 EVRM procedure aandienen, dit eerdere kader te laten passen in een concrete zaak. 

Op die manier kan een mooie wisselwerking en dialoog tussen de hoogste nationale rechters 

en het EHRM tot stand worden gebracht.  

                                                 
208 Dit blijkt bijvoorbeeld uit al gevoerde zaken voor het EHRM zoals: Notre Affairs à Tous and Others 

v. France en  In re Greenpeace Southeast Asia and Others (Philippines) No. CHR-NI-2016-0001, 

Friends of the Earth Germany, Association of Solar Support and Others v. Germany.  
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5.2.3 Suggesties voor de hoogste nationale rechterlijke instanties 

Voor de nationale rechterlijke instanties zijn er mijns inziens ook enkele aandachtspunten die 

ertoe kunnen leiden dat de nieuwe advisory opinion procedure een waardevolle toevoeging 

kan betekenen. In de vorige paragraaf werd genoemd dat het voor het Hof van belang is om 

zich niet te specifiek uit te laten over concrete omstandigheden die spelen in een zaak. 

Tegelijkertijd werd eerder ook aangegeven dat het, om te voorkomen dat het Hof te veel 

‘beleid’ of ‘oordelen’ gaat invullen voor een verdragsstaat, van belang is dat een nationale 

rechterlijke instantie die een principiële vraag opwerpt bij het Hof wel voldoende specifiek in 

zijn vraagstelling is. Dit zou in het geval van Urgenda bijvoorbeeld kunnen gebeuren doordat 

de Hoge Raad de vraag opwerpt wat de rol van de verdragsstaten in het kader van artikel 2 en 

8 EVRM is bij ‘klimaatzaken’ waarbij de concrete relatie tussen milieubeleid en mogelijke 

toekomstige slachtoffers nog niet aanwezig is. Tevens zou de Hoge Raad hier, voor het 

bieden van een concrete context, mogelijke voorbeeld scenario’s kunnen opwerpen. Op deze 

wijze zal het Hof wel voorzien zijn van voldoende context waarbinnen de onduidelijkheid op 

nationaal niveau is gerezen omtrent een verdragsrecht, en kan het Hof vervolgens een advies 

geven waarbij hij abstraheert van de specifieke feiten in een zaak.  

Tijdens het proces dat leidde tot de goedkeuring van Protocol 16 heeft de regering in 

de memorie van toelichting bij artikel 1 lid 3 gesteld dat de verzoekende rechter ‘zo mogelijk 

en voor zover gepast’ in het verzoek een analyse kan opnemen die hij zelf heeft gemaakt ten 

aanzien van een opgeworpen rechtsvraag.209 Dit is niet alleen in het licht van de beoogde 

samenwerking tussen nationale rechterlijke instanties en het EHRM nuttig, bovendien zal op 

deze wijze zal ook de subsidiariteit gediend worden. De Rules of Court benadrukken dit door 

aan te geven dat “if possible and appropriate, a statement of the requesting court’s or 

tribunal’s own views on the question, including any analysis it may itself have made of the 

question”.210 De kanttekening die hierbij wel geplaatst kan worden, is dat deze voorzet alleen 

gegeven kan worden op het moment dat er binnen het gerecht dat de vraag opwerpt, ook al 

voldoende overeenstemming is over de aan de orde zijnde kwestie. In de Guidelines geeft het 

Hof het belang van de voorzet ook aan door te beschrijven dat het Hof in een zo goed 

mogelijke geïnformeerde positie moet zitten alvorens het een advies kan uitbrengen.211  Een 

duidelijke geïnformeerde vraagstelling door het betreffende gerecht is al met al van belang 

om de margin een waardevolle rol te kunnen laten spelen in de advisory procedure. 

5.3 Tussenconclusie 

De Urgenda zaak laat goed zien welke mogelijke knelpunten op de loer liggen bij de advisory 

opinion procedure. Juist in deze zaak speelt de vraag in hoeverre het EHRM, als subsidiair 

supranationaal mensenrechtenorgaan, zou kunnen bepalen hoe verdragsstaten hun 

verdragsverplichtingen het best kunnen waarborgen. In klimaatzaken, zoals Urgenda, gaat het 

om de vraag wat en of er een positieve plicht rust op verdragsstaten met het oog op een 

dreigende aantasting van fundamentele rechten van ingezetenen door gevaarlijke 

klimaatverandering. Onduidelijkheid bestaat echter over de vraag hoe de verdragsstaten deze 

plicht moeten inkleuren en of zij deze ook hebben ten aanzien van deze toekomstige dreiging. 

De advisory opinion procedure zou in dit soort zaken een goed middel zijn voor 

verdragsstaten om een zekere duidelijkheid te krijgen hieromtrent. Zeker nu de rechtspraak 

van het EHRM deze duidelijkheid over toekomstige dreigingen nog niet concreet heeft 

                                                 
209 Kamerstukken II 2014/15, 34235 (R2053), nr. 3, p. 7.  
210 Rule 92, section 2.1 onder e. Dit is ook terug te zien in punt 12 onder e van de Guidelines on the 

implementation of the advisory-opinion procedure introduced by Protocol No. 16 to the Convention.  
211 Guidelines Protocol 16, par. 13.  
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gegeven. Toch is in dit hoofdstuk gebleken dat met het oog op de subsidiaire rol van het Hof, 

de advisory opinion procedure ook mogelijke knelpunten met zich draagt.  

Allereerst bleek uit dit hoofdstuk dat in het voorbeeld van Urgenda en klimaatzaken 

in het algemeen, vaak (nog) niet een duidelijke beleidskeuze op nationaal niveau ligt. Juist 

met het oog op de subsidiaire rol van het hof is het niet gewenst als het Hof teveel een 

beleidskeuze zou ‘voorkauwen’ voor de verdragsstaten. Waar het Hof in een reguliere artikel 

34 EVRM procedure een situatie achteraf beoordeeld, ligt juist in deze zaken geen duidelijke 

beleidskeuze. Het Hof zal dus moeten oppassen dat hij zich bij het geven van een advies niet 

te intensief inlaat in een aangelegenheid die eigenlijk toebehoort aan de (politiek van de) 

verdragsstaten zelf.  

Indien er wel een duidelijke beleidskeuze of voorzet van de nationale rechter ligt die aangeeft 

hoe een verdragsstaat aankijkt tegen een bepaalde kwestie, dan zal op basis van de 

doelstellingen achter Protocol 16 gelden dat in een adviesprocedure het Hof deze 

beleidskeuze of voorzet niet zou moeten beoordelen. Beoordelen is immers niet het doel van 

Protocol 16, maar juist het geven van advies en guidance.212  Een mogelijk knelpunt ten 

aanzien van dit aspect zou kunnen zijn dat indien het Hof zeer specifiek van een advies 

voorziet en daarbij de margin ook gebruikt om een bepaalde opgeworpen kwestie op te 

lossen, het risico bestaat dat het Hof daarmee ook een oordeel gaat geven over de opgeworpen 

kwestie en het daaraan ten grondslag liggende beleid. De vraag die dan kan worden 

opgeworpen is of ook in die gevallen het doel van Protocol 16 te veel ondergraven wordt. 

In het kader van deze mogelijke knelpunten geldt voor het Hof dat zij goed moet 

nagaan of en hoe zij richtlijnen kan bieden aan de verdragsstaten. Om te voorkomen dat het 

Hof zich te specifiek inlaat in de feiten, zal hij zich moeten toespitsten op de principiële 

strekking van de vraag. Ook zal het Hof prudent gebruik moeten maken van de 

adviesprocedure, door deze alleen te gebruiken bij zaken waarbij het Hof daadwerkelijk in 

staat is om in te gaan op een principiële kwestie. De genoemde ‘Dublin-zaken’ en 

klimaatzaken, waarbij een algemene problematiek speelt, bieden een mogelijkheid voor het 

Hof om te abstraheren van een specifieke zaak.  

Uit dit hoofdstuk is tevens gebleken dat er voor de hoogste nationale rechterlijke 

instanties ook een rol ligt, die ervoor zou kunnen zorgen dat de advisory opinion procedure 

daadwerkelijk de beoogde dialoog tot stand brengt. Het Hof zou bijvoorbeeld beter in staat 

zijn op om op basis de gegeven context, informatie, en zienswijzen van de nationale 

rechterlijke instantie, een advies uit te brengen. Hierbij zou het Hof dan ook de margin 

kunnen uitzetten die verdragsstaten bij de in het geding zijnde problematiek in het algemeen 

hebben. Al met al lijken het EHRM en de hoogste nationale rechters de mogelijke knelpunten 

ook om te kunnen zetten in kansen. Indien zij dit doen dan zal de nieuwe procedure geen 

radicaal nieuwe rol van het EHRM in het leven roepen. 

 

 

                                                 
212 Guidelines Protocol 16, par. 11.  
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Hoofdstuk 6 – Conclusie 

Met de komst van Protocol 16 wordt een nieuwe proceduremogelijkheid bij het EHRM 

gecreëerd. Met de mogelijkheid die dit protocol biedt aan de hoogste nationale rechterlijke 

instanties om adviesvragen te stellen bij het EHRM, wordt beoogd de dialoog met het EHRM 

te bevorderen. Een belangrijk achterliggend doel is om met deze proceduremogelijkheid de 

efficiëntie en legitimiteit van het Hof te versterken. Het grote succes van het EHRM heeft er 

namelijk de afgelopen jaren toe geleid dat dit succes bedreigd wordt waardoor het effectieve 

systeem niet meer in volle glorie kan functioneren. Bij het nadenken over de mogelijke 

hervormingen werden oplossingen gezocht in de bijzondere positie en rol die het Hof inneemt 

als subsidiaire supranationale mensenrechter. In deze scriptie is echter gebleken dat juist deze 

leidende subsidiariteitsgedachte niet eenvoudig in elkaar steekt. De nieuwe procedure 

mogelijkheid roept daarom juist veel vragen op ten aanzien van de wijze waarop het Hof in de 

advisory opinion procedure zijn subsidiaire rol zal inkleden. Hoe zal het Hof bijvoorbeeld 

omgaan met de margin of appreciation-doctrine die hij nu in reguliere artikel 34 EVRM 

procedures als ‘tool’ gebruikt om uitdrukking te geven aan zijn subsidiaire rol? En hoe zal het 

Hof omspringen met gevallen als Urgenda, waar het gaat om zeer politiek gevoelige 

onderwerpen waar bovendien nog geen kant en klaar beleid op nationaal niveau voorligt? 

Gaat het Hof in die gevallen bepaald beleid in een advies ‘voorkauwen’? Het is in het licht 

van deze vragen discutabel of de subsidiaire rol die Protocol 16 beoogt te versterken, ook echt 

versterkt zal worden. In verband met deze kwesties heb ik in deze scriptie Protocol 16 

uitvoerig onderzocht. Daarbij was de volgende onderzoeksvraag leidend:  

 

 

Hoe verhoudt de nieuwe advisory opinion procedure bij het EHRM zich tot de subsidiaire rol 

die het Hof toekomt, en wat zijn de mogelijke kansen en knelpunten hierbij? 

 

 

Om tot de beantwoording van deze hoofdvraag te komen is allereerst uit hoofdstuk 2 

gebleken dat de ontwikkelingen naar Protocol 16 jarenlang hebben geduurd en dat de 

gecompliceerde rol van het Hof als subsidiair supranationaal mensenrechtenorgaan een 

bijdrage heeft geleverd aan dit proces. Uit dit hoofdstuk bleek onder andere dat het bijgevolg 

van de adviesprocedure kan zijn dat het Hof algemene adviezen gaat geven die, vanwege hun 

algemene karakter, eerder een erga omnes werking kunnen hebben. De belangrijkste taak die 

het Hof tot nu toe altijd heeft gediend, namelijk het voorzien van bescherming in individuele 

zaken (en dus inter partes), zal met Protocol 16 mogelijk veranderen. Juist met het oog op dit 

bijgevolg, is de afgelopen jaren ook wel betoogd dat het Hof zich juist zou moeten limiteren 

tot individuele klachtprocedures en heeft het idee van de mogelijkheid voor het Hof om 

‘algemene guidelines’ te geven tot veel commotie geleid.213  

 Toch bleek uit hoofdstuk 3, waarin de subsidiaire rol van het EHRM is beschouwd, 

dat de subsidiaire rol van het Hof,  zoals deze nu in individuele klachtprocedures tot 

uitdrukking komt, ook niet heel duidelijk afgebakend is. Uit diverse handelswijzen van het 

Hof, zoals de wijze waarop het gebruik maakt van de margin of appreciation-doctrine of het 

gebruik van incrementalisme, blijkt dat het Hof niet eenduidig en vaak minder subsidiair 

gebruik maakt van deze middelen. Tegelijkertijd bleek in dit hoofdstuk ook al de spanning 

                                                 
213 Bates 2010, p. 1-2.  
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waarmee het Hof in het kader van zijn subsidiaire rol te maken heeft. Deze spanning ziet op 

de constante balans die het Hof moet vinden in enerzijds de beschermingstaak primair bij 

verdragsstaten te leggen, terwijl anderzijds ook te zien is dat het Hof soms algemene 

beginselen moet verhelderen en specificeren. Uit dit hoofdstuk is onder andere gebleken dat 

het Hof niet alleen op meerdere wijzen uitdrukking geeft aan zijn subsidiaire rol, door 

bijvoorbeeld verschillend om te gaan met de margin, maar dat deze rol tevens onder druk 

staat door het feit dat het Hof zich in sommige situaties juist wel intensiever inlaat in kwesties 

op nationaal niveau. Niet alleen geeft het Hof op verschillende wijzen uitdrukking aan zijn 

subsidiaire rol, ook blijkt de mate van speelruimte waarbinnen verdragsstaten de 

verdragsrechten dienen te beschermen uiteen te lopen tussen zeer specifiek en zeer algemeen.  

 In het licht van Protocol 16 is deze analyse interessant. Het Hof zal met Protocol 16 

namelijk in een vroeger stadium, namelijk vóór een uitspraak op nationaal niveau, 

geconsulteerd worden door een verdragsstaat om uiteindelijk ‘guidance’ te bieden. De eerste 

advisory opinion die in hoofdstuk 4 centraal stond leert ons dat het Hof zeer specifiek en dicht 

bij de concrete casus is gebleven waardoor het doel van het bieden van ‘guidance’ misschien 

wel ondergesneeuwd is in deze zaak. Tegelijkertijd geeft het Hof in de Franse zaak wel aan 

dat ten aanzien van de mogelijkheid tot erkenning door een beoogde moeder van kinderen die 

voortkomen uit draagmoeders wel iets geregeld moet worden. Het feit dat het Hof niet ingaat 

op de vraag hoe dit exact moet worden geregeld is met het oog op de subsidiaire rol van het 

Hof als een positief te bestempelen. Toch was ook te zien in de eerste advisory opinon dat het 

Hof juist zeer specifiek op de feiten toegespitst een advies geeft, waarmee het Hof meer als 

een ‘vierde instantie’ optreedt. Hiermee gedraagt het Hof zich constitutioneel omdat het 

behoorlijk specifiek omschrijft wat er op nationaal niveau in de wet geregeld moet worden.  

 Vanuit de al in hoofdstuk 4 aangehaalde mogelijke knelpunten die Protocol 16 met 

zich draagt is in hoofdstuk 5 vervolgens toegekomen aan de meer fundamentelere kwesties en 

vragen die Protocol 16 oproept in het licht van de subsidiaire rol van het EHRM. Aan de hand 

van Urgenda is beoogd om de knelpunten en kansen die Protocol 16 met het oog op de 

subsidiaire rol van het Hof weer te geven en nader uit te lichten. De Urgenda zaak zal in 

december 2019 bij de Hoge Raad worden behandeld. Inmiddels is een advies van procureur-

generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink verschenen waarin zij adviseren om de 

Hoge Raad mee te laten gaan met de uitspraak van het Gerechtshof.214 Deze zaak zou bij 

uitstek geschikt zijn voor een adviesvraag aan het Hof over de reikwijdte van deze 

verdragsbepalingen. Temeer omdat door het EHRM zelf nog nooit een staat veroordeeld is 

voor het probleem van een dreigende aantasting van de fundamentele rechten van ingezetenen 

door gevaarlijke klimaatverandering.215  Het Hof zou naar aanleiding van een opgeworpen 

adviesvraag algemene duidelijkheid kunnen geven omtrent de zorgplicht die lidstaten in het 

kader van artikelen 2 en 8 EVRM hebben. Nu het klimaatprobleem een universeel spelend 

probleem vormt en andere verdragsstaten hiermee ook te maken hebben, is het juist in het 

kader van de universele mensenrechten bruikbaar als er meer duidelijkheid ontstaat welke rol 

hier ligt bij de overheden van de verdragsstaten bij dreigende aantasting van de fundamentele 

verdragsrechten. Met het oog op de subsidiaire rol van het EHRM is het belangrijke ‘gevaar’ 

dat het Hof op voorhand teveel ‘voorkauwt’ hoe op nationaal niveau beleid moet worden 

                                                 
214 HR 13 september 2019, ECLI:NL:PHR:2019:887,  in onder andere de concluderende paras. 6.6 en 

6.7 van dit advies wordt nog eens samengevat weergegeven dat artt. 2 en 8 EVRM ook volgens de 

Procureurs-Generaals bij de Hoge Raad een grondslag vormen voor de aansprakelijkheid van de Staat.  
215 Ibid. par. 6.7. Hier wijzen de Procureurs-Generaals zelf ook op het feit dat het niet duidelijk is hoe 

het EHRM zelf aankijkt tegen een zaak als Urgenda waarbij het gaat om een dreigende aantasting van 

fundamentele rechten. 
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vormgegeven. Dit is problematisch omdat dit allereerst een politieke aangelegenheid is, en het 

bovendien niet past bij de rol en het doel dat ten grondslag ligt aan Protocol 16 namelijk het 

bieden van ‘guidelines’. Bovendien zal het voor het Hof lastig zijn om een margin te bepalen, 

op het moment dat in een ernstige zaak als klimaatverandering niet duidelijk beleid of een 

duidelijke koers op nationaal niveau bestaat. Toch is enige specificiteit van een advies wel 

van belang om de nodige duidelijkheid te bieden aan de verdragsstaten. Daarenboven is 

belicht dat een te concreet advies weer niet goed strookt met het idee dat de rechter, en dus 

het EHRM, niet op de stoel van de wetgever moet zitten. Toch draagt een te algemeen advies 

het risico met zich mee dat verdragsstaten nog steeds niet weten hoe zij een mogelijke 

schending kunnen voorkomen. Tot slot is als knelpunt benoemd dat indien wel een duidelijke 

beleidskeuze of koers voorligt, het Hof zal moeten voorkomen dat het in een adviesvraag niet 

een concreet geval gaat beoordelen. Dit is namelijk niet het doel achter Protocol 16 en draagt 

bovendien het gevaar met zich mee dat het Hof zich in een latere klachtprocedure opnieuw 

over eenzelfde kwestie zou moeten buigen. Vanuit deze knelpunten en de complexiteit van de 

subsidiaire rol bezien zou men kunnen stellen dat Protocol 16 een louter symbolische 

institutionalisering van het subsidiariteitsprincipe betekent. 

 

Toch ligt dit mijn inziens anders. Uit deze scriptie kan worden geconcludeerd dat hoewel 

Protocol 16 de subsidiariteitsgedachte van het Hof beoogt te institutionaliseren, de 

complexiteit van deze subsidiaire rol van het Hof niet meteen betekent dat deze subsidiaire rol 

daadwerkelijk versterkt zal worden met Protocol 16. Gebleken is namelijk dat deze 

subsidiaire rol een zeer complexe is en niet een eenduidig toegepast concept is. Dat deze rol 

niet een vaststaand gegeven is, is inherent aan het wezen van het EHRM en de positie die hij 

inneemt op het internationale mensenrechten toneel. De positie die hij inneemt als hoeder van 

de internationale mensenrechten vraagt, in een tijd waarin er complexe vraagstukken als 

migratiestromen en klimaatproblematiek spelen, om doortastende beslissingen die soms op 

nationaal niveau niet worden genomen. Juist het EHRM, als hoeder van mensenrechten, kan 

hierbij dan een signaal afgeven. In het kader van het waarborgen van de verdragsrechten is dit 

een goede zaak maar dit zal onomstotelijk ook zorgen voor een zekere inmenging in de 

nationale (politieke) aangelegenheden in de verdragsstaten. In deze scriptie is gebleken dat dit 

op dit moment al gebeurd in ‘reguliere’ klachtprocedures bij het EHRM. De nieuwe advisory 

opinion procedure draagt met het oog op de complexe subsidiariteitsgedachte met zich mee 

dat deze subsidiaire rol van het Hof mogelijk eerder op de achtergrond zal vervagen. Toch 

schept Protocol 16 ook de mogelijkheid voor het EHRM om met deze procedure juist zijn 

subsidiaire rol te kunnen vervullen. Voor zowel het EHRM als de hoogste nationale 

rechterlijke instanties geldt wel dat zij op een zorgvuldige wijze gebruik zullen moeten maken 

van deze procedure. Hierbij geldt dat het EHRM goed zal moeten selecteren in welke 

gevallen hij in staat is om algemene guidelines te bieden aan de verdragsstaten. Voor de 

hoogste nationale rechterlijke instanties geldt dat zij aan zet zijn om initiatief te nemen om 

vragen te stellen aan het Hof. Met de advisory opinion procedure zullen zij aangestuurd 

worden om ten aanzien van hun primaire rol in mensenrechtenbescherming te zoeken naar 

fundamentele kwesties in zaken. Juist in tijden waarin lastige en soms zeer politiek gevoelige 

kwesties spelen zoals klimaatverandering en migratiestromen kan het waardevol zijn deze 

kwesties op internationaal niveau aan het licht te brengen en hierover een dialoog te starten 

waarbij verder wordt gekeken dan alleen het nationaal belang.  

 De dynamiek tussen het EHRM en de nationale rechters heeft tot nu toe 

plaatsgevonden in het kader van individuele klachtprocedures. De nieuwe advisory opinion 

procedure vormt hierop een aanvulling en is meer dan een symbolische stap: hoewel de 
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complexiteit in het kader van de subsidiaire rol van het Hof onontkoombaar is, draagt 

Protocol 16 mooie kansen met zich mee met het oog op internationale en nationale 

mensenrechtenbescherming.  
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