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Inleiding

O

ver mensenrechten bestaan bizarre ideeën. Dat merk je
aan de vragen die bij de Liga voor Mensenrechten binnenkomen. De meest uiteenlopende vragen en problemen
worden aan mensenrechten gekoppeld. “Ik heb een parkeerboete
terwijl mijn wagen maar twee minuten fout geparkeerd was, heb
ik dan geen mensenrechten?”, “Mijn ex-man betaalt geen alimentatie, dat is toch een schending van mijn mensenrechten!”. Er bestaan nogal wat misverstanden over mensenrechten, en die willen
we met dit boekje graag uit de wereld helpen.
Het is niet onze bedoeling een technisch juridisch naslagwerk te
schrijven of een volledig overzicht van verdragen en rechtspraak
te geven. Wat we wel willen, is duidelijk maken wat mensenrechten precies zijn. We willen een beeld geven van welke mensenrechten er zoal zijn, waar je ze kan vinden, en vooral hoe en
wanneer je hun bescherming kan inroepen.
We kunnen er niet om heen dat mensenrechten een juridische materie vormen, bedacht en uitgevoerd door juristen. Daarom leggen we enkele juridische basisbegrippen uit.
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I. Wat zijn mensenrechten?
A. Wat zijn mensenrechten en waarom zijn ze er?
Mensenrechten zijn rechten die ieder mens toekomen louter omdat hij of zij mens is. Ze gelden voor iedereen, los van afkomst,
geloof, geslacht, huidskleur, overtuiging,... Het zijn minimale
voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om op een vrije en
menswaardige manier te kunnen leven. Ze zijn bedoeld om het
individu te beschermen tegen mogelijk machtsmisbruik van de
overheid.
Er wordt wel eens gesproken over ‘rode’ en ‘blauwe’ mensenrechten. De blauwe rechten of vrijheden brengen voor de overheid een onthoudingsplicht met zich mee: de overheid mag geen
maatregelen nemen die de uitoefening van deze rechten verhinderen. Daarnaast heeft de overheid de plicht om burgers te beschermen tegen schendingen van die rechten. Voorbeelden van
‘blauwe rechten’ zijn de vrijheid van vereniging, vrijheid van
meningsuiting en het folterverbod. Voor de realisatie van ‘rode
rechten’ is een actieve tussenkomst van de overheid nodig. Zo
moet de overheid bijvoorbeeld onderwijs organiseren en de toegang tot de rechter verzekeren.

B. Vier categorieën en drie generaties
mensenrechten
Mensenrechten worden gewoonlijk ingedeeld in vier categorieën: burgerlijke rechten, politieke rechten, economische, sociale
en culturele rechten en collectieve rechten.
Burgerlijke rechten moeten de burger beschermen tegen onge-
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oorloofd overheidsoptreden. Voorbeelden zijn het recht op leven,
het folterverbod, het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel,
het recht op privacy, het recht op persoonlijke vrijheid.
Politieke rechten bieden de burger de mogelijkheid om deel te
nemen aan het bestuur van zijn land. Een voor de hand liggend
voorbeeld is het recht om deel te nemen aan vrije en geheime
verkiezingen, maar het gaat ook om de vrijheid van vergadering
en vereniging en de vrijheid van meningsuiting.
Burgerlijke en politieke rechten vinden hun oorsprong in de 18de
eeuw, en zijn daarmee de oudste groep mensenrechten. Daarom
worden ze ook de eerste generatie mensenrechten genoemd.
Economische, sociale en culturele rechten of mensenrechten van
de tweede generatie verplichten de overheid ertoe ervoor te zorgen dat mensen een waardig bestaan kunnen leiden en zich ten
volle kunnen ontwikkelen. De overheid moet hiervoor actief tussenkomen, bijvoorbeeld door het organiseren van degelijk en toegankelijk onderwijs. Andere voorbeelden zijn het recht op voedsel, recht op arbeid, recht op een menswaardig inkomen, recht
op degelijke huisvesting. Deze tweede generatie mensenrechten
wordt pas erkend sinds het begin van de 20ste eeuw.
Tot slot zijn er collectieve rechten om een globale toestand te
waarborgen voor een groep mensen. Het gaat onder meer om
het recht op vrede, het recht op ontwikkeling, het recht op een
gezond leefmilieu, zelfbeschikking van minderheidsgroepen en
recht op het behoud van de eigen taal.
Alle mensenrechten zijn even belangrijk. Er is geen rangorde.
Natuurlijk kan het gebeuren dat verschillende mensenrechten
met elkaar in conflict komen. Er zijn geen vaste regels voor welk
recht dan primeert. In elk geval apart moet men de omstandigheden nagaan en de verschillende rechten zorgvuldig tegen elkaar
afwegen.
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C.	Mensenrechten in evolutie
Mensenrechten veranderen voortdurend. De interpretatie van
oude verdragsteksten wordt aangepast aan de veranderende ethische opvattingen. Denk maar aan het recht op een gezinsleven,
dat de laatste jaren steeds meer toegepast wordt op homokoppels.
Nu en dan worden ook nieuwe verdragen gesloten. Protocollen
vullen bestaande teksten aan. Daarnaast komen ook geheel nieuwe verdragen tot stand, zoals recent het Verdrag voor de rechten
van personen met een handicap. Deze verdragen creëren meestal
geen nieuwe rechten, maar passen de bestaande mensenrechten
toe op een groep van de bevolking die bijzondere bescherming
verdient. Onder rechtsgeleerden is er heel wat discussie over of
dit wel een goede zaak is. Volgens sommigen worden de ‘algemene’ verdragen hierdoor uitgehold.
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II. Basisbegrippen

W

ie een beroep wil doen op de mensenrechtenverdragen, moet een aantal zaken in acht nemen. Een aantal basisbegrippen zijn van belang bij de uitoefening
van je rechten: directe werking, stand still-effect, horizontale en
verticale werking, absolute en relatieve rechten, positieve en negatieve verplichtingen en de margin of appreciation (interpretatieruimte).

A. Directe werking
Als een verdragsbepaling directe werking heeft, kan elke burger
zich voor de nationale rechtbanken op die bepaling beroepen. Als
een Belgische wet strijdig is met de tekst van een verdragsbepaling met directe werking, moet de rechter die wet buiten beschouwing laten en het verdrag toepassen.
Niet alle verdragsbepalingen hebben directe werking. Opdat een
artikel directe werking zou genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet een norm ‘self-executing’
zijn. De bepaling, die aan de staat een onthoudingsplicht of een
plicht om op een bepaalde wijze te handelen oplegt, moet voldoende duidelijk zijn zodat geen verdere reglementering noodzakelijk is ter verduidelijking. De rechter moet haar meteen kunnen
toepassen. Een tweede vereiste is dat de norm rechten en plichten
doet ontstaan voor de burger. Ook moet gekeken worden naar
de bedoeling van de partijen en of zij de directe werking niet
uitdrukkelijk uitsluiten.
Voorbeeld 1
Artikel 5,2 EVRM: “Een ieder die gearresteerd is, moet onverwijld en in
een taal die hij verstaat op de hoogte gebracht worden van de redenen
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van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht”.
De bepaling is duidelijk en er is geen verdere reglementering nodig om
haar te kunnen toepassen. De burger krijgt een recht op informatie bij
aanhouding. Uit de formulering (‘moet’) blijkt dat het de bedoeling was
van de verdragsluitende partijen om dit recht onmiddellijk toe te kennen.
De bepaling heeft dus directe werking.
Voorbeeld 2
Deel 1 Europees Sociaal Handvest (hierna ESH): “De overeenkomstsluitende Partijen stellen zich ten doel met alle passende middelen, zowel op
nationaal als internationaal terrein, zodanige voorwaarden te scheppen
dat de hiernavolgende rechten en beginselen daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt:…”
Hoewel de bepaling verder een aantal rechten opsomt, geven de bewoordingen aan dat het artikel geen directe werking heeft. Formuleringen als
“stellen zich ten doel” en “voorwaarden te scheppen” tonen aan dat het
om een niet-afdwingbare intentieverklaring gaat.

Aangezien men in België de directe werking aanvaardt van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden (hierna EVRM), spelen de nationale rechters een belangrijke rol in de toepassing van het verdrag.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM)
speelt dus een aanvullende rol in de controle op de naleving van
het verdrag. Je kan pas een procedure beginnen voor het EHRM
als er geen beroepsmogelijkheden meer zijn voor de nationale
hoven en rechtbanken.
Gewoonlijk wordt aangenomen dat de rechten opgenomen in het
EVRM, het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten (hierna BUPO) en sommige rechten uit het Verdrag
inzake de Rechten van het Kind (hierna IVRK) directe werking
hebben. Economische, sociale en culturele rechten worden vaak
geacht geen directe werking te hebben.
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B.	Stand still-effect
Zoals hierboven werd uitgelegd, hebben niet alle verdragsbepalingen directe werking. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen
waarde hebben in het nationale recht. Sommige bepalingen hebben een stand still-effect. Dat wil zeggen dat de overheid geen
maatregelen mag nemen die afbreuk doen aan het doel van de
bepaling of een achteruitgang betekenen voor de rechtsbescherming.
Voorbeeld
Artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale
en Culturele rechten (hierna ECOSOC verdrag) bepaalt dat landen moeten streven naar kosteloze toegang tot het onderwijs. Dit artikel heeft
geen directe werking. ‘Streven naar’ wijst op een intentieverklaring en
bovendien zijn verdere uitvoeringsmaatregelen nodig. Eens er in een lidstaat van het verdrag kosteloos onderwijs gerealiseerd is, rust op dit land
de verplichting om dit in stand te houden.

C. Horizontale en verticale werking
Verdragen worden gesloten door (vertegenwoordigers van) landen. Het zijn dan ook de overheden die in de eerste plaats gebonden zijn door het verdrag. Mensenrechtenverdragen regelen in de
eerste plaats de relatie tussen de overheid en haar burgers. Dit
wordt de verticale werking van het verdrag genoemd.
Sommige verdragsbepalingen kunnen ook een weerslag hebben
op de verhoudingen tussen particulieren. In dat geval spreekt
men van ‘horizontale werking’ of ‘derdenwerking’. Staten moeten dan bepaalde maatregelen nemen om de verdragsrechten te
realiseren in de verhoudingen tussen de burgers onderling.
Voorbeeld
Het EHRM besliste dat het recht op vrijheid van vreedzame vergadering
en op vrijheid van vereniging (artikel 11 EVRM) niet enkel vereist dat een
lidstaat zich onthoudt van inmenging in dat recht. Een staat moet ook de
nodige maatregelen nemen om de uitoefening van dat recht te verzekeren.

15

Zo moet een overheid voldoende inspanningen leveren om een manifestatie vreedzaam te laten verlopen en de manifestanten te beschermen tegen
demonstranten. Het recht om te demonstreren mag immers niet tenietgedaan worden door de angst voor geweld door tegenstanders.1

Bij het bepalen welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen, geniet een lidstaat wel een zekere vrijheid, die de margin
of appreciation wordt genoemd (zie verder). Het Hof gaat bij een
klacht na of de staat gedaan heeft wat ‘redelijkerwijze’ van haar
verwacht kon worden. Het gaat dus niet om een absolute garantie
dat er niets mis kan lopen.
Voordbeeld
Een ander voorbeeld van de indirecte derdenwerking is de zaak X en Y
met betrekking tot het recht op privacy (artikel 8 EVRM). Y was een mentaal gehandicapt meisje van zestien dat seksueel werd misbruikt. Haar
vader had klacht ingediend maar de Nederlandse strafwet voorzag dat
een klacht enkel door het slachtoffer zelf ingediend kon worden. Als gevolg van de mentale toestand van Y was dergelijke klacht niet mogelijk
en genoot zij dus geen bescherming onder het Nederlandse strafwetboek.
Wel kon zij eventueel een schadevergoeding bekomen via een burgerlijke
procedure. Een lidstaat heeft op grond van het verdrag ook een positieve
verplichting. Zo heeft de lidstaat op grond van artikel 8 EVRM de plicht
om de privacy afdoende te beschermen. Een lidstaat beschikt wel over
een zekere vrijheid in het nakomen van haar positieve verplichtingen.
Wanneer het nationale recht geen soelaas biedt om een inbreuk op de
privacy tegen te gaan, kan in Straatsburg geklaagd worden over het in
gebreke blijven van de lidstaat. In dat geval zal het Hof nagaan of de
lidstaat haar positieve verplichting wel voldoende is nagekomen. Het
Hof oordeelde dat in een ernstige zaak als deze de afwezigheid van een
toepasbare strafwet een schending van artikel 8 uitmaakte. De inbreuk
op het privé-leven werd dus niet door de staat zelf veroorzaakt maar het
gebrek aan gepaste regelgeving leidde er wel toe dat het recht op privacy
niet verzekerd kon worden.

D.	Absolute en relatieve rechten
Van bijna alle rechten kan in bepaalde omstandigheden en onder
bepaalde voorwaarden afgeweken worden. Maar één recht van
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het EVRM is absoluut: het folterverbod (artikel 3 EVRM). Bij de
andere rechten hoort een ‘escape-clausule’ (de beperkingsclausule). Deze legt vast onder welke voorwaarden het recht ingeperkt kan worden.
De eerste voorwaarde is dat die overheidsinmenging voorzien is
in het nationale recht. De overheid moet de burgers hierover informeren.
Voorbeeld
In de zaak Malone besliste het Hof dat de Engelse wet over het afluisteren van telefoongesprekken door politiediensten niet voldoende duidelijk
was. Malone werd verdacht van handel in gestolen goederen. Tijdens het
proces bevestigde de politie dat een telefoonconversatie getapt was. Malone was ervan overtuigd dat ook andere gesprekken afgeluisterd waren.
De Britse autoriteiten wouden dit niet bevestigen, noch ontkenden ze het.
Ze gaven wel toe dat Malone behoorde tot een categorie van personen
wiens communicatie mogelijk onderschept kon worden. Het EHRM oordeelde dat het wetgevend kader over telefoontap tekort schoot. De wet
vermeldde niet duidelijk hoe ver de bevoegdheid van de politie om telefoons te tappen reikte, en wat de grenzen ervan waren. Zeker wanneer de
wet een bevoegdheid regelt die in het geheim wordt uitgeoefend, moeten
de burgers beschermd worden tegen willekeurig gebruik ervan. Ze moeten kunnen nagaan in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden deze bevoegdheden gebruikt kunnen worden.2

Verder is vereist dat de inmenging voortvloeit uit één van de
doelstellingen die in de escape-clausule opgesomd zijn. Het gaat
dan onder meer om de veiligheid van het land, de bescherming
van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten.
De laatste voorwaarde is dat de inbreuk noodzakelijk moet zijn
in een democratische samenleving. Er moet een dwingende maatschappelijke behoefte zijn om de nagestreefde doelstelling te bereiken. De inbreuk of inmenging die daardoor ontstaat, moet in
verhouding staan tot de doelstelling die nagestreefd wordt. Hoe
dwingender het is de doelstelling te bereiken, hoe groter de inbreuk mag zijn die de lidstaat pleegt. Ook moet de maatregel
pertinent zijn. Dat wil zeggen dat hij nuttig en relevant is om het
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gestelde doel te bereiken.
Voorbeeld
Een ex-geheim agent schreef een boek over de Britse inlichtingendienst.
Delen van het boek werden in de Sunday Times gepubliceerd, ondanks de
gerechtelijke procedure die tegen de ex-agent hangende was. De rechtbanken hadden daarop de krant een publicatieverbod opgelegd omdat
men vreesde dat de publicatie de openbare orde zou verstoren. Het Hof
besloot tot een schending van artikel 10, vrijheid van meningsuiting, omdat het boek reeds gepubliceerd was in de Verenigde Staten. Het publicatieverbod tegen de Britse Sunday Times haalde dus niets uit, aangezien
er geen invoerverbod of andere maatregelen waren genomen om te voorkomen dat het boek toch gelezen zou worden.3

E. ‘Margin of appreciation’
Bij het bepalen of een maatregel noodzakelijk is in een democratische samenleving en of deze proportioneel is met het doel, beschikt een lidstaat over een zekere ‘marge’, margin of appreciation. Bij een klacht gaat het Hof na of de lidstaat de belangen, het
algemeen belang tegenover het individueel, correct heeft afgewogen. Wanneer hetzelfde resultaat kon bereikt worden met een
andere, lichtere inbreuk zal de inmenging als niet-proportioneel
beschouwd worden. De marge waarover de lidstaat beschikt, varieert van artikel tot artikel. Er wordt onder meer rekening gehouden met de manier waarop hetzelfde probleem in andere lidstaten
wordt opgelost. Wanneer er een Europese consensus bestaat over
een bepaalde problematiek zal het Hof deze al snel als leidraad
nemen en wordt de marge kleiner.
De margin of appreciation is ook van belang bij de zogenaamde
positieve verplichtingen (‘rode rechten’). Een positieve verplichting houdt in dat de lidstaten zelf actief moeten handelen om bepaalde mensenrechten te garanderen. De margin of appreciation
komt hier naar voor in de vraag of de maatregelen die de staat genomen heeft, voldoende waren. Het Hof gaat na of de autoriteiten
wisten of hadden moeten weten dat er een risico was en of zij al
het nodige gedaan hebben om dat risico te voorkomen.
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Deze margin of appreciation veroorzaakt een gebrek aan samenhang in de rechtspraak en is dus nadelig voor de rechtszekerheid. Straatsburg ontwijkt langs deze weg dikwijls een duidelijk
antwoord op bepaalde fundamentele kwesties zoals abortus, euthanasie en de hoofddoek. Het verschuilt zich te vaak achter het
ontbreken van een ‘Europese consensus’.
Voorbeeld
Een bekend voorbeeld is de zaak Pretty tg VK. Mevrouw Pretty was volledig verlamd, leed door haar ernstige ziekte en wou haar leven vervroegd beëindigen. Zelfmoord was onmogelijk door haar verlamming en
euthanasie was wettelijk niet toegelaten. Ze vroeg aan de Britse overheid
de garantie dat als haar man haar zou helpen zelfmoord te plegen, hij
daarvoor niet vervolgd zou worden. De overheid weigerde de garantie te
geven. Mevrouw Pretty meende dat ze hierdoor werd verplicht in mensonwaardige omstandigheden verder te leven. Ze klaagde dit aan voor de
rechter. Uiteindelijk kwam de zaak voor het EHRM. Het Hof overwoog
dat er lang niet in alle lidstaten een recht op euthanasie is, en dat er
dus geen sprake kon zijn van een consensus over het recht om te sterven.
Het Hof besloot dat er geen schending was van het recht op leven (art 2
EVRM), het folterverbod (art 3 EVRM), het recht op een privé-leven (art
8 EVRM) en de godsdienstvrijheid (art 9 EVRM).4

F. Voorbehouden en verklaringen
Het internationaal recht laat toe dat een staat bij de ondertekening
van een verdrag bepaalde voorbehouden formuleert. Dit betekent
dat de staat de gevolgen van bepaalde artikels van het verdrag
beperkt. Natuurlijk mag de beperking niet zo ruim of fundamenteel zijn dat ze indruist tegen de geest of de doelstellingen van
het verdrag. Wat voorbehouden en verklaringen bij het EVRM
betreft, acht het Europees Hof zich bevoegd om de geldigheid
ervan te beoordelen.
Een staat kan ook een ‘interpretatieve verklaring’ afleggen. Hierbij verwoordt de overheid hoe ze een bepaald artikel zal interpreteren.
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Voorbeeld
België legde een aantal interpretatieve verklaringen af bij het Verdrag
voor de Rechten van het Kind. Zo verklaarde de overheid dat het verbod
van discriminatie op grond van nationaliteit (art 2 IVRK) niet noodzakelijk met zich meebrengt dat staten vreemdelingen dezelfde rechten moeten
toekennen als hun eigen burgers. Het verbod sluit volgens de Belgische
autoriteiten enkel arbitrair onderscheid uit, maar staat niet in de weg
aan een verschil in behandeling dat berust op redelijke en objectieve
overwegingen die stroken met de principes van de democratische samenleving.

Het is duidelijk dat dergelijke voorbehouden en verklaringen
de werking van de mensenverdragen ernstig kunnen uithollen.
Internationale toezichtsorganen pleiten dan ook steeds voor hun
afschaffing.
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III. Belangrijke
mensenrechtenverdragen

D

e meeste verdragen komen tot stand binnen een internationale organisatie. Dit is een vereniging van landen
die een aantal gemeenschappelijke doelstellingen nastreven. De belangrijkste mensenrechtenverdragen vonden hun
oorsprong binnen de Verenigde Naties. Voor Europa is ook de
Raad van Europa een erg belangrijke bron van mensenrechtelijke
teksten. Tot slot komen mensenrechten nu en dan ook aan bod
binnen de Europese Unie.

A. Hoe komt een verdrag tot stand?
Binnen de internationale organisaties waarvan België lid is, zijn
er Belgische ambtenaren afgevaardigd om over ontwerpverdragen te onderhandelen. Zij kunnen ook een volmacht krijgen om
een verdragstekst aan te nemen. Eens dit gebeurd is, moet het
verdrag ondertekend worden. De ondertekening houdt in dat de
verdragstekst als authentiek en definitief wordt erkend en dat hij
niet meer kan worden gewijzigd. Op federaal niveau is de koning
hiervoor bevoegd. In de praktijk tekent de eerste minister of de
minister van buitenlandse zaken. Daarna wordt de tekst ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd. Nadat ook het parlement
zijn goedkeuring gaf, wordt het verdrag geratificeerd (bekrachtigd). Bij de ratificatie verbindt België zich op internationaal
vlak om het verdrag na te leven. Tot slot moet het verdrag bekend
gemaakt worden door publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De procedure is hier vereenvoudigd weergegeven. Door de complexe staatsstructuur van België kan het gebeuren dat de procedure op verschillende niveau’s doorlopen moet worden.
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B. Verdragen van de Verenigde Naties
De Verenigde Naties (hierna VN) werd net na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Bijna elk onafhankelijk land is lid van de
Verenigde Naties. Er zijn 192 lidstaten vertegenwoordigd.
De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn uiteengezet in het
Handvest:
• handhaving van de internationale vrede en veiligheid;
• ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen
landen op basis van eerbied voor het beginsel van gelijke
rechten en zelfbeschikking van volken;
• samenwerking bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele en humanitaire aard,
alsmede het bevorderen van eerbied voor de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden;
• optreden als centrum voor de onderlinge afstemming van het
optreden van naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
De basis van alle VN-mensenrechtenverdragen is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (hierna UVRM). De
Verklaring is geen verdrag maar een loutere intentieverklaring.
Lidstaten kunnen niet verplicht worden de bepalingen ervan na
te leven. Natuurlijk is dit een gebrek, maar anderzijds kon alleen daardoor een dergelijke progressieve tekst totstandkomen.
Zo bevat het UVRM, een tekst die stamt uit 1948, het recht op
asiel, recht op arbeid en gelijk loon voor gelijk werk, het recht
op rust en vrije tijd, het recht om deel te nemen aan het cultureel
leven, enzovoort. De volledige tekst van het UVRM vind je terug
in de bijlage.
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De ‘Grote Acht’
De principes van de Universele Verklaring worden verder uitgewerkt en verfijnd in acht verdragen, die soms ‘de Grote Acht’
genoemd worden. Deze verdragen zijn minder verregaand dan
het UVRM. Ze zijn wel bindend voor de staten die ze hebben
ondertekend. Dit wil zeggen dat de lidstaten verplicht zijn om
het verdrag uit te voeren. In hoofdstuk 4 vind je meer informatie
over hoe wordt toegezien op de naleving van deze verdragsverplichtingen.
De acht verdragen werden al ondertekend en geratificeerd door
België tenzij anders vermeld. Bij de meeste verdragen horen ook
één of meer aanvullende teksten (protocollen), die we niet bespreken. Ze zijn terug te vinden op de website van de VN.
De meeste verdragen komen tot stand binnen een internationale organisatie. Dit is een vereniging van landen die een aantal
gemeenschappelijke doelstellingen nastreven. De belangrijkste
mensenrechtenverdragen vonden hun oorsprong binnen de Verenigde Naties. Voor Europa is ook de Raad van Europa een erg
belangrijke bron van mensenrechtelijke teksten. Tot slot komen
mensenrechten nu en dan ook aan bod binnen de Europese Unie.
De ‘Grote Acht’ zijn:
1. Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (7 maart 1966)
Lidstaten van dit verdrag verbinden zich ertoe een beleid te voeren dat er op gericht is alle vormen van discriminatie op grond
van zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische
afstamming uit te bannen en de goede verstandhouding tussen
alle bevolkingsgroepen te bevorderen.
2. Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten (19 december 1966)
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Dit verdrag legt staten de verplichting op om de erin opgesomde
rechten zonder discriminatie te garanderen. Dit moeten ze niet
enkel doen voor de eigen inwoners. Ze moeten ook streven naar
de verwezenlijking van deze rechten in andere landen via internationale hulp en samenwerking. Het gaat onder meer om het
discriminatieverbod, recht op arbeid, recht op billijke arbeidsvoorwaarden, recht op vakverenigingen, stakingsrecht, recht op
sociale zekerheid, recht op vrijwaring tegen honger.
3. Het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (19 december 1966)
Het BUPO-verdrag beschermt de belangrijkste politieke en burgerlijke rechten. Voorbeelden zijn het gelijkheidsbeginsel, het
recht op leven, het recht om gratie te vragen, het folterverbod,
het verbod op slavernij en dwangarbeid, recht op vrijheid, recht
op een eerlijk proces, het vermoeden van onschuld, vrijheid van
meningsuiting.
4. Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (18 december 1979)
Lidstaten verbinden zich ertoe de volledige ontwikkeling en ontplooiing van vrouwen te garanderen, zodat zij hun mensenrechten en fundamentele vrijheden op gelijke voet met mannen kunnen genieten. Het verdrag focust onder meer op gelijke rechten
van vrouwen in politiek en in het openbaar leven, gelijke rechten
op onderwijs en vorming, gelijke rechten met betrekking tot arbeid, het verbod van discriminatie op basis van moederschap of
huwelijk, enz.
5. Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (10 december 1984)
Het verdrag benadrukt dat er geen enkele rechtvaardiging kan
zijn voor foltering. De lidstaten moeten elke vorm van foltering
absoluut verbieden en strafbaar stellen. Verklaringen afgelegd
onder foltering zijn nietig. Het verdrag verbiedt ook andere vor-
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men van vernederende behandeling of bestraffing.
6. Verdrag inzake de Rechten van het Kind (20 november 1989)
Kinderen bevinden zich in een bijzonder kwetsbare positie. Jonge kinderen zijn nog niet in staat om voor hun eigen rechten op
te komen. Ook jongeren zijn meestal afhankelijk van anderen om
hun rechten af te dwingen. Het IVRK biedt hun daarom extra bescherming. Het bevat zowel rechten die in de algemene mensenrechtenverdragen voorkomen als specifieke rechten voor kinderen, zoals het recht op spel en ontspanning, recht op bescherming
en zorg, recht op ouders.
7. Verdrag inzake de Bescherming van de Rechten van alle migrerende werknemers en leden van hun Families (18 december
1990)
Dit verdrag omschrijft enkele basisrechten van mensen die werken in een ander land dan dat waarvan ze de nationaliteit hebben.
Het gaat onder meer om het recht op vrijheid van beweging, het
folterverbod, het discriminatieverbod en het verbod op slavernij.
Dit verdrag werd niet ondertekend door België.
8. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (13
december 2006)
Dit verdrag heeft tot doel het volledige genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden te verzekeren voor personen
met een handicap. Lidstaten moeten ‘redelijke voorzieningen’
realiseren om de gelijkheid van personen met een handicap te
bevorderen. Het verdrag bevat bijzondere bepalingen over vrouwen en kinderen met een handicap. Een afzonderlijk hoofdstuk is
gewijd aan toegankelijkheid van de omgeving, transport, informatie, technologie en andere publieke diensten.
De tekst voor het negende grote VN-verdrag is er al. Het ‘Verdrag voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen
verdwijningen’ moet burgers beschermen voor elke vorm van on-
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rechtmatige vrijheidsberoving door of in opdracht van de overheid. Het verdrag is door 81 VN-lidstaten ondertekend en door
7 staten geratificeerd. Het treedt in werking 30 dagen na de 20ste
ratificatie. België heeft het verdrag ondertekend op 6 februari
2007 maar nog niet geratificeerd.
De invloed van de “War on Terror” (de strijd tegen het terrorisme) zal de inwerkingtreding van dit verdrag hoogstwaarschijnlijk bemoeilijken. Het verdrag is niet populair bij bepaalde staten
door de bevestiging van het verbod op geheime detentie en op
uitlevering van verdachten aan landen waar zij een risico lopen
om te ‘verdwijnen’.

C. Verdragen van de Raad van Europa
In de Raad van Europa (1949) zijn 47 Europese landen verenigd.
Het gaat om alle lidstaten van de Europese Unie, maar ook enkele
andere belangrijke landen zoals Rusland en Turkije. De zetel van
de Raad bevindt zich in Straatsburg, Frankrijk.
De doelstellingen van de Raad zijn:
• het verdedigen van de rechten van de mens, de parlementaire
democratie en de rechtstaat;
• het sluiten van verdragen op Europees niveau om maatschappelijke en juridische praktijken in de lidstaten op elkaar af te
stemmen;
• de Europese identiteit promoten die op gemeenschappelijke waarden is gebaseerd en boven culturele verschillen uit
stijgt.
Het belangrijkste en bekendste verdrag dat binnen de Raad van
Europa tot stand kwam, is het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Een tweede belangrijk verdrag is het Verdrag ter Preventie van Foltering en Mensonterende Behandeling of bestraffing (hierna CPT-verdrag). Tot
slot is het Europees Sociaal Handvest van belang.
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Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)
Het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden is op 4 november 1950 in Rome ondertekend en op 3 september 1953 in werking getreden. De Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens was het uitgangspunt.
Het doel was dat het EVRM een eerste stap zou vormen naar een
collectieve waarborg voor de nakoming van een aantal rechten
in de Universele Verklaring geformuleerd. Het belangrijkste verschil met de UVRM is dan ook dat het EVRM directe werking
heeft en toezicht werd voorzien op de nakoming van de verdragsverplichtingen door de lidstaten.
Het EVRM waarborgt bepaalde rechten zoals het recht op leven,
het recht op een eerlijk proces, het recht op privacy, de vrijheid
van vereniging, de vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid. Het EVRM verbiedt onder andere foltering, onmenselijke
behandeling en bestraffing, slavernij en dwangarbeid, discriminatie (betreffende de rechten en vrijheden gegarandeerd door het
verdrag). Intussen zijn er maar liefst 14 protocollen aan het verdrag toegevoegd. De volledige tekst van het EVRM vind je terug
in de bijlage.
De rechten vermeld in het EVRM gelden voor alle inwoners van
de lidstaten van de Raad van Europa, los van hun nationaliteit of
verblijfsrecht.
Als de bepalingen van het EVRM worden geschonden dan kunnen deze worden afgedwongen voor het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens (zie hoofdstuk 4, Afdwingen van mensenrechten).
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Het Verdrag ter Preventie van Foltering en
Mensonterende Behandeling of bestraffing
(CPT-verdrag)
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen heel wat internationale instrumenten tot stand die foltering en vernederende of onterende
behandeling en bestraffing verbieden. De meeste teksten waren
moeilijk afdwingbaar. Als dat al het geval was, dan gebeurde afdwinging vooral door sancties, dus nadat het onheil geschied was.
Daarom rees dan ook de vraag naar preventieve mechanismen.
In 1976 werd het voorstel gelanceerd dat onafhankelijke experts
detentiehuizen kunnen bezoeken. Dat voorstel werd opgenomen
in een ontwerp optioneel protocol (dit is een aanvullend verdrag)
bij het antifolterverdrag van de Verenigde Naties (hierna CAT
verdrag). Dat CAT verdrag bevond zich op dat moment nog in de
ontwerpfase. Er kwam weinig beweging in het dossier. Daarom
werd het voorstel in 1983 gelanceerd in de Raad van Europa, om
het tenminste op Europees niveau te realiseren. Na vier jaar van
overleg werd eindelijk overeenstemming gevonden over de tekst.
Die werd opengesteld voor ondertekening op 26 november 1987
en trad in 1989 in werking. Bij dit verdrag werd het Europees
Comité inzake de voorkoming van foltering (hierna CPT) ingesteld. De werking van dit Comité wordt toegelicht in hoofdstuk
4, Afdwingen van mensenrechten.

Het Europees Sociaal Handvest (ESH)
Het EVRM en CPT-Verdrag waarborgen burgerlijke en politieke
rechten. Binnen de Raad van Europa vond men dat sociale en
economische rechten ook beter beschermd moesten worden. In
1961 gebeurde dit ook effectief door het Europees Sociaal Handvest (hierna ESH). Het Handvest werd herzien in 1996 en de herziene tekst trad in werking in 1999.
Het ESH waarborgt economische, sociale en culturele rechten,
zoals het recht op degelijke huisvesting, recht op gezondheid,
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recht op onderwijs, recht op arbeid en sociale bescherming. Voor
België is het bovendien de enige bindende tekst die expliciet het
stakingsrecht waarborgt.
Met klachten over schending van deze rechten kan men niet terecht bij het EHRM. Op de naleving van het ESH wordt toegezien
door het Europees Comité voor Economische en Sociale Rechten
(hierna ECSR). Er is geen individueel klachtrecht. Werknemersen werkgeversorganisaties en niet-gouvermentele organisaties
(hierna NGO’s) kunnen wel bij het comité terecht om schendingen aan te klagen. Het Comité kan echter alleen aanbevelingen
doen en geen bindende uitspraken.

D.	Mensenrechten in de EU
Het Handvest voor de Grondrechten van de Europese
Unie
De Europese Unie (hierna EU) is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om Europa vrede, stabiliteit en welvaart te brengen.
De samenwerking was oorspronkelijk vooral economisch. De oprichters waren ervan overtuigd dat economische samenwerking
de beste garantie was voor vrede.
Sinds haar oprichting is de Unie zowel qua ledenaantal als qua
bevoegdheden gigantisch uitgebreid. De EU kan regels over uiteenlopende onderwerpen uitvaardigen die bindend zijn in de lidstaten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige richtlijnen
raken aan mensenrechten. Zo verwezenlijkte de EU al heel wat
op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op
de arbeidsvloer.5 Andere voorbeelden zijn de privacy6- en de rassendiscriminatierichtlijn7. Het gebeurt ook dat een richtlijn mensenrechten schendt. Omdat de EU geen partij is bij het EVRM, is
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet bevoegd om
EU-normen aan het EVRM te toetsen, laat staan de wetgeving te
doen wijzigen. Het is precies daarom dat een Europees Handvest

31

voor Grondrechten werd opgesteld.
Het Handvest telt maar liefst 22 pagina’s en beschrijft de grondrechten van de EU-burgers. De rechten die in het EVRM beschreven worden, vinden we ook terug in het Handvest. Daarnaast bevat het Handvest ook economische en sociale rechten. Zo geeft
het de EU-burgers recht op dagelijkse en wekelijkse rustpauzes,
op preventieve gezondheidszorg, op betaald zwangerschapsverlof en op sociale en huisvestingsbijstand. De burgerlijke en politieke rechten worden aangescherpt en gemoderniseerd. Zo bevat
het Handvest het recht op collectieve onderhandelingen en collectieve actie, het recht op bescherming van persoonlijke gegevens, het recht op behoorlijk bestuur en stelt het bepaalde regels
betreffende bio-ethiek.
Zodra het Handvest bindend wordt, is het Europees Hof van
Justitie bevoegd voor de behandeling van klachten. Het zal zich
hierbij baseren op de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens.

Europees Agentschap voor de Grondrechten
(Fundamental Rights Agency)
In 2007 werd het Agentschap van de Europese Unie voor de
grondrechten opgericht. Het Agentschap heeft tot doel de instellingen van de Unie en overheden van de lidstaten bij te staan
met expertise over grondrechten, zodat die gerespecteerd worden
in de regelgeving. Het Agentschap verzamelt informatie en doet
onderzoek. Het geeft advies aan de EU-instellingen en lidstaten
en sensibiliseert. Het Agentschap houdt zich dus niet bezig met
klachtenbehandeling, geschillenbeslechting of het opstellen van
wetten en verdragen.
Uiteraard is elk nieuw initiatief voor de bevordering van mensenrechten een goede zaak, ook het Agentschap. Anderzijds is
het nog maar de vraag of de EU op dit moment het meest nood
heeft aan een bijkomend onderzoekscentrum met louter advise-
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rende bevoegdheid. Er bestaan binnen de EU al verschillende
commissies en instellingen met raadgevende bevoegdheid, ook
rond mensenrechten. Zo is er de Europese Toezichthouder voor
Gegevensbescherming en de Economische en Sociale Raad. De
ervaring leert dat hun advies, zelfs wanneer het zeer goed geargumenteerd is, al te vaak aan de kant wordt geschoven.

E.	Mensenrechten in Belgische wetgeving
De internationale verdragen hebben dus invloed op de Belgische
rechtsorde. Er zijn ook tal van mensenrechten in de nationale
wetgeving opgenomen. Allereerst is er Titel II van de Grondwet
‘de Belgen en hun rechten’. Hierin worden een aantal fundamentele rechten beschreven zoals het briefgeheim8 en het recht
op eigendom9. Daarnaast zijn er wetten die mensenrechtenverdragen of richtlijnen implementeren. Voorbeelden zijn de
anti-racismewet10, het folterverbod11 en de privacywet12. Tot slot
worden mensenrechten ook beschermd door allerlei wetten over
uiteenlopende thema’s. Zo beschermt ons sociale zekerheidsstelsel economische, sociale en culturele rechten.
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IV. Afdwingbaarheid van
mensenrechten

B

ij de Liga voor Mensenrechten stromen dagelijks vragen
en klachten toe van mensen die menen dat hun mensenrechten geschonden zijn. Soms terecht, soms ook niet. In
dit hoofdstuk willen we uitleggen hoe je kan nagaan of je mensenrechten geschonden zijn en zo ja, welke mogelijkheden er zijn
om respect voor je rechten af te dwingen.

A.	Zijn mijn mensenrechten geschonden?
De eerste stap is na te gaan of er een mensenrecht geschonden is.
Je moet dus op zoek gaan naar een mensenrechtelijke omschrijving van het probleem.
Eens je hebt vastgesteld om welk recht het gaat, moet je nagaan
of dit recht door een verdrag erkend wordt. In landen die lid zijn
van de Raad van Europa is het logisch om eerst te gaan zoeken
in het EVRM, aangezien dit verdrag directe werking heeft en het
best afdwingbaar is.
Let op! Mensenrechten bieden in de eerste plaats bescherming
tegen de overheid. Het is dus belangrijk om na te gaan of de
overheid verantwoordelijk gesteld kan worden voor de schending
van je recht.

Voorbeeld 1: Ik word gestalkt door een buurman.
Artikel 8 EVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op respect voor zijn
privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Als iemand me voortdurend bespiedt of lastigvalt, wordt dit recht
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geschonden.
Is de overheid hiervoor verantwoordelijk? Neen! In België is stalking
strafbaar. Ik kan naar de politie gaan, die mijn klacht moet onderzoeken.
De overheid doet dus voldoende om mijn recht op privacy te waarborgen. Mocht men weigeren mijn klacht te onderzoeken, dan kan de staat
wel aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die daarvan het
gevolg is.

Voorbeeld 2: De betoging die ik organiseer, wordt verboden door het
gemeentebestuur.
Artikel 11 EVRM omschrijft de vrijheid van vergadering en vereniging, en
artikel 10 EVRM het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht wordt
beperkt door de overheid. Ik kan me op het EVRM beroepen. Artikel 10
en 11 EVRM zijn niet absoluut. Of mijn rechten ook effectief geschonden
worden, hangt dus af van de motivering van de overheid.

Voor de meeste rechten voorziet het EVRM dat beperkingen
mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden. De beperking moet
voorzien zijn bij wet en noodzakelijk zijn in een democratische
samenleving voor het bereiken een doelstelling vermeld in het
verdrag. De meest genoemde doelstellingen zijn het verzekeren
van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of
de goede zeden en de bescherming van de rechten en vrijheden
van anderen.
Het betogingsverbod van voorbeeld 2 kan dus gerechtvaardigd
zijn als het gemeentebestuur grondige redenen heeft om aan te
nemen dat de betoging zal uitlopen op zware rellen en vernielingen.
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B.	Afdwingen van je rechten
De Belgische hoven en rechtbanken
Heel wat mensenrechten worden beschermd door Belgische wetgeving. Denk maar aan Titel II van de Grondwet (‘De Belgen
en hun rechten’), de discriminatiewetgeving, de Basiswet op het
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerde, de privacywet, enzovoort. Natuurlijk kan je die rechten inroepen voor
de Belgische rechter. Deze kan de overheid veroordelen en eventueel een schadevergoeding of dwangsom opleggen.
Ook internationale verdragen met directe werking kan je afdwingen via het Belgische gerecht. Je kan je niet tot het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens wenden als je niet eerst alles hebt
gedaan om je recht in eigen land te doen respecteren. De Belgische hoven en rechtbanken spelen dus een belangrijke rol in het
afdwingen van mensenrechten.

Het Grondwettelijk Hof (vroeger Arbitragehof )
Het Grondwettelijk Hof is een gerecht dat nagaat of wetten in
overeenstemming zijn met de grondwettelijke rechten en vrijheden. Het kan wetten, decreten en ordonnanties schorsen of vernietigen als ze strijdig zijn met de grondwet of de fundamentele
rechten en vrijheden.
Het Grondwettelijk Hof doet uitspraak over vernietigingsberoepen en prejudiciële vragen. Je kan een vernietigingsberoep instellen wanneer je belangen worden geschaad door de strijdigheid
van een wet, decreet of ordonnantie met één van de grondrechten.
Dit beroep kan tot gevolg hebben dat de wetgevende akte wordt
vernietigd.
Een prejudiciële vraag is een vraag die in een bepaalde rechtszaak rijst over de schending van grondrechten. De rechter kan
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aan het Grondwettelijk Hof advies vragen over de toepassing van
de grondwet of de internationale regel. Wanneer het Grondwettelijk Hof beslist dat een wet strijdig is met deze regels, mag de
rechter deze niet toepassen. Het Hof kan ook bevelen dat een wet
op een bepaalde manier geïnterpreteerd moet worden zodat ze de
grondwet niet schendt. Dit wordt ‘grondwetsconforme interpretatie’ genoemd.

De Raad van State
De Raad van State bestaat uit een afdeling wetgeving en een afdeling administratie. De afdeling wetgeving is een adviesorgaan.
Het verleent adviezen aan de verschillende wetgevers en regeringen over de regelgeving die zij opstellen. Hierbij wordt onder
meer nagegaan of de nieuwe regels niet strijdig zijn met hogere
normen, zoals de mensenrechtenverdragen.
De afdeling administratie is een administratieve rechtbank. Ze
spreekt zich uit over geschillen tussen burgers en de overheid.
Ze is enkel bevoegd om te oordelen over beslissingen van een
regering, een provincie, een gemeente of een administratie. Ook
publieke overheidsdiensten zoals staatsscholen en universiteiten
vallen hieronder. Je kan enkel overheidsbeslissingen aanvechten
die je persoonlijk raken, zoals een administratieve boete of de
weigering om een bouwvergunning af te leveren. De Raad van
State gaat na of de beslissing of het reglement in overeenstemming is met hogere normen (zoals mensenrechtenverdragen, de
grondwet, een wet, een decreet) en met de beginselen van behoorlijk bestuur, bijvoorbeeld de plicht een beslissing te motiveren. Zij kan de uitvoering ervan schorsen of de beslissing vernietigen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM)
Het EHRM is een instelling van de Raad van Europa. Individuen
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en organisaties kunnen bij het EHRM klacht neerleggen tegen
een lidstaat van de Raad van Europa die de bepalingen van het
EVRM schendt. Voorwaarde is wel dat ze eerst alle mogelijke
juridische stappen in eigen land doorlopen. De uitspraken van het
Hof zijn bindend. Bij veroordeling moet de aangeklaagde lidstaat
er alles aan doen om haar wetgeving of praktijk in overeenstemming te brengen met het verdrag. Er kan een schadevergoeding
aan het slachtoffer worden toegekend. Bovendien heeft het Hof
de bevoegdheid om boetes op te leggen.
Een rechtstreekse klacht tegen een particulier is niet mogelijk
voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het Europees Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen
Het Europees Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
(hierna EHJ) is een instelling van de Europese Unie. Het waakt
over de juiste uitlegging en toepassing van de verdragen van de
Europese Unie. Ook het Europees recht waarborgt een aantal fundamentele rechten. Zo zijn er strikte regels over discriminatie
(vooral in arbeidsbetrekkingen) en over de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen. Wie benadeeld wordt door een schending van een richtlijn, kan terecht bij het Europees Hof van Justitie. Het Hof kan boetes, dwangsommen en schadevergoedingen
opleggen. Natuurlijk zal het belang van het EHJ voor de mensenrechten enorm toenemen als het Handvest voor de Grondrechten
van de Europese Unie in werking treedt.
Voorbeeld
De kantelpoortenfirma Feryn haalde in 2006 de pers nadat de zaakvoerder publiekelijk verklaarde dat hij zou weigeren allochtone monteurs
aan te nemen, omdat zijn klanten geen arbeiders van vreemde origine
wensen. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding legde hierop klacht neer tegen de firma. In eerste aanleg werd de
vordering afgewezen. Het Centrum ging in beroep tegen deze uitspraak
bij het Arbeidshof te Brussel. Het Brusselse Arbeidshof stelde een aantal prejudiciële vragen in verband met de interpretatie van de Europese
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richtlijn 2000/43 (de Rasrichtlijn) aan het Europees Hof van Justitie. Het
Europees Hof van Justitie oordeelde dat “publieke verklaringen waarmee
een werkgever te kennen geeft dat hij geen werknemers van een bepaalde
etnische afstamming aanwerft, directe discriminatie vormt”.

C. Buitengerechtelijk toezicht op de naleving
van mensenrechtenverdragen
In individuele zaken is de mogelijkheid van een procedure voor
het EHRM vaak de meest efficiënte garantie voor naleving van
grondrechten. Al is de procedure lang en duur, ze kan wel leiden
tot een rechtzetting, schadevergoeding en zelfs een dwangsom
of boete. Maar een veroordeling leidt niet noodzakelijk tot een
(snelle) wijziging van de situatie voor anderen die in dezelfde
situatie verkeren. Bovendien zijn er ook mensenrechtenschendingen die niemand individueel raken, wat een procedure voor het
Hof moeilijk of onmogelijk maakt. Het ontbreken van wetgeving
om een bepaald grondrecht te beschermen is bijvoorbeeld heel
moeilijk aan te vechten.
Voorbeeld
Het Optioneel Protocol bij het VN-antifolterverdrag (hierna OPCAT) legt
alle lidstaten op om nationaal orgaan op te richten dat toezicht houdt op
plaatsen waar mensen gedetineerd worden. In België is dit nog steeds
niet gebeurd. Dit zou een belangrijke garantie kunnen zijn voor een betere bescherming van personen die van hun vrijheid zijn beroofd. Toch kan
men de oprichting van een dergelijke instelling niet juridisch afdwingen.
Niemand kan immers een concrete schending van zijn rechten aantonen
door het ontbreken zo’n controleorgaan.

Daarom zijn er andere instellingen die toezien op de implementatie van mensenrechtenverdragen en schendingen aanklagen. De
belangrijkste internationale toezichtsorganen zijn:

VN-Mensenrechtenraad
De Mensenrechtenraad werd opgericht op 15 maart 2006 binnen
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de Algemene Vergadering van de VN. Ze kwam er ter vervanging
van de Mensenrechtencommissie. De Raad is een intergouvernementeel orgaan waarin 47 VN-lidstaten vertegenwoordigd zijn,
die voor drie jaar zetelen. Het doel van de Raad is de promotie
en bescherming van mensenrechten. Eén van de middelen die de
Raad hiertoe ter beschikking krijgt is de ‘Universal Periodic Review’. Dit is een procedure waarbij de mensenrechtensituatie van
alle VN-lidstaten om de vier jaar onder de loep wordt genomen.

Toezichthoudende Comités
Zowat elk mensenrechtenverdrag richt meteen ook een toezichtsmechanisme op dat bevoegd is om na te gaan of de lidstaten het verdrag naleven. Voor de meeste verdragen is dit een
comité van onafhankelijke experten. Lidstaten moeten bij hun
toetreding, en daarna periodiek, een rapport neerleggen over de
uitvoering van het verdrag. Het comité onderzoekt het rapport,
en ook de eventuele schaduwrapporten van NGO’s. Er kunnen
bijkomende vragen gesteld worden. Eventueel kan een delegatie de situatie ter plaatse komen onderzoeken. Op basis van alle
verkregen informatie worden aanbevelingen geformuleerd. Bij
sommige comités bestaat bovendien een individuele klachtenprocedure.
De comités kunnen geen sancties opleggen bij niet-naleving,
maar toch genieten hun aanbevelingen groot moreel gezag. Er
wordt ook regelmatig naar verwezen in rechtspraak en rechtsleer.
De comités bij de VN-verdragen zijn:
• Human Rights Committee (CCPR): controleert de naleving
van het verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
(BUPO-verdrag)
• Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR): controleert de naleving van het verdrag inzake econo-
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mische, sociale en culturele rechten
• Committee on the Elimination of Racial Discrimination
(CERD): controleert de naleving van het verdrag tot uitbanning van rassendiscriminatie
• Committee on the Elimination of Discrimination Against
Women (CEDAW): controleert de naleving van het verdrag
tot uitbanning van discriminatie van vrouwen
• Committee Against Torture (CAT): controleert de naleving
van het antifolterverdrag
• Committee on the Rights of the Child (CRC): controleert de
naleving van het kinderrechtenverdrag
• Committee on Migrant Workers (CMW): controleert de naleving van het verdrag ter bescherming van de rechten van
arbeidsmigranten
• Committee on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD): controleert de naleving van het verdrag inzake
rechten van personen met een handicap
Ook bij de verdragen van de Raad van Europa horen toezichtscomités. Het Committee for the Prevention of Torture (hierna
CPT) ziet toe op de naleving van het CPT-verdrag en het European Committee for Social Rights monitort het Europees Sociaal
Handvest.

Hoge Commissarissen voor Mensenrechten
De mensenrechtenactiviteiten van de VN worden geleid en gecoördineerd door de Hoge Commissaris voor Mensenrechten. Het
bureau van de Hoge Commissaris vestigt de aandacht op actuele
mensenrechtelijke pijnpunten en gaat na hoe die aangepakt kunnen worden. Het bureau houdt zich verder bezig met onderzoek,
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educatie, sensibilisering en beleidswerk binnen de VN. Daarnaast
richt de Commissaris zich ook tot de regeringen van de VN-lidstaten. Zij kunnen bijstand krijgen in de vorm van expertise of
opleiding, bijvoorbeeld over hoe je vrije verkiezingen organiseert of hoe je kan komen tot een goed werkend gerecht.
Ook de Raad van Europa heeft een Hoge Commissaris voor Mensenrechten. De taken van de Europese Mensenrechtencommissaris zijn gelijkaardig aan die van de VN-commissaris. Daarnaast
heeft de Europese commissaris de bevoegdheid om de lidstaten
van de Raad van Europa te bezoeken, er de mensenrechtensituatie
te onderzoeken en hiervan een rapport op te stellen. Voorafgaand
aan het bezoek mogen de NGO’s hun bezorgdheden over de mensenrechtensituatie in hun land meedelen aan de commissaris.
Ook kunnen ze aanbevelingen geven aan de commissaris over de
instellingen (gevangenissen, vluchthuizen, gesloten centra, …)
die hij/zij zou kunnen bezoeken. Na het bezoek aan het land stelt
de commissaris een rapport op. Dit rapport bevat niet alleen een
verslag maar ook een reeks aanbevelingen. Het wordt openbaar
gemaakt en enkele jaren later volgt een follow-up bezoek om na
te gaan of aan de aanbevelingen tegemoet werd gekomen.
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V. Een casus

I

n dit hoofdstuk willen we graag aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld de hiervoor beschreven theorie samenbrengen en verduidelijken. We gebruiken een waar voorbeeld: de
zaak Mubilanza Mayeka en Kaniki Mitunga tegen België, beter
bekend als de zaak Tabitha.

A. Feiten
Tabitha werd geboren in Congo in 1997. In augustus 2000 verdwijnt haar vader. Ongeveer een maand later besluit haar moeder
naar Canada te gaan om daar asiel aan te vragen. Tabitha zelf
blijft bij haar oma in Kinshasa tot het papierwerk in Canada achter de rug is. Wanneer haar moeder op 23 juli 2001 de status van
vluchteling krijgt, vraagt deze aan haar broer (oom K), die verblijfsrecht heeft in Nederland, om Tabitha via Europa naar Canada te brengen. Bij een tussenlanding in de Brusselse luchthaven
blijkt oom K niet over de nodige reisdocumenten voor Tabitha
te beschikken. Hij kan ook niet bewijzen dat hij haar wettelijke
voogd is. Hij legt de situatie uit, maar zonder veel resultaat. Oom
K wordt naar Nederland gestuurd en de 5-jarige Tabitha wordt
naar het Transitcentrum 127 gebracht.
De komende weken wordt verwoed gebeld, gemaild, gefaxt en
geschreven tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, de Canadese
en Nederlandse overheden, de ambassade in Kinshasa, oom K
en uiteraard de advocaten van de betrokkenen. De belangrijkste resultaten ervan zijn: (1) de Belgische overheid ervan op de
hoogte wordt gesteld dat Tabitha’s moeder de vluchtelingenstatus
heeft verkregen in Canada, (2) het enige familielid van Tabitha
dat in Kinshasa wordt teruggevonden is een 17-jarige oom die
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nog studeert en niet in staat is voor haar te zorgen. Desondanks
wordt een zitje voor Tabitha geboekt op de vlucht naar Kinshasa.
Wanneer ze daar op 17 oktober aankomt, wacht niemand haar
op in de luchthaven. Bovendien loopt een dag later bij de Dienst
Vreemdelingzaken het bericht binnen dat haar papieren in Canada in orde zijn. Op 23 oktober wordt Tabitha op kosten van de
Belgische overheid en onder begeleiding naar Canada gebracht.

B.	Procedure in België
Zodra Tabitha in het gesloten centrum aankomt, krijgt ze een advocaat toegewezen die een asielaanvraag indient. Die wordt afgewezen en Tabitha krijgt het bevel om het grondgebied te verlaten. Ook het beroep tegen deze beslissing wordt verworpen. Het
Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen wijst
er wel op dat Tabitha op grond van artikel 10 IVRK het recht
heeft om bij haar familie te wonen. Onmiddellijk na de afwijzing
van Tabitha’s asielaanvraag, verzoekt haar advocaat bij de Dienst
Vreemdelingenzaken om plaatsing in een pleeggezin. Hij vreest
dat het meisje risico loopt op psychologische schade door haar
opsluiting. Het verzoek wordt niet beantwoord. Op 9 oktober
stelt de advocaat dan ook een verzoek tot invrijheidsstelling in bij
de raadkamer. Op 16 oktober stelt de Raadkamer een schending
vast van artikel 3 van het IVRK en beveelt Tabitha’s vrijlating.
De beslissing wordt onmiddellijk aan de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt, maar dit voorkomt de uitwijzing niet.

C.	Procedure voor het EHRM
Tabitha en haar mama besluiten het hier niet bij te laten en starten een procedure voor het EHRM. Ze roepen een schending in
van artikel 3, het folterverbod, artikel 5, het recht op vrijheid en
artikel 8 EVRM, het recht op een gezinsleven.
Het Hof geeft hen op elk vlak unaniem gelijk. Het besluit tot een
schending van de genoemde rechten van Tabitha en haar mama
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en veroordeelt België tot betaling van een schadevergoeding.

D.	Gevolgen
Zoals gezegd krijgen Tabitha en haar mama een schadevergoeding van de Belgische overheid. Maar daar blijft het niet bij. De
zaak veroorzaakt heel wat opschudding. Een wetgevend initiatief
om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, kan dan ook
niet uitblijven. In 2004 wordt de voogdijwet goedgekeurd. Die
zorgt ervoor dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen niet
langer in gesloten centra worden opgesloten. Zij krijgen voortaan
een voogd toegewezen die hen begeleidt in de asielprocedure en
een passende verblijfplaats en school voor hen zoekt.
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Bijlagen
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN
DE MENS
Preambule
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en
van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de
mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid
en vrede in de wereld;
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de
rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die
het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de
komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en
gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten
van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht,
opdat de mens niet gedwongen worden om in laatste instantie zijn
toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te
bevorderen;
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het
Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de
mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd,
en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levens-
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standaard in groter vrijheid te bevorderen;
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde
Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking
met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied
voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;
Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip heeft
voor deze rechten en vrijheden;
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken
ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap,
met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven
door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en
vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen,
op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en
daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de
volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf,
als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie
staan:

Art. 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Art. 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze
Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard
ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

50

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke,
juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe
iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of
niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Art. 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid
van zijn persoon.

Art. 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Art. 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Art. 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon
erkend te worden voor de wet.

Art. 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid
aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben
aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in
strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Art. 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde
nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd
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zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Art. 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie,
detentie of verbanning.

Art. 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Art. 11
1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft
er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn
schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare
rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn
verdediging, zijn toegekend.
2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig
verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen
strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop
de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een
zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van
het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Art. 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging
in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis
of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of
goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft
een ieder recht op bescherming door de wet.
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Art. 13
1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te
vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het
zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Art. 14
1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken
en te genieten tegen vervolging.
2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van
strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard
of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van
de Verenigde Naties.

Art. 15
1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te
veranderen.

Art. 16
1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of
godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd
het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben
gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk
en bij de ontbinding ervan.
2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid
van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de
maatschappij en de Staat.
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Art. 17
1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Art. 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst
of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen,
hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere
leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de
inachtneming van de geboden en voorschriften.

Art. 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting.
Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening
te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te
geven.

Art. 20
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en
vergadering.
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te
behoren.

Art. 21
1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur
van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen
vertegenwoordigers.
2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden
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toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van
de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en
eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens
algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de
stemmen verzekert.

Art. 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van
nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende
Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van
zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Art. 23
1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op
rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk
loon voor gelijke arbeid.
3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige
en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere
middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en
zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Art. 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip
van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke
vakanties met behoud van loon.
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Art. 25
1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg
is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en
geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten
gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand.
Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Art. 26
1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het
lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld.
Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de
begaafdheid bezit.
2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de
menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied
voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap
onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen
en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de
handhaving van de vrede steunen.
3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de
soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun
kinderen zal worden gegeven.

Art. 27
1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het
culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst
en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en
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de vruchten daarvan.
2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke
en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Art. 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in
deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Art. 29
1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke
de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet
mogelijk is.
2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder
slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de
wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de
onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde
eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen
welzijn in een democratische gemeenschap.
3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Art. 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden
uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan
enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen
van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van
de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel
hebben.
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EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN
Verdrag van 4 november 1950, Trb. 1951,, 154 (Rectificatie Trb.
1961, 8 en 1979, 150), laatstelijk gewijzigd 11 mei 1994, Trb.
1994, 165

Art. 1 -	Verplichting tot eerbiediging van de rechten
van de mens
De Hoge Verdragsluitende Partijen verzekeren een ieder, die ressorteert onder hun rechtsmacht, de rechten en vrijheden welke
zijn vastgesteld in de Eerste Titel van dit Verdrag.

TITEL I - Rechten en vrijheden
Art. 2 - Recht op leven
1. Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de
wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd,
behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk
vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf
voorziet.
2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit
artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut noodzakelijk is:
a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
b. teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of
het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is
gedetineerd, te voorkomen;
c. teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of
opstand te onderdrukken.
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Art. 3 - Verbod van foltering
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Art. 4 - Verbod van slavernij en dwangarbeid
1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte
arbeid te verrichten.
3. Niet als ‘dwangarbeid of verplichte arbeid’ in de zin van dit
artikel worden beschouwd:
a. elk werk dat gewoonlijk wordt vereist van iemand die is
gedetineerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5
van dit Verdrag, of gedurende zijn voorwaardelijke invrijheidstelling;
b. elke dienst van militaire aard of, in het geval van gewetensbezwaarden in landen waarin hun gewetensbezwaren
worden erkend, diensten die gevorderd worden in plaats
van de verplichte militaire dienst;
c. elke dienst die wordt gevorderd in het geval van een
noodtoestand of ramp die het leven of het welzijn van de
gemeenschap bedreigt;
d. elk werk of elke dienst die deel uitmaakt van normale burgerplichten.

Art. 5 - Recht op vrijheid en veiligheid
1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve
in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk
voorgeschreven procedure:
a. indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een daartoe bevoegde rechter;
b. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd, wegens het niet naleven van een overeenkomstig
de wet door een gerecht gegeven bevel of teneinde de na-
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koming van een door de wet voorgeschreven verplichting
te verzekeren;
c. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor de bevoegde rechterlijke instantie te
worden geleid, wanneer er een redelijke verdenking bestaat, dat hij een strafbaar feit heeft begaan of indien het
redelijkerwijs noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft
begaan;
d. in het geval van rechtmatige detentie van een minderjarige met het doel toe te zien op zijn opvoeding of in het
geval van zijn rechtmatige detentie, teneinde hem voor de
bevoegde instantie te geleiden;
e. in het geval van rechtmatige detentie van personen ter
voorkoming van de verspreiding van besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of
verdovende middelen of van landlopers;
f. in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een
persoon teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijze
het land binnen te komen, of van een persoon waartegen
een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is.
2. Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal
die hij verstaat op de hoogte worden gebracht van de redenen
van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen hem
zijn ingebracht.
3. Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig
lid 1.c van dit artikel, moet onverwijld voor een rechter worden geleid of voor een andere magistraat die door de wet bevoegd verklaard is rechterlijke macht uit te oefenen en heeft
het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van een waarborg
voor de verschijning van de betrokkene ter terechtzitting.
4. Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht voorziening te vragen bij het gerecht
opdat deze spoedig beslist over de rechtmatigheid van zijn
detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de detentie
onrechtmatig is.
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5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of
een detentie in strijd met de bepalingen van dit artikel, heeft
recht op schadeloosstelling.

Art. 6 - Recht op een eerlijk proces
1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de
wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden
gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en
het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden,
van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen
of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit
eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer
de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor
onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen
vast te staan.
3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het
bijzonder de volgende rechten:
a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de
reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn
voor de voorbereiding van zijn verdediging;
c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben
van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over
voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen
worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
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d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à
décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden
als het geval is met de getuigen à charge;
e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de
taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of
niet spreekt.

Art. 7 - Geen straf zonder wet
1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of
nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd
dan die, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van
toepassing was.
2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand, die schuldig is aan een handelen of nalaten,
dat ten tijde van het handelen of nalaten, een misdrijf was
overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door de beschaafde volken worden erkend.

Art. 8 -	Recht op eerbiediging van privé-, familie- en
gezinsleven
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn
familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de
uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in
het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid
of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen.
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Art. 9 - Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij
alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé
zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te
brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing
ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.
2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van
de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare
orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van
de rechten en vrijheden van anderen.

Art. 10 - Vrijheid van meningsuiting
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om
inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken,
zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-omroep-, bioscoop- of
televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van
vergunningen.
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of
sancties, die 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 goede 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.
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Art. 11 - Vrijheid van vergadering en vereniging
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering
en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met
anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.
2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk
zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare
veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen
worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk
apparaat van de Staat.

Art. 12 - Recht te huwen
Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te
huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die
de uitoefening van dit recht beheersen.

Art. 13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending
is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke
functie.

Art. 14 - Verbod van discriminatie
Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke
grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of
andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het beho-
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ren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere
status.

Art. 15 - Afwijking in geval van noodtoestand
1. In tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene noodtoestand die het bestaan van het land bedreigt, kan iedere
Hoge Verdragsluitende Partij maatregelen nemen die afwijken van zijn verplichtingen ingevolge dit Verdrag, voor zover
de ernst van de situatie deze maatregelen strikt vereist en op
voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met andere verplichtingen die voortvloeien uit het internationale recht.
2. De voorgaande bepaling staat geen enkele afwijking toe van
artikel 2 , behalve ingeval van dood als gevolg van rechtmatige oorlogshandelingen, en van de artikelen 3 , 4, eerste lid ,
en 7.
3. Elke Hoge Verdragsluitende Partij die gebruik maakt van dit
recht om af te wijken, moet de Secretaris-Generaal van de
Raad van Europa volledig op de hoogte houden van de genomen maatregelen en van de beweegredenen daarvoor. Zij moet
de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa eveneens in
kennis stellen van de datum waarop deze maatregelen hebben
opgehouden van kracht te zijn en de bepalingen van het Verdrag opnieuw volledig worden toegepast.

Art. 16 - Beperkingen op politieke activiteiten van
vreemdelingen
Geen der bepalingen van de artikelen 10, 11 en 14 mag beschouwd worden als een beletsel voor de Hoge Verdragsluitende
Partijen beperkingen op te leggen aan politieke activiteiten van
vreemdelingen.

Art. 17 - Verbod van misbruik van recht
Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als
zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te
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verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag
zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan
bij dit Verdrag is voorzien.

Art. 18 - Inperking van de toepassing van
beperkingen op rechten
De beperkingen die volgens dit Verdrag op de omschreven rechten en vrijheden zijn toegestaan, mogen slechts worden toegepast
ten behoeve van het doel waarvoor zij zijn gegeven.
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Lijst van gebruikte afkortingen
BUPO

Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke
en Politieke rechten
CAT
Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment
		 (Verdrag tegen foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing)
CAT
Committee Against Torture
		 (Comité tegen foltering)
CCPR
Covenant on Civil and Political Rights
(Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke
rechten)
CCPR
Human Rights Committee
		(Mensenrechtencomité)
CEDAW
Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women
(Verdrag inzake de uitbanning van alle
vormen van discriminatie van vrouwen)
CEDAW
Committee on the Elimination of
Discrimination Against Women
		 (Comité voor de Afschaffing van alle
Vormen van Discriminatie tegenover
Vrouwen)
CERD
Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination
		 (Verdrag inzake de uitbanning van alle
vormen van rassendiscriminatie)
CERD
Committee on the Elimination of Racial
Discrimination
		 (Comité voor de Afschaffing van Rassen-
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discriminatie)
Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights
		 (Verdrag inzake Economische, Sociale en
Culturele rechten)
CESCR
Committee on Economic, Social and
Cultural Rights
		 (Comité inzake Economische, Sociale en
Culturele Rechten)
CMW
Committee on Migrant Workers
		 (Comité inzake de rechten van migrerende
werknemers)
CPT
European Convention for the Prevention
of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
		 (Europees Verdrag ter voorkoming van
foltering en onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing)
CPT
European Committee for the Prevention
of Torture
		 (Europees Comité ter voorkoming van
foltering en onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing)
CRC
Convention on the Rights of the Child
(Verdrag inzake de Rechten van het
Kind)
CRC
Committee on the Rights of the Child
(Comité inzake de Rechten van het Kind)
CRPD
Committee on the Rights of Persons with
Disabilities
		 (Comité voor de rechten van personen met
een handicap)
ECOSOC
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten
ECSR
Europees Comité voor Economische en
Sociale Rechten
EHJ
Europees Hof van Justitie
EHRM
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
CESCR
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ESH
EU
EVRM

Europees Sociaal Handvest
Europese Unie
Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
FIDH
Internationale Federatie voor
		Mensenrechten
FRA
Fundamental Rights Agency
		 (Europees Agentschap voor de Grondrechten)
ILO
Internationale Arbeidsorganisatie
IVRK
Verdrag inzake de Rechten van het Kind
NGO
Niet-gouvernementele organisatie
OPCAT
Optional Protocol to the Convention
against Torture and other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment
(Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen
foltering en andere wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing
van de Verenigde Naties)
U.S. Bill of Rights
United States Bill of Rights
UVRM
Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens
v.Chr.
voor Christus
VK
Verenigd Koninkrijk
VN
Verenigde Naties
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Nuttige links
	VN (algemeen)

www.un.org

	Hoge commissaris
voor Mensenrechten

www.unhcr.org

	Verdragteksten VN	

treaties.un.org

	Toezichtsmechanismen
	VN-mensenrechtenverdragen

www2.ohchr.org/english/bodies

	Raad van Europa

www.coe.int

	Europees Hof voor de
	Rechten van de Mens

www.echr.coe.int/echr

	Comité ter Preventie
van Foltering

www.cpt.coe.int/en

	Europees Comité voor
	Economische en Sociale
	Rechten

www.humanrights.coe.int/cseweb/
GB/index.htm
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	Europese Hoge
	Commissaris voor
	Mensenrechten

www.coe.int/t/commissioner

	FOD Justitie

www.just.fgov.be

	Liga voor
	Mensenrechten

www.mensenrechten.be

Noten
1 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Plattform ‘Ärtze
für das Leben’ t. Oostenrijk, 21 juni 1988.
2 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Malone tg VK, 2
augustus 1984.
3 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Sunday Times vs
VK, 26 april 1979.
4 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Pretty vs UK, 29
april 2002.
5 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling
in arbeid en beroep.
6 Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
7 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming.
8 Art. 29 GW.
9 Art. 16 GW.
10 Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.
11 Afdeling 5 Sw, art. 417 bis ev.
12 Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
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Wat zijn mensenrechten nu precies? Waar kan je
ze vinden, en vooral hoe en wanneer kan je hun
bescherming kan inroepen?
In deze publicatie hebben wij een aantal van de
basisbegrippen en instrumenten die de wetgever
biedt om mensenrechten te eerbiedigen, voor u
samengevat en besproken.
Het is niet onze bedoeling een technisch juridisch
naslagwerk te schrijven of een volledig overzicht
van verdragen en rechtspraak te geven.
We kunnen er niet om heen dat mensenrechten een
juridische materie vormen, bedacht en uitgevoerd
door juristen. Daarom leggen we in dit boekje
enkele juridische basisbegrippen uit.
Er bestaan nogal wat misverstanden over
mensenrechten, daarom dit onmisbaar gidsje voor
wie kennis wil maken met de basisprincipes van
mensenrechten!

