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APPRECIATIEMARGE EN BOTSING VAN GRONDRECHTEN

Aernout Nieuwenhuis

Samenvatting ln geval van bolsing van grondrechten moeten ervaak heikele keuzes gemaakt worden:

mag een krant wel of niet privacygevoelige informatie publiceren; mag een instelling op godsdienstige

grondslag wel of niet een personeelslid ontslaan omdat hij zich bekeert tot een ander geloof? De afweging

die de nationale rechter in dergelijke zaken maakt, kan door het EHRM worden gecontroleerd. Het EHRM

heeft daarbij het uitgangspunt geformuleerd dat de nationale autoriteiten in gevallen van botsende

grondrechten een relatief grote appreciatiemarge toekomt. Dat uitgangspunt en meer in het bijzonder de

mogelijke redenen voor die marge worden in deze bijdrage nader onderzocht.

Trefwoorden I Botsing van grondrechten, EVRM, EHRM, margin of appreciation, proportionaliteit.

[art. B en 10 EVRM]

Kluwer Navigator I NTM-NJCMBull. 2O15lO2

1 Inleiding

Het EHRM beoordeelt met grote regelmaat de proportionaliteit van een inmenging in een van
de in het EVRM of de daarbij behorende protocollen vastgelegde rechten.l Daarbij laat het de

nationale autoriteiten veelal een appreciatiemarge,' die in de literatuur wel gekarakteriseerd
is als een latítude a gouentntent enjoys in ersølttnting fnctual situations nnd in opplyirtg the prooisions

enumerated.3 Het bestaan van een appreciatiemarge valt zowel te baseren op het subsidiaire
karakter van de controle door het EHRMa als op het feit clat de nationale autoriteiten in bepaalde
gevallen in een betere positie verkeren om te beoordelen welke maatregelen zljn aangewezen,

in het bijzonder wanneer er een Europese standaard ontbreekt of op complexe beleidsterreinen.5

Deze marge is niet in alle gevallen even groot. Bij een verregaande inmenging in een recht,
bijvoorbeeld, zal de marge in het algemeen kleiner zijn dan bij een lichte inmenging; bij een

inmenging ter bescherming van de moraal wordt aan de nationale autoriteiten al snel een relatief
ruime appreciatiemarge gelaten.

Het Hof wordt zo nu en dan geconfronteerd met zaken waarin twee verdragsrechten
tegenover elkaar staan. In dergelijke zaken moet het Hof beoordelen of het belang gediend met

. Mr. clr A.J. NieulvenÌuis is universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Univelsiteit van Amsteldam.
1 ' Het hele verdlag is clooltrokken r.an de notie van proportiolaliteit, J. Mcbride, 'Proportionality ancl the European

Convention on Htrrnan Rights', in:E.E\is,The princi¡tle of pro¡tortionnlity in the lmus of Europe, OxlordlrI.art Publishirg
7999, p.23 Zie ook F.M.J. den Houdijker, Afiueging uott grondrecltctt in eett oeellngig techtssysteent. De toepossíng

uatr het proportionnliteitsbeginsel in strikte zin doot het EHRM en het Hul EU (diss. Leiclen), Nijrnegen: Wolf Legaì
Publishers 2012

2 Vool een kritische bespreking l. Klatochvil, 'The Inflation of the Matgin of Appreciatior-r by the ECHR', NQHR
2011, Vol 29 (3), p. 324 e.v Zie ook Den Houdijker' 2012 (su¡trn noot 1), p. 277-280 en 617-622

3 Y.A. Takahashi, Tlte nnrgin of nppreciotiott doctrine nntl the p ittciplc of propot tiotttLity itr tle jm ispt udencc of tlrc ECHR,
Ar-rtwerpen : lntersentia 2002, p.2.

4 Het bestaan van een appreciatiemarge heeft voorts tot gevolg dat de verdragsbepalingen met enige flexibiliteit
ktrnnen wolden toegepast, Takahashi 2002 (stLpta noot 3), p. 3 e.v.

5 J. Schokkenbroek, 'De rnalgin of appreciation-doctrine in c1e jurisprr-rclentie van het Etrropese Hof' , NICM-bullctirr
1990, p 41-58; J. Gerards, EVRM-Algentene Begírselen, SDU 2011, p 184.
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oldoende gewicht is om een inmenging in het
heeft een aanzienlijk aantal malenu overwogen
'botsing van grondrechten' een relatief grote

en evenwicht tussen die individuele belangen,
lijke opgave, aldus het Hof. Het is in de eerste
gave op te lossen.B

te onderscheiden van een situatie waarin een

beperking niet bedoeld is ter bescherming van een ver

intþerntiucs een bePerking rechtvaardigen.e In geval

verdragsrecht daarentegen niet te vermijden; het is

met een vergelijkbare intensiteit een keuze voor kan schrijven.

In een deel van de zakert, waarin twee verdragsrechten tegenover elkaar staan, beroept de

klager zícLr op een positieve verplichting. De klacht komt er dan op neer dat de nationale

autoriteiten ten onrechte een verdlagsrecht van een derde niet hebben beperkt. Een voorbeeld

vormt een klacht naar aanleiding van een inmenging in de privacy door een persorgaan, die

in de nationale procedure niet onrechtmatig is geoordeeld. Nu wil het geval dat het Hof ook

ten aanzien van positieve velplichtingen op zijn minst de suggestie heeft gewekt dat er een

relatief rllime aPpreciatiemarge bestaat.

Deze bijdrage onderzoekt de appreciatiemarge in zaken van botsende grondrechten. Op
grond van het bovenstaande lijken velschillende factoren een rol te kunnen spelen bij het bepalen
daarvan. De volgende paragraaf is gewijd aan een eerste verkenning van deze factolen (paragraaf

2). In de eerste plaats valt te wijzen op de aspecten die in het algemeen bepalend zijn voor de
appreciatiemarge: de aard van het recht in kwestie, de door de beperking getroffen handelingen,
en het doel van de beperking (paragraaf 2.1). In de tweede plaats bestaat er een aanzienlijke
overlap tussen zaken betreffende botsing van grondrechten en zaken betreffende positieve
verplichtingen. Een relatief ruime marge in laatstgenoemde gevallen zou dus voor een deel van
de botsingen relevant kunnen zijn (paragraaf 2.2).In de derde plaats valt te denken aan het
specifieke karakter van een botsing: een inmenging in een verdragsrecht is niet te vermijder-r
en beide 'oplossingen' kunnen min of meer gelijkwaardig ziln (paragraaf 2.3).

Daarna moet een onderzoek van de jurisprudentie duidelijk maken in hoeverre deze factoren
daadwerkelijk een rol spelen en het bestaan van een relatief ruime marge in geval van botsende
grondrechten kunnen velklaren (paragraaf 3). Dat onderzoek van de jurisprudentie is niet
uitputtend bedoeld: Er ligt een zekere nadruk op de arresten van de Grote Kamer en er wordt
een aantal verschillende botsingen onderzocht. Lr de eerste subparagraaf komen enkele botsingen
van het recht op respect vool het privéleven van de één met hetzelfde recht van een ander aan
bod; cle betrokken rechten zijnblj uitstek gelijkwaardig Het is de vlaag wat dat betekent voor
de appreciatiemarge (paragraaf 3.1). De tweede subparagraaf zret op de botsing van de vrijheid
van meningsuiting met het respect voor het privéleven; het EHRM heeft te dien aanzien een
vaste catalogusformule ontwikkeld. Het is de vraag in hoeverre de toepassing daarvan ruimte

Eerstemaal:EHRM(GK) 29april1999,applno 25088/94,2833L/95,28443/95 (Cl'rassagnouea./Frankrijk).
Voor een kritische bespreking van dat r-ritgar-rgspunt, zie K. Henrard, 'Botsende grondrechten en het EHRM', in:
E. Blenrs e.a., Botsittg ann grottdrechten, Boom: Den Haag 2008, p 29 ev
EHRM (GK) 29 apúI 1999, appl.no. 25088 /94, 28331, /95, 28443 /95 (Chassagnou e.a /Frankrijk).
EHRM (GK) 29 apttl 1999, appl.no. 25088/94,28331,/95,28443/95 (Chassagnor-r e.a./Franklijk)
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laat voor het toekeryren van een relatief ruime marge (paragraaf 3.2)' De paragraaf daarna

behandelt enkele conflicten tussen de godsdienstvrijheid en andere verdragsrechten; de uiteen-

lopende verhouding tussen geloof, erstaat en samenleving kan - ook zonder botsing - al snel

."ã"n.roo, een relatief ruimã marge zijn. Het is de vraag of 'de botsing' dan ook nog invloed

heeft op de grootte van de *urg" 1p".ugraaÍ3.3). Op al deze drie terreinen heeft het Hof in

ek gevãl heiadagium herhaald dat er in geval van botsing een relatief ruime marge bestaat.r0

Een conclusie sluit het geheel af (pangraaf 4).

Een laatste opmerking betreft de terminologie. In deze blidrage wordt over 'botsing van

grondrechten' g"rptok"r, 
"n 

niet over botsing van grondrechtelijk beschermde belangen. Het

lfof spreekt ,"tf i¡ bepaalde gevallen ook over .".Àt"., die conflicteren ('come in to conflict'It)

of over rechten die tegenove. 
"lkuu. 

staan.12 Het feit dat de grondrechtsdragers niet beide partij

zljnbijhet Hof, doet áaar niet aan af. De hier gehanteerde term 'botsing' impliceert bovendien

dat zeker één van beide grondrechtdragers een al dan niet vergaande inbreuk op zijn recht moet

dulden.13 Een relatief .rii^" -u.g" kan dan ook bij uitstek blijken uit het feit dat het aan de

nationale autoriteiten is om te beslissen welk grondrecht in een bepaald geval voorrang heeft'

Arlikelen I Nieuwenhuis

2 Mogelijke redenen voor een relatief ruime appreciatiemarge

Deze paragraaf verkent mogelijke redenen voor een relatief ruime marge in geval van botsing

vatr grondiechten. In hoeverre kunnen de aspecten die meer in het algemeen de grootte van

de mãrge bepalen de benadering van het Hof verklaren (pangraaÍ 2.1); kan de relatief ruime

marge J".bond"., worden met de marge in geval van positieve verplichtingen? (pangraaÍ 2.2);

en in hoeverre kan de relatief ruime marge verklaard worden doordat regelmatig een keuze

gemaakt dient te worden tussen twee inmengingen in EVRM-rechten die qua omvang of

ind.ringendheid vergelijkbaar kunnen zrjn (pangtaaf 2.3)?

2.1, Appreciatiemarge algemeen

De notie dat de nationale autoriteiten een appreciatiemarge toekomt, is door de Straatsburgse

organen stapsgewijs ontwikkeld.la Het toekennen van een appreciatiemarge betekent overigens

niãt dat het EHRM geen controlerende rol meer speelt: 'The domestic mørgin of appreciation thus

10

11

12

13

Resp. EHRM (GK) 10 april 2007, appl.no. 6339/05 (Evans/VK); EHRM 18 januari 2011, appl'no. 39401/04 (MgN

Limìted/Vr¡: EHRM (cK) 9 jttli2013, appl.no. 2330/09 (Sindicatul "Pasturul Cel Bun"/Roemenië).

Bijv. EHRM (GK) 19 februari 1998, appl.no.24839/94 (Bowman/VK)'

Het Hof spreekt overigens ook wel ovèi waarden die tegenover elkaar staan, EHRM (GK) 7 februari 2012, appl.no.

39954 / 08 (Springer / Duitsland).
De bijdrage ziet niet op situaties die min of meer harmonisch ktrnnen worden opgelost, wanneer bijv. ondersteunen-

de maatrãgelen ervoór kunnen zorgen dat een kind niet bij de moeder weggehaald hoeft te worden, EHRM 21

december ã006, a ppl.no.l2143/02 (Moser/Oostenrijk). Zie ook De Schutter & Tulkens in: Brems 2008 (supronootT),

p.203.
be term 'marge' is voor het eerst gebruikt door de ECRM in de bekende Belgische taalzaken: 'Si une mésure étøtique

reste en dednni de cette fiarge, eIIe est en principe conforme à la Conuention; si elle Ia dépasse, il y aaiolation' . Opgenomen

in arrest EHRM 23 juli 1968, appl.no 1474/62 (Belgische taalzaken)'

1.4
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goes hønd in hand with a Europeøn superaision'.ls De marge is niet steeds even ruim. Het EHRM
heeft een drietal aspecten aangewezen dat relevant is voor de grootte van de beoordelingsmarge:
,The importance of the right gøranteed, the nature of the restricted actioities and the aim of the restric-

tions.'16 Zo bestaat er ten aanzien van inmengingen in de rechten vastgelegd in artikel 2 en
3 EVRM nauwelijks een appreciatiemarge,lT terwijl dat bij de rechten vastgelegd in artikel 8

tot en met 11 EVRM anders kan zijn.
Het tweede aspect is, welke door het grondrecht beschermde gedragingen door de inrnqnging

worden getroffen. Wordt het recht op vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld uitgeoefend om
een bijdrage aan het maatschappelijk debat te leveren, dan is de marge voor de nationale
autoriteiten in beginsel kleiner dan in geval van reclame.ls Meer in het algemeen zal het EHRM
de proportionaliteit van verregaande inmengingen nauwlettend beoordelen; de marge is bijvoor-
beeld relatief klein wanneer de overheid zich mengt in het intieme gedeelte van het privéleven.1e

Het derde aspect is het doel van een inmenging. De beoordelingsruimte bij inmengingen
ter bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde2O is in beginsel relatief ruim,
net als bij de uitvoering van ingewikkeld economisch of planologisch beleid.21 De marge is
eveneens aanzienlijk indien de verhouding tussen kerk en staat of de moraal een rol speelt, omdat
er op dit gebied grote verschillen tussen de lidstaten bestaan.22 Bij een inmenging ter bescher-
ming van de onafhankelijkheid van de rechterlijk macht is dat bijvoorbeeld anders. Over het
belang daarvan bestaat een zekere consensus in Europa, aldus het Hof.23

De drie aspecten die in het algemeen de grootte van de marge bepalen zullen ook een rol spelen
bij het bepalen van de marge in geval van botsing van grondrechten Zo zijnbij botsing van
verdragsrechten vrijwel steeds rechten in het geding, waarbij het toekennen van een marge zeker
niet is uitgesloten. Men denke aan artikel 8 tot en met 11 EVRM. Botsing en afweging met het
in artikel 3 EVRM vastgelegde recht om niet gefolterd te worden, een recht, waarbij geen
appreciatiemarge wordt toegekend, is in de jurisprudentie bijvoorbeeld niet aan de orde.2a

Het Hof heeft in geval van botsing bovendien overwogen dat de nationale autoriteiten zich
in een betere positie bevinden wegens het complexe karakter van de afweging.2s Het Hof legt
echter niet uit waarom de afweging tussen verdragsrechten voor het Hof steeds net zo complex
zou moeten zijn als die tussen een verdragsrecht en bijvoorbeeld ingewikkelde planologische
belangen.26 In dit verband zij ook gewezen op de relatief kleine marge bij een inmenging ter

15 EHRM 7 december 1976, applno 5493/72 (Handyside/VK).
16 EHRM 29 september 1996, applno.20348/92(Buckley/VK); EHRM (GK) 8 jufi 2003, appl.no.36022/97 (Hatton/VK),

vgl.EHRM (GK) 12 juni 2014, appl.no. 56030 /07 (Fernandez Martinez/Spanje). Zie ook Gerards 2011 (supra noot
5), p. 192v.
Gerards 201I (supra noot 5), p. 85.

EHRM (GK) 73 juli 2072, appl.no. 1.6354/06 (Mouvement Raëlien Suisse/Zwitserland).
EHRM 22 oktober 1981, appl.no. 7525/76 (Dudgeon/VK).
Bijv. EHRM 25 augustus 1993, appl.no. 13308/87 (Chorherr/Oostenrijk).
Bijv. EHRM 20 november 1989, appl.no. 10572/83 (Markt Intern Verlag/Duitsland).
EHRM 7 december 1976, appl,no,5493/72 (Handyside/VK). HRM 29 juni 2004 (Leyla Sahin/Turkije).
EHRM 26 aprll 1979, appl.no. 6538/74 (Sunday Times/VK).
Gäfgen wordt door het EHRM dan ook niet behandeld als een zaak waarin het recht om niert gefolterd te worden
tegenover het recht op ieven staat.
EHRM (cK) 29 april1999, appl.no.25088/94,28331/95,28443/95 (Chassagnou e.a./Frankrijk).
Vgl. S. Greer, The Margin of Appteciation, Interpretation ønd Discretion under the European Conuention on Human Rights,
CoE Publishing 2000, p.33. Zie ook Henrard 2008, p. 33.
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Artikelen I Nieuwenhuis

bescherming van de onaflrankelijkheid van de rechterlijke macht,27 juist omdat deze verbonden

is met het verdragsrecht op een eerlijk proces, op welk gebied een Europese standaard bestaat.

Al even belangrijk is de vraag hoe de overweging van het Hof zich verhoudt tot het uitgangs-

punt, dat er bij verregaande inmengingen in het algemeen een relatief kleine appreciatiemarge

bestaat. Ook als bijvoorbeeld de moraal in het spel is,28 kan dit aspect toch beslissend zijn.

Op grond daarvan zou men kunnen verwachten dat de marge bij een keuze tussen een verregaan-

de inmenging in het grondrecht van de één en een inmenging in het grondrecht van een ander

ook relatief klein moet zijn.
Deze eerste verkenning leidt tot de veronderstelling dat aspecten als de intensiteit van de

inmenging en de aard van de beperkingsgrond ook in geval van botsende grondrechten (mede)be-

palend kunnen zijn voor de grootte van de marge. Deze aspecten lijken echter zeker niet in alìe

gevallen tot het toekennen van een relatief ruime marge te kunnen leiden'

2.2 Appreciatiemarge en positieve verplichtingen

Het Hof heeft in zijn jurisprudentie het idee van de positieve verplichtingen ontwikkeld.2e

Verdragsbepalingen nopen de overheid allereerst tot onthouding, maar kunnen ook de basis

vormen voor een verplichting om op treden, onder meer tegen inmengingen in de vastgelegde

rechten door andere burgerc. Zo is artikel 8 EVRM niet alleen van toepassing indien de overheid

inbreuk maakt op de lichametijke integriteit of op de privacy, maar kan het de overheid ook

verplichten tot wetgeving en/of andere maatregelen die er voor zorgerr dat ook burgers het

privéleven van andere burgers respecteren.3o Onder omstandigheden zal de overheid alleen

aan een positieve verplichting kunnen voldoen door het beperken van een grondrecht van een

derde. In dat geval zal het Hof de genoemde grondrechten tegen elkaar moeten afwegen.

Voor deze bijdrage is van belang dat het Hof heeft gesuggereerd dat de appreciatiemarge

op het gebied van de positieve verplichtingen in beginsel groter is dan die ten aanzien van de

onthoudingsplichten.3l Een aanzienlijk deel van de zaken betreffende botsing van grondrechten
ziet immers op een klacht over de schending van positieve verplichtingen.t' Indien het Hof
in die gevallen een relatief ruime marge toekent aan de nationale autoriteiten om een oplossing
te vinden, zou er dus ook in een aanzienlijk deel van de gevallen van botsing een relatief ruime
marge bestaan.

Er zijn echter de nodige kanttekeningen mogelijk. Het uitgangspunt van het Hof dat de marge

bij positieve verplichtingen ruimer is dan bij negatieve verplichtingen, lijkt sterk genuanceerd

27 EHIì.M 26 apr1l1979, appl.no 6538/74 (Sunday Tirnes/VK).
28 EHRM 22 oktober' .1981, appl.no.7525/76 (Dudgeon/VK)
29 A. Mowbray, The l)euelopment of Positíue Obtigntions tuder the EtLropettt Conaention on Hwnln Rights by the Eu openn

Court of Hrnnnn Rrg/rfs, Hart Publishing 2004. Zie ook L. Lavrysen, The scope of rights and the scope of obligations:
positive obligations, in: E. Brems & J. Gerards (ed.), Shnpínrg Rigltts in tlrc ECHR, Camblidge University Pt'ess 2013.

30 Zie voor de positieve verplichtingen bij de verschillende grondrechten: J Gerards e.a., Grondrechten De nttíonole,
Europese ett intetnntionnle dinensie, Nijmegen 2013.

31 EHRM 3 februari 2009, appl.no. 31276 /05 (Women on Waves/Portugal). 'la Cour estime que cette marge d'appreci-
ation est plus étroite s'agissant des obligations négatives découlant de la Convention'

32 Ygl. O de Schutter, lntenntional Hwnnn Rights Lnw, CUP 2010, p. 447.
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het Hof in beide soorten zaken vergelijkbaar.33
en belangenafweging op min of meer dezelfde

de positieve verplichtingen waarin het Hof de
emarge laat. Dat gebeurt vooral indien er door
dragsrecht van een andere burger is gemaakt.3s
te worden door de negatieve of positieve aard
r genoemde aspecten, waarbij de ernst van de

inrnenging vaak weer een doorslaggevende rol speelt.

De eventuele grotere marge in geval van een positieve verplichting lijkt in andere gevallen

vooral betrekking te hebben op de door de overheid te kiezen maatregel om bescherming te

biederr.36 Ook daar past een kanttekening. Bij botsing van grondrechten is de te kiezen maatregel

ter bescherming van het ene grondrecht per definitie een inmenging in een grondrecht van een

ander. Op dat punt kunnen de verschillende alternatieven juist ook door het EHRM met elkaar

vergeleken worden'
Een andersoortig probleem is dat het bepalen van de marge aan de hand van de aard van

de klacht (negatieve - positieve verplichting) tot een asymmetrie in de beoordeling door het

Hof zou kunnen leiden. Die marge bestaat dan immers niet per se in geval dezelfde grondrechten

dienen te worden afgewogen naar aanleiding van een klacht over het schenden van de onthou-

dingsplicht. Ook al is een dergelijk systeem niet ondenkbaar,t'n:r de praktijk zou het op zijn

minst verwarrend zijn.
Deze tweede verkenning leidt tot de veronderstelling dat een relatief ruime appreciatiemarge

in geval van een positieve verplichting een zekere rol kan spelen bij het verklaren van de marge,

in geval een botsing mede in het licht van een positieve verplichting wordt beoordeeld. Gezien

het feit dat een beoordeling van een positieve verplichting in de praktijk lang niet altijd met
het toekennen van een relatief ruime marge gepaard gaat, is het echter zeer de vraag of die
verklaring veel hout snijdt.

2.3 Appreciatiemargeenpatstelling

Het EHRM hanteert in het algemeen het uitgangspunt dat een inmenging in een verdragsrecht
een uitzondering moet zijn; slechts índisputable ittperatiues kunnen een beperking rechtvaardigen.
Een dergelifke overweging heeft in geval van botsing van grondrechten echter weinig of geen

33 EHRM 29 februari 2000, appl.no. 39293/98 (Fuentes Bobo/Spanje); EHRM 16 december 2008, appl.no 23883/06
(Khursid Mustafa en Tarzibachi/Zwecien); vgl. Gerards 2011 (saprø noot 5), p. 234. Het onderscheid is in de praktijk
soms ook rnoeilijk te maken, gezien het feitensubstraat
EHRM (GK) 8 juli 2003, applno 36022/ 97 (Hatton/VK).
Bijv. EHRM 26 maart 1985, appl.no. 8978/80 (X en Y/Nederland).
Bijv. EHRM 21 juni 1988, app1.no. 10126/82 (Plattfolm ArztelOostenrijk) Het Hof zal voorts telughouclenclheid
betlachten irrdien het aalìnemen van eerì positieve verplichting een groot beslag op cie overheidsmiddelen tot
gevolg zou hebben Gerards 2071(suptn noot 5), p. 188.

Men vergelijke het idee clat de horizontale werking van grondlechten over het algemeen minder krachtig is clan

de verticale werking.

34

35

36

37
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betekenis,3s omdat de situatie noopt tot een keuze tussen een aantasting van het grondrecht
van A of dat van B. Ztjn de betreffende inmengingen bovendien moeilijk verschillend te waar-
deren, dan kan er niet eenvoudigweg een juiste 'oplossing' worden voorgeschreven.3e Dat zou
een specifieke reden voor een ruime marge in geval van botsing kunnen ziin.

Alexy's benadering van de afweging enbotsing van grondrechten, kan als illustratie dienen,
nu daaruit duidelijk uit naar voren komt dat een afweging tussen twee grondrechten niet altijd
een eenduidig resultaat hoeft op te leveren. De in de Duitse Grondwet vastgelegde grondrechten
zijn volgens hem merendeels als beginselen te beschouwen, die zo optimaal mogelijk gerealiseerd
dienen te worden. Veelal is een afweging geboden met andere beginselen. De benodigde afweging
leidt als vanzelf tot een eis van proportionaliteit en tot de door hem geformuleerde Lazu of
bøløncing, waarbij het relatieve gewicht van de beginselen in kwestie centraal staat: hoe groter
de inbreuk op het ene beginsel, des te groter moet het belang zijn om het andere beginsel te

laten prevaleren.ao
Een afweging hoeft niet simpelweg in één bepaald optimum te resulteren,al zo blijkt uit

de nadere uitwerking van zijn afwegingsmodel. Zo valt er te onderscheiden tussen lichte,
gemiddelde en verregaande inmengingen op een grondrecht. lndien er sprake is van een botsing
tussen twee grondrechten, leidt dat tot een matrix van negen mogelijkheden.a'Ervan uitgaande
dat de grondrechten in kwestie een vergelijkbare status hebben, vormt de afweging in zes van
de negen gevallen geen groot probleem. De Løut of balancing schrijft voor dat die keuze gemaakt
wordt, waarbij de inmenging in het ene grondrecht (duidelijk) minder ernstig is dan die op het
andere.

In de gevallen waarin gekozen dient te worden tussen twee inmengingen die naar intensiteit
niet verschillen spreekt Alexy van een patstelling3' Daar kan aan toegevoegd worden dat het
adagium in dubio pro libertate, dat beslissend kan zijn bij de afweging van grondrechten tegen

andersoortige belangen, evenmin soelaas biedt.e In geval beide keuzen grondrechtelijk vergelijk-
baar zljn, is de keuze volgens Alexy aan de wetgever. Het Constitutionele F{of zal geen van
beide keuzen (kunnen) kwalificeren als een schending van de Grondwet.

Bij het model van Alexy zijn kanttekeningen mogelijk. Waarom bijvoorbeeld een schaal van
drie graden van intensiteit, en niet van twee, vier of vljf? Daar staat tegenover dat de in het
EVRM vastgelegde rechten in elk geval voor een deel als beginselen zijn te kwalificeren,as

waarop de Lnw of balancing bij uitstek van toepassing is. In geval van botsing kan de intensiteit

38 EHRM (GK) 29 apr'|r7999, appl.no.25088/94,28331/95,28443/95 (Chassagnou e.a./Frankrijk).
39 Vgl Gerards 2077 (suprø noot 5), p 215; als er gelijkwaardige belangen op het spel staan, acht het Hof zich niet

beter dan nationale rechter in staat om daartussen een keuze te maken.
40 R. Alexy, ATheory of Coustitutionnl Rrghfs, Oxford University Press 2010, p. 66 e.v. Zie ook R. Alexy, 'Rights arrd

Liberties as Concepts', in: M. Rosenfeld & A. Sajo (ed.), Oxford Hnndbook of Compnrntiue ConstittLtional Løtu, OUP
2012, p.283 e.v. Zie over de vraag of het EHRM de Alexy-benadering volgt ook Den Houdijker 2012 (supru r.ool
1), p 31.8-392.

47 Alexy 2010, p. 398 e.v.

42 Alexy 2010,p.412.
43 Alexy 2010, p 408

44 Ygl. H Bethge, 'Grundrechtskollisionen', in: D. Merten & H-J. Papier (hrsg.), Handbuch rler Grundrechte , Bsnd IlI,
Heidelberg 2009, p. 707 .

45 Deze benadering is niet van toepassing is op grondrechten, die absoluut geformuleerd zijn en daarom en niet
het karakter vân een af te wegen rechtsbeginsel hebben.
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van de inmengingen ongeveer vergelijkbaar zijn. Het EVRM kan dan eigenlijk geen uitsluitsel
te geven of de keuze voor de inmenging op het grondrecht van A te prefereren is boven de

inmenging op het grondrecht van B. In dat geval zou het EHRM de nationale autoriteiten de

îodige ruimte moeten laten om - gemotiveerd - voor één van beide 'oplossingen' te kiezen.
Deze benadering kan geen verklaring bieden voor een ruime marge indien de inmengingen

waartussen gekozen dient te worden een duidelijk verschjllende intensiteit hebben. In die gevallen

ïjkt de grootte van de marge overigens ook minder relevant, in zoverre het vereiste van propor-
donaliteit al snel een bepaalde keuze voorschrijft. Daar staat tegenover dat deze benadering,
anders dan die in de vorige paragrafen zijn beschreven, een verklaring lijkt te kunnen bieden
voor het bestaan van een relatief ruime marge, terwijl er sprake is van een ingrijpende inmenging,
namelijk als er gekozen dient te worden tussen twee even ingrijpende inmengingen.

Deze derde verkenning leidt derhalve tot de veronderstelling dat een verdragsrechtelijke
'patstelling' een specifieke reden voor een relatief ruime marge in geval van botsing van grond-
rechten kan zijn. Dat geldt uiteraard alleen voor de gevallen waarin er gekozen dient te worden
tussen twee inmengingen met een vergelijkbare intensiteit.

3 Onderzoek van de jurisprudentie

De uitgelichte jurisprudentie op het gebied van botsing van grondrechten is in het bijzonder
op twee punten onderzocht: In hoeverre is er sprake van een relatief ruime appreciatiemarge
en welke redenen worden daarvoor aangegeven? Wijst het Hof bijvoorbeeld op aspecten die
meer in het algemeen een rol spelen bij het bepalen van de marge of wordt in het bijzonder
ook het feit uitgelicht dat het om een botsing van verdragsrechten g aat? In deze paragraaf wordt
het onderzoek gepresenteerd.

3.1 Recht op privéleven versus recht op privéleven

In zaken waarin het recht op respect voor het privéleven van de één tegenover hetzelfde recht
van een ander staat, bestaat er per definitie geen onderlinge rangorde tussen de in geding zijnde
rechten. Bovendien is het mogelijk dat er bij een botsing vergelijkbare aspecten van het grondrecht
in het geding zijn.

De Eanns-zaak is welhaast als een ideaaltype te beschouwen.a6 Klaagster en haar partner
hadden de eerste stap valt de IVF-procedure succesvol doorlopen: er waren enkele embryo's
tot stand gekomen. Daarna wordt klaagster ernstig ziek en loopt ook de relatie stuk. Klaagster
wil graag dat één van de embryo's geïmplanteerd wordt; dat is voor haar te meer van belang
omdat de ziekte ertoe heeft geleid dat zij geen eicellen meer produceert. De Engelse wetgeving
eist echter ook voor de implantatie toestemming van haar (ex-)partner. Deze geeft de toestemrning
niet. De Engelse rechter bepaalt tot in hoogste instantie dat de implantatie dus geen doorgang
kan vinden.

46 EHRM (cK) 10 aprll2007, appl.no. 6339/05 (Evans/VK)
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Het Hof beschrijft de zaak als een 'dilemma', waarbij de in artikel 8 EVRM vastgelegde

rechten van twee individuen diametraal tegenover elkaar staan. Wanneer klaagster de embryo's

mag gebruiken, woidt haar ex-partner tegen zijn wil gedwongen vader te worden; mag zii de

"^ãrlo'r 
niet gebruiken, dan heeft zij geen mogelijkheid meer orn genetic pørent te worden.

Tussénoplossingen zijn niet denkbaar. Het Hof komt uiteindelijk tot de conclusie dat er geen

sprake i, .rrun eãr, schending van het recht op respect van het privéleven van klaagster' Wel

overweegt het Hof expliciet dat de Engelse wetgever ook een andere regeLing had kr'mnen treffen,

waarin hlet belang van klaagster voorrang zou hebben gekregen. le zou kururen zeggen dat de

intensiteit van de inmenging voor klaagster en voor haar ex-partner ongeveer vergelijkbaar is;

dat leidt tot een patstelling, in welk geval de afweging aan de nationale autoriteiten is.

De overwegingen van het Hof zijn daarmee echter nog niet volledig weergegeven. Het Hof

wijst er uitdrukkelilk op dat er over IVF en de nadere regeling daarvan in Europa allesbehalve

een consensus bestaat.aT Dat is, zoals steeds, óók een reden voor een relatief ruime appreciatie-

marge. Dat gebrek aan consensus en de verdragsrechtelijke pastelling hoeven naar mijn mening

overigens niet los van elkaar te worden gezien.juist omdat uit het verdrag geen voorrang van

het giondrecht van A boven dat van B voortvloeit, is er op dit punt ruimte voor verschillende

nationale benaderingen. Wat in elk geval opvalt, is dat het om verregaande inmengingen gaat,

die - los van een botsing - in beginrãl 
"".r 

rãlatief kleine marge met zich mee zouden brengen.ot

Zo beschouwd is de gegeven marge in de eerste plaats te begrijpen als het resultaat van de

patstelling.
Staan er verschillende onderdelen van het recht op respect voor het privéleven tegenover

elkaar dan hebben de inmengingen vaak niet een vergelijkbare intensiteit. Zo noemt het Hof

in de zaak Odièare de mogelijkheid te weten van wie men afstamt een vitaal belang dat gedekt

wordt door artikel 8 EVRM.4e De bescherming van de privacy van de moeder krijgt daartegen-

over mind er gewicht. Zoud.en alleen deze belangen in het geding zijn, dan zouden de nationale

autoriteiten ,roo..ung hebben moeten Seven aan het belang van het kind, zo lijkt het's0

De zaak Odièare isechter geen zuivere botsing tussen EVRM-rechten, omdat er een aanzienlijk

bijkomend belang in het geding is, namelijk het maatschappelijk belang bij het handhaven van

de mogelijkheid van'anonieme afgiffe'van pasgeborenen. Zou deze mogelijkheid niet bestaan,

dan zouden er meer abortussen plaatsvinden of zouden pasgeboren zo rrraat ergens worden

achtergelaten, is de redenering van de Franse autoriteiten. Dit belang mag volgens het EHRM

worden meegewogen. Te dien aanzien bestaat er uitdrukkelijk wél een appreciatiemarge, gezien

ook het feit dat er in Europa allerlei verschillende regelingen bestaan, die ook niet allemaal de

anonimiteit van de moeder garanderen. De gegeven marge vloeit hier dus niet voort uit het

feit dat het een botsing betreft.
Het recht op respect voor het privéleven van de één kan ook botsen met hetzelfde recht

van de ander irrgeval van uithuisplaatsing van kinderen, bijvoorbeeld in geval van (dreigende)

kindermishandeling.sl Daarbij staat het recht op gezinsleven van de ouder(s) tegenover het

47 Daarnaast wijst het hof op het belang van rechtszekerheid, dat ook een rol in de afweging mag spelen (pat. 74).

48 Een minderheid van rechiers is van oordeel dat er wél sprake is van een schending. Zljleggen de nadruk op de

zeer specifieke positie van klaagster die volgens hen de weegschaal toch doet doorslaan te Sunste van haar

grondrecht.
49 EHRM (GK) 13 februari 2003, appl.no. 42326 (Odièwe/ Frankrijk).

50 Vgl. HR 15 april 7994,N| 7994,608.

51 Bijv. EHRM 17 december 2002, appl.no. 35731/97 (Venema/Nederland)
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recht op bescherming van de lichamelijke integriteit van het kind, dat eveneens gedekt wordt

door artikel 8 EVRM. Het uitgangspunt in dergelijke zaken is dat het belang om - de lichamelijke

integriteit van - het kind te beschermen, ook gewaarborgd door andere verdragen, al snel op

de eerste plaats komt. Wat dat betreft, is er wederom weinig of geen beoordelingsruimte. Deze

bestaat wel bij de inschatting van de risico's door de nationale autoriteiten en tot op zekere

hoogte ook op de keuze voor een adequate maatregel. Die marge laat zich in beginsel verklaren

op grond van de meer algemene benadering van het Hof; daarnaast valt erop te wijzen dat er

sprake is van een keuze voor een maatregel om aan een positieve verplichting te voldoen.

Resumé

Bij botsing tussen het recht op respect voor het privéleven van de één en hetzelfde recht van

de ander kan het voorkomen dat de alternatieven min of meer vergelijkbaar zijn. In de Eaøns-zaak

spreekt het Hof uitdrukkelijk van een situatie waarin lidstaten een verschillende 'oplossing'

kunnen kiezen. De marge is dan mede op de verdragsrechtelijke patstelling gebaseerd. L'r andere

gevallen is er sprake van een botsing tussen het recht op respect voor het privéleven van de

een en hetzelfde recht van de ander, maar zijn de inmengingen vaak niet vergelijkbaar. Welk

recht het zwaarste moet wegen, wordt in dat geval in beslissende mate in Straatsburg bepaald.

Dat sluit niet uit dat er op grond van de algemene factoren een zekere appreciatiemarge kan

bestaan, bijvoorbeeld bij het inschatten van risico's en van de effectiviteit van een maatregel.

Het feit dat het om een botsing van EVRM-rechten gaat, speelt daarbij een ondergeschikte ro1.

3.2 Persvrijheid versus respect voor het privéleven

Het EHRM moet regelmatig oordelen over perspublicaties die inbreuk maken op het recht op

respect voor het privéleven.s2 In dergelijke zaken gaat het Hof ervan uit dat beide rechten in
beginsel gelijkwaardi g zijn.s3 Bovendien kan de afweging tussen beide rechten naar het oordeel

van het Hof niet afhangen van het antwoord op de vraag of een klager meent dat zljn vrijheid
van meningsuiting is geschonden of dat een klager meent dat de overheid zijn privacy onvol-
doende heeft beschermd. In beide gevallen zal er een fair bøIønce tot stand moeten worden
gebracht tussen beide betrokken rechten. De aard van de klacht (negatieve - positieve verplichtin-
gen) speelt dus geen rol van betekenis.

Bij een afweging tussen persvrijheid en respect voor het privéleven is volgens het Hof een

aantal factoren in onderlinge samenhang van belang: de bijdrage aan het publiek debaU de

bekendheid van de persoon over wie de publicatie gaat; het onderwerp van de berichtgeving;
eerder gedrag van betrokkene tegenover de media; wijze van informatievergaring; waarachtigheid
berichtgeving; inhoud, vorm en consequenties; en de zwaarfe van de eventueel opgelegde
sanctie.sa Op grond van deze factoren zijn bepaalde zaken betrekkelijk makkelijk te beoordelen.
De bescherming van de privacy heeft voorrang bij berichtgeving over intieme details van iemands

52 Daa¡van kan sprake zijn indien informatie uit het privéleven wordt geopenbaard of de goede naam ernstig wordt
aangetast. EHRM (GK) 7 febrrtari.2012, appl.no.39954/08 (Springer/Duitsland).

53 Idem voetnoot 53.
54 Zie ook A.J. Nieuwenhuis, 'Laveren tussen persvrijheid en respect voor het privéleven', Mediaþrum 2012, p. 2

e.v-
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publiek de

over de in
e is voor iet

erg relevant.
In andere gevallen is de afweging minder eenvoudig. In de bekende Caroline uon Hønnoaer

øppl.no. 1-zaak was de Duitse rechter tot het oordeel gekomen dat de publicatie van bepaalde,

bij het winkelen gemaakte foto's niet onrechtmatig was gezien de bekendheid van de prinses

"r-r 
n"t feit dat nlãt de privésfeer in eigenlijke zin in het geding was' Het EHRM concludeert

echter dat Duitsland tekort is geschoten bij de bescherming van de privacy, nu Caroline von

Flannover geenszins met een gezagdrager gelijkgesteld kan worden en ook gelet op de achtervol-

ging door paparazzt.ut De zaak Springer, die zag op de berichtgeving met foto over de arrestatie

vun een b"kend acteur wegens drugsbezit, vormt min of meer het spiegelbeeld. De Duitse rechter

had het persoonlijkheidsrecht van de acteur het zwaarst laten wegen. Het EHRM meentechter,

op g.or1ã van de eerder genoemde factoren, dat de persvrijheid diende te prevaleren.56
' "1.¡it 

a" jurisprudentie van het EHRM blijkt meer in het algemeen dat het antwoord op de

vraag of er sprale is van een bijdrage aan het maatschappelijk debat, met de status van betrokke-

ne dáarin verdisconteerd, veelal gekoppeld is aan het oordeel over de intensiteit van de inbreuk

op de privacy. Zo ontstaat er een kantelpunt: óf de belangen gemoeid met de bescherming van

de persvrijheid óf de belangen gemoeid met de bescherming van het respect voor het privéleven

g"rrer, de doorslag. Ondanks het feit dat het om een botsing van verdragsrechten gaat, is van

ãen appreciatiemarge of van het idee dat de intensiteit van beide inmengingen vergelijkbaar

kan zijn, weinig te merken.
Toch overwìegt het Hof in de zaak Mgn limited t. het Verenigd Koninkriik,sT waarin persvrij-

heid en privacy botsen, uitdrukkelijk dat er in geval van botsing een ruime appreciatiemarge

bestaat. j)e zaakzagop een tijdschrift dat niet alleen over de drugsverslaving van het voormalig

topmodel Naomi Cãmpbell had bericht, maar daarbij ook met een telelens gemaakte foto's had

afgedrukt, die haar tonen waru-reer zij net een bijeenkomst van AA verlaat. De Britse rechter

u.htt" d" berichtgeving over de verslaving als zodanig niet onrechtmatig maar de publicatie

van de foto's wel. Het EHRM komt tot de conclusie dat de inmenging naar aanleiding van de

publicatie van de foto's niet disproportioneel is en artikel 10 EVRM niet is geschonden. Het

Èffnfi¿ steunt daarbij in belangrijke mate op de overweging van de Britse rechter, dat deze

verregaande inmenging (de foto's) op de privacy niet nodig was voor de berichtgeving over

een zaak die op zidnzelf voor het publiek relevant is.

Dat 'steunén op' zou op een zekere marge kunnen duiden.ss Het is echter wél de vraag

hoe groot deze is. Zou de nationale rechter de publicatie van de met een telelens Semaakte foto's

niet ãnrechtmatig hebben geoordeeld, dan zou een klacht bij het EHRM wegens het schenden

Van de positieve verplichtingen tot bescherming van het respect voor het privéleven mijns inziens

""n 
gro1" kans op succes hebben gehad. Het Hof bevestigt met andere woorden dat de nationale

55 EHRM 24 juni 2004, appl.no. 58320/00 (Von Hannover/Duitsland).
56 Vgi. ook EÉRM 12 juni2o1,4, appl.no. 40454/07 (Couderc et Hachette Filipacchi Associés/Frankrijk).

57 EÉRM 18 januari 2011, appl.no. 39401,/04 (MgN Limited/VK). Het Hof neemt ook een ruime marge aan bij een

botsing tussen de vrijheiá van meningsuiting en het auteursrecht, dat onderdeel uitmaakt van het in art Protocol

bescheimde eigendomsrecht. EHRM 10 januari 2013, appl.no. 36769 /08 (Ashby Donald/Frankriik).

58 Zie noot van Gerards bij noot in EHRC 2017/69
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' rechter in de Mgn zaak dejuiste 'oplossing' heeft gekozen. Uit de overwegingen van het Hof
blijkt niet dat de nationale rechter ook de persvrijheid voorrang had kunnen geven. Zo groot
is de marge dus ook weer niet.

Meer recent lijkt het Hof een substantiëlere marge aan de nationale autoriteiten te laten.

Een duidelijk voorbeeld vormt de zaakLillo-Stenberginzake het publiceren van zonder toestem-

¡níng gemaakte foto's van de bruiloft van een bekende musicus en actrice.se Het Noorse Hoog-

gerechtshof had in een verdeeld oordeel de persvrijheid het zwaarst laten wegen. Het EHRM

overweegt da| er strong reasons moeten zijn om zijn oordeel in de plaats te stellen van dat van

de nationale rechter, indien deze alle eerder genoemde factoren in rekening heeft gebracht. In
casu is het EHRM van oordeel dat zowel de meerderheid als de minderheid in het Noorse

Hooggerechtshof de grondrechten zorgvuldig heeft afgewogen, wat impliceert dat ook een

omgekeerde uitkomst van de afweging niet disproportioneel geweest zgu zljn. Dat valt zo uit
te leggen dat er pas strong reasons zijn, wanneer de inmengingen niet een vergelijkbare intensiteit

hebben.
Die nieuwe benadering lijkt zich ook uit te strekken tot zaken waarin vrij vergaande inmen-

gingen in het geding zijn. Het atest Ruusunen t. Finland60 ziet op een sanctie naar aanleiding

van de publicatie door de ex-vriendin van de premier van een boek over hun relatie. Het boek

als geheel is te beschouwen als een bijdrage aan het maatschappelijk debat. Tegelijkertijd zien

bepaalde passages op het intieme gedeelte van het privéleven. Het Hof accepteert uiteindelijk
de redenering van de nationale rechter dat het recht op respect voor het privéleven in casu

zwaarder weegt dan de persvrijheid. De overwegingen van het Hof impliceren echter geenszins

dat in een vergelijkbare casus, waarin de nationale rechter de persvrijheid laat prevaleren, een

klacht over onvoldoende bescherming van de privacy succesvol zou zijn. Dat zott erop neerkomen

dat ook in dit geval de keuze aan de nationale autoriteiten is, terwijl er sprake is van inmengin-
gen met een aanzienlijke intensiteit.

Los van deze ontwikkelingen overweegt het EHRM al veel langer dat er in de lidstaten op
bepaalde gebieden allesbehalve consensus bestaat. Een duideJijk voorbeeld is de vraag in hoeverre

de pers persoonsgegevens van onbekende verdachten en veroordeelde personen mag publi-
ceren.61 Aan de marge ligt hier derhalve minder de botsing als zodanig dan het ontbreken van
een consensus ten grondslag. Wel leidt dit gebrek aan consensus ertoe dat de keuze tussenbeide
inmengingen zich niet simpelweg op grond van het verdrag laat maken.

Resumé

De conclusie is dat er in het verleden op bepaalde specifieke gebieden sprake was van een

duidelijke marge bij een beduidend gebrek aan consensus. L"r andere gevallen bepaalde het EHRM
veelal zelf de juiste uitkomst van de afweging tussen persvrijheid en privacy, aan de hand van
een aantal elementen (maatschappelijk debat, ernst inmenging op het privéleven, etc.); van een

grote marge of van een idee dat het om inmengingen van vergelijkbare intensiteit zou kunnen
gaan, was daarbij niet vaak sprake. Er lijkt echter sprake van een kentering, die zorgl voor een

Sotere appreciatiemarge. Een verantwoorde toepassing van de catalogusformule hoeft met andere

59 EHRM 16 januari 2014, applno. 13258 / 09 (Lillo-Stenberg and Saether/Noorwegen).
60 EHRM 14 januari 2014, appl.no. 73579 /I0 (Ruusunen/Finland).
61 De vraag welke mogelijkheden er moeten zijn voor beeldopnamen in de rechtszaal wordt in de lidstaten eveneens

geheel verschillend beantwoord.
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woorden geen eenduidige uitkomst te hebben. Ook wanneer er gekozen moet worden tussen

inmengingen met een aanzienlijke intensiteit, kan er een relatief ruime marge bestaan.

3.3 Godsdienstvrijheidversusandereverdragsrechten

Het EHRM heeft een aantal zaken beoordeeld waarin het recht op vrijheid van godsdienst botst

met verdragsrechten van anderen.62 De bekende Otto-Preminger-Institut-zaak63 bljft hier overi-

gens buiten beschouwing. Weliswaar overweegt het Hof dat de beperking van de vrijheid van
meningsuiting - het verbod de blasfemische film te vertonen - bedoeld was om de in artikel
9 EVRM vastgelegde vrijheid van godsdienst te beschermen, maar in latere arresten, die zien

op vergelijkbare beperkingen, komen deze overwegingen niet meer terug.6a De in die zaken

toegekende marge is dus vooral terug te voeren het feit dat nodeloos grievende uitlatingen door
het Hof niet als een bijdrage aan het maatschappelijk debat gezien worden en op het feit dat

er ten aanzien van de bescherming van gevoelens van geloviSen Seen consensus in Europa

bestaat.
In andere zaken is er wel duidelijk sprake van botsing, bijvoorbeeld tussen de vrijheid van

godsdienst van een bepaalde instelling en de vrijheid van godsdienst van een werknemer.

Mevrouw Siebenhaar was werkzaam bij een kinderdagverblijf op christelijke grondslag. Vervol-

gens ging zl1 over naar een ander kerkgenootschap en werd daarbinnen ook actief. Dat leidde

tot ontslag bij het kinderdagverblijf, wat de nationale rechter niet onrechtmatig achtte. Het Hof
is van oordeel dat Duitsland niet de positieve verplichting had om de vrijheid van godsdienst

van de werkneemster te beschermen.6t Het Hof laat zich in het geheel niet uit over de - grootte

van de - appreciatiemarge, ondanks het feit dat het zowel om botsing van verdragsrechten als

om de beoordeling van een positieve verplichting gaat. Een eventuele marge lijkt ook geen

belangrijke rol te kunnen spelen, nu het recht van de instelling sowieso zwaarder moet wegen.

Wat vaker voorkomt, is dat de vrijheid van godsdienst van een instelling tegenover het recht

op respect voor het privéleven van een werknemer staat. De vrijheid van de instelling lijkt bij
uitstek zwaar te wegen wanneer de werknemer betrokken is bij de verkondiging van het geloof,

zoals in de zaakFernøndez Mnrtinez66 Een gehuwde priester krijgt dispensatie van het Vaticaan,

zodat hij niet meer als priester door het leven hoeft te gaan. Bovendien wordt hij actief lid van

62 lHet is de vraag of daar ook sprake van is in zaken waarin de godsdienstvrijheid tegenover het belang van het

neutrale karakter van het openbaar onderwijs staat, ook al refereert het Hof wel aan de godsdienstvriiheid van

medestudenten (Leyla Sahin) of van jor-rge kinderen (Dahlab). Wel bestaat er een ruime appreciatiemarge nu

clergelijke regels mede te maken hebben met de verhouding tussen geloof en staat die overal in Ettropa anders

is. Voor de beoordeling van de klacht van de weigerarnbtenaar inEueida e ø t. yK (EHRM 15 januari 20L3, appl.no

48420 /L0,59842/ 1,0,5167I /10 en 36516/10) geldt tot op zekere hoogte hetzelfde. Het Hof wijst op de redenering

van het Court of Appeal dat het doel van de regel ook voortvloeide uit: 'The overarching policy of being "an

employer and a public authority wholly committed to the promotion of equal oPportunities and to requiring all

its employees to act in a way which does not discriminate against others".' De beperking van de vrijheid van

godsdienst om dat belang te dienen was in casu overigens niet disproportioneel, gezien ook de appreciatiemarge

63 EHRM 20 september 1994, appl.no. 13470/87 (Otto-Preminger-Institut/Oostenrijk).
64 EHRM25novernberlgg6,appl.no 17419/90(Wingrove/VK);EHRM13december2005,appl.no.42571/98(I.A./

Turkije).
65 EHRM 3 februari 2011, appl no 1,8136/02 (Siebenhaar/Duitsland).
66 EHRM (GK) 12 juni2014, appl.no 56030/07 (Fernandez Martinez/Spanje).
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een groepering die kritiek levert op de katholieke kerk. Zijn aanstelling als godsdienstleraar

op een openbare school wordt na een bindend advies van de bisschop niet meer verlengd. Het

Hof acht dat niet disproportioneel gezien de appreciatiemarge, die onder meer wordt gebaseerd

op het feit dat het om twee gelijkelijk beschermde verdragsrechten gaat, en gezien het belang

vãn de autonomie van de geloofsgemeenschap. Dat grondrechtelijk belang heeft ook het nodige
qewicht wanneer een werknemer 'gezichtsbepalend' is. Het EHRM achtte in elk geval het ontslag

ian de directeur public reløtions van de Europese mormonen wegens een gebrek aan huwelijks-

trotw'T niet disproportioneel. De relatief ruime marge wordt in algemene zin gebaseerd op

het gebrek aan consensus en het moeten afwegen van verdragsrechten.
De afweging viel anders uit bij het ontslag van een organist en koorleider die zich in zijn

privéleven niet gedroeg in overeenstemming met de godsdienstige normen.68 In de laatstgenoem-

de zaak wijst het Hof er enerzijds op dat er eer ruime marge bestaat bij een afweging tussen

vetdragsrechten, maar overweegt het anderzijds dat de kern van het recht op respect voor het

privéleven in het geding is en de geloofsvrijheid niet emstig wordt aangetast wanneer de organist
in dienst blijft. De afweging valt dus uit ten gunste van zijn recht op respect voor het privéleven.
De algemene overweging van het Hof dat er in geval van botsing van EVRM-rechten een ruime
marge bestaat, kan daar weinig aan veranderen. Die specifieke reden voor een marge krijgt
blijkbaar vooral dan handen en voeten, indien de intensiteit van de inmengingen vergelijkbaar
is.

ln Sindicatul'Pãsturul Cel Bun'6e staat de vrijheid van godsdienst tegenover de vrijheid van
vereniging. Het Hof stelt ook hier dat de aard van de klacht - een schending van een negatieve
of positieve verplichting - niet uitmaakt voor de beoordeling ervan. De zaak betrof het feit dat
kerkpersoneel, waaronder ook priesters, geen toestemming kregen een vakbond op te richten,
omdat de activiteiten van de bond in kwestie mogelijkerwijs de godsdienstvrijheid van de kerk
zouden kunnen bedreigen. Een meerderheid van het Hof gaat daarmee akkoord, ook al omdat
een vakbond met wat anders geformuleerde doelstellingen waarschijnlijk wél toestemming zou
hebben gekregen. Het Hof laat om twee redenen een relatief ruime marge: Het betreft een
afwegrng tussen verdragsrechten en er bestaat een grote verscheidenheid in Europa wat kerk-staat
relaties betreft. Met andere woorden; zou in een andere lidstaat een vergelijkbare vakbond juist
wel opgericht kunnen worden, dan zou een klacht van een kerkgenootschap over schending
van de positieve verplichting om de godsdienstvrijheid te beschermen zeer waarschijnÌijk evenmin
zijn gehonoreerd.To

Resumé

Bij afwegingen tussen het recht op godsdienstvrijheid enerzijds en hetzelfde recht, het recht
op respect voor het privéleven, of het recht op vrijheid van vereniging anderzijds is er veelal
sprake van een uitdrukkelijk erkende relatief ruime marge. Deze heeft vaak te maken met de
positie van geloof en kerk in staat en maatschappij, soms wijst het Hof daarnaast ook uitdrukke-

67 EHRM 23 september 2010, appl.no. a25/03 (Obst/Duitsland).
68 EHRM 23 september 2010, 1,620/03 (Schüth/Duitsland)
69 EHRM (GK) 9 juli 2013, appl no. 2330/09 (Sindicatul "Pasturul Cel Bun"/Roemenië).
70 Een minderheid van het Hof meent dat de inmenging in de vakbondsvrijheid een vergaand karakter hee fr, zeker

ook omdat hei de bisschop, de werkgever zou men kunnen zeggen, is die de vereiste toestemming moet geven.
De inmenging in de geloofsvrijheid is daarentegen niet groot; de oprichting als zodanig heeft daar immers (nog)
geen effect op.
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lijk op het feit dat het om een botsing van grondrechten gaat. De onderÌinge verhouding tussen

dlze factoren is niet erg duidelijk, In bepaalde gevallen laat het Hof blijken dat een andere

uitkomst van de afweging ook acceptabel geweest zou zlin. Dat is niet het geval indien de door

het Hof vastgestelde lntensiteit van de inmengingen te zeer verschilt. Daaruit kan worden

opgemaakt dát de marge die wordt gegeven, omdat er een botsing in het geding is, vooral ook

dãn relevant is, wanneer de intensiteit van de inmengingen vergelijkbaar is.

4 Conclusie

Er bestaat geen onderlinge hiêrarchie tussen veel van de niet-absolute rechten die in het EVRM

zijn vastgelegd; in geval van botsing is een afweging nodig. Het Hof heeft het uitgangspunt

geformuleerd dat er daarbij een relatief ruime appreciatiemarge bestaat. Deze ruime marge zou

iot gevolg kunnen hebben dat de nationale autoriteiten kunnen kiezen welk recht in een bepaald

geval zwaarder moet wegen.
In deze bijdrage is eerst een aantal factoren geanalyseeld dat mogelijkerwijs een rol speelt

bij het toekennen van een appreciatiemarge in geval van botsende grondrechten: de aspecten

die in het algemeen zoÍger. voor een relatief ruime marge, de marge in geval van positieve

verplichtingen, en de mogelijkheid dat de inmengingen, waartussen een keuze moet worden

g"Åuukt, vãrdragsrechtelijk vergelijkbaar zijn. Vervolgens is de jurisprudentie onderzocht om

vast te stellen in hoeverre die factoren daadwerkelijk een rol spelen. Het resultaat is een gescha-

keerd beeld, dat als volgt kan worden geschetst.

In bepaalde gevallen is er sprake van een ruime marge die uitdrukkelijk samenhangt met

de factoren die in het algemeen de marge bepalen. Nu eens speelt de moraal een rol bij de

afweging, dan weer is er een andersoortig gebrek aan consensus in Europa. Wel valt op dat

het Hof in zaken waarin dat het geval is, soms ook nog uitdrukkelijk wijst oP een ruime marge

in geval van botsing van grondrechten. Het overigens is niet gebleken dat de grond daarvoor

,oJ hgg"¡r in de complexiteit van de afweging. Die is namelijk niet per definitie groter dan in

andere zaken.
Het feit dat botsingen veelal samenhangen met positieve verplichtingen lijkt geen grote ro1

te spelen; het Hof heeff in verschillende zaken betreffende botsing van grondrechten in elk geval

uitárukkelijk te kennen gegeven dat de aard van de klacht niet van invloed is op de wijze van

afweging. Dat sluit niet uit dat de nationale autoriteiten onder omstandigheden geacht kunnen

worden de effectiviteit van een maatregel beter te kunnen beoordelen. Nu die maatregel in geval

van botsing van grondrechten tegelijkertijd een inmenging in het recht van een derde vormt,

komen daarbij als vanzelf weer de meer alSemene factoren in beeld'

De derde mogelijke verklaring - grondrechtelijke patstelling - blijkt een zekere zelfstandige

betekenis te hebben. Dat is vooral duidelijk wanneer het om twee inmengingen met een grote

intensiteit gaat en het Hof de nationale autoriteiten toch een relatief ruime marge laat (Euøns,

Ruustmen).Dat is namelijk niet eenvoudig te verklaren op grond van de meer algemene aspecten,

die de grootte van de Áu.g" bepalen. Met name wanneer uit de overwegingen van het Hof

uitdrukkelijk (Euans, LiIIo) oÍ meer impliciet (Ruusunen, Sindicatul'Pãsturul Cel Bun') blijkt dat

de afweging door de nationale autoriteiten ook anders had mogen uitvallen, kan gesteld worden

dat beide'oplossingen' verdragsrechtelijk gezien gelijkwaardig zijn'
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Het spiegelbeeld is de situatie, waarin het Hof, ook bij toekenning van een relatief ruime
Í1arge, tot een schending kan concluderen, omdat de intensiteit van de inmengingen naar zijn
rnening juist niet vergelijkbaar is (Schüth). De constatering dat de intensiteit te zeer uit elkaar

Ioopt, zou men als een voorbeeld kunnen zien van de strong reasons die het llof zegt nodig te

hebben om zijn eigen oordeel in de plaats te stellen van dat van de nationale autoriteiten.
In andere gevallen is de benadering die de - al dan niet vergelijkbare - intensiteit van de

inrnengingen vooropstelt moeilijker toepasbaar. Bestaat er een groot gebrek aan consensus,

bijvoorbeeld bij het door de pers publiceren van persoonsgegevens van verdachten, dan zorgt
de rclatieÍ ruime marge er vrijwel onmiddellijk voor dat de beoordeling in belangrijke mate

aan de nationale autoriteiten wordt overgelaten, zonder dat de intensiteit van de inmengingen
apart aarr de orde komt. Wel blijkt uit de benadering van het Hof dat de inmengingen in kwestie

niet van een geheel andere orde kunnen zijn.
Kortom, de marge in gevallen van botsing van grondrechten is voor een deel te verklaren

op grond van aspecten die meer in het algemeen de marge bepalen. Deze verklaring kan worden
aangevuld met de meer specifieke verklaring dat de intensiteit van de te beoordelen inmengingen
vergelijkbaar kan zijn. Tussen beide verklaringen bestaat enige samenhang. Zo zullen bij een

keuze tussen inmengingen die duidelijk naar intensiteit verschillen, andere factoren niet snel

kunnen zorgen voor een marge die de keuze tussen de inmengingen aan de nationale autoriteiten
laat. Omgekeerd kan bijvoorbeeld een gebrek aan consensus juist ook betrekking hebben op
de intensiteit van de inmengingen.

Het lijkt daarom juist te concluderen dat de appreciatiemarge in geval van botsende grond-
rechten relatief ruim zal zijn indien de vaste aspecten (lichte inmenging, moraal) in die richting
wrjzen én/of het Hof ervan uitgaat dat de inmengingen een vergelijkbare intensiteit hebben.
Lr andere gevallen heeft het uitgangspunt van het Hof, dat er in geval van botsing van grondrech-
ten een relatief ruime marge bestaat, geen grote impact. Overigens lijkt het Hof het genoemde
uitgangspunt zelf ook enigszins te willen afzwakken.Tl

7I In EHRM (GK) 12 juni 2014,app1.no.56030/07 (Fernandez Maltinez/Spanje) overweegt het Hof - anders dan
daarvoor - dat er in geval van botsende grondrechten ttsuolly (crrs. AJN) een relatief ruime marge bestaat.
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