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Focus

Nu ook nog een Brexit uit
de Europese Conventie?
Carla Zoethout1

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is inmiddels realiteit en de nieuwe premier heeft haar
positie bepaald: een Brexit is een Brexit. De vraag is alleen nog hoe deze gestalte moet krijgen. Maar door
het grote belang van de Britse toekomst binnen of buiten de EU is een ander majeur probleem dat door de
‘Conservatives’ is opgeworpen, min of meer uit het zicht verdwenen. Zal er binnenkort ook een Brexit uit de
Europese Conventie plaatsvinden?

I

n de aanloop naar de verkiezingen van mei 2015 toen
Cameron het voor hem fatale referendum aankondigde, attaqueerde hij ook het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens.2 Het Hof zou niet langer het Britse
recht mogen bepalen, maar een louter adviserend orgaan
moeten worden. Mocht de Raad van Europa niet aan deze
eis tegemoetkomen, dan zou het Verenigd Koninkrijk zelfs
uit de Conventie treden. Bovendien maakten de Conservatives duidelijk de ‘Human Rights Act’ te willen vervangen
door een Britse ‘Bill of Rights and Responsibilities’. Nu de
Conservative Party vooralsnog aan de macht blijft, is een
Brexit uit het EVRM nog steeds een reële optie.3
Het is duidelijk dat een ‘opt-out’ van het Verenigd
Koninkrijk uit de Conventie vergaande consequenties zal
hebben. Geïnspireerd door de Britse kritiek op het Hof,
heeft Rusland al een eerste stap naar meer nationale soevereiniteit gezet. Zo tekende president Putin in december
2015 een wet waarin het Russische hooggerechtshof de
bevoegdheid krijgt, uitspraken van het EHRM buiten toepassing te laten.4 De eerste uitspraak waarin het effect
van de wet duidelijk werd, is in april gewezen.5 In juni
2016 publiceerde bovendien een groep hoge ambtenaren
in Le Figaro een oproep aan de Franse regering, om eveneens uit het EVRM terug te treden.6
De vraag is wat de achtergrond van de kritiek van de
Britten is. Welke bezwaren zijn er tegen het Europese
mensenrechtenhof en de Human Rights Act 1998? In dit
artikel wordt het Britse debat over de Europese mensenrechten geanalyseerd en worden de plannen belicht voor
een nieuwe, ‘homegrown’ Bill of Rights. Deze zal inhoudelijk veel lijken op de Human Rights Act, zij het met ten
minste één verschil. Dat is dan ook een – vanuit Brits perspectief – belangrijk verschil. Om dat te kunnen doorgronden volgt eerst een korte beschrijving van het Britse
constitutionele systeem en van de ‘rise and fall’ van de
Human Rights Act 1998. Daarna zullen de nieuwe plannen
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zowel in nationaal als in internationaal perspectief worden gewogen.

De achtergrond van de Britse kritiek
Het Verenigd Koninkrijk kent – als een van de zeer weinige landen ter wereld – geen geschreven constitutie. Er is
wel constitutioneel recht (zoals de Bill of Rights uit 1689
en de wetten waarin bevoegdheden aan Schotland en
Wales zijn toegekend), maar dat is niet neergelegd in een
speciaal document met een bijzondere status. Uitgangspunt van het Britse systeem is de zogenaamde ‘sovereignty of Parliament’. Dat wil zeggen: wetten afkomstig van
het Parlement zijn het hoogste recht van het land en er
was lange tijd geen instantie die deze wetten mocht toetsen aan hoger recht.7 Tot de Human Rights Act, die in
1998 door New Labour onder Tony Blair werd geïntroduceerd. Met die wet werden de rechten uit het Europese
mensenrechtenverdrag (EVRM) geïncorporeerd in het Britse recht en voortaan konden de hoogste Britse rechters
zelfs wetten van het parlement aan de bepalingen van het
EVRM toetsen. Zij waren echter niet bevoegd om deze vervolgens buiten toepassing te laten (zoals de Nederlandse
rechter dat wel kan). Rechters kunnen onder de HRA 1998
slechts een verklaring van onverenigbaarheid uitspreken
(‘a declaration of incompatibility’).8 Vervolgens is het aan
het Parlement om de wet al dan niet te veranderen (hetgeen in de praktijk overigens vrijwel altijd gebeurt).9
Principieel verschil met de meeste systemen van
rechterlijke toetsing is dus dat in het Verenigd Koninkrijk het laatste woord aan een democratisch gelegitimeerd orgaan is. Onder de Human Rights Act blijft de
‘sovereignty of Parliament’ overeind. Maar ten aanzien
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
geldt dat principe niet – daar heeft het Hof het laatste
woord. Doorprocederen bij het Europees Hof nadat de
nationale instanties zijn doorlopen, is dus ook voor de

Britten een belangrijke aanvulling op het rechtssysteem.
De huidige Britse voorstellen hebben veel te maken
met de geringe populariteit van de Human Rights Act.
Na de inwerkingtreding van de wet kwam deze, na een
aanvankelijke periode van euforie, al vrij snel onder vuur
te liggen.10 De Human Rights Act werd gezien als een
‘foreign invasion’ (omdat deze de ‘invasie’ van het EVRM

Principieel verschil met
de meeste systemen van
rechterlijke toetsing is dat
in het Verenigd Koninkrijk
het laatste woord aan een
democratisch gelegitimeerd
orgaan is
in het Verenigd Koninkrijk faciliteerde) en de eerste initiatieven voor een nieuwe mensenrechtenverklaring ontstonden dan ook al binnen tien jaar na invoering van de
wet. Ongetwijfeld was dit mede ingegeven door het feit
dat het Verenigd Koninkrijk in deze jaren werd geconfronteerd met een aantal zeer omstreden uitspraken

door het Europees Hof. Het ging om zaken die moeilijk
aan het publiek waren uit te leggen, ofwel die simpelweg
niet werden geaccepteerd door het parlement zelf. Dat
laatste gold bijvoorbeeld voor de zaak Hirst/UK,11 waarin
het Hof oordeelde dat het algemene Britse verbod op
kiesrecht voor gevangenen, een schending van de Conventie vormde. Buitengewoon omstreden was ook de
zaak Abu Qatada/UK12 waarin het Hof het Verenigd
Koninkrijk verbood een veroordeelde terrorist het land
uit te zetten. In de uitspraak in Vinter/UK13 tot slot, verklaarde Straatsburg dat levenslange gevangenisstraffen
zonder de mogelijkheid van tussentijdse rechterlijke
toetsing, in strijd waren met het verbod van onmenselijke en vernederende behandeling.14
Geleidelijk aan kreeg de Human Rights Act als Britse
wet die deze Europese waarden in eigen land incorporeerde, een slechte reputatie. De wijze waarop de Britse
‘tabloids’ de EHRM-uitspraken aan het publiek presenteerden, droeg hiertoe nog aanzienlijk bij. In zijn UK Human
Rights Blog laat Adam Wagner zien hoe de consequent
negatieve weergave van uitspraken over mensenrechten
in de kranten volkomen standaard wordt. In zijn visie is er
zelfs sprake van een ‘Monstering of Human Rights’.15
Inmiddels hebben mensenrechten zo’n slechte reputatie
dat het de vraag is of zij ooit nog een positief imago in
het Verenigd Koninkrijk kunnen krijgen.16
Een tweede reden waarom de HRA 1998 zo sterk
betwist wordt, betreft de bepalingen die rechters verplichten om de jurisprudentie van het EHRM in acht te
nemen en wetgeving zoveel mogelijk uit te leggen in
overeenstemming met de Conventie.17 Rechters moeten
rekening houden met elke uitspraak, beslissing, verkla-
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ring of advies van het Hof, voorzover relevant voor de
procedure in kwestie.18 Dat betekent dat de jurisprudentie van het Hof in feite bepalend is voor Britse rechterlijke uitspraken. En dat terwijl de Britse regering het Hof
ervan beschuldigt geleidelijk aan zijn jurisdictie uit te
breiden door de Conventie als een ‘living document’ op
te vatten.19
Een derde en misschien nog meer fundamenteel probleem van de HRA in relatie tot het Europees Hof raakt
aan de kern van het ‘supranationale’ Europese mensenrechtensysteem. Onder de HRA kunnen hogere rechters
immers, als zij worden geconfronteerd met twee botsende
bepalingen zoals een Act of Parliament en een recht uit
de Conventie, de eerste niet buiten toepassing laten. Het
laatste woord blijft aan het democratisch gelegitimeerde
parlement, dat kan besluiten de wet (al dan niet) aan te
passen. Dit systeem is principieel anders dan dat onder de
Conventie: als het Hof uitspraak heeft gedaan, moeten de
lidstaten zich aan deze beslissing houden. Geen ‘sovereignty of parliament’ onder de Conventie dus.

De voorstellen van de Conservatives gewogen
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat inmiddels een ‘point
of no return’ is bereikt. Een belangrijk argument voor het
vervangen van de Human Rights Act door een nieuw constitutioneel instrument is immers het gebrek aan ‘ownership’ bij het publiek. Inaccurate verhalen in de media over
de praktijk van deze wet hebben er sterk toe bijgedragen
dat deze vaak wordt gezien als ‘a foreign imposition to
beneﬁt the undeserving’.20
De bedoeling van de ‘Conservatives’ is dan ook de
HRA 1998 in te trekken en deze te vervangen door een
nieuwe ‘Bill of Rights and Responsibilities’. Vooralsnog is
de gedachte om de Conventierechten in een nieuwe wet
op te nemen.21 Deze rechten moeten dan overeenkomstig
de oorspronkelijke bedoelingen worden uitgelegd en de
wet zal het gebruik van mensenrechten tot de meest ernstige zaken beperken, aldus het Conservatieve manifest.22
Bovendien zullen Britse rechters in de nabije toekomst
niet langer wettelijk verplicht zijn om rekening te houden
met uitspraken van het Hof in Straatsburg.23
Dit laatste staat het Verenigd Koninkrijk in zekere
zin vrij om te doen. Zo heeft bijvoorbeeld Duitsland een
voorbehoud gemaakt ten aanzien van de Europese mensenrechtenbescherming. Volgens het Duitse grondwettelijk hof is de Conventie een federale wet die ondergeschikt is aan de grondwet. In het onwaarschijnlijke geval
dat een grondwettelijke bepaling in strijd zou zijn met
de Conventie, gaat de Grundgesetz voor (dat wil zeggen,
de grondwet zoals deze wordt uitgelegd door het Bundesverfassungsgericht).24 En als Duitsland een dergelijk voorbehoud mag maken, dan is het toch ook toegestaan aan
het Verenigd Koninkrijk?
Maar een ander voorstel is op zijn minst nogal verontrustend. De regering stelt voor om een einde te maken
aan de mogelijkheid van het Europees Hof ‘to force the
UK to change the law’. In het plan van de Tories wordt het
als volgt voorgesteld: elke uitspraak waarbij het recht van
het Verenigd Koninkrijk onverenigbaar wordt bevonden
met de Conventie, moet als een advies worden beschouwd.
De uitspraak zal alleen dan verbindend zijn, als het parlement daartoe beslist.
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Internationaalrechtelijk gezien is het veranderen van
het supranationale Hof tot een adviserend orgaan niet
mogelijk. Ook al staat het de lidstaten vrij de vorm van
incorporatie van het EVRM in hun rechtsstelsels te kiezen – dat geldt niet voor het veranderen van de jurisdictie
van het Hof. Artikel 46 EVRM stelt immers dat: ‘de Hoge
Verdragsluitende Partijen verbinden zich ertoe zich te
houden aan de einduitspraak van het Hof in de zaken
waarbij zij partij zijn.’ Een dergelijke stap zou bovendien
een eroderend effect kunnen hebben op het gehele systeem van mensenrechtenbescherming in Europa.
De Britse weigering om de consequenties van Hirst/
UK te effectueren, heeft al verdergaande gevolgen gehad
en niet alleen binnen de landen van de Raad van Europa.
Zo beriep de President van Kenya zich vorig jaar op de
Britse discussie, om daarmee onder de jurisdictie van het
Internationaal Strafhof uit te komen.25 Het zal niet verrassen dat binnen de Raad van Europa juist de landen met de
slechtste reputatie op het gebied van mensenrechtenbescherming, naar de Britse kritiek verwezen. Al eerder werd
opgemerkt dat het Russische constitutionele hof op 19
april 2016 oordeelde dat de tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Hof in Anchugov & Gladkov/Russia ‘onmo-

Het beeld dat het VK het slachtoffer zou zijn van een geleidelijk
verlies aan soevereiniteit en dat de Europese rechter onevenredige
invloed kan uitoefenen, is niet gerechtvaardigd
gelijk’ is, omdat deze in strijd zou zijn met de Russische
constitutie. Artikel 32(3) van de Russische constitutie stelt
uitdrukkelijk dat gedetineerden geen actief of passief kiesrecht hebben – een schending van het EVRM, volgens het
Europees Hof. De uitspraak van 19 april was de eerste
sinds het mandaat van het Russsisch constitutioneel hof
werd uitgebreid.26 Inmiddels heeft de ‘Venice Commission’
(de commissie van constitutionele experts van de Raad
van Europa), al verklaard dat de Russische wet in strijd is
met de internationale verplichtingen van het land.27

Naar een Brexit uit de Conventie?
Het voorstel om zelfs uit de Conventie te treden lijkt wel
een erg vergaande daad voor enkele negatieve uitspraken voor het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk is het aantal zaken waarin het Hof tot een schending concludeert,
niet bepaald alarmerend.28 Ook de beschuldiging van
‘mission creep’ door het Hof is nogal zwaar aangezet. Het
beeld dat het VK het slachtoffer zou zijn van een geleidelijk verlies aan soevereiniteit en dat de Europese rechter
onevenredige invloed kan uitoefenen, is niet gerechtvaardigd. Uiteindelijk hebben de Britten daar zelf grotendeels mee ingestemd. Uittreding uit de Conventie zou
bovendien betekenen dat Britten de toegang tot een
internationaal hof wordt ontzegd, die voor inwoners van
alle zevenenveertig landen van de Raad van Europa

openstaat. ‘Surely it would be simpler just to allow a few
more prisoners the vote?’29
Misschien is het debat in het VK wel het logisch
gevolg van het systeem van rechterlijke toetsing zoals dat
onder het EVRM is gevestigd. Net als in de Verenigde Staten, waarin de ‘countermajoritarian role’ van het Supreme
Court onderwerp is van een min of meer permanente discussie, zo vindt dat ook in toenemende mate plaats ten
aanzien van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens. En dat geldt niet alleen voor het VK – veel landen
zijn van tijd tot tijd in conﬂict gekomen met uitspraken
van het Hof.30
De vraag is natuurlijk of een Britse Bill of Rights zonder de omstreden bepalingen van de HRA, Britse rechters
meer vrijheid zal geven ten opzichte van het Hof. Hoe dat
ook zij, in elk geval zouden hiermee de oude Diceyaanse
verhoudingen weer enigszins hersteld worden en dat zou
in het licht van de EU-Brexit wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Ook bij het EU-referendum speelde immers voor
veel Britten het gevoel mee ‘hun land’ terug te willen.
Het is te hopen dat de nabije toekomst een ‘Bremain’
in de Conventie te zien zal geven. Maar als de Tories hun
plannen doorzetten zou een ‘Brexit’ wel eens nabij kunnen zijn. Dat is een bijzonder verontrustende gedachte in
een tijd waarin Europese mensenrechtenstandaards misschien nog wel harder nodig zijn dan in 1950.31
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