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Samenvatting

In /MW/ifcruJfc / wordt er allereerst op gewezen dat de rechten van de mens
in een maatschappelijk kader functioneren waardoor de kans op een
conflict tussen realisering van het doel van een recht en een ander
beschermenswaardig belang groot is. Ter oplossing van dit conflict is in
de Grondwet en de diverse mensenrechtenverdragen voorzien in
mogelijkheden tot beperking van de in die instrumenten opgenomen
rechten. Voorwaarde voor toepassing van die beperkingsmogelijkheden is
echter dat het desbetreffende grondrecht van toepassing is. Of dit het geval
is, is veelal niet direct uit de tekst van de bewuste Grondwets- of
verdragsbepaling op te maken. Slechts in een beperkt aantal gevallen is het
toepassingsbereik van een mensenrechtenbepaling expliciet aangegeven.
Ten aanzien van de overige gevallen is soms een nadere aanduiding van de
reikwijdte te vinden in ter uitvoering van de gegarandeerde grondrechten
tot stand gebrachte wetgeving. In de meeste gevallen is de rechtzoekende
echter aangewezen op de afbakening van het recht door de rechter. Ter
bevordering van de rechtszekerheid en ter voorkoming van willekeur bij
de toepassing van de rechten van de mens is het noodzakelijk dat de
rechter het voor hem ingeroepen recht definieert. Zonder dat is een
optimale bescherming van het recht niet mogelijk, omdat de rechtzoekende
niet met zekerheid weet wanneer hem welk recht toekomt en de kans op
een inbreuk op dat recht groter is, omdat de overheid en andere
particuliere personen niet weten dat hun besluiten of gedragingen de
uitoefening van een grondrecht belemmeren. De in dit onderzoek gestelde
/joo/tfvraag luidt dan ook: "Op welke wijze stelt de rechter de reikwijdte
van de rechten van de mens vast?".

Bij de behandeling en beantwoording van deze vraag wordt uitgegaan
van een tweetal Stellingen. De eersteste//z>ig is als volgt geformuleerd: "Er
bestaat een verband tussen de vaststelling van de reikwijdte van
mensenrechten en de beperking van de uitoefening van die rechten". De
nvmfe rti//<72£ is: "Tengevolge van het verband tussen de vaststelling van
de reikwijdte en de beperking van de uitoefening van mensenrechten
bestaat er een spanning tussen de rechterlijke praktijk ten aanzien van de
reikwijdte-afbakening en beperking van mensenrechten enerzijds en de
argumentatie die aan de beperkingssystematiek ten grondslag ligt
anderzijds."

De </o£/5fe///flg van dit proefschrift komt er samengevat op neer dat, door
middel van een onderzoek naar zowel de fundering van de beperkings-
systematiek van de Conventie en de Grondwet van 1983 als de
rechtspraktijk naar aanleiding van enkele in deze instrumenten
gewaarborgde rechten, getracht zal worden de gegrondheid van de
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hierboven weergegeven Stellingen aan te tonen en tot een beantwoording
van de geformuleerde hoofdvraagstelling te komen.

In /joq/äyrwJt 2 wordt de beperkingssystematiek in de Europese Conventie
behandeld. Na een inleiding in de historische context waarin de Conventie
tot stand is gekomen en een bespreking van het totstandkomingsproces
zelf, wordt in par. 2.4.1 ingegaan op de inhoudelijke rundering van de
formulering van de rechten en de beperkingssystematiek in de Conventie.
Het blijkt dat bij het opstellen van de Conventie - voor wat betreft de
formulering - de discussie zieh concentreerde op de vraag of de rechten en
beperkingsmogelijkheden nauwkeurig gedefinieerd moesten worden dan
wel een opsomming van rechten moest plaatsvinden in combinatie met een
algemene beperkingsclausule, in navolging van de Universele Verklaring
voor de Rechten van de Mens. Uiteindelijk is gekozen voor een nauw-
keurige, doch niet excessief gedetailleerde formulering van de rechten en
beperkingsmogelijkheden.

In par. 2.4.2 volgt een bespreking van de verschillende soorten
beperkingsmogelijkheden in vredestijd en in tijden van rust. Bij de
behandeling in par. 2.4.2.1 van de beperkingsmogelijkheden in de
artifce/en S-N ECRiVf en art/A:e/ 2 Protocol /V ECRAf, wordf erop
gewezen, dat de hier besproken beperkingsclausules alleen van toepassing
zijn indien er sprake is van een "inmenging" ("interference") door de
nationale autoriteiten in het desbetreffende gegarandeerde recht. Deze in-
menging is alleen dan gerechtvaardigd op grond van de beperkings-
clausules, als voldaan is aan een aantal voorwaarden: de inmenging moet
zijn voorzien bij wet ("prescribed by law'V'in accordance with the law"),
gericht zijn op een bepaald legitiem doel ("in the interest of ..." etc.) en
noodzakelijk zijn in een democratische samenleving ("necessary in a
democratic society"). Met name ten aanzien van deze laatste voorwaarde
is een uitgebreide jurisprudentie tot stand gekomen. Bij de beoordeling of
een beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving heeft de
Staat een beoordelingsmarge ("margin of appreciation"). Het Europese Hof
heeft verschillende criteria ontwikkeld ter begrenzing van die beoordelings-
marge, waaronder het proportionaliteitsvereiste, de eis van subsidiariteit,
het vereiste dat sprake moet zijn van een "pressing social need" en dat
voldoende redenen ("relevant and sufficient reasons") ter rechtvaardiging
van de beperking kunnen worden aangevoerd. Voorts blijkt de omvang van
de beoordelingsmarge af te hangen van, onder meer, de aard van het recht
dat de Staat wenst te beperken, de aard van de ingeroepen beperkingsgrond
en de mate waarin er een uniforme Europese standaard bestaat voor de
interpretatie van een verdragsrecht. Opvallend is voorts dat de beoorde-
lingsvrijheid van de overheid kleiner is indien het gaat om beslissingen
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omtrent maatregelen die een inmenging vormen op een fundamenteel
clement van het familie- en gezinsleven van de betrokkene(n) - het
wederzijds genot dat ouder(s) en kin(eren)van eikaars gezelschap kunnen
hebben - en die een onomkeerbaar proces in gang kunnen zetten. In die
gevallen dienen die maatregelen. ten einde noodzakelijk in een democrati-
sche samenleving te kunnen zijn. genomen te zijn in een met waarborgen
omklede besluitvormingsprocedure. Het noodzakelijkheidsvereiste in het
tweede lid van artikel 8 brengt in dit soort zaken met zieh mee, dat het
eerste lid van die bepaling mede een - aan het daarin beschermde recht
accessoir - procedureel recht garandeert. Is dit accessoire recht niet
gerespecteerd, dan is de genomen maatregel niet noodzakelijk in een
democratische samenleving.

In par. 2.4.3 wordt ingegaan op beperkingen die mogelijk zijn in tijden
van oorlog of noodtoestand. De grenzen van de beperkingsbevoegdheden
worden in par. 2.4.5 besproken. Tot slot komt in par. 2.4.6 nog artikel 64
ECRM aan bod, in welke bepaling is voorzien in de mogelijkheid om
voorbehouden bij specifieke verdragsbepalingen te maken. De bespreking
van de beperkingsmogelijkheden, van de grenzen die daaraan worden
gesteld en van voorbehouden gebeurt aan de hand van de rechterlijke
praktijk.

In /200/iisfMA: 5 vindt een bespreking van de beperkingssystematiek in
hoofdstuk I Grondwet (1983) plaats. Ingegaan wordt op de achtergronden
van de herziening van de Grondwet in 1983 en met name van hoofdstuk
1 (par. 3.1), de inhoudelijke fundering van de in de Grondwet opgenomen
beperkingssystematiek en de uitwerking daarvan in de rechtspraktijk.

Par. 3.2.10 bevat een bespreking van de mogelijkheden tot afwijking van
de in de Grondwet verankerde beperkingssystematiek middels de redelijke
wetsuitleg en redelijke wetstoepassing. Anders dan de uitleg die aan deze
begrippen is gegeven in de eerder aangeduide Memorie van Toelichting bij
het wetsvoorstel tot herziening van hoofdstuk I van de Grondwet, wordt
in het vervolg van dit proefschrift uitgegaan van de volgende betekenissen.
De term "redelijke wetsuitleg" wordt gebruikt ter aanduiding van een
situatie waarin een grondrecht restrictief wordt geinterpreteerd, waardoor
een bepaalde gedraging per definitie buiten de reikwijdte van het grond-
recht valt. In het geval van "redelijke wetstoepassing" is een bepaald
grondrecht wel van toepassing, doch leidt dit grondrecht in het concrete
geval niet tot ongrondwettigheid van een bepaalde - dat grondrecht
beperkende - overheidsmaatregel, omdat de intrekking of vernietiging van
deze laatste zou leiden tot "flagrante strijd ... met wat algemeen als
redelijk wordt aangemerkt". Bij de toepassing van deze mogelijkheden tot
"ontsnapping" aan de beperkingssystematiek, zou het proportionaliteitsver-
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eiste en de afweging van maatschappelijke en persoonlijke belangen een K
moeten speien. Bovendien zouden volgens de regering deze ontsnapping;
mogelijkheden alleen terughoudend, dus als uitzondering, mögen worde
toegepast.

In par. 3.3 wordt ingegaan op de kritiek die is geuit ten aanzien van d
in de Grondwet 1983 neergelegde beperkingssystematiek. Uit deze kritie
blijkt, onder meer, dat van de mogelijkheden tot afwijking van <j
beperkingssystematiek - anders dan waar het beoogde uitzonderingskaraku
op lijkt te wijzen - ruimschoots gebruik is gemaakt. Zoals ook u
hoofdstuk 7 zal blijken (zie hierna) lijken de "ontsnappingsmogelijkheder
vooral uitkomst te bieden in gevallen waarin de beperking van ee
grondrecht niet mogelijk is op grond van de voorziene beperkingsmogelijl
heden. Het gaat hierbij opvallend vaak om beperkingen in lagere wetg<
ving die, anders dan de Grondwet eist, niet kunnen worden teruggevoei
op een specifieke wetsbepaling, dat wil zeggen een formele wetsbepalir.
waarin wordt aangegeven op welk recht een beperking mag worde
aangebracht en tot hoever die beperking mag gaan. Een ander voorbeel
is de noodverordeningsbevoegdheid van de burgemeester. Al met al blijl
dat de strikte beperkingssystematiek in de Grondwet niet geheel voldoe

In Zioo/ifata/t 4 wordt ingegaan op de vaststelling van de reikwijdte door
zowel de Straatsburgse instanties (par. 4.2) als de nationale rechterlijke
organen (par. 4.3) van de in artikel 8 lid 1 ECRM gegarandeerde rechten.

Uit de evaluatie van de behandelde rechtspraak in par. 4.5 blijkt hei
volgende. Bij de afbakening van het recht op priv61even is zowel door de
Straatsburgse als de nationale instanties een klein aantal criteria ontwik-
keld, zij het verschillende. Het belangrijkste "Straatsburgse" criterium is
het "openbaarheids"-criterium: het privekarakter van een gedraging of
situatie hangt af van de mate waarin deze gedraging of situatie in verband
Staat met het openbare leven, het openbaar belang of de belangen van
andere personen. Opvallend is dat juist de bescherming van deze belangen
weer een legitieme beperkingsgrond in de zin van het tweede lid van arti-
kel 8 kan vormen. E6n van de soorten criteria in de Nederlandse
rechtspraak - die hoofdzakelijk betrekking hebben op het waarnemen en
vastleggen van gegevens of gedragingen van personen en op het gebruik-
maken en openbaren van die gegevens - zijn de subjectieve criteria, die de
innerlijke wens betreffen van de persoon om wiens gegevens of gedraging
het gaat om met rust te worden gelaten. De (subjectieve) keuze van het
rechtssubject kan derhalve doors laggevend zijn voor de reikwijdte van het
recht op respect voor het priv61even.

Ten aanzien van de vaststelling van de reikwijdte van het recht op
respect voor het familie- en gezinsleven kan geconstateerd worden dat de
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Nederlandse rechtspraak duidelijk afgestemd is op de Straatsburgse.
Toonaangevend zijn de uitspraken van het Europese Hof in de zaken

, /Ifofo/az/z, CaZ>a/e$ e/i Sa/to/ida/j en /tera>/w£ (en bevestigd in
en Kroon) en een uitspraak van de Hoge Raad van 10 november

1989 (NJ 1990, 628). Uit deze rechtspraak kan het volgende worden
afgeleid: de relatie tussen een moeder en haar kind zijn per defmitie aan
te merken als "family life". Hierbij maakt het geen enkel verschil of het
kind wettig of onwettig is. Wei kan deze relatie naderhand worden
verbroken. In andere gevallen moet worden vastgesteld "whether it (is] in
fact possible to point to such a link as can be considered to establish family
life within the meaning of Article 8". Dit is het zogenaamde "required
link"-criterium, dat als volgt in de rechtspraak is ingevuld. Sprake moet
zijn van "further elements of dependency, involving more than the normal,
emotional ties". Is een kind geboren uit een huwelijk of uit een daarmee
op een lijn te stellen relatie, dan is - zelfs wanneer die relatie op het
moment van de geboorte a) was verbroken - ook tussen vader een kind
sprake van "family life", tenzij deze band door latere gebeurtenissen is
verbroken. Ook hier is dus niet relevant of het kind wettig of onwettig is.
In dit verband kan gesproken worden van een "non-discriminatie"-
criterium, omdat bij de afbakening van "family life" geen onderscheid
gemaakt mag worden op grond van de (on)wettige status van het kind. In
het geval van andere relaties tussen personen dan die welke op 66n lijn zijn
te stellen met een huwelijk, dienen feitelijke omstandigheden aangedragen
te worden waaruit blijkt dat een als "family life" aan te merken betrekking
tussen de betrokkenen is ontstaan. Dit geldt voor puur biologische vaders
als sperma-donors en voor groot- en pleegouders ten opzichte van
tninderjarige kinderen en voor alle relaties met meerderjarige kinderen.

Verder valt uit uitspraken van de Commissie nog een zogenaamd "eigen
schuld"-criterium af te leiden. Dit houdt in dat, indien een als "family life"
aan te merken relatie wordt verbroken ten gevolge van gedragingen van de
rechtzoekende zelf, dit niet aan de Staat kan worden tegengeworpen.

Onderzoek naar de schaarse Europese rechtspraak ten aanzien van het
recht op respect voor de woning levert 66n bruikbaar afbakeningscriterium
op, het "sufficient continuing links"-criterium. Sprake is van een "home"
indien er een voldoende band met het huis bestaat; een aanwijzing voor het
bestaan hiervan is, of sprake is van eigendom van het desbetreffende pand,
of van een (beoogde) "permanent residence" en of de betrokkenen "have
established any other home". In het laatste geval gaat het erom of sprake
is van een "principal residence". Het voorgaande geldt in eerste instantie
voor woningen, maar zou gezien de rechtspraak (C/uz/yrc// en M«n/>rz)
ook voor bedrijfspanden kunnen gelden, met dien verstände dat - mijns
inziens - in dat geval beter gesproken zou kunnen worden van het
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permanent in of vanuit een gebouw uitoefenen van beroeps- of bedrijfs-
activiteiten. Bruikbare Nederlandse rechtspraak is er vooralsnog niet ten
aanzien van dit recht.

Wat betreft het recht op respect voor de correspondentie: voor de
afbakening van dit recht is geen duidelijk criterium in de rechtspraak te
vinden. Wei wordt duidelijk dat het een mime reikwijdte toekomt. In de
zaak Mem/Vrz wordt, bijvoorbeeld, zonder nadere kwalificatie gesproken
van "documenten". Naast vanzelfsprekend brieven, vallen ook telefoonge-
sprekken onder dit recht.

Alhoewel de kern van de overheidsverplichtingen op grond van artikel
8 is gelegen in negatieve, op overheidsonthouding gerichte verplichtingen,
kunnen onder omstandigheden ook positieve, tot overheidsoptreden
dwingende, verplichtingen uit het recht op respect voor het priveleven, hei
familie- en gezinsleven, de woning en de correspondentie voortvloeien.
Hierover gaat par. 4.5. Het Hof laat het bestaan en, met name, de inhoud
van positieve verplichtingen afhangen van de uitkomst van een afweging
van het individuele tegen het algemeen belang. Hierbij heeft de Staat een
ruime beleidsvrijheid en spelen (vrijwel) dezelfde beginselen een rol als bij
de toetsing aan negatieve verplichtingen, zoals de beperkingsgronden
genoemd in het tweede lid van artikel 8. Anders dan bij de toetsing aan
negatieve verplichtingen, speelt de gehele toetsing van positieve verplich-
tingen zieh af binnen het eerste lid. Dat betekent in praktijk, dat een
vermenging plaatsvindt van de afbakening van de reikwijdte van de
positieve verplichting met de beperkingen daarop, doordat in feite het
bestaan en de inhoud van de positieve verplichting in het concrete geval
worden afgewogen tegen het algemeen belang. Dit alles gebeurt in het
kader van de notie "respect" in lid 1.

In een klein aantal uitspraken van Nederlandse rechterlijke instanties in
vreemdelingenzaken vindt na de constatering dat de weigering van een
verblijfstitel geen "inmenging" oplevert, nog een belangenafweging plaats
die erop lijkt te wijzen, dat uit artikel 8 volgens de Nederlandse rechter
onder omstandigheden een positieve verplichting kan voortvloeien om aan
een vreemdeling een verblijfstitel te verstrekken. Dergelijke overwegingen
lijken te duiden op een erkenning van positieve verplichtingen op grond
van artikel 8. Nergens in de behandelde Nederlandse rechtspraak wordt dit
echter met zoveel woorden bevestigd.

In /loo/dyruit 5 gaat het om de afbakening van het recht op toegang tot de
rechter dat impliciet door artikel 6 lid 1 (eerste zin) wordt beschermd. In
par. 5.1.1 vindt een introductie op het recht op toegang tot de rechter
plaats, welke in par. 5.1.2 wordt gevolgd door een onderzoek naar de
grondslag van dit recht. Het beginsel van de r«/e o/ /aw, dat de
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voornaamste grondslag voor het onderhavige recht vormt, speelt een
doorslaggevende rol bij de afbakening van het recht op toegang en ligt aan
de basis van de in de navolgende paragrafen ontwikkelde afbakenings-
criteria.

Paragraaf 5.1.3 omvat het onderzoek naar de reikwijdte van het recht op
toegang tot de rechter. Omdat het recht op toegang een impliciet in artikel
6 gegarandeerd recht is, wordt ervan uitgegaan dat de reikwijdte van dit
recht zowel het recht zelf als de - eveneens impliciete - beperkingen
omvat. In par. 5.1.3.1 blijkt dat de belangrijkste grens die in de recht-
spraak aan het recht op toegang wordt gesteld grote overeenkomsten
vertoont met de beperkingsclausules in de tweede leden van de artikelen
8 tot en met 11. De beoordelingsvrijheid van de Staat met betrekking tot
de regeling van het recht op toegang tot de rechter vindt zijn grens in,
onder meer, de eis dat op dit recht aangebrachte restricties niet de toegang
tot de rechter mögen beperken op een wijze of in een mate dat de kern van
dit recht wordt aangetast. Verder moet de desbetreffende beperking een
legitiem doel nastreven, proportioned zijn en de regeling van het recht
moet coherent en duidelijk zijn en de rechtzoekende een "clear, practical
and effective opportunity" bieden om een besluit waarop artikel 6 van
toepassing is bij de rechter aan te vechten. Naast beperkingen door de
overheid op het recht op toegang tot de rechter zijn ook beperkingen op de
uitoefening van dit recht door de rechtzoekende zelf mogelijk, namelijk via
afstand van recht. De interpretatie die in de rechterlijke praktijk aan dit
onderwerp is gegeven is tevens van belang voor de afbakening van het
recht op toegang.

Vervolgens blijkt in par. 5.1.3.3 het recht op toegang tot de rechter ook
positieve verplichtingen voor de overheid te omvatten, bijvoorbeeld het
voorzien in rechtsbijstand. De reikwijdte van deze verplichtingen hangt af
van de specifieke omstandigheden van het geval, zoals de persoonlijke
(financiele) omstandigheden van de rechtzoekende, de complexiteit van de
zaak en een al dan niet verplichte procesvertegenwoordiging. Het criterium
voor afbakening van het recht op toegang dat uit de rechtspraak inzake
positieve verplichtingen kan worden afgeleid is dat de uitoefening van dit
recht e#<?crie/ moet zijn.

In par. 5.1.4 wordt voorts de betekenis van het begrip "court" in het
recht op "access to court" onderzocht. Het begrip "court" ziet op een
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld in de zin
van artikel 6 lid 1. Op de eisen die in de rechtspraak onder artikel 6 aan
een dergelijk gerecht worden gesteld wordt vervolgens ingegaan.

De rechtspraak van de Nederlandse rechterlijke instanties met betrekking
tot het recht op toegang tot de rechter komt aan bod in par. 5.2. In deze
uitspraken vindt zelden een afbakening van dit recht plaats. Slechts ten
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aanzien van de rechterlijke onpartijdigheid zijn criteria geformuleerd, die
overigens zeer grote gelijkenis vertonen met de Straatsburgse. De
benadering van de Nederlandse rechter is zeer casuistisch en naar anikel
6 lid 1 en de belangrijke arresten van het Europese Hof over het recht op
toegang tot de rechter wordt slechts mondjesmaat verwezen.

In /joo/äsrwA: 6 wordt de rechtspraak naar aanleiding van een aantal
grondwettelijke grondrechten onder de loep genomen ten einde de wijze
van vaststelling van de reikwijdte van die rechten door de rechter te
achterhalen. In par. 6.1 wordt uitgebreid ingegaan op artikel 1 Grondwet
(gelijkheidsbeginsel en non-discriminatiebeginsel). Par. 6.1.12 bevat de
conclusies die kunnen worden getrokken uit het onderzoek dat in de
voorgaande paragrafen heeft plaatsgevonden. Er blijkt weinig jurispruden-
tie te zijn waarin een afbakening van het gelijkheidsbeginsel of het non-
discriminatie-beginsel wordt gegeven. Geprobeerd is daarom een beeld te
schetsen van de afbakening aan de hand van rechtspraak, literatuur en
kamerstukken bij zowel artikel 1 Grondwet als de toepasselijke uitvoerings-
wetgeving.

In par. 6.2 komen de artikelen 6 lid 1, 7 leden 1 en 3 en 9 lid 1
Grondwet aan bod. In par. 6.2.1 wordt de afbakening van de reikwijdte
van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging onderzocht. Uit de
behandelde rechtspraak worden in (par. 6.2.1.8) een aantal conclusies
getrokken. De belangrijkste daarvan is wellicht dat nauwelijks sprake is
van een afbakening van het in artikel 6 lid 1 Grondwet vervatte recht. Een
andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat in een aantal
uitspraken beperkingen op artikel 6 lid 1 in orde worden bevonden, zonder
dat ze kunnen worden teruggevoerd tot een specifieke, formele wetsbepa-
ling. Het gaat hier om beperkingen die als algemene "ongeschreven" (niet
tot een grondwetsbepaling terug te voeren) beperkingen kunnen worden
aangemerkt. De methode waarop deze beperkingen worden gesauveerd
doet denken aan de in hoofdstuk 3 besproken "redelijke wetstoepassing".
De restrictie die uit een aantal van deze zaken voortvloeit is wel dat de
bewuste uitoefening van de vrijheid van godsdienst niet "onmogelijk
gemaakt" mag worden, wat erop lijkt te duiden dat in elk geval een
effectieve uitoefening van het recht nog mogelijk moet blijven ("effet
utile").

De rechtspraak naar aanleiding van artikel 7, leden 1 en 3 Grondwet
wordt behandeld in par. 6.2.2. Uit de in par. 6.2.2 besproken rechtspraak
blijkt dat van de in de leden 1 en 3 van artikel 7 Grondwet vervatte
rechten nagenoeg geen afbakening plaatsvindt. De begrippen die werden
onderzocht zijn in zekere zin al de uitkomst van de begrenzing door de
rechter van de vrijheid van meningsuiting in het artikel 7 van v66r de
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grondwetswijziging van 1983. Deze begrippen. die zijn behouden ten
aanzien van het huidige artikel 7 lid 1 en deels zijn overgenomen met
betrekking tot lid 3, zijn echter enorm vaag en behoeven meer uitwerking.
Dit gebeult in de jurisprudence slechts sporadisch.

Tenslotte komt in par. 6.2.3 artikel 9 lid 1 Grondwet aan de orde. In het
oog houdend dat de jurisprudentie over artikel 9 lid 1 schaars is (de meeste
rechtspraak over artikel 9 betreft het tweede lid), kan worden geconclu-
deerd dat artikel 9 lid 1 niet alleen een negatieve onthoudingsverplichting
aan de overheid oplegt, maar ook een positieve verplichting. Deze laatste
verplicht de overheid adequate politiebescherming te bieden aan personen
die hun recht tot vergaderen of betogen wensen uit te oefenen tegen
intolerant gedrag van derden. De grens ligt daar waar redelijkerwijs - ook
bij voldoende politie-inzet - de situatie niet in de hand kan worden
gehouden. In dat geval mag tot beperking van het in het geding zijnde
recht worden overgegaan. Deze afweging van de situatie impliceert een
evenredigheidstoetsing tussen doel (voorkoming van wanordelijkheden) en
middel (beperking van het recht). Een afbakening van de reikwijdte van de
in artikel 9 lid 1 vervatte rechten heeft in de jurisprudentie niet plaatsge-
had, maar is wel te vinden in de literatuur en kamerstukken.

In par. 6.3 vindt een evaluatie plaats van het onderzoek dat in de
paragrafen 6.1 en 6.2 heeft plaatsgevonden. In par. 6.3.1 wordt geconsta-
teerd dat er een lijn valt te ontdekken in de rechtspraak naar aanleiding van
de artikelen 6 lid 1, 7 leden 1 en 3 en 9 lid 1 Grondwet. Zo kunnen,
bijvoorbeeld, de rechten door "een ieder" uitgeoefend worden en blijkt dat
de beperkingsclausule die in deze bepaling is opgenomen ("behoudens
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet") geen rol te speien bij de
afbakening van de respectieve rechten. Dit zou kunnen betekenen dat de
rechter voordat hij tot beperking overgaat, eerst los daarvan de reikwijdte
van het recht vaststelt (zoals het mijns inziens ook zou moeten), doch
gebleken is dat andere beperkingsmogelijkheden wel invloed op de
reikwijdte-afbakening hebben. Een voorbeeld hiervan is de eerder
geconstateerde praktijk in een aantal zaken, dat (niet expliciet als zodanig
aangeduide) algemene beperkingen worden gesauveerd door middel van
redelijke wetstoepassing.

Een afbakening van de rechten in de artikelen 6 lid 1,7 leden 1 en 3 en
9 lid 1 Grondwet vindt nauwelijks plaats. De belangrijkste uitzondering
hierop is de volgende. In par. 6.2.1.5 bleek ten aanzien van godsdienstige
uitlatingen dat ongenuanceerde, ongemotiveerde en - tegen beter weten in -
onjuiste en misleidende uitingen niet onder de vrijheid van godsdienst in
artikel 6 lid 1 vallen (zaak Goerrc). Overige godsdienstige uitlatingen
vallen hier wel onder, ook al zijn ze in strijd met wat algemeen aanvaard
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wordt of pijnlijk zijn voor een bepaalde groep personen. Hier wordt
derhalve een grens gesteld aan de toepasselijkheid van artikel 6 lid 1.
In par. 6.3.2 wordt geconcludeerd dat geen noemenswaardige verschillen
bestaan in de begrenzing van de reikwijdte van de artikelen 6(1), 7(1 en
3) en 9(1) enerzijds en artikel 1 anderzijds. Zo is niet gebleken dat een
recht dat niet is voorzien van een beperkingsmogelijkheid (zoals artikel 1)
nauwkeuriger afgebakend wordt dan een recht met een dergelijke
mogelijkheid (zoals de overige behandelde artikelen).

In Aoo/tfsrwA: 7 wordt de in hoofdstuk 1 geformuleerde hoofdvraagstelling
- "Op welke wijze stelt de rechter de reikwijdte van de rechten van de
mens vast?" - als volgt beantwoord. Onder de in de voorgaande hoofdstuk-
ken gevonden criteria ter afbakening van de artikelen 8(1), 6(1) ECRM en
van de artikelen 1, 6 lid 1,7 leden 1 en 3 en artikel 9 lid 1 Grondwet heb
ik zowel concrete als open criteria aangetroffen. Deze criteria kunnen
grotendeels worden ondergebracht in een aantal categorieen afbakenings-
criteria, dat wil zeggen een soort "basis-criteria" waaruit eventueel voor
gevallen waarin nu nog geen toetsingsmaatstaven zijn geformuleerd,
specjfiekere criteria kunnen worden afgeleid. Deze basis-criteria zijn: de
r«/e of/aw (par. 7.2.1), het effectieve nut van een grondrecht (par. 7.2.2),
het proportionaliteitsbeginsel (par. 7.2.3), het recht op een "fair trial" (par.
7.2.4), het non-discriminatie-criterium (par. 7.2.5), het verbod van
misbruik van recht (par. 7.2.6) en de (subjectieve) keuze van het
rechtssubject (par. 7.2.7).

In par. 7.3 worden verschillende voorbeelden van het bestaan van een
verband tussen de vaststelling van de reikwijdte van mensenrechten en de
beperking van de uitoefening van die rechten, die uit de voorgaande
hoofdstukken naar voren zijn gekomen, op een rijtje gezet. Met deze
voorbeelden is de juistheid van de eerste in hoofdstuk 1 geponeerde
Stelling ("Er bestaat een verband tussen de vaststelling van de reikwijdte
van mensenrechten en de beperking van de uitoefening van die rechten")
aangetoond. Aan de hand van de gegeven voorbeelden wordt in par. 7.4
de houdbaarheid van de tweede Stelling ("Tengevolge van het verband
tussen de vaststelling van de reikwijdte en de beperking van de uitoefening
van mensenrechten bestaat er een spanning tussen de rechterlijke praktijk
ten aanzien van de reikwijdte-afbakening en beperking van mensenrechten
enerzijds en de argumentatie die aan de beperkingssystematiek ten
grondslag ligt anderzijds.") getoetst. Het door de opstellers van de
Conventie met een nauwkeurige definiering van de rechten en de
beperkingsmogelijkheden (zie hoofdstuk 2) beoogde doel, namelijk
duidelijkheid omtrent de aard en de reikwijdte van de verdragsverplich-
tingen, blijkt niet altijd te worden bereikt. Dit is, onder andere, het geval
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bij de toetsing van positieve verplichtingen. Hierbij treedt. zoals eerder is
vermeid, een vermenging op tussen de vaststelling van de reikwijdte van
het recht op nakoming door de overheid van deze verplichtingen enerzijds
en de beperking op dat recht anderzijds. Een afzonderlijke vaststelling van
de reikwijdte van positieve verplichtingen vindt niet plaats; hetzelfde geldt
in andere gevallen waarin de rechter (met name de Nederlandse) over de
vraag naar de afbakening heenstapt en direct de zaak beslist aan de hand
van beperkingsmogelijkheden. In par. 7.5.1 wordt getracht een oplossing
te bieden ter oplossing van de zojuist geconstateerde spanning tussen de
praktijk en de bedoelingen van de opstellers van de Conventie. Hiertoe
wordt verwezen naar het - in verband met de positieve verplichtingen
voortvloeiende uit het recht op toegang tot de rechter (artikel 6(1)
ECRM) - gehanteerde criterium van de <#<?<7/v/r«7 van het recht. Ook de
reikwijdte van de positieve verplichtingen op grond van artikel 8 ECRM
zou aan de hand van dit criterium kunnen worden begrensd. Zo zou de
overheid, die beleidsvrijheid geniet ten aanzien van de wijze waarop een
positieve verplichting wordt nagekomen, ten minste die maatregelen
moeten nemen die onmisbaar zijn voor een effectieve uitoefening van het
ingeroepen recht. Vervolgens zou, indien noodzakelijk, de aldus
afgebakende positieve verplichting kunnen worden beperkt als voldaan is
aan de voorwaarden van het tweede lid (voor zover deze toepasbaar zijn
op positieve verplichtingen).

In par. 7.4.2 wordt de houdbaarheid van de tweede Stelling ook
aangetoond ten aanzien van de rechterlijke praktijk in verband met de
onderzochte grondwettelijke grondrechten, althans voor zover deze praktijk
algemene beperkingen en redelijke wetsuitleg of-toepassing betreft. Bij de
grondwetsherziening werd beoogd de rechten en beperkingen nauwkeurig
te definieren ten einde "gepreciseerde waarborgen" te bieden. De praktijk
ten aanzien van algemene beperkingen, redelijke wetsuitleg en redelijke
wetstoepassing biedt een dergelijke waarborg niet. Reden hiervoor is,
onder meer, dat het hier gaat om algemene beperkingen door lagere
wetgevers die door de grondwetgever zijn afgewezen maar toch noodzake-
lijk blijken te zijn, omdat aan de voorziene beperkingsmogelijkheden te
rigide eisen blijken te zijn verbonden zoals het vereiste van herleidbaarheid
tot een specifieke, formele wetsbepaling. Voorts worden deze algemene
beperkingen veelal gesauveerd door middel van de "ontsnappingsmogelijk-
heden" redelijke wetsuitleg en -wetstoepassing, die daarmee hun uitzonde-
ringskarakter lijken te hebben verloren. Bovendien wordt bij gebruik-
making van die "ontsnappingsmogelijkheden" de door de grondwetgever
voorgestane toetsing aan het proportionaliteitsvereiste vaak achterwege
gelaten. In par. 7.5.2 wordt, ter opheffing van de hier geconstateerde
spanningen met de bedoelingen van de grondwetgever, alternatieven
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aangedragen voor de rechterlijke praktijk ten aanzien van ongeschreven,
algemene beperkingen en andere niet toegestane beperkingsmethoden. Een
van die alternatieven betreft de opheffing van het vereiste van
herleidbaarheid tot een 5pec//7«fce formele wetsbepaling en toevoeging van
een expliciete toetsing aan het noodzakelijkheidsvereiste als gedragscode
(vergelijkbaar met de toetsing aan de eis van noodzakelijkheid in een
democratische samenleving in de artikelen 8 tot en met 11 ECRM). Het
andere alternatief stelt louter toevoeging van een expliciete toetsing aan het
noodzakelijkheidsvereiste als gedragscode voor in het geval van redelijke
wetstoepassing, evenals afschaffing van de methode van de redelijke
wetsuitleg.



Summary

In C/iapte'' / , it is first of all pointed out that human rights operate within
a social context. For this reason, a great many conflicts may arise between
the realisation of the purpose of a right and other interests worth
protecting. To resolve such conflicts, the Netherlands Constitution and the
various human rights treaties offer possibilities to limit the rights laid down
in those instruments, providing that the fundamental right in question is
applicable. Whether this is the case cannot be directly inferred, as a rule,
from the relevant wording in the Constitution or the treaties. Only in a
limited number of cases has the scope of a human right provision been
expressly defined. As for the remaining cases, an indication of the scope
can sometimes be found in legislation implementing the rights guaranteed.
In most cases, however, the party involved will have to depend on the
court's delimitation of such right. In order to enhance legal certainty and
prevent arbitrariness in applying human rights, courts need to define the
rights invoked before them. If they fail to do so, optimum protection of the
right is not possible, because the party in question cannot be certain as to
circumstances under which he is entitled to a particular right. Also there
is a greater likelihood that his rights are infringed, because the authorities
and (other) individuals are not aware tnat tneir decisions or acis nnpeue me
exercise of a human right. The ce/i/ra/ ^wwr/on in this dissertation is
therefore: How do courts establish the scope of human rights?
In order to discuss and answer this central question two propositions have
been formulated to serve as a point of departure. The yirtf pro/uK/ft'on
postulates that: 'There is a relation between establishing the scope of
human rights and restricting their exercise'. The seco/uipropaMV/o/j reads:
'The relation between establishing the scope of human rights and
restricting their exercise causes tension between court practice with respect
to establishing the scope of rights and restricting them on the one hand and
the legislators' reasoning underpinning the system of limitation on the
other'.

By studying both the reasoning behind the system of limitation of the
European Convention of Human Rights and that of the Netherlands
Constitution of 1983 and the legal practice with regard to a number of
rights guaranteed in these instruments, this dissertation attempts to prove
the validity of the propositions and to answer the central question of this
dissertation.

2 discusses the system of limitation of the European Convention.
Following an introduction to the historical context in which the Convention
was framed and a discussion of the drafting history itself, the reasoning
behind the formulation of the rights and the Convention's system of
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limitation is dealt with in 2.4.1. During the drafting of the Convention,
apparently the discussion with regard to the formulation of the provisions
focused on the question of whether these rights and the possibilities of
their limitation should be precisely defined or rather summed up in
combination with a general limitation clause, as in the Universal
Declaration of Human Rights. Eventually, the drafters opted for a precise,
be it not excessively detailed, formulation of the rights and the possibilities
of their limitation.

In Section 2.4.2, the different possibilities of restricting human rights in
times of peace and tranquillity are discussed. With regard to the
possibilities of limitation in Articles 8 through 11 ECHR and Article 2
Protocol IV ECHR, the author points out, in 2.4.2.1, that these limitation
clauses are only applicable in cases of interference in these rights by
national authorities. Such interference is only justified if several
requirements have been met: the interference must be "prescribed by law'
(or "in accordance with the law"), pursue a legitimate aim ("in the interest
of", etc.) and be "necessary in a democratic society." Particularly with
respect to this last requirement, substantial case law has developed. There
is a margin of appreciation for the State in assessing the necessity of
limitation. The European Court has cfevefopetf severaf criteria to defimit
this margin: the principle of proportionality, the requirement of
subsidiarity, the existence of a "pressing social need", and the submission
of "relevant and sufficient reasons" justifying such limitations.
Furthermore, the scope of the margin of appreciation proves to be
dependent on, m/er a//'a, the nature of the right the State wishes to restrict,
the nature of the legitimate aim pursued and the existence of a uniform
European standard for the interpretation of a Convention right. Moreover,
it is remarkable that the authorities' margin of appreciation is smaller in
deciding measures which interfere in a fundamental element of parties'
family life, namely parents' and children's enjoyment of each other's
company, measures which may set in motion an irreversible process. In
these cases, the State's measures must have been taken in a decision-
making process that offers adequate safeguards, in order to fit the
description of being "necessary in a democratic society." The requirement
laid down in Article 8 (2) ECRH of having to be "necessary in a
democratic society" entails that this paragraph also provides a procedural
guarantee which is accessory to the right expressly protected in par. 1
Where this accessory right has not been respected, the measure in question
is not "necessary in a democratic society."

The limitations allowed in times of war or emergency are dealt with in
2.4.3. The boundaries of the power to limit rights are discussed in 2.4.5.
Finally, Article 64 ECHR is discussed in 2.4.6. This Article provides for
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reservations to specific treaty provisions. The provision governing
limitation, the boundaries of limitation and the possibility of making
reservations are discussed on the basis of legal practice. •, , .•

concerns the system of limitation laid down in Chapter 1 of the
Netherlands Constitution (1983). The revision of the Constitution, in
particular of Chapter 1 (3.1), the legislator's reasoning behind this
limitation system and its implementation in practice are discussed in more
detail.

Section 3.2 discusses the possibilities of derogation from this
constitutional limitation system through the concepts of 'reasonable
interpretation of the law' and 'reasonable application of the law". Unlike
the meaning accorded to these notions in the parliamentary records of
Chapter I of the Constitution, from this point on in the dissertation, they
have the following meaning: the notion 'reasonable interpretation of the
law' will be used to indicate a situation in which a human right is narrowly
interpreted. As a result, by definition, a particular act or omission falls
outside the scope of the right in question. In the case of 'reasonable
application of the law', a particular fundamental right is applicable, but
this will not cause the unconstitutionality of a particular State measure
limiting that right, because a repeal or a quashing of the measure would,
in the wording of the Netherlands Supreme Court, would lead to "a blatant
disregard for ... what is generally accepted as reasonable." These
"escapes" from the limitation system should be applied with the help of the
principle of proportionality and the weighing of public and individual
interests. Moreover, according to the government, restraint is called for in
applying these "escape possibilities", that is, their application should be an
exception.

In 3.3, the criticism of the limitation system of the Constitution (1983)
is discussed. Although their exceptional character would suggests
otherwise, this criticism shows that ample use is made of the possibilities
of derogation. As will become clear also in Chapter 7 (see below), the
escapes bring relief especially in cases in which limiting human rights is
not possible through the possibilities of limitation provided in the
Netherlands Constitution. These cases surprisingly often have to do with
limitations in legislation by lower authorities, which, contrary to the
requirements in the Constitution, do not originate in a specific act of
parliament, i.e. a statutory provision prescribing which right may be
limited and to what extent. Another example is the power of mayors to
issue emergency ordinances. All in all, the strict system of limitation in the
Constitution proves to be unsatisfactory.
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In C/wprer 4, the author discusses the delimitation by the Strasbou?
organs (4.2) and the Dutch judiciary (4.3) of the rights guaranteed i
Article 8(1) ECHR. From the evaluation of the case law discussed in tk
preceding sections it becomes evident that both the Strasbourg and tk
national organs have developed a limited number of criteria, be it differ«
ones, for the purposes of delimiting the right to respect for a person
private life. The most important European criterion is the "pubt
character"-criterion: the private character of an act or situation depends a
the degree to which such act or situation is linked to public life, pubt
interest or the interests of others. It is remarkable that precisely tk
protection of these interests may constitute a legitimate ground fr
limitation within the meaning of Article 8 (2) ECRH. One category f
criteria in Dutch case law - mainly pertaining to the observing of persos
and the recording of personal data so obtained and the utilization ad
publication of those data - is the "subjective criteria." These criteria reis
to the inner wish of the person whose data are involved, to be left alon.
The (personal) choice of that person may therefore be decisive for te
scope of the right to respect for a person's private life.
With respect to the delimitation of the right to respect for family life.t

can be observed tnät LTutcncase law is ooviöusiy tunea to sftasoburg case
law. Authoritative are the judgments of the European Court in the A/aratx,

('z, CaZ)ö/e5 a«rf £a/&a/u/a/< and Zterre/ja£ cases (confirmed in the
and A>oo/i cases) and the Netherlands Supreme Court Judgment

of 10 November 1989 (NJ 1990, 628). From this case law, it can be
inferred that, by definition, the relationship between a mother and her
child is to be considered to constitute "family life", irrespective of whether
the child is legitimate or illegitimate. This relationship may have ceased to
exist afterwards. In other cases it needs be established "whether it [is] in
fact possible to point to such a link as can be considered to establish family
life within the meaning of Article 8." This is called the "required link"-
criterion which has been interpreted in case law as follows: there must be
"further elements of dependency, involving more than the normal,
emotional ties." If a child is born from a marriage or a relationship which
is on a par with marriage, the relationship between the father and the child
can also be considered to constitute "family life", even if the relationship
between the parents had already ceased to exist at the time the child was
born. Subsequent events may cause the cessation of family life between the
father and the child. Also in these cases, the child's legitimacy or
illegitimacy is irrelevant. In this respect, we can conceive of it as a 'non-
discrimination' criterion, because, in delimiting "family life", no
differentiation is allowed on the ground of the (il)legitimate status of the
child. In case of relationships other than those on a par with marriage.
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factual circumstances must be adduced from which the development of a
relationship constituting "family life" can be construed. This applies to
merely biological fathers such as sperm donors, to grandparents and foster
parents in relation to minor children and to all adult relationships.
Furthermore, a 'cu/pa w cauia'-criterion ("own fault") can be derived
from decided cases. This criterion implies that the fact that a relationship
constituting 'family life' is discontinued as a result of the acts of the party
itself cannot be used against the State.

A study of the sparse Strasbourg case law with regard to the right to
respect for a person's home offers one useful delimitation criterion, the
"sufficient continuing links" criterion. A place is a "home" within the
meaning of Article 8 ECHR if there is a sufficient link with the house in
question. Indications for the existence of such a link are the proprietary
relationship with the building, an intended "permanent residence" and
whether the parties involved "have established any other home." In the
last-mentioned situation, the home must be the "principal residence." The
foregoing applies first and foremost to houses, but could, in view of the
case law in this matter (C/wp/?e// and Mem/^rz cases) also apply to
commercial premises, in the author's opinion, providing that in such cases
it would be better to speak of a continuing carrying on of a business or a
continuing performing of professional activities in or from a building.
Until now, there has been no practicable Dutch case law with respect to
this right.

As regards the right to respect for a person's correspondence, a suitable
criterion for the delimitation of this right has not been found in decided
cases. However, it has become evident that this right has a very wide
scope. In the MCTHJV/Z case, for instance, the word "documents" is used
without further specification. In addition to letters (obviously), also
telephone conversations are protected under this right.
Although in essence State obligations under Article 8 ECHR are negative
obligations, i.e. obligations of State non-interference, the right to respect
for private life, family life, home and correspondence can, under certain
circumstances, also lead to an obligation for the State to take action.
Section 4.5 deals with these positive obligations. As a result of Strasbourg
case law, the existence and, particularly, the substance of positive
obligations depend on the outcome of the weighing of individual and public
interests. The State has a wide margin of appreciation in this matter and
virtually the same principles are at issue as were discussed in the study of
negative State obligations, such as the grounds of limitation listed in
Article 8 (2) ECHR. Unlike the review of negative obligations, the review
of positive obligations takes place within the context of Article 8 (1). This
means that, in practice, the delimitation of the positive obligation is
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interconnected with the limitation of these obligations, because, in effect,
the existence and the substance of the positive obligation are weighed in
the case in question against the public interest. This all happens within the
context of the notion of 'respect' as laid down in Article 8(1) ECHR.
In a small number of cases decided by Dutch courts concerning aliens, the
weighing of the interests involved takes place after the court's conclusion
that the refusal to grant a residence permit does not constitute
"interference" within the meaning of Article 8 ECHR. This seems to
indicate that, according to the Dutch courts, in certain circumstances, a
positive obligation to grant a residence permit to an alien can be inferred
from Article 8 ECHR. Such considerations seem to point in the direction
of a recognition of positive obligations emanating from Article 8 ECHR.
No express confirmation of this has been found in cases decided by Dutch
courts.

5 deals with the delimitation of the right of access to a court,
which is implicitly safeguarded by Article 6 (first sentence) ECHR. In
5.1.1, this right is introduced and in 5.1.2 the foundation of the right of
access is studied. The principle of the r«/e o/ /aw, which is the main
principle on which this right is based, plays a decisive part in delimiting
the right of access and forms the foundation of the delimitation criteria to
be discussed in the subsequent sections.

In Section 5.1.3, the delimitation of the right of access to a court is
studied. Inasmuch as this right is protected i/^p//c<f(y by Article 6 ECHR,
the assumption that the scope of this right comprises the right itself as well
as its equally implicit limitations forms the point of departure for this
investigation. As is demonstrated in 5.1.3.1, the most important boundary
drawn around the right of access by the courts closely resembles the
limitation clauses in the second paragraphs of Articles 8 through 11
ECHR. The State's margin of appreciation in regulating this right of access
is limited, /nter a//a, by the requirement that the limitations of this right
must not restrict access to a court in such a way or to such an extent that
the very essence of the right is impaired. Furthermore, such a limitation
must pursue a legitimate aim, be proportional to this aim and the rules
governing the right must be coherent and clear, offering the person seeking
justice a clear, practical and effective opportunity to challenge a particular
act to which Article 6 is applicable. Besides limitations by the authorities
of the right of access to a court, it is also possible for the party itself to
limit the exercise of the right to the extent of waiving it. The court's
interpretation of the concept of 'waiver' is also relevant for the
delimitation of the right of access.
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In 5.1 3.3, it is shown that the right of access to court also entails positive
obligations, for example, a State obligation to provide legal assistance. The
scope of these obligations depends on the specific circumstances of the
case, such as the personal (financial) circumstances of the party involved,
the complexity of the case and whether there exists a statutory requirement
of representation by counsel. The criterion in delimiting the right of access
can be inferred from the Strasbourg case law on positive obligations:
exercise of this right must be e#ecr/ve.

In 5.1.4, the meaning of the term 'court' in the right of 'access to a
court' is studied. The term 'court' implies an independent and impartial
tribunal established by law within the meaning of Article 6(1) ECHR. The
requirements which, according to case law, must be met by the tribunal,
are discussed in the subsequent sections.

Dutch case law with respect to the right of access to a court is discussed
in 5.2. In these judgments hardly ever criteria are found for the
delimitation of this right. Only with respect to the impartiality of tribunals,
criteria have been formulated, which, incidentally, closely resemble the
Strasbourg criteria. The approach by the Dutch courts is very casuistic;
they refer only piecemeal to Article 6(1) and to the important judgments
of the European Court in this matter.

In C/japrer 6, the case law with regard to a number of human rights in the
Netherlands Constitution (1983) is scrutinized in order to discover the
methods employed by Dutch courts to establish the scope of those rights.
In 6.1, a close look is taken at Article 1 of the Constitution (principle of
equality and principle of non-discrimination). Section 6.1.12 features the
conclusions that could be drawn as a result of the study discussed in the
preceding sections. One conclusion is that there are few decided cases, in
which criteria for delimiting the principle of equality and the principle of
non-discrimination have been developed. An effort is made, therefore, to
discuss the delimitation of these principles with the aid of decided cases,
academic writings and parliamentary records with regard to Article 1
Constitution (1983) and the legislation implementing this Article.

In 6.2, Articles 6 (1), 7 (1) and (3) and Article 9 (1) of the Netherlands
Constitution are discussed. The delimitation of the scope of the freedom
of religion and belief laid down in Article 6 (1) is examined. From the
case law discussed, a number of conclusions are drawn in 6.2.1.8. Perhaps
the most important conclusion is that with regard to the right in Article 6
(1) Constitution there is no delimitation to speak of. Another important
result from this study is that, in some court decisions, limitations to Article
6 (1) that have no origin in a specific act of parliament, are accepted.
These limitations can be regarded as general, "unwritten" limitations, i.e.
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not originating from a constitutional provision. The method by which these
unconstitutional limitations are salvaged by the courts, reminds one of the
'reasonable application of the law' method discussed in Chapter 3.
However, as a result of a number cases a limitation can be observed: the
exercise of the right to freedom of religion may not be "made impossible",
which seems to indicate that at least an effective exercise of the right must
be possible (V#<?r «rife").

The case law with regard to Article 7 (1 ) and (3) of the Netherlands
Constitution is discussed in 6.2.2. This case law shows that the scope of
the rights contained in these provisions has hardly been delimited. The
notions examined are in a way already the result of the courts' delimitation
of the freedom of expression as laid down in the old Article 7 of the
Constitution prior to its revision. These notions have been preserved with
regard to the present Article 7(1) and have been partially adopted with
respect to section 3. They are rather vague, however, and are in need of
development. Only seldom does such development occur through the
courts.

Finally in 6.2.3, Article 9 (1) of the Netherlands Constitution is
discussed. In view of the fact that there are very few decided cases with
regard to Article 9 (1) -most cases concern Article 9 (2)-, it can be
concluded that Article 9 (1) does not impose on the authorities negative
obligations alone; also a positive obligation is imposed. The latter obliges
the authorities to offer persons wishing to exercise their freedom of
association or demonstration adequate police protection against the
intolerant behaviour of others. The boundary lies where the situation
cannot reasonably be kept under control even with adequate deployment
of police force. In that case, limitation of the right is allowed. Assessment
of the situation implies an assessment of the proportionality between the
aim, i.e. prevention of disorder, and the means to achieve the aim, i.e.
limitation of the right. Delimitation of the scope of the rights contained in
Article 9(1) has not occurred through case law, but can be found in legal
literature and parliamentary records.

The investigation in 6.1. and 6.2 is assessed in 6.3. It is established that
the case law with regard to Articles 6 (1), 7 (1) and (3) and Article 9 (1)
of the Netherlands Constitution shows a degree of consistency. The rights
contained in these articles can, for instance, be exercised by "all" and the
limitation clause in these provisions ("except for each person's
responsibility under the law") does not play a part in the delimitation of
the respective rights. This could mean that, prior to limiting a right, a
court will determine the scope of the right irrespective of its limitation
(and rightly so, in the author's view). However, other possibilities of
limitation have proved to influence the delimitation of the scope. One
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example of this is the practice discussed earlier, that in a number of cases
general limitations (although not expressly characterized as such) are
salvaged through the 'reasonable application of the law'-method.
Delimitation of the rights in Articles 6(1), 7(1) and (3) and Article 9(1)
of the Netherlands Constitution has not really taken place. The main
exception to this is with regard to the freedom of religion. As was shown
in 6.2.1.5, where religious expressions are concerned, blunt, unsubstan-
tiated and purposely incorrect and misleading expressions are not covered
by the freedom of religion guaranteed under Article 6(1) (see the Gcww
case). Other religious expressions do fall within the scope of the freedom
of religion, even where they conflict with what is generally accepted or are
offensive to a particular group of
persons. Here we find a limit for the applicability of Article 6 (1)
Constitution.

The conclusion drawn in 6.3.2 is that there are no significant differences
in the delimitation of the scope of the Articles 6(1), 7 (1) and (3) and 9(1)
Netherlands Constitution on the one hand and that of the scope of Article
1 of the same Constitution on the other. It could not be concluded that a
right for which no possibility of limitation has been provided (as in Article
1) is more precisely delimited than a right accompanied by a limitation
clause (as in the other provisions discussed).

In C/ia/?rer 7, an answer is offered to the central question formulated in
Chapter 1: How do courts establish the scope of human rights? The criteria
found in the preceding chapters for the delimitation of Articles 8(1) and
6(1) (first sentence) ECHR and Articles 1, 6 (1), 7 (1) and (3) and Article
9 (1) of the Netherlands Constitution can be subdivided into specific and
open criteria. For the most part, these criteria can be classified under
several categories of "basic criteria" from which in future more specific
criteria can be deduced in cases for which at present no standards exist.
These basic criteria are: the rule of law (7.2.1), the *?#<?/ «///<? of a human
right (7.2.2), proportionality (7.2.3), fair trial (7.2.4), non-discrimination
(7.2.5), the prohibition against abuse of right (7.2.6) and the (subjective)
choice of the party itself (7.2.7). In 7.3, several examples, presented in the
preceding chapters, of the relation between the establishment of the scope
of human rights and the limitation of those rights are discussed once more
in a systematic way. These examples show the validity of the first of the
proposition postulated in Chapter 1: 'There is a relation between
establishing the scope of human rights and restricting their exercise'. On
the basis of these examples, the author reviews the validity of the second
proposition: 'The relation between establishing the scope of human rights
and restricting their exercise causes tension between court practice with
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respect to establishing the scope of rights and restricting them on the one
hand and the legislators' reasoning underpinning the system of limitation
on the other'. The aim pursued by the framers of the European Convention
to exactly define the rights and possibilities of limitation (see Chapter 2)
i.e. clarity about the nature and the scope of the treaty obligations, is na
always achieved. This is the case, for instance, with regard to positive
obligations. As has been observed earlier, in practice, their delimitation is
interconnected with their limitation. An independent establishment of the
scope of positive obligations does not take place; the same holds true for
other cases in which the courts (particularly the Dutch courts) do no:
consider the question of delimitation and decide the case directly on the
basis of the possibilities of limitation. In 7.5.1, an effort is made to offer
a solution for the established tension between judicial practice and the
intentions of the framers of the Convention. For this purpose, reference is
made to the criterion of the Qf/tecftve/im of the right, which is applied with
respect to positive obligations deriving from the right of access to a coun
(Article 6 (1) ECHR). The scope of the positive obligations arising from
Article 8 ECHR can also be established on the basis of this criterion
Thus, the authorities, who possess a margin of appreciation in the deciding
the means to be used for the implementation of a positive obligation,
should at least take measures essential to the effective exercise of the right
invoked. If necessary, the positive obligation thus delimited could be
subsequently limited on the basis of Article 8 (2), insofar as the
requirements prescribed in that paragraph apply to positive obligations. In
7.4.2, the validity of the second proposition is proved also with respect to
judicial practice with regard to the constitutional human rights investigated,
that is insofar as this practice concerns general limitations and 'reasonable
interpretation' or 'reasonable application' of the law. One of the objectives
of the revision of the Netherlands Constitution was to precisely define the
rights and their restriction so that "well-defined safeguards" could be
offered. Judicial practice with respect to general limitations, 'reasonable
interpretation of the law' and 'reasonable application of the law' has failed
to offer such safeguards. One reason for this is that we are dealing with
general limitations imposed by lower authorities, which, although rejected
by the national legislator, have proved to be necessary because too rigid
requirements had been attached to the limitation possibilities provided. An
example is the requirement that limitations must originate in a specific act
of parliament. Furthermore, these general limitations are often salvaged by
means of the "escapes" of 'reasonable interpretation of the law' and
'reasonable application of the law', which thus seem to have lost their
exceptional character. Moreover, testing against the principle of
proportionality as has been prescribed by the national legislator for the
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purpose of these "escapes", is often ignored by the courts. In 7.5.2,
alternatives are proposed for court practice with respect to unwritten,
general limitations and other prohibited methods of limitation, in order to
remove the established tension with the national legislator's intentions with
regard to the Netherlands Constitution. One of the alternatives is to do
away with the requirement that limitations should originate in 5/>«"(/ir acts
of parliament and to introduce an explicit test against the requirement of
necessity serving as a code of conduct comparable to the test against the
requirement of 'necessity in a democratic society' within the meaning of
Articles 8 through 11 ECHR. The other alternative suggested by the author
is the introduction of an explicit test against the requirement of 'necessity'
serving as a code of conduct in case of 'reasonable application of the law'
together with the abolition of the method of 'reasonable interpretation of
the law'.




