
 

 

 

Reservations to UN-human rights treaties : ratify and
ruin?
Citation for published version (APA):

Lijnzaad, L. (1994). Reservations to UN-human rights treaties : ratify and ruin? [Doctoral Thesis,
Maastricht University]. Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/dis.19941216ll

Document status and date:
Published: 01/01/1994

DOI:
10.26481/dis.19941216ll

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19941216ll
https://doi.org/10.26481/dis.19941216ll
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/0e4ff28e-f6dc-44f3-93cf-ffcb0ffb3a45


3i 439

SUMMARY IN DUTCH (SAMENVATTING) : J,

Voorbehouden bij VN mensenrechtenverdragen: ratificeren en rulneren?

Dit boek stelt het maken van voorbehouden bij mensenrechtenverdragen, tot
stand gekomen binnen de Verenigde Naties, ter discussie. De vraag is hoe het
international recht reageert op het schijnbaar tegenstrijdige gedrag van staten,
die bij het ratificeren van een verdrag tegelijkertijd de gelding van een deel van
het verdrag uitsluiten. Ratificatie van een verdrag gaat gepaard met het
uitsluiten van de gelding van een of meer bepalingen voor de voorbehoudende
staat.
Voorbehouden treffen vaak vitale bepalingen, zoals de Arabische Republiek
Jemen die de gelding van grondrechten als godsdienstvrijheid, en het recht te
huwen uitsloot bij de ratificatie in 1989 van het Rassendiscriminatieverdrag.
Dat is op z'n minst raadselachtig gedrag, omdat het Rassendiscriminatieverdrag
beoogt mensenrechten zonder onderscheid naar ras te garanderen. Blijkbaar is
dat in Noord Jemen niet het geval. Een vergelijkbaar probleem doet zich voor
bij het voorbehoud van Bangladesh bij het Vrouwenverdrag, waarin deze staat
te kennen geeft het verdrag overeenkomstig het Islamitisch Sharia recht uit te
voeren. Dat leidt direct tot de vraag in hoeverre het verdrag vrouwen in
Bangladesh zal kunnen beschermen tegen vrouwendiscriminatie.
Dit zijn slechts twee voorbeelden die het probleem illustreren: het ratificeren
van een mensenrechtenverdrag suggereert een verbetering in de bescherming
van de rechten van burgers, maar vergaande voorbehouden doen daar aan af.
In gewoon Nederlands gezegd: kan dat zo maar? Daar gaat het hier om.
In dit boek komt het probleem van de voorbehouden op twee verschillende
manieren aan de orde. Allereerst wordt in de hoofdstukken twee en drie
gekeken naar de theoretische, technisch-juridische kant van de zaak. Daarna
volgt in de hoofdstukken vier tot en met zeven een analyse van de praktijk van
vier VN mensenrechtenverdragen.

//er //icorefwc/i frode/; dec/ // j i ja*

Het recht met betrekking tot voorbehouden
De oorsprong van het moderne recht met betrekking tot voorbehouden is te
vinden in het Advies van het Internationaal Cierechtshof over voorbehouden bij
het Genocide verdrag uit 1951. Aan het Hof werd de vraag voorgelegd of het
niet aanvaarden door de overige partijen van een voorbehoud van een ratifice-
rende staat er toe kon leiden dat die laatste staat in relatie tot sommige staten
partij bij het Genocide verdrag werd, maar niet in relatie tot de staten die
bezwaar hadden gemaakt tegen het voorbehoud. De uitspraak van het Hof
komt er op neer dat bij het beoordelen van de rechtmatigheid van een voorbe-
houd, en bij het overwegen van een bezwaar "doel en strekking" van het ver-
drag de maatstaf moeten zijn. Hoewel het Hof z'n antwoord op de vraag
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nadrukkelijk beperkt tot de Genocide Conventie, heeft deze uitspraak grote
gevolgen gehad.
"Doel en strekking" als maatstaf voor het maken van voorbehouden is sindsdien
gezien als de algemeen geldende regel. Zo is dat nooit bedoeld door het Hof
naar ik meen, en bovendien wordt daarmee over het hoofd gezien dat de
vanzelfsprekendheid van deze regel ook te danken is aan het heldere "doel en
strekking" van het Genocide verdrag. Dit verdrag bestrijdt een probleem, in de
latere mensenrechtenverdragen komt een groot aantal problemen aan de orde,
waardoor de onduidelijkheid van "doel en strekking" als onderscheidend
criterium spoedig zichtbaar wordt.

De regels met betrekking tot voorbehouden in het Verdragenverdrag worden
besproken*'. Artikel 2 lid 1 onder d geeft aan dat onder een voorbehoud
wordt verstaan "een eenzijdige verklaring, ongeacht haar bewoording of haar
benaming afgelegd door een Staat wanneer hij een verdrag ondertekent,
bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt of daartoe toetreedt, waarbij hij te kennen
geeft het rechtsgevolg van zekere bepalingen in hun toepassing met betrekking
tot deze Staat uit te sluiten of te wijzigen." Hieruit blijkt dat het beoogde
rechtsgevolg van een verklaring bepaalt of er sprake is van een voorbehoud,
ongeacht het etikct dat daaraan hangt. Met deze formulering is bedoeld de
onduidelijkheid rond de zogeheten interpretatieve verklaringen te weg te
nemen. In de praktijk wordt, onder het mom van interpretatie door verdrags-
partijen, een beperkende uitleg aan een verdrag te geven. Als de intentie van
zo'n verklaring is de reikwijdte van het verdrag te beperken, is er blijkens
artikel 2.1.d dus sprake van een voorbehoud. Omdat dergelijke verklaringen
geen voorbehouden heten is het andere staten evenwel vaak niet duidelijk dat
hierop eventueel door middel van een formed bezwaar zou moeten worden
gereageerd.
Het verdragenrecht kent drie verschillende regimes ten aanzien van voorbehou-
den waarvan artikel 19.c, bedoeld voor verdragen die zelf geen specifieke
bepalingen kennen, grote problemen oplevert. Artikel 19.c geeft de regel uit
het Genocide Advies weer dat voorbehouden niet mogen strijden met "doel en
strekking" van het verdrag. Dit is een regel die door verdragspartijen zelf
gchandhaafd moet worden. Daartoe geeft arlikel 20.5 staten de termijn van een
jaar om bezwaar te maken tegen een voorbehoud. Het maken van bezwaar
heeft in dit systeem slechts tot gevolg dat geen verdragsrelaties worden
aangegaan als dc bezwaar makende staat de wens daartoe uitdrukkelijk te
kennen geeft aldus artikel 20.4.b. Het geen-bericht-goed-bericht systeem in
artikel 20.5 stimuleert de universele gelding van verdragen door zo min
mogelijk beperkingen te verbinden aan de gebondenheid van de voorbehouden-
de staat. Nadeel is dat de regel dat een voorbehoud niet mag strijden met "doel
en strekking" van het verdrag door de verdragspartijen gehandhaafd moet

41. Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht, 23 mei 1969; Trb.1985,79.
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worden, wat niet direct een gedegen garantie is, temeer niet daar artikel 20.5
de stilzwijgende aanvaarding van voorbehouden als hoofdregel ziet.

Verder wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de "doel en strek-
king" regel. Daarbij komt de relatie met het beginsel van de goede trouw in
verdragsrelaties aan de orde en wordt de vraag gesteld hoe deze regel zich
verhoudt tot het principe er i/iyu/ia no/i onTur /us. Er wordt uitgebreid stil-
gestaan bij reciprociteit als drijvende kracht in het verdragenrecht, en de rol
die reciprociteit speelt bij voorbehouden. Tenslotte komen in dit hoofdstuk
vragen over de inter-temporele toepassing van het verdragenrecht aan de orde.

Voorbehouden bij mensenrechtenverdragen
Hoewel in dit boek de staten die voorbehouden maken doorgaans optreden in
de rol van snoodaard, wil dat niet zeggen dat voorbehouden onder alle omstan-
digheden verwerpelijk zijn. Bij voorbehouden is het afwijken van het verdrag
expliciet, en doorgaans rechtmatig. Staten die zonder voorbehouden ratificeren
maar het verdrag niet implementeren gedragen zich minstens even onjuist, al
zal dat minder zichtbaar zijn.
In dit derde hoofdstuk staat de vraag centraal hoe "doel en strekking" van een
mensenrechtenverdrag bepaald kan worden. Staten geven zelden aan wat de
kern is van het instrument dat tot stand gekomen is, en in dit hoofdstuk wordt
nagegaan hoe "doel en strekking" van een mensenrechtenverdrag te definieren.
Uitgangspunt is dat dit criterium een onderschcid tussen allc normen van het
verdrag en de kernbepalingen beoogd. Om die reden is een uitleg waarin "doel
en strekking" met de gehele normatieve inhoud van het verdrag wordt vereen-
zelvigd niet acceptabel, evenmin als de minimalistische lezing dat slechts de
regels van «« coge/is en bepalingen die tcvens in het Handvest van de Verenig-
de Naties te vinden zijn door de "doel en strekking" regel zullen worden
beschermd.
Bestudering van dit onderwerp leidt tot het voorstellen van een viertal invals-
hoeken die relevant zijn bij het maken van onderschcid tussen kernbepalingen
die op grond van de "doel en strekking" regel beschermd worden, en de overige
bepalingen waar dat niet voor geldt. Het belang van de codificatie van de
rechten van de mens kan mijns inziens worden gezien als een van de relevante
invalshoeken bij de bepaling van "doel en strekking". Dit betekent een beper-
king van het beroep op voorrang voor nationale wetgeving, en grenzen aan het
beperken van de supervisiemechanismen. Omdat het hier gaat om mensen-
rechtenbescherming op verdragsbasis, komt ook aan de verdragsvorm relevan-
tie toe: voorbehouden behoren essentiele regels van het verdragenrecht, zoals
de duidelijkheid van verdragsverplichtingen en de gelding van het verdrag op
alle niveaus in een bondsstaat, niet te ondermijnen. In relatie tot de inhoud van
een mensenrechtenverdrag wordt stil gestaan bij de betekenis van zogeheten
non-derogable rights en van het non-discriminatie beginsel als maatstaven ter
bepalingen van "doel en strekking". Als vierde punt komen de uitvoeringsmoda-
liteiten aan de orde, zoals het verschil tussen resultaatsverplichtingen en
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inspanningsverplichtingen, en de betekenis van /rovour prcf/wafo/ray bij een
dynamische rechtsgebied zoals de rechten van de mens dat zijn.
Na deze poging om "doel en strekking" van een mensenrechten verdrag te
schetsen wordt ingegaan op de mogelijkheden om op deze regel toe te zien.
Van belang voor de toezichthoudende comites is te beseffen dat "doel en
strekking" niet slechts een regel is geadresseerd aan staten die voorbehouden
maken, doch dat deze regel ook kan functioneren als een interpretatieregel.
Het komt er dan op neer dat staten verondersteld worden geen met "doel en
strekking strijdige voorbehouden te hebben gemaakt. Deze veronderstelling van
goede trouw houdt de mogelijkheid in een voorbehoud zeer restrictief uit te
leggen, doel-en-strekking conform te interpreteren. Deze uitleg van artikel 19.c
kan van groot praktisch belang zijn voor de toezichthoudende comites.

Ten onrechte wordt er in de literatuur weinig aandacht besteed aan de onder-
linge samenhang tussen de verschillende mensenrechtenverdragen. Het feit dat
deze verdragen vaak parallelle bepalingen bevatten, kan van groot belang zijn
bij het beperken van de reikwijdte van voorbehouden. Staten zijn dikwijls niet
bijzonder consistent in het maken van voorbehouden en beperken een recht in
het ene verdrag door middel van een voorbehoud, terwijl inhoudelijk dezelfde
bepaling in een ander verdrag niet geclausuleerd is. Voor de toezichthoudende
comites kan dit een uitgangspunt zijn voor een discussie met de voorbehouden-
de staat op basis van de veronderstelling dat staten coherente verdragsverplich-
tingen hebben. Dat betekent concreet dat een gewraakt voorbehoud, dat niet
overeenstemt met inhoudelijke overeenkomende verplichtingen onder een
ander verdrag, op basis van de regel dat aan de beste bescherming van de
rechten van de mens de voorrang toekomt, naar de achtergrond verdwijnt.
Verondersteld mag worden dat door een dergelijke aanpak door de comites
het negatieve effect van een aantal voorbehouden beperkt kan worden.

Bij de ontwikkeling van de rechten van de mens spcclt het streven naar
universele gelding een belangrijke rol. In het Advies over het Genocideverdrag
was de kwestie van universaliteit en integriteit ook aan de orde. Het gaat
hierbij om het idee dat het verstandig is voorbehouden te aanvaarden opdat de
kring van verdragspartijen zo groot mogelijk zal zijn en dus ook de reikwijdte
van de bescherming die een verdrag beoogt te bieden zo groot mogelijk zal
zijn; of juist anderzijds vast te houden aan het integrale verdrag en het hoge
niveau van bescherming daarin. Bij het benadrukken van universaliteit is de
beperking van de bescherming door middel van voorbehouden in zeker zin de
prijs voor de universele gelding van het verdrag.
Hoe juist het streven naar universele gelding van mensenrechtenverdragen op
zichzelf ook mag zijn, een blik op de getallen is onthullend. Het uitermate
liberale beleid met betrekking tot voorbehouden heeft er niet toe geleid dat de
vier verdragen waar de aandacht naar is uitgegaan ook inderdaad universeel
geratificeerd zijn. Het is, met ander woorden twijfelachtig of met inhoudelijke
concessies, inderdaad een grotere participatie bewerkstelligd wordt. „,. .>„.,„,„
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Ook wordt in dit hoofdstuk kort gekeken naar de regels en de praktijk met
betrekking tot voorbehouden bij twee regionale mensenrechten verdragen: het
Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens^ en het Inter-Amcrikaans
Verdrag voor de Rechten van de Mens^.
Binnen het kader van het EVRM wordt aandacht besteed aan de uitspraken in
de Temeltasch en Belilos zaken. Met name de uitspraak van de Commissie in
de Belilos zaak is mijns inziens van groot belang voor het beoordelen van het
rechtskarakter van interpretatieve verklaringen. In aanvulling op de dcfinitie in
artikel 2 lid 1 onder d Verdragenverdrag is de Commissie van oordeel dat in
het geval een staat zowel voorbehouden als interpretatieve verklaringen heeft
gemaakt, er in het algemeen van uit mag word en gegaan dat dit onderscheid
verbindend is. Deze uitspraak is in feite een herhaling van de regel dat niet ge-
interpreteerd behoeft te worden wat duidelijk is. Deze uitspraak kan een
aanknopingspunt zijn bij de schifting tussen de voorbehouden en interpretatieve
verklaringen waaraan (lang na hun formulering) door de betrokken staat het
karakter van een voorbehoud wordt toegedicht.
Twee Inter-Amerikaanse zaken met betrekking tot voorbehouden worden be-
sproken. De eerste zaak over de gevolgen van voorbehouden wijst op de
wenselijkheid de inwerkingtreding van een verdrag waarbij voorbehouden zijn
gemaakt, niet uit te stellen voor de voorbehoudende staat tot na het verstrijken
van de een-jaars termijn waarin bezwaren kunnen worden gemaakt, als het
betreffende voorbehoud compatibel is. De zaak over de doodstraf in Guate-
mala handelt over voorbehouden bij non-derogable rights. Interpretatie van de
bepaling getroffen door het voorbehoud leidt tot de vaststelling dat hel doel
van de bepaling de beperking van de doodstraf is, terwijl het voorbehoud de
doodstraf uitbreidt. De relevante bepaling is een non-derogable right, wat
volgens het Hof in principe betekent dat het voorbehoud strijdt met "doel en
strekking".

//ef o/idcrzoefc vo/i de /vaM/fc, dee/ ///
Hierna volgt een omvangrijk onderzoek naar de praktijk onder vier verschillen-
de mensenrechtenverdragen die in het kader van de Verenigde Naties tot stand
zijn gekomen: het Rassendiscriminatieverdrag, het Verdrag inzake Burger-
rechten en Politieke Rechten, het Vrouwenverdrag en het Folteringenverdrag.
De keus is op deze verdragen gevallen omdat het VN verdragen zijn en unN
versaliteit van de bescherming van de rechten van de mens het centrale
onderzoeksthema van de projectgroep mensenrechten van de Rijksuniversiteit
Limburg is. De vier verdragen zijn aan de hand van een standaard schema
geanalyseerd, wat een vergelijking mogelijk maakt. Een ander voordeel van
deze standarisering is dat praktijk onder het ene verdrag gebruikt zouden
kunnen worden onder het andere verdrag. Dit is overigens ook een van de
conclusies van dit proefschrift: er wordt door de toezichthoudende organen veel

42. Rome, 4 november 1950; Trb. 1951, 154.
43. San Jose. 22 november 1969.
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te weinig gebruik gemaakt van de ervaringen en ontwikkelingen tussen de
mensenrechtenverdragen onderling, terwijl dat juist voor wat betreft het
bestrijden van verstrekkende voorbehouden van groot belang zou kunnen zijn.

Voorbehouden bij het Rassendiscriminatieverdrag"
Het Rassendiscriminatieverdrag is het oudste verdrag dat in dit boek aan de
orde komt. In 1965 tot stand gekomen bevat het een bepaling met betrekking
tot voorbehouden: artikcl 20 bepaalt dat er geen voorbehouden gemaakt
mogen worden in strijd met "doel en strekking" van het verdrag. Aan de hand
van bezwaren van tweederde van de vcrdragspartijen die drie maanden de tijd
hebben om hun bezwaar te uiten, wordt deze incompatibiliteit vastgesteld. In
het geval tweederde van de verdragspartijen bezwaar maakt, kan de voorbehou-
dende staat het voorbehoud aanpassen dan wel intrekken, of besluiten in het
geheel geen partij worden.
Op het eerste gezicht is dit een bruikbare regel: het verdrag formuleert zelf
een regime dat van toepassing zal zijn op de voorbehouden. Bij nader beschou-
wing is het oordeel minder positief: de regel hanteert een relatief getalscrite-
rium en een tijdlimiet die beide het kritiekloos aanvaarden van voorbehouden
in de hand werken. De termijn van drie maanden lijkt vooral geschreven voor
imaginaire ministeries van Buitenlandse Zaken die alle prioriteit kunnen geven
aan een voorbehoud bij het Rassendiscriminatieverdrag. Zelfs de termijn van
een jaar uit artikel 20.5 Verdragenverdrag blijkt, ter vergelijking, in de praktijk
regelmatig overschrcden te worden. Belangrijker is dat de tweederde meerder-
heid een relatief criterium is: het absolute aantal staten dat bezwaar moet
maken opdat incompatibiliteit wordt vastgesteld neemt toe naarmate het aantal
verdragspartijen groeit. Gezien de geringe animo die er in het algemeen
bestaat om bezwaar te maken leidt dit tot de slotsom dat de procedure van
artikel 20 in de praktijk weinig kan betekenen. En inderdaad bleek dit nog
onlangs het geval met een verstrekkend voorbehoud van Jemen, dat bij gebrek
aan voldoende bezwaren verondersteld moet worden compatibel te zijn.

Voorbehouden bij het Verdrag inzake Rurgerrechten en Politieke Rechten***'f»fc
Dit algemene mensenrechtenverdrag kent geen specifieke bepaling met
betrekking tot voorbehouden. Het (eerste) Facultatieve Protocol met betrek-
king tot het individueel klachtrecht evenmin. Daarom zal de regeling van
artikel 19.c Verdragenverdrag van toepassing zijn. Gesuggereerd wordt dat
deze regel met name non-derogable rights en het non-discriminatiebeginsel zal
beschermen. Ook het uitgangspunt dat het verdrag in de nationale rechtsorde
geimplementeerd moet worden mag tot "doel en strekking" gerekend worden.
Het tweede Facultatieve Protocol ter uitbanning van de doodstraf kent in
artikel 2 een bepaling over voorbehouden, waardoor ten aanzien van dit

44. Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie,
7 maart 1966; Trb.1967, 48.

45. Internationaal Verdrag inzake Burgerrechtcn en Politieke Rechlen, 19 december 1966; '•*
Trb.1978. 177.
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Protocol artikel 19.b Verdragenverdrag van toepassing is. Waarschijnlijk
onbewust zegt artikel 6.2, dat eerst stelt dat artikel 1.1 van het tweede Protocol
een non-derogable right is, tegelijkertijd dat voorbehouden toelaatbaar zijn. Dit
betekent dat in dit geval een voorbehoud bij een non-derogable right mogelijk
is, wat onwenselijk geacht moet worden.
Van het individueel klachtrecht onder het facultatieve Protocol is uitgebreid
gebruik gemaakt. In dat verband kwamcn voorbehouden en ook interpretatieve
verklaringen aan de orde. Een analyse van de zaken waarin het Mensenrecht-
encomite zich over voorbehouden boog, wijst uit dat teveel wordt uitgegaan van
de visie van de voorbehoudende staat met voorbijgaan aan dc mogelijkheid dat
het comite zelf een oordeel velt over het rechtsgevolg van een bepaalde
verklaring. Met name in de Bretonsc zaken geeft het comite blijk van een
gebrekkig inzicht in het verdragenrecht en de Belilos jurisprudentie. Bepleit
wordt een helder onderscheid te maken tussen welke vragen in de ontvanke-
lijksfase, en welke vragen bij de inhoudelijke bespreking aan de orde moeten
komen. Concreet betekent dat de suggestie dat het Mensenrechtencomitd
nauwkeuriger zou moeten handelen in gevallen waarin voorbehouden aan de
orde zijn. In de ontvankelijkheidsfase zouden slechts duidelijke voorbehouden
tot niet-ontvankelijk verklaring kunnen leiden. Voorbehouden met een onduide-
lijke reikwijdte (naar tijd, persoon of inhoud) behoren in de volgende fase aan
de orde te komen. Interpretatieve verklaringen kunnen in geval er door
dezelfde staat tevens voorbehouden zijn gemaakt (een Belilos situatie) evenmin
tot niet-ontvankelijkheid leiden.

Voorbehouden bij het Vrouwenverdrag**
Bezorgdheid over de verstrekkcnde gevolgen van voorbehouden bij het Vrou-
wenverdrag heeft aan de basis van dit proefschrift gelegen. Het in 1982 tot
stand gekomen verdrag trad betrekkelijk snel in werking, en een indrukwek-
kend aantal staten ratificeerde. Het aantal voorbehouden is even indruk-
wekkend, sterker nog het lijkt alsof er weinig overblijft van het beschermings-
bereik van het verdrag als de inhoud van de voorbehouden in ogenschouw
wordt genomen.
Het meest in het oog springende probleem zijn de voorbehouden die verwijzen
naar de voorrang van Islamitische Sharia recht. Drie mogelijke juridische
argumentaties worden aangevoerd om een antwoord te geven op deze verstrek-
kende voorbehouden: een verwijzing naar de regel /wefo Jimf senwida en het
contractsbegrip in het Islamitisch recht; het verbod om met een beroep op
nationaal recht voorbij te gaan aan internationaal recht; en het probleem van
de botsende grondrechten, in dit geval de vrijheid van godsdienst en cultuur in
conflict met het recht op vrijwaring van vrouwendiscriminatie.
Het grote aantal verstrekkende voorbehouden heeft in de literatuur tot
discussie geleid over de wijze waarop dit probleem opgelost zou moeten

'•'. -'it-" s i- '. i W'fsTv-J

46. Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen, New
York 18 december 1979; Trb.1991,134.
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worden. Het is, indachtig het Verdragenverdrag, niet aan het comite zich uit te
spreken over de compatibiliteit. Op verzoek van verdragspartijen heeft de
Secretaris Generaal de visies van staten over het probleem van de voorbehou-
den geinventariseerd. Het onderwerp heeft een tijdje op de agenda van de
bijeenkomst van de verdragspartijen gestaan, wat weinig opleverde. De ge-
dachte de vraag over de compatibiliteit voor te leggen aan het Internationaal
Gerechtshof moet als gevaarlijk van de hand gewezen worden. Bepleit wordt
dat het comite het verbod in strijd met "doel en strekking" te handelen opvat
als interpretatieregel wat tot een restrictieve uitleg van vergaande voorbehou-
den moet leiden. Ook moet het comite zich meer bewust zijn van de moge-
lijkheid terug te grijpen op eerdere discussies met verdragspartijen, en aldus
benadrukken dat de toezegging voorbchouden in te zullen trekken verplichtin-
gen schept.

Voorbehouden bij het Folteringenverdrag^ •
Van de bestudeerde verdragen is het Folteringenverdrag het meest recent in
werking getreden. Met het Oostduitse voorbehoud ten aanzicn van de financie-
ring van de supervisiemethoden, kwam een aantal problemen van groot theore-
tisch belang aan het licht. Door de beperking van de betalingsverplichting in de
vorm van een voorbehoud, rees de vraagt of dit niet tegelijkertijd tot een
uitbreiding van de vcrplichtingen voor de overige verdragspartijen zou leiden,
wat niet alleen ongewenst is maar theoretisch ook onmogelijk is. Het Oost-
duitse financieringsvoorbehoud was een opmerkelijk voorbeeld van een van de
weinige gevallen waarin de verdragsverplichtingen onder een mensenrechten-
verdrag in elkaar grijpen in tegenstelling tot de doorgaans afwezige materiele
reciprociteit.
Het Oostduitse voorbehoud, maar ook een verstrekkend Chileens voorbehoud
leidden tot ongekend veel bezwaren, wat aangeeft dat bezwaren nog niet een
definitief vergeten instrument van het verdragenrecht zijn.

Het herstellen van de rulnes
In het slothoofdstuk wordt aangegeven hoe om te gaan met de voorbehouden
opdat die een beperkt negatief effect hebben. Allereerst wordt teruggeblikt op
een aantal essentiele vragen. Zo komen opnieuw de kwestie van de univer-
saliteit, en het feit dat voorbehouden niet onder alle omstandigheden verwerpe-
lijk zijn aan de orde.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat een belangrijke oorzaak van het probleem
ligt in de gebrekkige correlatie tussen het verdragenrecht en de mensenrechten.
Beide rechtsgebieden functioneren op basis van verschillende normatieve
systemen, en ook de mechanismen die naleving stimuleren zijn fundamenteel

47. Verdrag tegen Foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing, 10 december 1984; Trb.1985,69. ,.-,».,,,-;i ,*,-. i ,;T,I.OTJ!. « ,>u. r
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verschillend. Eigen belang als essentiele stimulans voor de handhaving van de
"doel en strekking" regel door verdragspartijen ontbreekt vaak bij mensen-
rechtenverdragen waar de voorbehouden vooral de burgers in de voorbehou-
dende staat zullcn treffen. Niet alleen is het maken van bezwaar daardoor
minder opportuun, ook de praktische betekenis van een bezwaar, zelfs als dat
wederzijdse gebondheid uit zou sluiten, is gering.
Ook de aansluiting tussen het dynamische rechtsgebied van de rechten van de
mens, in dit verband met name de interpretaties, Algemene Commentaren en
uitspraken in de individuele klachtenprocedures, en het statische verdragen-
recht is problematisch. Onlangs kwam dat duidelijk naar voren bij de ratificatie
van het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten door Zwitserland
en de Verenigde Staten, die door middel van voorbehouden het OC^H/J van het
verdrag beogen uit te sluiten. Dit leidt tot puzzels die vooral aantonen dat het
verdragenrecht een verlegenheidsoplossing is ter verwerkelijking van de rechten
van de mens.
Terugkijkend op de Genocide zaak valt op hoe zeer het minderheidsadvies van
de vier rechters de toekomstige problemen met het vaststellen van "doel en
strekking" juist heeft voorzien. Mijn indruk is dat de relatief simpele vraag in
de Genocide zaak, en het ingenieuze antwoord van het Hof daarop, lange tijd
hebben verhuld dat het "doel en strekking" criterium even vanzelfsprekend als
vaag is. Het geeft in elk geval niet het antwoord op de actuele vragen.

Ten aanzien van de beide hoofdrolspelers staten en toezichthoudende comitds
moet gesteld worden dat deze beide een verantwoordelijkheid hebben voor het
beperken van de ondermijnende gevolgen van voorbehouden. De bevoegdheden
van staten berust op het verdragenrecht, en het is aan diezelfde staten om
deugdelijk voorbehoudsclausules op te nemen. Er van uitgaande dat artikel 19.c
een regeling is voor die gevallen waarin verdragspartijen niet zelf voorzien in
een regeling, is het duidelijk dat een heldere bepaling in het verdrag zelf de
voorkeur verdient. Aan het slot van dit boek wordt een bepaling geformuleerd
voor toekomstige mensenrechtenverdragen, die er van uit gaat dat voorbehoud-
en in principe tijdelijke uitzonderingen op de gelding van het verdrag zijn.
Door de gelding van het voorbehoud in de tijd te begrenzen tenzij een staat
uitdrukkelijk voortdurende gelding voor een vervolg periode wenst, kan wellicht
een afname van het aantal voorbehouden bereikt worden.
Ten aanzien van de rol van toezichthoudende comites is duidelijk dat zij veel
meer zouden kunnen doen dan tot nu toe gebeurt. Door het verbeteren van de
continuiteit in de rapportageprocedure kan voortgebouwd worden op eerder
toezeggingen van staten. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de opmerkingen
van de vertegenwoordiger van de staat verplichtend zijn, en aan de staat
toegerekend kunnen worden. Ook het onderwerp van de parallelle verplichtin-
gen onder de verschillende verdragen zou krachtdadiger ter hand moeten
worden genomen. Een overzicht van de verplichtingen en de gemaakte voorbe-
houden kan op eenvoudige wijze als geheugensteun voor de toezichthoudende
comites functioneren. Ook het gebruik van de "doel en strekking" regel als
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interpretatieregel bij het bepalen van de reikwijdte van voorbehouden kan in
principe een positief effect hebben.'

j

Hoewel het uitgangspunt van dit onderzoek een sombere kijk op de mogelijk-
heden ter beperking van de voorbehouden binnen het verdragenrecht was, kom
ik tot de conclusie dat er methoden en strategieen bestaan die binnen de
grenzen van het geldende recht het ondermijnende effect van voorbehouden
kunnen beperken. Wat mij betreft valt er genoeg te doen.
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