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PROCEDUREVERLOOP

Op 18 januari en op 15 maart 2001 deelde de Voorzitter van het Parlement mede dat de 
Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken toestemming was 
verleend tot opstelling van een initiatiefverslag, overeenkomstig artikel 163 van het Reglement, 
over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2001).

Op 13 december 2001 maakte de Voorzitter van het Parlement bekend dat de Commissie 
verzoekschriften was aangewezen als medeadviserende commissie.

Op 14 maart 2002 maakte de Voorzitter van het Parlement bekend dat de Commissie rechten van 
de vrouw en gelijke kansen was aangewezen als medeadviserende commissie. Op 24 april 2002 
maakte de Voorzitter van het Parlement bekend dat de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken eveneens was aangewezen als medeadviserende commissie.

De Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken benoemde op 
haar vergadering van 11 juli 2001 Joke Swiebel tot rapporteur.

Op haar vergadering van 18 januari 2001 besloot de commissie de volgende resoluties in haar 
verslag op te nemen:

- B5-0677/2001 van Cristiana Muscardini over officiële lijsten van vertalers ten behoeve van de 
recherche in de lidstaten; verwezen op 13 december 2001; ten principale: Commissie vrijheden 
en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken ;

- B5-0678/2001 van Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Roberto Felice Bigliardo, Sergio 
Berlato, Antonio Mussa over het verlenen van urgente elementaire gezondheidszorg aan 
burgers uit derde landen die in de Unie verblijven; verwezen op 16 januari 2002; ten 
principale: Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken; 
voor advies: Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken en Commissie Milieubeheer, 
Volksgezondheid en Consumentenbeleid.

De commissie behandelde het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 4 en 20 februari, 
12 september, 3 oktober en 3 december 2002.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met 25 stemmen voor en 20 tegen bij 2 onthoudingen 
haar goedkeuring aan de ontwerpresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Jorge Salvador Hernández Mollar (voorzitter), Lousewies van 
der Laan (ondervoorzitter), Joke Swiebel (rapporteur), Roberta Angelilli, Mario Borghezio, 
Alima Boumediene-Thiery, Giuseppe Brienza, Marco Cappato (verving Frank Vanhecke), 
Michael Cashman, Chantal Cauquil (verving Giuseppe Di Lello Finuoli overeenkomstig artikel 
153, lid 2 van het Reglement), Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Richard Corbett (verving 
Gerhard Schmid overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Thierry Cornillet, Brian 
Crowley (verving Niall Andrews overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Gérard 
M.J. Deprez, Rosa M. Díez González (verving Martine Roure), Marianne Eriksson (verving Ilka 
Schröder overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Anne-Karin Glase (verving 
Christian Ulrik von Boetticher overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Ewa 
Hedkvist Petersen (verving Martin Schulz), Pierre Jonckheer, Anna Karamanou (verving 
Adeline Hazan), Heinz Kindermann (verving Ozan Ceyhun overeenkomstig artikel 153, lid 2 
van het Reglement), Timothy Kirkhope, Ole Krarup, Alain Krivine (verving Fodé Sylla), Manuel 
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Medina Ortega (verving Walter Veltroni), Emilia Franziska Müller (verving Bernd Posselt 
overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Pasqualina Napoletano (verving Elena 
Ornella Paciotti overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Hartmut Nassauer, Bill 
Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Neil Parish (verving Mary Elizabeth Banotti 
overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Paolo Pastorelli (verving The Lord 
Bethell), Hubert Pirker, José Ribeiro e Castro, Heide Rühle, Francesco Rutelli, Amalia Sartori 
(verving Antonio Tajani overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Olle Schmidt 
(verving Baroness Sarah Ludford), Patsy Sörensen, Sérgio Sousa Pinto, Anna Terrón i Cusí, 
Maurizio Turco, Elena Valenciano Martínez-Orozco (verving Margot Keßler overeenkomstig 
artikel 153, lid 2 van het Reglement), Ieke van den Burg (verving Carmen Cerdeira Morterero 
overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Sabine Zissener (verving Eva Klamt 
overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement).

De adviezen van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen, de Commissie 
verzoekschriften en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken zijn bij dit verslag 
gevoegd. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid heeft op 
19 februari 2002 besloten geen advies uit te brengen

Het verslag werd ingediend op 13 december 2002.
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ONTWERPRESOLUTIE

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de grondrechten in de Europese 
Unie 2001 (2001/2014(INI))

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar de ontwerpresoluties, ingediend door:

a) Cristiana Muscardini over officiële lijsten van vertalers ten behoeve van de recherche in de 
lidstaten (B5-0677/2001);
b) Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Roberto Felice Bigliardo, Sergio Berlato en 
Antonio Mussa over het verlenen van urgente elementaire gezondheidszorg aan burgers uit 
derde landen die in de Unie verblijven (B5-0678/2001),

- onder verwijzing naar zijn eerdere jaarverslagen over de situatie van de mensenrechten in de 
Europese Unie, en met name zijn resolutie van 5 juli 20011, die de aanzet gaf tot een nieuwe 
benadering, alsmede het EU-Handvest van de grondrechten als referentiekader van die 
benadering,

- gelet op de artikelen 6 en 7 van het EU-Verdrag,

- gelet op het derde jaarverslag van de Europese Unie over de rechten van de mens in 2001, 
uitgebracht op 8 oktober 20012 door de Raad Algemene Zaken,

- gelet op de bevindingen van het Europees Waarnemingscentrum tegen racisme en 
vreemdelingenhaat (EUMC) en de diverse resoluties van het Europees Parlement over dit 
onderwerp, met name de resolutie over "het standpunt van de Europese Unie op de 
Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee 
verbonden vormen van intolerantie",

- gelet op de uitspraken van het Europees Hof van Justitie en van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens,

- gelet op de internationale Verdragen terzake en in het bijzonder op de in 2001 gepubliceerde 
bevindingen van de toezichtscomités van de belangrijkste Verdragen van de Verenigde 
Naties en de Raad van Europa3,

- gelet op de rapportages van internationale en Europese NGO's die zich bezighouden met de 
mensenrechten,

– gezien de verslagen over de landen van de Unie die in 2001 zijn aangenomen door de 

1 PB C 65E van 14.3.2002, blz. 177-350.
2 http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/r10103.htm.
3 VN:CAT (Committee against Torture), CCPR (Human Rights Committee), CEDAW (Committee on the 

Elimination of Discrimination Against Women), CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination), 
CESCR (Committee on Economic, Cultural and Social Rights); CRC (Committee on the Rights of the Child); 
Raad van Europa : CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment), ECRI (European Commission against Racism and Intolerance), ECSR (European Committee for 
Social Rights).
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Europese commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid van de Raad van Europa1,

- gezien de openbare hoorzitting van het Europees Parlement op 17 april 2002 over de 
eerbieding van de grondrechten in de Europese Unie,

- gelet op artikel 163 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en 
binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen en de Commissie verzoekschriften 
(A5-0451/2002),

Inleiding

1. wijst erop dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie een samenvatting 
vormt van de fundamentele waarden waarop de Unie is gebaseerd en waaraan ook wordt 
gerefereerd in de artikelen 6, lid 2, 7 en 29 van het EU-Verdrag over de totstandbrenging 
van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid;

2. meent dat, nu het Handvest eenmaal bestaat, het de taak van de EU–instellingen is de 
initiatieven te nemen die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak toe te zien op 
naleving van de grondrechten in de lidstaten, de verplichtingen in overweging nemend die 
zijn aangegaan met de ondertekening van het Verdrag van Nice op 27 februari 2001 inzake 
met name artikel 7, nieuw lid 1 EU;

3. is van mening dat het een kerntaak van het Europees Parlement is om te verifiëren of de 
grondrechten worden geëerbiedigd zowel - op grond van artikel 58 van het Reglement door 
de instellingen en organen van de Unie als door de lidstaten, overeenkomstig de Verdragen 
en artikel 108 van het Reglement;

4. meent dat het jaarlijkse rapport van het Europees Parlement over de toestand van de 
mensenrechten binnen de Europese Unie aan betekenis zou kunnen winnen door  betere 
afstemming en samenhang met de externe mensenrechtenactiviteiten van het EP en door 
versterking van de controlerende functie van het EP ten opzichte van de Commissie en de 
Raad; dringt erop aan dat het jaarlijks rapport ieder jaar uiterlijk tijdens de vergaderperiode 
van juli wordt aangenomen;

5. beveelt aan het verslag over de naleving van de grondrechten in de EU op te nemen in de 
waarschuwingsprocedure overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van het EU–Verdrag door de 
commissie ten principale de permanente opdracht te geven naleving van het Handvest te 
volgen, en erop toe te zien dat de andere betrokken commissies met deze commissie 
samenwerken en haar gedurende het jaar alle gegevens ter beschikking stellen;

6. meent dat het meer in het bijzonder de taak van het Europees Parlement is, krachtens zijn 
taak uit hoofde van artikel 7, lid 1 (nieuw) van het Verdrag van Nice, en van zijn bevoegde 
commissie om, in samenwerking met de nationale parlementen en de parlementen van de 
kandidaat-lidstaten, toe te zien op de eerbiediging van de in de hoofdstukken van het 
Handvest opgesomde rechten door zowel de Europese instellingen als de lidstaten;

1 http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/4-Publications/1- Ecri's_Publications/ECRI_Publications.asp 
P440_4915.
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7. is verheugd dat de Commissie op 16 oktober 2002 het Netwerk van deskundigen inzake 
grondrechten heeft geïnstalleerd en verzoekt de Commissie het rapport van het netwerk over 
de mensenrechtensituatie in de EU en de lidstaten, op basis van multidisciplinair materiaal, 
voor te leggen aan de Raad en aan het Parlement; zo zou het Parlement een evaluatie worden 
gepresenteerd van de tenuitvoerlegging van elk van de in het Handvest neergelegde rechten, 
met inachtneming van ontwikkelingen in nationale wetgevingen, de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie in Luxemburg en het Europees Hof voor de rechten van de mens in 
Straatsburg, en eventuele belangrijke jurisprudentie en uitspraken van de constitutionele 
rechtbanken van de lidstaten;

8. meent dat de Commissie het voorstel voor een EU Human Rights Monitoring Agency op 
onvoldoende onderbouwde gronden heeft afgewezen; wenst dit voorstel op de agenda te 
houden en verzoekt de Commissie na te gaan hoe het Netwerk van 
Mensenrechtendeskundigen zich tot een dergelijk waarnemingscentrum zou kunnen 
ontwikkelen;

9. verwelkomt het besluit van de Commissie (SEC (2001) 380/3 van 13 maart 2001) om 
wetgevingsvoorstellen en andere besluiten voortaan vooraf te toetsen aan hun 
verenigbaarheid met het Handvest van de Grondrechten en zulks in een speciale clausule 
vast te leggen; verzoekt de Commissie het Parlement een overzicht te verstrekken hoeveel 
van zijn ontwerpwetgevingsvoorstellen en andere besluiten inmiddels een dergelijke 
clausule bevatten en welke percentage deze uitmaken van het totaal aantal besluiten;

10. verzoekt de Conventie over de toekomst van Europa nogmaals om het Handvest van de 
grondrechten op te nemen in het ontwerp voor een grondwet van de Unie;

11. verwelkomt het voornemen van de Raad om het interne en het externe mensenrechtenbeleid 
van de EU beter op elkaar af te stemmen en de ontwikkeling van middelen en praktijken 
daartoe te onderzoeken (Raad Algemene Zaken van 25 juni 2001), maar is bezorgd dat 
concretisering tot nu toe niet zichtbaar is geworden; verzoekt de Raad het Parlement voor 
1 juli 2003 hierover te informeren;

12. dringt er bij de bevoegde organen van het Europees Parlement op aan met spoed praktische 
verbeteringen te realiseren wat betreft de samenwerking en onderlinge afstemming tussen de 
parlementaire commissies die zich met de mensenrechtenproblematiek buiten respectievelijk 
binnen de Europese Unie bezighouden, met name om duidelijkheid te krijgen over de vraag 
welke commissie verantwoordelijk is voor de mensenrechten in de kandidaat-lidstaten;

13. dringt er bij Commissie en Raad op aan de jaarlijkse fora over de mensenrechten en de 
rechten van de burger (die beogen de dialoog met de NGO's meer continuïteit te geven) niet 
te beperken tot mensenrechtenkwesties die buiten de EU spelen, doch ook kwesties die 
binnen de EU spelen te behandelen en daarbij dwarsdoorsnijdende thema's aan bod te laten 
komen; verzoekt de bevoegde organen van het Europees Parlement na te gaan hoe zijn 
betrokkenheid bij (de voorbereiding van) deze bijeenkomsten kan worden vergroot, om te 
zorgen voor werkelijk verhoogde effectiviteit;

14. roept alle lidstaten op hun achterstanden in het nakomen van hun verplichtingen tot het 
rapporteren over de uitvoering van de VN- mensenrechtenverdragen1 aan de desbetreffende 

1 CAT (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), CCPR 
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toezichtscomités (monitoring bodies) van de Verenigde Naties in te halen; verzoekt de Raad 
en de Conventie inzake de toekomst van Europa bij de beleidsvorming inzake een Europees 
mensenrechtenbeleid groter gewicht te geven aan de verplichtingen van de lidstaten tot 
naleving van de VN-mensenrechtenverdragen;

15. roept eveneens de lidstaten op - voorzover zij dit nog niet gedaan hebben- hun achterstanden 
in de rapportageverplichtingen aan de betreffende commissies van de Raad van Europa in te 
halen;

16. wijst er nogmaals op dat de democratie gebaseerd is op volledige eerbiediging van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden, op volledige uitvoering van de beginselen der 
wettigheid en op de rechtstaat; verzoekt de lidstaten en instellingen van de EU dan ook hun 
volledige naleving van de bepalingen van de internationale verdragen inzake de 
mensenrechten, met name het EVRM en de protocollen daarbij, te verbeteren in combinatie 
met hun respectieve grondwetten en wetten;

Hoofdstuk 1: Waardigheid

Recht op leven

17. verwelkomt het feit dat Ierland de doodstraf uit de grondwet heeft geschrapt, maar verzoekt 
Griekenland de doodstraf volledig af te schaffen om te voldoen aan de 
mensenrechtenverplichtingen van een EU-lidstaat;

18. beveelt aan dat België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg het VN-
Verdrag ter Voorkoming van terroristische bomaanslagen en dat België, Duitsland, Finland, 
Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal het VN-Verdrag betreffende het 
tegengaan van de financiering van het terrorisme ratificeren;

19. onderstreept nogmaals dat het terrorisme, in welke vorm dan ook en ongeacht de vraag of 
het nu binnen of buiten de grenzen van de Unie is ontstaan of actief is, onvoorwaardelijk 
verworpen en volstrekt veroordeeld moet worden, omdat het een ontkenning vormt van het 
meest fundamentele recht van de mens, het recht op leven,

- onderstreept dat alle ideologieën legitiem zijn mits zij langs democratische wegen worden 
beleden en veroordeelt terroristische organisaties die mensen bedreigen en vermoorden 
omdat zij in een politiek ambt zijn gekozen en/of actief zijn in bepaalde politieke 
groeperingen,

- wijst erop dat het terrorisme onherstelbare schade en groot lijden toebrengt aan de 
slachtoffers en hun familieleden en verwelkomt derhalve, en verlangt zelfs maatregelen die 
rekening houden met de bijzondere omstandigheden van deze personen,

- bevestigt dat het beleid tot voorkoming en bestrijding van terrorisme in eerste instantie 
gericht moet zijn op het behoud en de versterking van de rechtsstaat en de democratie, daar 
het terrorisme de destabilisatie van de rechtsstaat nastreeft,

(International Covenant on Civil and Political Rights), CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women), CERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination), CESCR (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights), CRC (Convention 
on the Rights of the Child).
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- spreekt opnieuw zijn steun uit voor maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
terrorisme en wijst erop dat deze binnen de afgebakende grenzen van de rechtsstaat 
genomen moeten worden met volledige eerbiediging van de mensenrechten en openbare 
vrijheden,

- onderschrijft volledig de "Guidelines on human rights and the fight against terrorism" 
aanvaard door het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 11 juli 2002.

- spreekt zijn bezorgdheid uit over de reeds gebleken nadelige effecten op de grondrechten 
van de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van terrorisme,

- doet een beroep op de lidstaten om bij het tegengaan van terrorisme de grondrechten serieus 
in aanmerking te blijven nemen en elke inperking hiervan te voorkomen,

- beveelt aan dat de lidstaten een tijdelijke bepaling in hun specifieke wetgeving voor 
terrorismebestrijding opnemen, volgens welke na een redelijke termijn een evaluatie en/of 
herziening moet worden uitgevoerd;

- en dringt er bij de Commissie en de Raad op aan om in 2003 een overzicht op te stellen van 
de maatregelen die de lidstaten na 11 september 2001 hebben genomen, en dit overzicht - 
vergezeld van een expliciete toetsing op hun mogelijke strijdigheid met de grondrechten - 
aan het Parlement te zenden;

Verbod van foltering en onmenselijke behandeling

20. wijst erop dat artikel 4 van het Handvest van de grondrechten luidt "niemand mag worden 
onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 
bestraffingen" en eist dat aan deze bepaling in alle lidstaten strikt de hand wordt gehouden,

- constateert met bezorgdheid dat reeds jarenlang in vrijwel alle EU-lidstaten misdragingen 
van politie en andere ordehandhavers en wantoestanden op politiebureaus en in 
gevangenissen een steeds terugkerend thema van mensenrechtenrapportages zijn,

- meent dat de lidstaten hun beleidsinspanningen op dit terrein dienen te intensiveren, met 
name door 

 functionarissen van politie en andere ordehandhavingsdiensten, alsmede 
gevangenispersoneel beter op te leiden; 

 beste praktijken tussen de lidstaten uit te wisselen, gedachtewisselingen tussen Europese 
partners te bevorderen en uitwisselingen van gevangenispersoneel uit lidstaten mogelijk te 
maken;

 gevangenisfaciliteiten aan te passen aan de eisen van de moderne tijd, met voldoende 
mogelijkheden tot het verkrijgen van medische en juridische hulp, 

 bijzondere aandacht te schenken aan kwetsbare gevangenen, vooral vrouwen, onder welke 
groep gevallen van seksueel misbruik en intimidatie zijn geconstateerd;

 het recht op privé- en familieleven niet langer tot het strikte minimum te beperken, maar de 
voorwaarden te scheppen die noodzakelijk zijn om de privacy te eerbiedigen;

 alternatieve straffen in de vorm van dienstverlening aan de gemeenschap op te leggen om 
de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan
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 systemen van administratieve en/of geldstraffen te bevorderen voor minder ernstige 
vergrijpen, en vervangende straffen te stimuleren, zoals dienstverlening aan de 
gemeenschap, waar mogelijk open of halfopen gevangenisregimes te ontwikkelen en te 
voorzien in voorwaardelijk verlof;

 specifieke reclasseringsprogramma's te creëren om gedetineerden te reïntegreren in de 
burgermaatschappij;

 een onafhankelijk orgaan in te stellen dat onderzoek kan doen naar inbreuken op de 
mensenrechten en oplossingen kan aandragen voor verbeteringen;

 zorg te dragen voor de beschikbaarheid van voldoende deskundig personeel in 
opvangcentra voor asielzoekers; en door

 detentie zo veel mogelijk te beperken, ook in het kader van de uitzettingsprocedure en 
volstrekt te voorkomen dat kinderen in verzekerde bewaring worden gesteld, behalve in 
absolute uitzonderingsgevallen;

- neemt met verontrusting kennis van het rapport van Amnesty International, getiteld "Greece: 
Ill-treatment, shootings and impunity" (over ongestrafte mishandeling en wapenmisbruik 
door de politie) en onderschrijft de stelling dat ernstige schendingen van de mensenrechten 
in één lidstaat niet slechts onder verantwoordelijkheid van het land in kwestie vallen, maar 
eveneens aanleiding zouden moeten zijn tot terechte verontrusting in de EU als geheel,

- meent dat de langdurigheid en de ernst van deze problematiek de kern raakt van de 
waardengemeenschap die de Europese Unie wil zijn, maar constateert dat de huidige EU-
Verdragen weinig beleidsruimte bieden,

- beveelt aan dat de Conventie inzake de toekomst van Europa de mogelijkheden verkent om 
tot effectievere regelgeving en beleidsvorming op EU-niveau te komen;

Verbod van slavernij en dwangarbeid

21.- beveelt aan dat Oostenrijk, België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk het 
VN-Verdrag inzake internationale georganiseerde criminaliteit en het bijbehorende Protocol 
inzake mensensmokkel ratificeren,

- beveelt aan dat Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, 
Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk het VN-Protocol inzake de inzet van kinderen 
in gewapende conflicten ratificeren;

22. verwelkomt de aanneming in juli door de Raad van voorstel van de Commissie1 voor een 
kaderbesluit inzake de bestrijding van mensenhandel en verzoekt de lidstaten onverwijld het 
kaderbesluit om te zetten in nationale wetgeving en zodra het EP advies heeft uitgebracht 
hun goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een richtlijn over de verstrekking van een 
kortlopende verblijfsvergunning aan slachtoffers van mensenhandel;

23. roept de lidstaten, en in het bijzonder Griekenland, op een evenwichtig beleid ter 
voorkoming en bestrijding van alle vormen van mensenhandel en in het bijzonder 
vrouwenhandel te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen, waarin naast vervolging van de 
daders ook bescherming en rehabilitatie van de slachtoffers voldoende aandacht krijgt en 

1 PB L 203 van 1.8.2002.
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waarin niet alleen mensenhandel ten behoeve van de gedwongen prostitutie maar ook van 
andere vormen van gedwongen tewerkstelling en uitbuiting wordt aangepakt;

24 stelt vast dat per jaar ongeveer een half miljoen vrouwen uit Oost- en Midden-Europa naar 
de Europese Unie worden getransporteerd om te worden verkocht voor de prostitutie; 
verzoekt de lidstaten dan ook de acties ter bestrijding van mensenhandel serieus aan te 
pakken door betere inzet van politiële, justitiële en sociale instanties en intensievere 
samenwerking met de kandidaat-lidstaten en andere buurlanden van de EU;

25. bepleit een intensievere bestrijding van illegale immigratie, omdat deze vaak leidt tot de 
tewerkstelling van rechteloze arbeidskrachten die op onaanvaardbare wijze worden 
behandeld en uitgebuit;

26. roept de Raad op de besluitvorming over het Commissievoorstel inzake bestrijding van 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie af te ronden;

Hoofdstuk 2: Vrijheden

Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

27. roept Finland en Griekenland op het recht op weigering van militaire dienst op grond van 
gewetensbezwaren zonder voorbehoud en zonder verwijzing naar enige godsdienstige 
motivering te erkennen, vormen van alternatieve dienstplicht in te stellen die niet van 
langere duur zijn dan de militaire dienstplicht, en degenen die in verband hiermee 
gevangenisstraffen uitzitten onverwijld vrij te laten;

28. betreurt de schendingen van grondrechten als de vrijheid van meningsuiting en van verkeer, 
het recht op verdediging en op lichamelijke integriteit, die tijdens openbare manifestaties en 
in het bijzonder tijdens de G8-top in Genua hebben plaatsgevonden;

29. roept de lidstaten op zeer bijzondere aandacht te schenken aan de soms illegale of misdadige 
activiteiten van bepaalde sekten die de lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid van de 
persoon in gevaar brengen, met name door:
- het voeren van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes door onafhankelijke 

organisaties die gespecialiseerd zijn in de bescherming van de mensenrechten, opdat 
eenieder zelf kan besluiten lid te worden van een beweging van godsdienstige of 
geestelijke aard, dan wel uit te treden,

- aanpassing van gerechtelijke, belastingtechnische en strafrechtelijke bepalingen zodat 
adequaat kan worden gereageerd op de illegale praktijken van sommige sekten, waarbij 
rekening wordt gehouden met naleving van de beginselen van de rechtsstaat ter 
bestrijding van illegale activiteiten en schendingen van de mensenrechten door sommige 
sekten waaraan de rechtspositie van religieuze of culturele organisaties moet worden 
geweigerd op basis waarvan voor hen belastingvoordelen en een zekere juridische 
bescherming gewaarborgd zijn;

30. meent dat ook de vrijheid een godsdienst of levensbeschouwing niet langer aan te hangen en 
de desbetreffende geloofsgemeenschap te verlaten onder de vrijheidsrechten dient te worden 
begrepen en dat dit recht door de overheid waar nodig actief beschermd dient te worden;

31. verzoekt de lidstaten te garanderen dat de vrijheid van godsdienst geen inbreuk maakt op de 
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zelfstandigheid van vrouwen en het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen, en dat 
de scheiding van kerk en staat in acht wordt genomen.

Vrijheid van meningsuiting en informatie, recht op privacy, bescherming van gegevens van 
persoonlijke aard en toegang tot documenten

32. beveelt de Unie aan zich een dwingend rechtsmiddel te verschaffen dat op de gebieden die 
onder de tweede en derde pijler vallen gelijkwaardige garanties biedt als die welke zijn 
voorzien in richtlijn 95/46/EG inzake de bescherming van gegevens van persoonlijke aard; 
is verontrust over de inhoud van richtlijn 02/58/EG die het mogelijk maakt gegevens met 
betrekking tot elektronische boodschappen te bewaren (data retention) en pleit nogmaals 
voor de bepaling van maatregelen ter bescherming tegen illegale systemen voor het 
onderscheppen van boodschappen;

33. roept België, Denemarken en Ierland op het RvE-Verdrag inzake grensoverschrijdende 
televisie van 5 mei 1989 te ondertekenen en te ratificeren, roept Griekenland, Luxemburg, 
Nederland en Zweden op dit Verdrag te ratificeren en roept genoemde landen alsmede 
Portugal op het Protocol tot wijziging van dit Verdrag van 1 oktober 1998 te ondertekenen 
respectievelijk te ratificeren;

34. verzoekt de lidstaten de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om ideeën in het openbaar 
naar voren te brengen te waarborgen, omdat dit een kernpunt van elk beleid ter bescherming 
van de grondrechten is;

35. beveelt de lidstaten aan de onderzoeksvrijheid en het verschoningsrecht van journalisten (het 
recht van journalisten om hun bronnen niet te onthullen) effectief te waarborgen, waar nodig 
door aanpassing van de wetgeving;

36. roept regeringsleden en andere politici in de lidstaten op de democratische meerwaarde van 
een vrije pers hoog in hun vaandel te voeren en zich te onthouden van publieke uitspraken 
die tenderen naar beknotting of beïnvloeding van de journalistieke vrijheid en 
onafhankelijkheid;

37. verwerpt uitdrukkelijk elke vorm van geweld, intimidatie of bedreiging tegen de vrije 
uitoefening van het beroep van journalist; verzoekt alle lidstaten daarom het recht op vrije 
meningsuiting te eerbiedigen en te verdedigen en betuigt nogmaals zijn solidariteit met de 
journalisten die het slachtoffer zijn geworden van aanslagen omdat zij de vrije uitoefening 
van dit recht weigeren op te geven;

38. beveelt de lidstaten aan waakzaam te zijn tegen politieke bemoeienis met de pers- en 
informatieorganen om te verhoeden dat deze volgens zuiver politieke criteria worden 
verdeeld en alleen nog maar een instrument worden tegen politieke tegenstanders;

39 beveelt de lidstaten aan waakzaamheid te betrachten ten aanzien van (quasi-) monopolies of 
zeer grote concentraties van de audiovisuele en geschreven media en beveelt die lidstaten 
waar deze nog niet bestaan aan onafhankelijke (zelf-)regulerende instanties in te stellen, ten 
einde antidemocratische tendensen doelmatig te bestrijden, de culturele verscheidenheid te 
behouden, de kwaliteit en pluraliteit van de programma's en de vrije toegang voor eenieder 
te waarborgen;
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40. wijst nogmaals op Verordening 1049/2001 inzake de toegang van de burger tot de 
documenten van de instellingen en verzoekt de Commissie, de Raad en zijn eigen 
Secretariaat-generaal te waarborgen dat de letter en de geest van de verordening worden 
nageleefd zodat hierdoor werkelijk meer openheid ontstaat en de burgers toegang tot 
documenten krijgen; verzoekt de EU de verordening betreffende toegang tot documenten toe 
te passen in een geest van transparantie, de uitzonderingen en de bepalingen betreffende een 
speciale behandeling van gevoelige documenten alleen toe te passen wanneer dat absoluut 
noodzakelijk is, en zo spoedig mogelijke een instrument goed te keuren waarmee de 
bepalingen betreffende de toegang tot documenten van de instellingen en organen van de EU 
in overeenstemming met de verordening worden gebracht;

Asielrecht & bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering

41. herhaalt zijn vele oproepen aan de Raad om de totstandkoming van een gemeenschappelijk 
EU-asielbeleid op basis van een humane opstelling en de eerbiediging van internationale 
overeenkomsten te bespoedigen en onderstreept daarbij dat de naleving van de 
mensenrechten het onaantastbare uitgangspunt dient te zijn en te blijven;

42. beveelt aan dat de EU en de lidstaten een ambitieus integratieprogramma voor burgers van 
derde landen, gebaseerd op het beginsel van non-discriminatie, goedkeuren en ten uitvoer 
brengen;

43. pleit overeenkomstig het beginsel non bis in idem voor afschaffing van de dubbele straf 
(veroordeling en uitzetting);

44. verzoekt de lidstaten de naturalisatieprocedure en/of verkrijging van de dubbele nationaliteit 
te versoepelen, zodat inwoners van buitenlandse herkomst die dat wensen een volwaardig 
burgerschap krijgen;

45. verzoekt de lidstaten te waarborgen dat het asielbeleid van eigen land en van de EU alsmede 
het beleid inzake grenscontroles en toelating in overeenstemming zijn met het beginsel van 
niet-uitwijzing (zoals neergelegd in het Verdragvan Genève en het Europees Verdrag 
betreffende de bescherming van de mensenrechten), en te onderkennen dat de combinatie 
van de bepalingen van het Verdrag van Dublin en de begrippen veilig derde land en veilig 
land van herkomst, alsmede de bepalingen betreffende straffen voor en aansprakelijkheid 
van vervoerders, beperkte toegang tot tolken en advocaten, en de niet-opschortende werking 
van bepaalde beroepsprocedures, een bedreiging vormen voor dit beginsel;

46. verzoekt de lidstaten af te zien van initiatieven tot wijziging van het Verdrag van Genève 
zelf;

47. roept de lidstaten op steeds na te gaan of hun beslissingen in afzonderlijke asielzaken niet 
het beginsel van non-refoulement in gevaar brengen;

48. roept de lidstaten bij hun strijd tegen het terrorisme op te garanderen dat zij hun 
internationale verplichtingen inzake asiel nakomen en dat een eventuele uitsluiting van de 
toepassing van het Vluchtelingenverdrag gebaseerd wordt op de uitsluitingsgronden 
genoemd in dit Verdrag zelf (artikel 1, onder f en artikel 32) en dat een dergelijke uitsluiting 
nooit automatisch plaatsvindt;
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49. verzoekt de lidstaten de detentie van asielzoekers te beperken tot uitzonderlijke gevallen en 
alleen om de redenen als uiteengezet in de richtsnoeren van de UNHCR betreffende criteria 
en normen die van toepassing zijn met betrekking tot de detentie van asielzoekers;

50. roept de lidstaten op er zorg voor te dragen dat personen niet worden uitgeleverd aan landen 
waar zij het gevaar lopen de doodstraf te krijgen voor hun misdaden en/of te worden 
gemarteld of mishandeld, en geen waarborgen die niet bindend zijn te accepteren; roept de 
lidstaten tevens op om dit recht niet middels bilaterale verdragen uit te hollen;

51. is bezorgd over de gevallen van collectieve uitzetting die zich hebben voorgedaan en 
herinnert de lidstaten eraan dat collectieve uitzetting volgens het Handvest en Artikel 4 van 
Protocol nr. 4 bij het EVRM is verboden, tenzij een individuele, rechtvaardige en objectieve 
beoordeling ten grondslag ligt aan het besluit om buitenlanders massaal uit te zetten;

Hoofdstuk 3: Gelijkheid

Antidiscriminatiebeleid

52. verwelkomt het feit dat met de ratificatie door Luxemburg in 2001 alle lidstaten het IAO-
Verdrag nr. 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep hebben geratificeerd;

53. beveelt aan dat Denemarken, Spanje, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk het 
Protocol nr. 12 bij het Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
ondertekenen en dat alle EU-lidstaten dit Protocol ratificeren;

54. roept de lidstaten op zowel nationaal als in EU-verband een samenhangend 
antidiscriminatiebeleid te voeren en daarbij in beginsel een gelijke mate van bescherming 
tegen discriminatie op verschillende gronden te verschaffen; verzoekt de Commissie een 
witboek op te stellen over de toekomstige gelijke behandelingsstrategie van de EU, waarin 
bovengenoemd uitgangspunt nader wordt geconcretiseerd en verzoekt de lidstaten alle 
passende maatregelen te nemen om dit uitgangspunt in de praktijk te brengen;

55. stelt vast dat lidstaten in de referentieperiode door het Europees Hof voor de rechten van de 
mens in de zaken nrs. 37119/97, 35972/97 en 29545/95 zijn veroordeeld wegens 
discriminatie bij de toegang tot een overheidsfunctie; verzoekt de Commissie na te gaan of 
in de genoemde gevallen Richtlijn 2000/78/EG1 tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep is overtreden en zonodig passende maatregelen te 
nemen; verzoekt voorts specifieke ontwerprichtlijnen in te dienen op grond van artikel 13 
van het EG-Verdrag ter bestrijding van alle in artikel 13 genoemde discriminatiegronden;

56. dringt er voorts bij Italië op aan het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak 
C-212/99, waarin discriminatie van buitenlandse universitaire lectoren werd vastgesteld, 
onverwijld uit te voeren;

57. roept de Commissie op korte termijn zijn voorstel voor een richtlijn inzake gelijke 
behandeling mannen en vrouwen buiten de sfeer van de arbeid af te ronden en aan Raad en 
Parlement voor te leggen;

1 PB L 303 van 2.12..2000, blz. 16.
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Racisme en vreemdelingenhaat

58. roept de lidstaten op een samenhangend beleid inzake bestrijding van discriminatie en 
bevordering van gelijkheid en diversiteit  te voeren om racisme en vreemdelingenhaat als 
structureel maatschappelijk verschijnsel tegen te gaan en daarbij hun verplichtingen op basis 
van de relevante internationale verdragen, inclusief hun rapportageverplichting, na te komen 
en de dialoog met de desbetreffende internationale toezichtsinstanties op positieve wijze te 
betrekken bij de beleidsvorming;

59. roept de Europese instellingen en de lidstaten op de strijd tegen rassendiscriminatie en 
vreemdelingenhaat consequent voort te zetten en daarbij niet alleen oog te hebben voor de 
leden van etnische of religieuze minderheidsgroeperingen die al langere tijd in Europa 
verblijven, maar ook voor asielzoekers en nieuwe migranten;

60. spreekt zijn bezorgdheid uit over de toegenomen uitingen van rassendiscriminatie en 
vreemdelingenhaat, die onmiskenbaar gevoed is door reacties op de aanslagen van 
11 september 2001, maar put ook bemoediging uit de vele goede praktijken waarbij 
verantwoordelijke politici en opinieleiders een boodschap van verzoening, gelijkheid en 
solidariteit hebben uitgezonden;

61. spreekt zijn bezorgdheid uit over de in aantal en hevigheid toegenomen uitingen van 
antisemitisme, en roept de lidstaten op meer aandacht aan signalering en preventie en aan 
vervolging van de daders te geven; 

62. spreekt zijn bezorgdheid uit over discriminatie jegens Roma, vooral in de sfeer van het 
huisvestingsbeleid (met name in Griekenland en Italië) en dringt er bij de betrokken 
instanties op aan gelijke toegang tot onderwijs en andere publieke voorzieningen te 
garanderen, integratie te bevorderen en politiegeweld en intimidatie te vermijden; 

63. roept de politieke partijen in de lidstaten op het Handvest van de Europese politieke partijen 
voor een niet-racistische samenleving te ondertekenen en na te leven en zich te onthouden 
van iedere politieke alliantie of samenwerking met politieke partijen die aanzetten of 
aansporen tot raciale of etnische vooroordelen en rassenhaat;

64. verwelkomt de inspanningen van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en 
Vreemdelingenhaat (EUMC) om de nodige gegevens over racisme en vreemdelingenhaat te 
verzamelen en te analyseren en moedigt het aan deze gegevens op pro-actieve wijze te 
gebruiken; moedigt het EUMC aan haar functie inzake een dialoog met de regeringen en 
bestuursinstanties van de lidstaten uit te bouwen;

Culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid

65. verwelkomt het feit dat België het RvE-Kaderverdrag ter Bescherming van Nationale 
Minderheden in 2001 heeft ondertekend; roept Frankrijk op hetzelfde te doen en beveelt 
voorts België, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg en Nederland aan het Verdrag te 
ratificeren;

66. beveelt aan dat België, Griekenland, Ierland en Portugal het Europees Handvest voor 
Streektalen of talen van minderheden ondertekenen. Is verheugd over het feit dat Oostenrijk, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk het Handvest in 2001 hebben geratificeerd en roept 
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België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg en Portugal op dit ook te doen;

67. verzoekt alle lidstaten (behalve Denemarken en Nederland, die dit al hebben gedaan) het 
IAO-Verdrag Nr. 169 inzake Inheemse Volken te ondertekenen en te ratificeren;

68. verzoekt de lidstaten de op hun grondgebied levende nationale minderheden te erkennen en 
hun rechten zoals vermeld in bovengenoemde verdragen te verzekeren; moedigt de lidstaten 
daarbij aan het begrip 'nationale minderheid' ruim te interpreteren en uit te strekken tot alle 
etnische minderheden wier emancipatie en maatschappelijke integratie doelstelling van 
beleid is;

Gelijkheid van mannen en vrouwen

69. merkt op dat de rechten van vrouwen als individuele rechten moeten worden beschouwd en 
niet afhankelijk mogen worden gemaakt van de rol van vrouwen in het gezin of van enige 
andere sociale beperking;

70. verwelkomt het feit dat Duitsland, Griekenland, Nederland, Portugal en Spanje het 
Facultatieve Protocol bij het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen hebben geratificeerd, beveelt aan dat België, Luxemburg, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk dit voorbeeld volgen;

71. constateert het ontbreken van een uitgebreid en up-to-date, doch vergelijkbaar en 
toegankelijk overzicht van de stand van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
de lidstaten; dringt er nogmaals bij de Commissie op aan een analyse te overleggen van de 
stand van de uitvoering door de lidstaten van de richtlijnen inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen en haar strategieën uiteen te zetten om deze uitvoering te verbeteren, 
waaronder het aanspannen van inbreukprocedures en eventuele aanpassing van de richtlijnen 
zelf; verzoekt de Commissie met klem ervoor te zorgen dat maatregelen worden genomen 
ter bestrijding en bestraffing van seksuele intimidatie, omdat dit een vernederende 
behandeling is voor ieder mens;

72. verzoekt de lidstaten te erkennen dat het een grondrecht is om gevrijwaard te blijven van 
geweld in de huiselijke sfeer en verkrachting binnen het huwelijk; constateert dat geweld 
tegen vrouwen nog steeds toeneemt en dat daarom gezocht moet worden naar nieuwe 
doeltreffende formules ter bestrijding van deze onduldbare vorm van onmenselijke 
behandeling;

73. meent dat een juridische aanpak van gelijke behandeling van mannen en vrouwen geplaatst 
dient te worden in de context van het maatschappelijke emancipatieproces en verzoekt 
daarom de Commissie een vergelijkende analyse te laten opstellen van de huidige stand van 
het emancipatieproces in de lidstaten, zodat de resultaten van een kwart eeuw Europees 
gelijke-behandelingsbeleid zichtbaar worden en bouwstenen voor toekomstig beleid worden 
aangedragen;

74. dringt er bij de Europese instellingen en bij de lidstaten op aan systematisch en zichtbaar 
'gender mainstreaming'  tot onderdeel te maken van al hun activiteiten op het gebied van de 
mensenrechten; 

75. herinnert er aan dat mensenhandel merendeels vrouwenhandel is, die met name samenhangt 
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met het gebrek aan economische zelfstandigheid van vrouwen en discriminatie op de 
arbeidsmarkt; nodigt de lidstaten uit deze sekse-specifieke dimensie steeds te onderkennen 
en vrouwenhandel niet op een hoop te gooien met mensensmokkel;

76. dringt er bij Nederland op aan het VN-Vrouwenverdrag na te leven en de conclusies van het 
CEDAW ter harte te nemen; beveelt derhalve aan dat Nederland maatregelen neemt om 
uitsluiting van vrouwen van het lidmaatschap van politieke partijen effectief tegen te gaan 
alsmede een einde te maken aan de nog resterende seksediscriminatie in het naamrecht;

77. beveelt Frankrijk aan het verschil in de minimale huwelijksleeftijd tussen meisjes en jongens 
(respectievelijk 15 en 18 jaar) op te heffen;

78. dringt erop aan dat het verbod voor vrouwen de berg Athos in Griekenland te betreden wordt 
opgeheven; stelt dat dit een gebied is van 400 km2, waar vrouwen niet mogen komen 
volgens een besluit uit 1045 van de monniken van de 20 kloosters in het gebied en dat dit 
besluit tegenwoordig een schending inhoudt van het algemeen erkende beginsel van 
gelijkheid van mannen en vrouwen, van de Gemeenschapswetgeving inzake niet-
discriminatie en gelijkheid, alsook van de bepalingen inzake het vrije verkeer van personen 
in de EU;

Discriminatie op basis van seksuele gerichtheid1

79. verzoekt de Commissie een up-to-date en vergelijkend overzicht te laten opstellen van de 
situatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de lidstaten, zodat inzicht wordt 
geboden in toe- of afname van discriminatieverschijnselen respectievelijk in het succes van 
het Europese en/of het nationale antidiscriminatiebeleid;

80. beveelt de lidstaten aan een expliciet en coherent beleid te voeren gericht op de bestrijding 
van discriminatie jegens homoseksuele mannen en vrouwen, alsmede op hun 
maatschappelijke emancipatie en integratie en op de bestrijding van vooroordelen via 
cultuur en onderwijs, door met name een voorlichtings- en solidariteitscampagne op 
Europese schaal te voeren;

81. is verheugd over het feit dat Oostenrijk per 13 augustus 2002  artikel 209 uit het Wetboek 
van Strafrecht heeft geschrapt en daarmee een einde maakt aan discriminatie op basis van 
seksuele gerichtheid in de wetgeving;

Relatievormen

82. beveelt de lidstaten aan niet-huwelijkse relaties – zowel die tussen personen van 
verschillend geslacht als die tussen personen van gelijk geslacht - te erkennen en daaraan 
gelijke rechten als aan het huwelijk te verbinden;

83. nodigt te lidstaten uit het huwelijk open te stellen voor personen van gelijk geslacht;

84. dringt er op aan dat de Europese Unie de wederzijdse erkenning van niet-huwelijkse relaties, 
alsmede van het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht op de politieke agenda plaatst 

1 Voetnoot alleen voor de Ned. versie: De engelse term "sexual orientation" is in art. 13 VEG vertaald als "seksuele 
geaardheid". M.i. is dit simpelweg een vertaalfout. In de Nederlandse wetgeving is "seksuele gerichtheid" het 
gangbare begrip.
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en concrete voorstellen terzake ontwikkelt;

Rechten van kinderen

85. beveelt aan dat België en het Verenigd Koninkrijk het Protocol nr. 7 van het Verdrag ter 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ondertekenen en 
verwelkomt het feit dat Ierland het Protocol in 2001 heeft geratificeerd en roept België, 
Duitsland, Spanje en Nederland, Portugal en Verenigd Koninkrijk hetzelfde te doen;

86. beveelt aan dat België, Spanje, Finland en Nederland het Europees Verdrag inzake de 
adoptie van kinderen ondertekenen en roept voorts België, Spanje, Frankrijk, Finland, 
Luxemburg en Nederland op het Verdrag te ratificeren;

87. beveelt aan dat België, Duitsland, Spanje, Finland en Nederland het Europees Verdrag 
inzake de wettelijke status van buiten het huwelijk geboren kinderen ondertekenenen dat 
België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Finland, Italië en Nederland dit Verdrag ratificeren;

88. roept België, Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk op het  Europees Verdrag 
over de uitoefening van de rechten van kinderen te ondertekenen; beveelt voorts aan dat 
Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Finland, Italië, Ierland, Luxemburg, 
Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk dit Verdrag ratificeren;

89. dringt er bij de lidstaten op aan de rechten van kinderen conform de bestaande internationale 
verplichtingen te blijven verzekeren en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan 
kinderen die leven in achterstandssituaties, zoals kinderen van asielzoekers,  kinderen uit 
arme gezinnen en kinderen in kinderbeschermingsinstellingen, alsmede aan de bestrijding 
van kindersmokkel ten behoeve van seksuele of commerciële uitbuiting;

90. verzoekt de lidstaten te waarborgen dat alle kinderen die op hun grondgebied verblijven 
toegang hebben tot onderwijs;

91. is van mening dat uithuisplaatsing van kinderen met als enige reden de gevolgen van een 
leven in bittere armoede een schending van de grondrechten inhoudt; dat uithuisplaatsing, 
indien onvermijdelijk, voor zover mogelijk als tijdelijk dient te worden beschouwd en dat er 
dient te worden gestreefd naar terugkeer van het kind in zijn gezin; is voorts van mening dat 
in het kader van de criteria voor plaatsing in plaatsvervangende gezinnen en instellingen, en 
voor eventuele adoptie, alle rechten van het gezin en van het uit huis geplaatste kind moeten 
worden geëerbiedigd; dat de ouders met name moeten worden gesteund om zich ten volle te 
kunnen blijven kwijten van hun verantwoordelijkheden jegens het kind en de affectieve 
banden te kunnen onderhouden die voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind 
noodzakelijk zijn;

Bescherming tegen discriminatie op basis van leeftijd

92. meent dat de rechten van zowel jongeren als ouderen beschouwd dienen te worden als 
integraal onderdeel van de mensenrechten, en wijst in dit verband met name op het recht op 
vrijheid en eigen beslissingsbevoegdheid en het recht op privacy en roept de lidstaten op om 
een samenhangend beleid te voeren om discriminatie op grond van leeftijd tegen te gaan en 
de toegang tot maatschappelijke participatie te bevorderen, met name door iedere vorm van 
isolement te bestrijden;
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Rechten van personen met een handicap

93. verwelkomt het feit dat Luxemburg het Verdrag betreffende de arbeidsrevalidatie en 
werkgelegenheid voor gehandicapten in 2001 heeft geratificeerd en beveelt aan dat 
Oostenrijk, België en het Verenigd Koninkrijk hetzelfde doen;

94. verwelkomt het Europees jaar (2003) van de gehandicapte burgers en roept de lidstaten en 
de instellingen van de EU op voldoende vergelijkbare gegevens te verzamelen om de 
problematiek beter in kaart te brengen en een coherent beleid te voeren en wetgeving te 
ontwikkelen om discriminatie van mensen met een handicap tegen te gaan en hun 
maatschappelijke integratie in alle aspecten van het leven te bevorderen; verzoekt de 
lidstaten doeltreffend toe te zien op de uitvoering van antidiscriminatie-initiatieven en 
daarbij aandacht te besteden aan de gevolgen voor gehandicapten, en overleg te voeren met 
gehandicaptenorganisaties over eventuele verbeteringen van het beleid en de praktijk op dit 
gebied;

Hoofdstuk 4: Solidariteit

95. stelt tot zijn spijt vast dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de 
mens, uit het 15de verslag van het Comité van ministers van het Europees Sociaal Handvest 
en uit het deskundigenverslag van de Internationale Arbeidsorganisatie van 2001 blijkt dat 
er sprake is van een groot aantal overtredingen van sociale grondrechten in de lidstaten;

96. verzoekt de EU-lidstaten andermaal en meer dan tien jaar na ondertekening het VN-Verdrag 
betreffende de bescherming van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden van 
18 december 1990 ratificeren;

97. beveelt aan dat Duitsland en Nederland het herziene Europees Sociaal Handvest 
ondertekenen en dat Oostenrijk, België, Duitsland, Denemarken, Spanje, Griekenland, 
Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk het herziene Handvest ratificeren;

98. is bezorgd over het grote aantal schendingen van het Europees Sociaal Handvest in de EU-
lidstaten, die blijkt uit het overzicht van het European Committee for Social Rights en dringt 
er bij de lidstaten op aan de geconstateerde gebreken te verhelpen;

99. verzoekt de Commissie een overzicht op te stellen van de overeenkomsten en verschillen 
tussen enerzijds de verplichtingen van de EU-lidstaten conform het Europees Sociaal 
Handvest en anderzijds de sociale grondrechten die onderdeel zijn van het acquis 
communautaire en de rechten die opgenomen zijn in het EU-Handvest van de Grondrechten 
en dit overzicht aan de Raad en het Parlement te zenden, vergezeld van een Mededeling 
waarin voorstellen worden gedaan hoe gebleken onevenwichtigheden kunnen worden 
verholpen;

100. heeft kritiek op het feit dat zeven lidstaten de uit het Europees Sociaal Handvest 
voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de toegang van onderdanen van derde landen 
tot de arbeidsmarkt schenden, met name door toepassing van vaste immigratiequota en een 
beperkte verblijfsvergunning, door automatische intrekking van de verblijfsvergunning bij 
verlies van de arbeidsplaats alsmede door discriminatie met betrekking tot algemene rechten 
van werknemers;
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101. betreurt dat er in diverse lidstaten nog steeds grote beperkingen zijn aan het recht op 
organisatie, collectief onderhandelen en deelname aan collectieve actie voor mensen die in 
de publieke sector werkzaam zijn, met name in de geüniformeerde diensten van leger, 
politie, douane e.d.; bepleit om de mogelijkheden voor uitzonderingen die voor deze rechten 
in het Europees Sociaal Handvest bestaan, veel restrictiever toe te passen en zo mogelijk op 
te heffen;

102. wijst erop dat het Comité van Ministers van de Raad van Europa in 56 gevallen 
overtredingen van de lidstaten tegen de voorschriften van het Europees Sociaal Handvest op 
de gebieden kinderarbeid, bescherming van jonge moeders en toegang van onderdanen van 
derde landen tot de arbeidsmarkt heeft vastgesteld;

103. heeft kritiek op het feit dat de meeste lidstaten hun uit het Europees Sociaal Handvest 
voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van kinderarbeid niet zijn nagekomen; stelt in dit 
verband met name vast dat het Comité van ministers van de Raad van Europa in dit verband 
een met redenen omklede aanbeveling aan Ierland en een waarschuwing aan Spanje heeft 
doen toekomen; verzoekt de Commissie met het oog op de omvang van de overtredingen 
een voorstel tot aanpassing van Richtlijn 94/33/EU2 betreffende de bescherming van 
jongeren op het werk voor te leggen;

104. heeft kritiek op het feit dat de meeste lidstaten hun uit het Europees Sociaal Handvest 
voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van moederschapsverlof, bescherming tegen 
ontslag van zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven alsmede ten aanzien van 
het recht op pauzes voor het geven van borstvoeding niet zijn nagekomen; verzoekt de 
Commissie bij de herziening van Richtlijn 92/85/EU 3over de bescherming van zwangere 
werkneemsters rekening te houden met de constateringen van het Comité van Ministers van 
de Raad van Europa en daarnaast een voorstel tot herziening van Richtlijn 96/34/EU4 over 
ouderverlof in te dienen;

105. beveelt aan dat Finland de Europese Sociale Verzekeringscode (1964) ondertekent en dat 
Finland en Oostenrijk de Europese Sociale Verzekeringscode (1964) ratificeren; dat Finland, 
Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk het Protocol bij de Sociale Verzekeringscode 
ondertekenen en dat Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Oostenrijk, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk het Protocol ratificeren; dat Denemarken, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk ) de herziene Europese Sociale Verzekeringscode (1990) ondertekenen 
en dat alle landen deze ratificeren;

106. beveelt aan Denemarken, Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden het 
Europees Sociaal Verzekeringsverdrag van 1972 ondertekenen en ratificeren en dat Ierland 
en Frankrijk dit Verdrag ratificeren;

107. verwelkomt het feit dat Italië het IAO-Verdrag ter bescherming van het moederschap heeft 
geratificeerd en roept de overige lidstaten op hetzelfde te doen;

108. bepleit een voortvarender ratificatiebeleid van de lidstaten met betrekking tot recente IAO-
Verdragen, zoals die over deeltijd, thuiswerk en particuliere arbeidsbemiddeling, die nauw 

2 PB L 216 van 20.8.1994, blz. 12.
3 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.
4 PB L 145 van 19.6.1996, blz. 5.
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aansluiten bij de problematiek van de atypische arbeidsrelaties die ook in EU-richtlijnen 
wordt aangepakt; dringt aan op een constructieve deelname en inbreng in de discussie over 
andere vormen van arbeid die een slechte bescherming kennen en zich vaak op de grens van 
zelfstandigheid (selfemployment) en loonafhankelijkheid bevinden; onderstreept de 
noodzaak van een betere afstemming en coördinatie tussen beleid en activiteiten in het kader 
van ESH, IAO en EU, zowel met betrekking tot het EU-handvest als met betrekking tot 
concrete (secundaire) wet- en regelgeving en waarschuwt dat coördinatie in EU-verband niet 
moet leiden tot verwaarlozing van of zelfs bewuste terugtrekking uit verplichtingen die uit 
IAO- en ESH- participatie voortvloeien; verzoekt de EP-Commissie sociale zaken en 
werkgelegenheid een initiatiefrapport over deze materie te entameren;

109. verwacht van de landen die tot de EU wensen toe te treden concrete en doeltreffende 
maatregelen voor het in praktijk brengen van de grondrechten, met name bij de bestrijding 
van de mensenhandel en prostitutie;

Hoofdstuk 5: Burgerschap

Kiesrecht bij gemeenteraads- en Europese verkiezingen

110. beveelt aan dat Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Ierland, 
Luxemburg en Portugal het Europees Verdrag inzake de deelneming van buitenlanders aan 
het openbare leven op plaatselijk niveau ondertekenen en ratificeren en dat het Verenigd 
Koninkrijk dit Verdrag ratificeert; en dat alle landen het toepassen;

111. beveelt aan dat België, Spanje, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk het 
Europees Verdrag inzake nationaliteit ondertekenen en ratificeren en dat Duitsland, 
Frankrijk, Finland, Italië en Ierland dit Verdrag ratificeren;

112. beveelt de lidstaten aan meer toegespitste voorlichting te verstrekken aan de in hun land 
wonende burgers van andere EU-lidstaten over de voor hen openstaande mogelijkheden om 
deel te nemen aan en zich kandidaat te stellen bij lokale verkiezingen, alsmede aan de 
verkiezingen voor het Europees Parlement;

113. verzoekt de Commissie een nieuw verslag in te dienen over de toepassing van Richtlijn 
94/80/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht 
in de lidstaten in het licht van de nieuwe situatie die is ontstaan sinds het vorige verslag van 
mei 2001;

114. erkent het universele recht van gehandicapten toegang te hebben tot alle aspecten van de 
verkiezingsprocedure, zoals wordt bevorderd door de internationale beweging van 
gehandicapten, de Internationale Stichting voor Kiesstelsels (IFES), het Internationaal 
Instituut voor democratie en bijstand bij verkiezingen (IDEA); verzoekt de lidstaten dit recht 
te verwezenlijken;

115. verzoekt de lidstaten om een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij 
lokale en Europese verkiezingen te bevorderen, daar de ongelijke deelname van mannen en 
vrouwen aan de besluitvorming afbreuk doet aan de democratische waarden van onze 
samenleving en ons politiek systeem;

116. beveelt de lidstaten aan het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraads- en Europese 
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verkiezingen uit te breiden tot alle burgers van derde landen die tenminste drie jaar legaal in 
de Europese Unie verblijven;

117. is van mening dat er steun dient te worden gegeven aan het voorstel dat is voorgelegd aan de 
Conventie over de toekomst van Europa om de Europese ombudsman de bevoegdheid te 
geven zaken betreffende de fundamentele rechten over te dragen aan het Hof van Justitie, 
indien geen oplossing kan worden gevonden in het verloop van een normaal onderzoek;

118. meent dat het petitierecht als bijkomend belangrijk thema in het ontwerpverslag opgenomen 
moet worden, aangezien het de erkenning inhoudt van het fundamentele recht van EU-
burgers probleemsituaties rechtstreeks voor te leggen aan het Europees Parlement;

119. is van mening dat er een evaluatie dient te worden gemaakt van de middelen waarmee het 
Parlement tegen schendingen van de mensenrechten en de grondrechten kan optreden, 
indien burgers via verzoekschriften aan het Europees Parlement om herstel van deze rechten 
hebben verzocht;

Vrijheid van verkeer en verblijf

120. roept de Commissie en de lidstaten op de nog resterende belemmeringen voor de 
daadwerkelijke realisatie van het vrij personenverkeer, zoals die blijken uit de uitspraken 
van het Hof van Justitie onverwijld te slechten en daarbij elke vorm van discriminatie te 
vermijden en met name niet toe te staan dat het vrij verkeer van personen in verband met EU 
–Topbijeenkomsten wordt beperkt, indien dit een adequaat middel lijkt om mensen ervan te 
weerhouden deel te nemen aan demonstraties;

121. dringt erop aan dat de wetgeving inzake het vrij verkeer van personen wordt vereenvoudigd 
op basis van het beginsel dat iedere onderdaan van een derde land het volledige recht heeft 
zich vrij te verplaatsen en te vestigen zodra hij wettelijk erkend is als houder van een 
langlopende verblijfsvergunning;

122. roept Griekenland op de administratieve achterstanden bij het ter hand stellen van een geldig 
verblijfsdocument aan diegenen die daar recht op hebben zo spoedig mogelijk in te halen;

Hoofdstuk 6: Rechtspleging

123. verwelkomt de raadplegingsronde van de Commissie over de 'procedural safeguards for 
suspects and defendants in criminal proceedings' en moedigt haar aan spoedig met 
voorstellen te komen over de standaarden in de strafrechtspleging die in de Europese Unie 
zouden moeten gelden;

124. verzoekt de Raad een kaderbesluit aan te nemen over gemeenschappelijke normen voor 
procesrecht, bij voorbeeld met betrekking tot voorschriften inzake aan behandeling 
voorafgaande instructies en de rechten van de verdediging en met inbegrip van normen voor 
onderzoekmethoden en de definitie van bewijsmateriaal, teneinde in de gehele EU  een 
gemeenschappelijk peil van bescherming van grondrechten te waarborgen;

125. verzoekt de lidstaten met klem de publicatie en vertaling te bevorderen van een "schriftelijke 
verklaring van rechten" die bij aankomst op een politiebureau of op de plaats van 
ondervraging moet worden uitgereikt aan personen die op het punt staan te worden 
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ondervraagd;

126. verwelkomt de discussie die de Commissie heeft geopend over de noodzaak om 
gemeenschappelijke minimumnormen voor de schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven vast te stellen;

127. spreekt zijn vreugde uit over het feit dat thans alle EU-lidstaten het Statuut van het 
Internationaal Strafhof van de Verenigde Naties hebben geratificeerd en dat dit Statuut op 
1 juli 2002 in werking is getreden, maar verzoekt de regeringen en parlementen van de 
lidstaten geen bilaterale overeenkomsten te sluiten  die de daadwerkelijke tenuitvoerlegging 
van lidstaten het Statuut van het Internationaal Strafhof ondermijnen, in het bijzonder 
overeenkomsten die bepaalde burgers in staat stelt zich te onttrekken aan rechtsvervolging 
door het Internationaal Strafhof;

128. is bezorgd om het grote aantal en de ernst van de schendingen welke vastgesteld zijn door 
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens inzake het recht op een eerlijk proces 
(Finland, Griekenland en Italië), het recht op de toegang tot de rechter (België, Frankrijk, 
Griekenland en het Verenigd Koninkrijk), het recht op een openbare hoorzitting 
(Oostenrijk), het beginsel van de contradictoire procesvoering (Duitsland, Frankrijk, 
Finland, Italië), het recht op een redelijke termijn (Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Luxemburg, Portugal), het recht op een onpartijdige en onafhankelijke 
rechter (België- voorzover het een strafproces betreft, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk), het recht van verdediging (Oostenrijk, België, Frankrijk, Griekenland en het 
Verenigd Koninkrijk), het vermoeden van onschuld (Oostenrijk) en het recht om niet 
tweemaal in een strafrechtelijke procedure voor hetzelfde delict te worden berecht of 
gestraft (Oostenrijk);

129. dringt er bij de lidstaten op aan de uitspraken van het Europese Hof voor de Mensenrechten 
over de garanties voor de rechtspleging nauwkeurig en tijdig na te leven en te zorgen voor 
wetsaanpassingen in overeenstemming met die uitspraken;

130. spoort de lidstaten aan het instrument van de rechtshulp toe te passen voor alle binnenlandse 
en grensoverschrijdende rechtszaken ten gunste van burgers die onvoldoende middelen van 
bestaan hebben;

131. spoort de lidstaten aan om de toepassing van het recht op een eerlijk proces te verzekeren 
door middel van beginselen als het recht van verweer en een redelijke duur van de 
procesgang, uitgaan van de onschuld van een verdachte totdat een oordeel is geveld, 
onafhankelijke en onpartijdige rechtbanken;

132. spreekt zijn verontrusting uit over het zeer grote aantal gevallen waarin het EHRM ten 
aanzien van Italië een inbreuk op het recht op een redelijke termijn heeft vastgesteld; meent 
dat deze tendens schadelijk is voor het vertrouwen in de rechtsstaat en roept Italië op alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen om een tijdige en eerlijke procesgang te verzekeren;

133. is ernstig bezorgd over het klimaat van straffeloosheid dat in een aantal EU-landen 
(Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) aan het 
ontstaan is, waar misdragingen en geweldsmisbruik door politie- en gevangenispersoneel 
vooral jegens asielzoekers, vluchtelingen en personen afkomstig uit etnische minderheden 
niet met adequate strafsancties wordt gecorrigeerd en spoort de desbetreffende lidstaten aan 
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deze materie in het kader van hun strafrechtpolitiek en vervolgingsbeleid een hogere 
prioriteit toe te kennen;

134. stelt zich op het standpunt dat de inhoud van deze resolutie geen beperkende werking zal 
hebben op de (toekomstige) uitleg en ontwikkeling van de rechten, vrijheden en beginselen 
voor de burgers binnen de Europese Unie, zoals die in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn vervat;

135. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, het Europees Hof voor 
de rechten van de mens, de Europese Ombudsman, de Raad van Europa, alsmede aan de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.
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TOELICHTING

INLEIDING

A. De weg naar een mensenrechtenbeleid voor de Europese Unie

Het Europees Parlement (EP) heeft zichzelf door de jaren heen een bijzondere rol toegekend wat 
betreft de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - een rol die ook wel aanleiding 
heeft gegeven tot - niet altijd onterechte - kritiek. Zo is wel opgemerkt dat mooie uitspraken over 
de mensenrechten het tekortschietend werkelijk politiek gewicht van het EP moeten 
compenseren. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam zou er minder 
aanleiding moeten zijn om in deze termen over de mensenrechtenactiviteiten van het EP te 
spreken. Mensenrechten hebben immers betere aanknopingspunten in de Verdragen gekregen en 
ook de bevoegdheden van het EP zijn versterkt. Bovendien heeft het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie (EU) de politieke legitimatie van dit werk versterkt en er 
meer focus en richting aan gegeven. Dit blijkt tevens uit het besluit vorig jaar van de EP-
Commissie Vrijheden en Rechten van de Burger, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) om dit 
Handvest tot leidraad te maken van het jaarlijkse rapport over de toestand van de mensenrechten 
binnen de EU. Toch bestaat er nog steeds aanzienlijke onduidelijkheid en meningsverschil over 
de vraag wat in deze nu precies de taak van het EP ten aanzien van de mensenrechten is of zou 
moeten zijn en meer in het bijzonder welke de rol is van de jaarlijkse rapporten van het EP. De 
begin dit jaar door twee belangrijke NGO’s geuite kritiek is voor mij mede aanleiding deze vraag 
opnieuw aan de orde te stellen.1

Mijn opvatting is dat de rol van het EP op het gebied van de mensenrechten een onderdeel is van 
en voortvloeit uit de politieke functies die het sowieso binnen het complex van EU instellingen te 
vervullen heeft. Dit spreekt voor zichzelf waar het gaat om de mede- wetgevende taak van het 
EP, en bij zijn rol in het begrotingsproces van de Unie of bij zijn instemmingsrecht ten aanzien 
van verdragen met derde landen en de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Unie zelf. Hier 
vormen mensenrechtenoverwegingen een onderdeel van de politieke afwegingen die het EP moet 
maken in het kader van zijn formele taken. Maar hoe moeten we in dit verband de jaarlijkse 
mensenrechtenrapporten zien? Naar mijn oordeel treedt het EP hier vooral naar voren in zijn 
toezichthoudende en controlerende functie, waarin het Raad en Commissie om verantwoording 
vraagt over het door hen gevoerde beleid inzake de mensenrechten. Bij dit beeld zou ook passen 
dat feitenverzameling, ‘monitoring’ en beleidsrapportage in de eerste plaats onder de 
verantwoordelijkheid van de Raad en/of de Commissie zou geschieden, en dat de desbetreffende 
rapportages in het EP formeel op de agenda zouden worden geplaatst en voorwerp van 
bespreking en politieke oordeelsvorming zouden zijn. 'Monitoring' door het EP zou geen 
zelfstandige taak, maar hulpmiddel voor deze controlerende functie dienen te zijn.

Inmiddels dreigt een andere praktijk zich te vormen en vast te zetten. De Raad heeft inmiddels al 
drie jaarlijkse rapporten2 over de mensenrechten uitgebracht, vooral van beschrijvende aard en 
hoofdzakelijk gewijd aan het buitenlandse beleid. Deze zijn echter niet als zodanig formeel op de 

1 A critical assessment of the European Parliament's 2002 human rights reports, Amnesty International and the 
International Federation for Human Rights, 21 March 2002. See : http://www.amnesty-eu.org/ .

2 Raad Algemene Zaken; European Union Annual Report on Human Rights 1999, first annual report van 11.10.99 
(zie  http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/report_99_en.pdf), European Union 
Annual Report on Human Rights 2000, second annual report van 09.10.00 (zie 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/report_00_en.pdf), European Union Annual 
Report on Human Rights 2001, third annual report van 8.10.01 (zie 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/report_01_en.pdf).

http://www.amnesty-eu.org/
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EP-agenda geplaatst; de Commissie Buitenlandse Zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke 
veiligheid en defensiebeleid (AFET) van het EP gaat voort met het opstellen van eigen 
initiatiefrapporten. 

Wat het interne EU mensenrechtenbeleid betreft, ontbreekt een soortgelijke rapportage van Raad 
of Commissie. Vorig jaar is de EP-Commissie LIBE begonnen zelf datacollectie en ‘monitoring’ 
ter hand te nemen, waarbij het Handvest van de Grondrechten als uitgangspunt diende. Deze 
handelwijze wekt al gauw het misverstand dat het EP zich eenzijdig de bevoegdheid aanmeet de 
implementatie van het Handvest in de lidstaten te bewaken, terwijl zoals bekend het Handvest 
vooralsnog geen dwingend recht bevat en daarnaast de bepalingen van het Handvest alleen tot de 
instellingen en organen van de Unie en tot lidstaten zijn gericht, "uitsluitend wanneer zij het 
recht van de Unie ten uitvoer brengen" (Handvest, artikel 51). Naar mijn oordeel dient het EP in 
dit stadium en voor het doel van de onderhavige jaarlijkse rapportage het Handvest uitsluitend 
als politieke leidraad en als inhoudelijk kapstok te gebruiken. Op voorstel van het EP is in de 
EU-begroting voor 2002 ruimte gemaakt voor een Netwerk van Mensenrechtendeskundigen1. Dit 
Netwerk is op 16 oktober 2002 geïnstalleerd en van start gegaan met de werkzaamheden. Het 
lijkt me van belang dat dit Netwerk zich in de eerste plaats gaat bezighouden met het opzetten 
van gestandaardiseerde methoden voor het verzamelen en analyseren van informatie, als 
voorwaarde voor een meer transparante aanpak van ‘monitoring’ en evaluatie. 

Het bestaande onderscheid tussen enerzijds mensenrechtenbeleid in het kader van het externe 
optreden van de EU en anderzijds in de EU en de lidstaten zelf is hierbij een grote valkuil. 
Alleen wanneer intern en extern beleid samenhang vertonen en consistent zijn, kan de EU als 
zodanig geloofwaardig zijn. Dit geldt ook voor de verhoudingen binnen het EP, waar de 
coördinatie tussen de Commissies AFET en Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) enerzijds en 
de Commissie LIBE anderzijds ver te zoeken is. Toch is het niet zo dat ik de eerste ben die deze 
tekortkomingen constateert. Reeds eerder is getracht meer helderheid te scheppen en een 
duidelijker missie te formuleren. Ik doel hier met name op de uitkomsten van een groot 
studieproject die werden gelanceerd op een conferentie in Wenen op 9 en 10 oktober 1998.2 In 
een kort maar pregnant rapport, getiteld Leading by Example: A Human Rights Agenda for the 
European Union for the Year 2000 pleitte een klein Comité der Wijzen voor een herijking en 
nieuwe politieke agendering van het EU-mensenrechtenbeleid. "There is an urgent need for a 
human rights policy which is coherent, balanced, substantive and professional".3 Deze 
aanbevelingen bouwden voort op het uitgebreide Final report opgesteld door Philip Alston en 
J.H.H. Weiler. De essentie van deze oproep was een pleidooi voor samenhang tussen intern en 
extern beleid, verbetering van de kwaliteit en versterking van de informatiefunctie. 

In de Verklaring ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens heeft de Europese Raad op 10 december 1998 deze uitdaging opgepakt en 

1 Zie voor de tekst aanbesteding: 2002/S 60-046435. The Commission wishes to have a network of experts on 
fundamental rights at its disposal in order to assess how each of the rights listed in the European Union's Charter 
of Fundamental Rights is applied at both national and Community levels. This will take into account developments 
in national legislation, the case law of constitutional courts and Member State jurisdictions, as well as the case 
law of the Court of Justice of the European Communities and the European Court of Human Rights.
The tasks of this network will be the production of a written report summarizing the situation of fundamental 
rights in the context of both European Union law and national legal orders, as well as the organization of two 
annual meetings with the Commission and the Parliament. In addition, the network must assist the Commission 
and the Parliament by giving advice on documents submitted to them and specific information on the protection of 
fundamental rights. 

2 Zie http://www.iue.it/AEL/events.htm, alsmede Philip Alston, M Bustelo and James Heenan (eds.), The European 
Union and Human Rights, Oxford  etc.(Oxford University Press) 1999.

3 Zie http://www.iue.it/AEL/events.htm , Human Rights Agenda for the European Union for the Year 2000.

http://www.iue.it/AEL/events.htm
http://www.iue.it/AEL/events.htm
http://www.iue.it/AEL/events.htm
http://www.iue.it/AEL/events.htm
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een aantal zaken - zij het nogal zwak geformuleerd - op de agenda gezet.1 Sommige van de 
aanbevelingen zijn (door de Commissie en de Raad)  inmiddels geheel of ten dele gerealiseerd, 
zoals een jaarlijks rapport van de Raad en een NGO-Forum, andere daarentegen zijn nimmer 
beantwoord, zoals de roep om een Commissaris belast met mensenrechten, of zijn regelrecht 
verworpen, zoals de vraag naar het instellen van een EU 'Human Rights Monitoring Agency'. 
Het Parlement heeft zich bij diverse gelegenheden ook over dit laatste voorstel uitgesproken, 
maar het lijkt wel alsof het EP daarbij één krent uit de pap heeft gevist. Het rapport als zodanig is 
door het EP nooit opgepakt. De hoofdboodschap die het Comité der Wijzen in 1998 tot het 
Parlement richtte: zorg voor versterking van de expertise, betere interne coördinatie en een meer 
toegespitste aanpak in dialoog met Commissie en Raad, is niet verhoord. Bij de voorbereidingen 
van een nieuwe commissiestructuur voor de volgende parlementaire periode (1999 – 2004) heeft 
het in ieder geval geen merkbare rol gespeeld.

Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder. Het is noodzakelijk op een aantal hoofdpunten van het 
EU-mensenrechtenbeleid de balans op te maken. Wat is de stand van zaken? Welke aanbevolen 
verbeteringen zijn gerealiseerd, en welke wachten nog op een adequaat vervolg? Alleen door  
deze vragen te beantwoorden kunnen we een kader scheppen dat richting geeft aan mijn eigen 
rapport dat thans voor u ligt.

1. Consistentie en samenhang tussen intern en extern beleid

1.1. Commissie

De aanbeveling van het Comité der Wijzen uit 1998 om één Commissaris voor het 
mensenrechtenbeleid zowel intern als extern aan te wijzen, is niet opgevolgd. Dat behoeft geen 
verwondering te wekken. Gegeven de wijze waarop het College van commissarissen wordt 
geformeerd en de politieke belangen van de lidstaten die daarbij in het geding komen, is een 
dergelijke portefeuille met dwarsdoorsnijdende competenties te veel gevraagd. De klacht dat het 
EU-mensenrechtenbeleid op het niveau van de Commissie leiderschap en profiel zou missen, 
lijkt nu misschien wat achterhaald. Verschillende commissarissen timmeren nu flink aan de weg. 
Maar nog steeds is het beleid versplinterd en gefragmenteerd, en speelt het vaak slechts een 
marginale rol in de besluitvorming.

Op 13 maart 2001 heeft de Commissie een belangrijke stap gezet door voor te schrijven dat ieder 
wetgevingsvoorstel of ander ontwerpinstrument van de Commissie voortaan vooraf getoetst 
moet worden op zijn verenigbaarheid met het Handvest voor de grondrechten. Waar van 
toepassing zullen voorstellen een speciale Handvest-clausule gaan bevatten2. Een dergelijke 
interne procedure kan bijdragen aan bewustwording en informatie van beleidsmakers en kan de 
transparantie ten goede komen. Het is zaak dat het EP deze clausule - of het ontbreken ervan - 
aangrijpt om haar controlerende taak te versterken. In haar Mededeling over de rol van de EU bij 
de bevordering van de mensenrechten en de democratisering in derde landen - COM (2001) 252 
van 8 mei 2001 - onderstreept de Commissie dat haar optreden in de sfeer van de externe 
betrekkingen gestuurd wordt door naleving van de rechten en beginselen van het Handvest. Het 
behoort tot de controlerende taak van het Parlement de Commissie in de uitvoering van dit 
voornemen kritisch te volgen3.
1.2. De Raad

1 Zie http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/50th_decl_98.htm .
2 Zie SEC (2001) 380/3, Memorandum from the President and Mr. Vitorino: Application of the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union.
3 Zie ook de op 25 april 2002 aangenomen resolutie naar aanleiding van het rapport Diez Gonzalez, PE 309.653.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/50th_decl_98.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/50th_decl_98.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/50th_decl_98.htm
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De Raad Algemene Zaken(General Affairs Council) heeft op 25 juni 2001 ingestemd met boven 
aangehaalde mededeling van de Commissie en daarbij benadrukt “dat moet worden gezorgd voor 
consistentie tussen het externe en het interne beleid en dat hiertoe de ontwikkeling van mogelijke 
middelen en praktijken moet worden onderzocht”. Dat is niet alleen rijkelijk vaag, ook is van 
uitvoering van dit voornemen tot nu toe niets naar buiten gekomen. Ook van betrokkenheid van 
de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken is niets gebleken.

1.3. Parlement

Reeds langere tijd gaan er, met name bij de NGO's, stemmen op dat het Parlement één 
mensenrechtencommissie zou moeten instellen, belast met zowel intern als extern beleid. 
Hoewel ik met de motieven waaruit deze gedachte voortkomt sympathiseer, denk ik toch dat het 
middel als ineffectief en irreëel moet worden verworpen. Het sluit niet aan bij de 
organisatievormen waarin Raad en Commissie werken en het zou het de reguliere EP-
commissies te gemakkelijk maken de mensenrechtenproblematiek af te schuiven. Ervaring met 
dwarsdoorsnijdende beleidsthema's - zowel binnen nationale overheidsadministraties als binnen 
internationale organisaties - heeft mij geleerd dat de beste oplossing vaak niet ligt in nieuwe 
indelingen en het overhevelen van taken. Eerder helpen betere coördinatieafspraken, het 
mobiliseren van concrete politieke steun en het medeverantwoordelijk maken van het hoogste 
politieke en bestuurlijke niveau.

Vertaald naar het EP betekent dit dat zowel de Conferentie van voorzitters als de Conferentie van 
commissievoorzitters, alsook de secretaris-generaal zich met spoed zullen moeten bezighouden 
met de vraag hoe zij het huidige gebrek aan samenwerking en onderlinge afstemming tussen met 
name de Commissie AFET en de Commissie LIBE kunnen verhelpen. Ik zelf zou denken dat de 
oplossing gezocht zou kunnen worden in een gemeenschappelijke subcommissie of werkgroep 
en in de gemeenschappelijk secretariaatsbureau ter ondersteuning. Ik acht mij echter ontslagen 
van de plicht deze gedachten hier verder uit te werken en te trachten voor een specifiek voorstel 
de steun van het plenaire EP te vinden. Ik meen namelijk dat er al genoeg voorstellen ter tafel 
liggen en dat thans de verantwoordelijkheid voor de absurde huidige situatie daar moet worden 
gelegd waar deze hoort.

Wellicht ten overvloede tenslotte op dit punt nog het volgende. Binnenkort dient het Parlement 
zich uit te spreken over de toetreding van nieuwe lidstaten, een uitspraak waarbij de 
mensenrechtencriteria zeker niet onbelangrijk zijn. Het zou dan goed zijn te weten dat het 
Parlement zijn oordeel baseert op een consistente aanpak.

2. Monitoring

Het Comité der Wijzen heeft in 1998 aanbevolen een EU Human Rights Monitoring Agency in te 
stellen ten behoeve van informatieverzameling en analyse van de mensenrechtensituatie binnen 
de EU1. De Europese Raad van Keulen (december 1999) heeft "opgeroepen om na te gaan of het 

1 "A European Union Human Rights Monitoring Agency, with a general information-gathering function in relation 
to all human rights in the field of application of Community Law, is essential. One option for this purpose would 
be to expand the existing European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia in Vienna. Another is to 
establish a new and separate Agency.", Leading by Example. Op.cit, page 7. Zie ook : Philip Alston and J.H.H. 
Weiler, "An 'Ever Closer Union' in Need of a Human Rights Policy: The European Union and Human Rights", in 
Alston (eds), The EU and Human Rights, op. cit., pp. 55 - 59.
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dienstig"1 is een dergelijke instelling op te richten. Hoewel voornoemd rapport van het Comité 
der Wijzen uit 1998 sprak van een haalbaarheidsstudie die aan het Europees Parlement zou 
worden voorgelegd, is het idee door de Commissie afgeschoten in enkele alinea's in zijn 
bovengenoemde mededeling uit mei 20012, zonder veel argumentatie en zonder dat een 
haalbaarheidsstudie is geopenbaard. 

Laten wij de aangevoerde argumenten nader bekijken. De Commissie schrijft:

"De Commissie is evenwel van mening dat de Europese Unie geen gebrek aan advies- en informatiebronnen 
heeft. Zij kan gebruik maken van verslagen van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en diverse 
internationale NGO's. Bovendien bestaat er niet zoiets als een kennismonopolie wanneer het gaat om het 
analyseren van problemen inzake mensenrechten en democratisering of de implicaties daarvan voor de 
betrekkingen van de Europese Unie met een bepaald land. De werkelijke uitdaging voor een instelling is de 
informatie op productieve wijze te gebruiken en de politieke wil te hebben om moeilijke beslissingen te nemen. 
Een extra adviesorgaan zou die uitdaging niet uit de wereld helpen. De Commissie is daarom niet zinnens in te 
gaan op dit voorstel of op de daarmee verband houdende, nu en dan geformuleerde suggestie dat de Commissie 
een mondiaal overzicht van de mensenrechtensituatie per land zou moeten opstellen of door een organisatie doen 
opstellen, zoals het VS-ministerie van buitenlandse zaken doet".  

Allereerst valt op dat in deze passage kennelijk wordt gedoeld op landen buiten de EU, daarvan 
getuigt ook het feit dat we deze passage vinden in een tekst van de buitenlandsector van de 
Commissie. Het voorstel betrof echter de mensenrechtensituatie in de EU zelf! Bovendien moge 
het waar zijn dat er aan informatie, kennis en wijsheid geen gebrek is, er is wel gebrek aan 
gestandaardiseerde wijzen van verzamelen en analyseren van die informatie, zodanig dat deze 
vergelijkbaar is en bruikbaar voor evenwichtige beleidsvorming. De conclusie kan geen andere 
zijn dan dat de Commissie het voorstel zonder voldoende onderbouwing heeft afgewezen en 
geen recht heeft gedaan aan de uitgebreide motivering en de uitwerking die de voorstellers 
hebben gegeven (zie voetnoot 5). Ook het EP, dat dit voorstel in diverse eerder verschenen 
rapporten had omarmd, is hiermede geen recht gedaan3.

Door opname van de begrotingspost voor het opzetten van een Netwerk van 
Mensenrechtendeskundigen en de daadwerkelijke totstandbrenging van het Netwerk is echter 
een nieuw feit geschapen. De allereerste prioriteit zal moeten zijn de instellingen van de EU te 
voorzien van op systematische en professionele wijze verzamelde en geanalyseerde informatie. 
De mogelijkheden voor de opbouw van een EU Human Rights Agency zoals eerder voorgesteld 
zullen moeten worden bezien tegen de achtergrond van de ontwikkeling van dit Netwerk.

3. Dialoog met de samenleving

Het eerste EU-Mensenrechten Discussie Forum, dat plaatsvond op 30 november en 1 december 
1999 vertoonde een agenda waarop ook ruimte was voor mensenrechtenproblemen die binnen de 
EU spelen. In de nadien gehouden bijeenkomsten onder deze vlag4 was dit in veel mindere mate 
het geval. Het EP is bij de voorbereiding en de praktische invulling van deze bijeenkomsten niet 
tot nauwelijks betrokken geweest. Het EP heeft over mensenrechtenthema's die binnen de EU 
spelen wel gespecialiseerde hearings gehouden en ook de jaarlijkse mensenrechtenrapporten 

1 Europese Raad van Keulen, 3 en 4 juni 1999, Conclusies van het Voorzitterschap, par. 46 (Press Release 150/99).
2 COM(2001) 252, para 5.
3 Zie o.m. Resolutie over het Jaarverslag mensenrechten in de EU (1998-1999), (Rapport-Haarder) d.d. 16 maart 

2000 (A5-0050/2000), par. 94; Resolutie over het Jaarverslag mensenrechten in  de wereld (Rapport-Malmstrom), 
d.d. 16 maart 2000, (A-5-0060/2000), par. 10.

4 Een overzicht is te vinden op de buitenlandwebsite van de Commissie 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/conf/index.htm .

http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/conf/index.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/conf/index.htm
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worden voorbereid door eigen EP-hearings.

4. Rapportage

Het Comité der Wijzen beval in 1998 het volgende aan over rapportages: 
"Balanced and objective surveys of the human rights situation both within the EU and in the world at large are an 
indispensable basis for informed analysis and policy-making. The Commission, in consultation with the Council, 
should develop a global report for this purpose, while the new Monitoring Agency should develop such a report 
in relation to the EU and its Member States. Action would then be taken at whatever level is appropriate in light 
of the principle of subsidiarity".1

De rapporten van de Raad die inmiddels zijn verschenen zijn in hoofdzaak beschrijvend van aard 
en betreffen de activiteiten in de sfeer van het buitenlands beleid die in EU-verband zijn 
ondernomen. Een vergelijkbare rapportage van Raad of Commissie over de situatie van de 
mensenrechten binnen de EU ontbreekt tot nu toe, en ook het voorgestelde Monitoring Agency is 
zoals wij hierboven zagen, vooralsnog niet gerealiseerd. Door de instelling van het Netwerk van 
Mensenrechtendeskundigen bij de Commissie kan met ingang van volgend jaar een begin 
worden gemaakt om deze lacune te vullen. Het EP moet niet in de fout vervallen zelf op 
permanente basis uitvoerende taken in deze te gaan verrichten die eigenlijk bij Raad of 
Commissie thuishoren. Het ontbreekt het Parlement ook aan voldoende institutionele capaciteit 
hiervoor. De activiteiten van het Parlement op het gebied van de mensenrechten dienen in het 
teken te staan van de controlefunctie die het jegens Raad en Commissie vervult. De jaarlijkse 
rapportages van Raad of Commissie zouden dan ook door deze in het Parlement moeten worden 
gepresenteerd, waarna het Parlement zijn eigen politieke taak te vervullen heeft.

B. Opzet van het onderhavige rapport

Zolang het hiervoor genoemde Netwerk nog niet aan het werk is gegaan, kan het EP geen gat in 
de werkzaamheden laten vallen en moet de aanpak waarmee vorig jaar begonnen is zo goed 
mogelijk worden voortgezet. Deze voortzetting krijgt gestalte binnen de beperkingen van de 
hiervoor eigenlijk per definitie ongeschikte en ontoereikende middelen – en ook helaas min of 
meer in strijd zijn met de hierboven beschreven uitgangspunten ten aanzien van taak en rol van 
het Parlement. Het is schipperen in een tijd van overgang. De beschikbare materiële en personele 
ondersteuning en de normale andere politieke taken van een lid van het EP laten eigenlijk 
onvoldoende ruimte over om een dergelijk project uit te voeren2. Dit brengt met zich mee dat 
keuzes moesten worden gemaakt en niet alle artikelen van het Handvest konden worden 
nagelopen. Ook de beschikbaarheid van materiaal bracht keuzen met zich mee: ten aanzien van 
een  aantal onderwerpen kon met de beschikbare middelen onvoldoende materiaal over de 
situatie in de lidstaten worden verzameld. Ook kon geen diepgaand eigen onderzoek worden 
gedaan naar bepaalde kwesties; ik moest mij beperken tot min of meer gemakkelijk 
toegankelijke openbare bronnen die op mijn weg kwamen.

Ieder paragraaf begint met een overzicht van de stand van ondertekening en ratificatie van 
relevante internationale mensenrechtenverdragen. Dit ook bij wijze van follow-up van de 
aanbevelingen van het EP in de twee eerder tijdens deze parlementaire periode aangenomen 
resoluties over de toestand van de mensenrechten in de EU3.

1  Leading by example, op.cit., page 7.
2 Dit heeft ertoe geleid dat ik heb besloten een deel van het zomerreces hiervoor te gebruiken, reden waarom dit 

ontwerpverslag u eerst in september 2002 bereikt.
3Verslag Haarder, A5-0050/2000 d.d. 16 maart 2000 en verslag Cornillet, A5-0223/2001 d.d. 5 juli 2001.
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In aanvulling op jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJ EG), rapporten van EU-instellingen en 
van algemeen erkende Europese en internationale NGO's, heb ik ook geput uit de conclusies die 
in het verslagjaar 2001 zijn opgesteld door de toezichtscomité's van de belangrijke 
mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties (VN).1 Alle EU-lidstaten hebben deze 
verdragen geratificeerd en zijn verplicht periodiek aan de daartoe ingestelde toezichtscomité's te 
rapporteren en hun bevindingen in een constructieve dialoog met die comité's toe te lichten en te 
verdedigen. Helaas hebben de meeste EU-lidstaten grote achterstanden in het nakomen van hun 
rapportageverplichtingen. Alleen België en Finland hebben aan hun rapportageverplichtingen 
voldaan, de andere EU landen hebben een achterstand. Het aantal achterstallige rapporten per 
land2:
Frankrijk 7
Griekenland 5
Italië 5
Luxemburg 5
Spanje 5
Duitsland 4
Nederland 3
Oostenrijk 3
Verenigd Koninkrijk 3
Portugal 2
Ierland 2
Denemarken 1
Zweden 1

Het is opmerkelijk dat het derde jaarlijkse mensenrechtenrapport van de Raad van 8 oktober 
2001 (in bijlage 16, zie voetnoot 2) wel melding maakt van de rapporten die aan deze 
toezichtscomités zijn uitgebracht maar niet van de achterstallige rapporten die conform de 
verdragsverplichtingen eigenlijk uitgebracht hadden moeten zijn. Ook wordt nergens duidelijk 
wat er door de EU-lidstaten met de conclusies van deze VN-Verdragscomités is gedaan. 

Ook is gebruik gemaakt van de conclusies en bevindingen van andere toezichtsmechanismen, 
zoals van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en van de Raad van Europa (RvE). De 
ongelijksoortigheid van die mechanismen en van de toegankelijkheid van het materiaal heeft 
noodgedwongen geleid tot een wellicht niet geheel representatieve selectie. Uw rapporteur 
spreekt de hoop uit dit probleem in de toekomst kan worden opgelost wanneer meer menskracht 
voor de voorbereiding van deze rapporten kan worden ingezet. Overigens is ook bij deze 
toezichtsmechanismen sprake van aanzienlijke achterstanden in het nakomen van de 
rapportageverplichtingen door de EU-lidstaten.

Dit rapport heeft betrekking op het kalenderjaar 2001, maar dat lijkt eenvoudiger dan het is. Er 
sluipen her en der ongelijksoortige data binnen. Slechts ten dele gaat het over 
mensenrechtenschendingen die zich feitelijk in dat jaar hebben voorgedaan; voor een ander deel 
gaat het over in 2001 gedane rechterlijke uitspraken of andere in 2001 gepubliceerde 
bevindingen die betrekking hebben over feiten die zich eerder hebben voorgedaan. Bovendien 
heb ik waar het de ratificatie van Verdragen betreft - ter wille van de praktische bruikbaarheid 

1 Niet alle conclusies van de VN verdragscomité's naar aanleiding van de in 2001 behandelde 19 landenrapporten 
konden worden verwerkt; slechts die uitspraken zijn opgenomen die aansluiten bij de in mijn rapport behandelde 
onderwerpen.Een dergelijke selectie was onontkoombaar. Door tijdsgebrek zijn ook de uitspraken naar aanleiding 
van individuele klachten op grond van diverse facultatieve protocollen bij de verdragen buiten beschouwing 
gebleven.

2 Ontleend aan: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvoverduebycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Collapse=10#10 .

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvoverduebycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Collapse=10#10
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvoverduebycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Collapse=10#10
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvoverduebycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Collapse=10#10
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van dit rapport - in de voetnoten 30 juni 2002 als peildatum aangehouden, opdat geen 
achterhaalde aanbevelingen in deze zouden worden gedaan.

Bij de bevindingen van Verdragstoezichtscomite's en van bijvoorbeeld de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de RvE moet worden bedacht dat de vermelde landen afhankelijk zijn van de 
agenda respectievelijk het bezoekschema dat die instanties in het jaar 2001 hebben gehanteerd; 
de vermelding betekent niet dat dezelfde soort van feiten zich niet ook in andere EU-landen 
zouden voordoen.

De in deze toelichting opgenomen informatie is zo veel mogelijk "drooggekookt". Om de 
leesbaarheid te bevorderen is getracht de nadruk op feitelijke informatie te leggen en uitgebreide 
politieke beschouwingen te vermijden. Daar waar mogelijk is in een voetnoot naar een bron op 
Internet verwezen. In de tekst van de ontwerpresolutie worden politieke conclusies getrokken en 
voorstellen gedaan. In de beleidsaanbevelingen is getracht niet teveel details op te nemen, 
daarmee zouden we te zeer het gevaar lopen de normale beleidsuitspraken van het Parlement in 
allerlei andere rapporten te overlappen. Veeleer is getracht tot uitspraken op meta-niveau te 
komen, dat wil zeggen aan te geven welke stappen gezet zouden kunnen worden om bepaalde 
zaken op EU-niveau aan te kaarten.

Dit rapport heeft nadrukkelijk alleen betrekking op de mensenrechtensituatie in de huidige EU-
lidstaten zelf. Het bevat niet een overzicht en een beoordeling van de daden van Raad, 
Commissie en Parlement; een keuze niet alleen op gronden van capaciteitsgebrek maar ook 
omdat overlap met andere rapporten van het EP dan onvermijdelijk zou zijn. Dit rapport beoogt 
dus niet een jaarverslag van de activiteiten van de instellingen van de EU te zijn. Om dezelfde 
reden zijn ook de bevindingen van de Europese Ombudsman hier niet herhaald. Evenmin is 
ingegaan op de mensenrechtensituatie in de toetredingslanden alsmede de overzeese gebieden 
van lidstaten van de EU, simpelweg omdat het mandaat van uw rapporteur daarin niet voorziet. 
Onvermijdelijk is er daardoor een tamelijk grote discrepantie tussen de wijze waarop het EP zich 
rekenschap geeft van de mensenrechtenproblematiek in de huidige lidstaten (namelijk toegespitst 
in één rapport) en in de toetredingslanden (namelijk verstopt in en verbrokkeld over 
verschillende hoofdstukken van 10 landenrapporten). Dit schijnbaar technische verschil komt de 
samenhang en de transparantie niet ten goede en is een goede illustratie van de noodzaak van 
samenhang en samenwerking binnen het EP die ik hierboven heb bepleit.

Zoals eerder gebruikelijk wordt aan dit ontwerprapport het advies toegevoegd van de Commissie 
Verzoekschriften (PETI); tevens is dit maal het advies gevraagd van de Commissie Rechten van 
de Vrouw en Gelijke Kansen (FEMM) en van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(EMPL). Aan de rapporteur van laatstgenoemde commissie is verzocht vooral de materie van 
hoofdstuk 4 van het Handvest te behandelen. In het kader van de opdracht van gender 
mainstreaming  mag verwacht worden dat het advies van de Vrouwencommissie op de gehele 
breedte van het rapport betrekking heeft, terwijl vanzelfsprekend ook nadere gegevens met 
betrekking tot de materie van artikel 23 van het Handvest zullen worden aangeleverd.

Tenslotte zij nog vermeld dat ik heb afgezien van beschouwingen over de dwingende werking 
van het Handvest en zijn opneming in de Europese Verdragen. Deze materie is thans voorwerp 
van bespreking in de Conventie; bovendien heeft het EP daarover reeds vele malen zijn licht 
laten schijnen.
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HOOFDSTUK I : WAARDIGHEID

ARTIKEL 1: MENSELIJKE WAARDIGHEID
ARTIKEL 2: RECHT OP LEVEN

Binnen het mensenrechtenspectrum zijn het recht op leven en de menselijke waardigheid de 
meest essentiële en fundamentele rechten. 

Het dient verwelkomd te worden dat Ierland de doodstraf uit de grondwet heeft geschrapt en dat 
Griekenland de doodstraf heeft afgeschaft, behalve voor ernstige misdaden gepleegd in 
oorlogstijd of daaraan gerelateerd.1 

Terrorisme en de menselijke waardigheid

VN - Verdrag ter Voorkoming van Terroristische Bomaanslagen,

Dit Verdrag is op 15 december 1997   ondertekend en op 23 mei 2001 in werking getreden. Alle 
lidstaten hebben het ondertekend, DK, P, VK, SV hebben het Verdrag in 2001 geratificeerd. D, 
B, FIN, GR, IRL, I, L, NL hebben dit Verdrag evenwel nog niet geratificeerd. 

VN-Verdrag betreffende het tegengaan van de financiering van terrorisme

Dit Verdrag is op 9 december 1999  ondertekend en in 2001 nog niet in werking getreden. Alle 
lidstaten hebben het ondertekend, voorts heeft het VK het Verdrag in 2001 geratificeerd.2

Terroristische daden vormen een inbreuk op de democratie, de fundamentele normen en waarden 
waarbij tevens de burgerrechten van het individu, met name de fysieke integriteit, in gevaar 
komen. Terrorisme dient resoluut afgewezen en veroordeeld te worden als middel om een 
bepaald doel te bereiken. In de praktijk vinden er nog steeds terroristische aanslagen plaats, 
zowel binnen de EU als daarbuiten, met de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september als 
dieptepunt in 2001. Binnen de EU attendeert Amnesty International (AI) op de volgende feiten: 
de ETA heeft in 2001, 15 personen, waaronder acht burgers, vermoord en meer dan 100 
personen verwond door aanslagen.3 In Noord-Ierland zijn 19 personen vermoord door 
gewapende groeperingen van de "Loyalists" en de "Republicans", bovendien is het aantal 
sectarische aanvallen, waaronder benzinebommen op huizen van burgers, in 2001 gestegen4.

Na 11 september 2001 zijn er vele maatregelen getroffen en wetsteksten aangenomen, zowel op 
Europees als op internationaal en nationaal niveau om een krachtiger bestrijding van terrorisme 
te bewerkstelligen. De JBZ-Raad heeft op 20 september 2001 in een buitengewone vergadering 
een actieplan aangenomen om het terrorisme te bestrijden. In dit kader zijn bovendien twee 
voorstellen versneld door de Commissie ingediend, namelijk het kaderbesluit inzake 
terrorismebestrijding en het kaderbesluit inzake het Europees arrestatiebevel en de uitlevering.5 

1 Amnesty International, concerns 2002, p. 110 and 133.
2 Het Verdrag betreffende het tegengaan van terrorisme is inmiddels in werking getreden op 10 april 2002, in 2002 

(peildatum 30 juni) is het Verdrag geratificeerd door A, F, NL en ESP.
3 Amnesty International, concerns 2002, p. 224.
4 Amnesty International, concerns 2002, p. 256.
5 Respectievelijk COM (2001) 521 en COM (2001) 522, de JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2002 heeft beide 

voorstellen formeel goedgekeurd, zie Pb L 164/3 van 22.06.2002 (terrorismebestrijding) en PB L 190/1 van 
18.7.2002 (aanhoudingsbevel).
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In hoeverre er door de lidstaten bij de implementatie van deze kaderbesluiten concrete  
inbreuken worden gemaakt op de mensenrechten is een zaak voor de volgende rapporteur van dit 
rapport. Wel zijn er door enkele lidstaten wetgevingsvoorstellen ingediend, die op het moment 
van afronding van dit verslag, nog niet waren aangenomen. In andere lidstaten is echter 
wetgeving aangenomen, waarbij inbreuken zijn gemaakt op de individuele burgerrechten.

In het Verenigd Koninkrijk is in december de "Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001" 
aangenomen, waardoor het mogelijk is geworden dat non-UK-nationals in onbeperkte 
administratieve bewaring (indefinite administrative detention) worden genomen, zonder 
aanklacht of procedure en geen toegang hebben tot een beroep in rechte1. De enkele voorwaarde 
waaraan moet zijn voldaan is in de eerste plaats, of de persoon een verdacht terrorist zou zijn en 
ten tweede of hij een bedreiging vormt voor de staat. In een dergelijk geval kan de Secretary of 
State een bevel tot bewaring geven. De basis voor een dergelijke actie kan geheim bewijs zijn. 
Om dit mogelijk te maken heeft het Verenigd Koninkrijk een inbreuk/uitzondering (derogation) 
gemaakt op artikel 5, lid 1 EVRM en op artikel 9 IVBPR. Onder deze wet zijn in december 2001 
reeds acht mensen opgepakt, waarvan tenminste één de keuze heeft gemaakt om terug te keren 
naar zijn land van herkomst, Marokko, in plaats van in onbeperkte bewaring terecht te komen. 
Bovendien wordt aan personen die verdacht worden van terroristische daden de kans ontnomen 
om hun asielverzoek inhoudelijk te laten toetsen2.

In Duitsland is in december anti-terrorismewetgeving in werking getreden die toestaat dat de 
Duitse autoriteiten religieuze organisaties kunnen verbieden, die beschouwd kunnen worden als 
een dekmantel voor individuele personen die zich bezighouden met ongrondwettelijke 
activiteiten. Als gevolg van deze wetgeving zijn ongeveer 20 organisaties verboden3.

In Zweden zijn drie van oorsprong Somalische burgers in de problemen gekomen, toen zij in 
november 2001 ongewild werden geplaatst op de VN-terroristenlijst van die personen of 
entiteiten wiens tegoeden bevroren dienen te worden in de strijd tegen het terrorisme. Door die 
VN-lijst zijn ze vervolgens opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van 
27 mei 2002, welke met hetzelfde doel is vastgesteld4. Het probleem daarbij is dat er geen 
mogelijkheid bestaat voor de slachtoffers, de Zweedse overheid of de rechterlijke macht om te 
onderzoeken of zij ook schuldig zijn aan terrorisme of om de beslissing bij een nationale of VN-
instantie aan te kaarten of te herzien.

Uit het bovenstaande blijkt dat het bestrijden van terrorisme tot ongewilde neveneffecten kan 
leiden, waarbij rechten zoals het recht om niet gediscrimineerd te worden, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, de vrijheid van vergadering en vereniging en het recht op eigendom in 
het geding kunnen komen. Derhalve is het noodzakelijk dat de Raad en de lidstaten de genomen 
maatregelen binnen een redelijke termijn evalueren en eventueel herzien.

1 Het VN-Mensenrechtencomité heeft in de concluding observations inzake het VK en N-IRL van 6 december 2001 
haar bezorgdheid uitgesproken ten aanzien van deze wetgevende maatregelen. Zie: doc. CCPR/CO/73/UK en doc. 
CCPR/CO/73/UKOT, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument .

2 Amnesty International, Concerns 2002, p. 255, zie ook HRW, World Report 2002, p. 273 en 618.
3 Amnesty International, Concerns in Europe July-December 2001, section Germany, zie: 

http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR010022002?OpenDocument&of=REGIONS\EUROPE .
4 PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR010022002?OpenDocument&of=REGIONS/EUROPE
http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR010022002?OpenDocument&of=REGIONS/EUROPE
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ARTIKEL 4: VERBOD VAN FOLTERINGEN EN VAN ONMENSELIJKE OF 
VERNEDERENDE BEHANDELINGEN OF BESTRAFFINGEN 

VN - Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of 
bestraffing

Dit verdrag was in 2001 door alle lidstaten geratificeerd, behalve Ierland1. Duitsland heeft in 
oktober 2001 de bevoegdheid van onderzoek naar individuele klachten van het Comité tegen 
Foltering (CAT) erkend2.

Optreden van politie en andere ordehandhavers 

Dit jaar blijkt ook weer uit diverse rapporten dat het optreden van functionarissen van politie en 
andere ordehandhavers te wensen overlaat. AI maakt melding van het gebruik van excessief 
geweld door de politie bij verschillende demonstraties: in Oostenrijk op 4 en 22 februari, in 
België rond de Top van Laken, in Italië bij demonstraties in Genua in maart, in Brescia en 
Napels en rondom de G8- top in Genua in juli, in Spanje tijdens een demonstratie tegen de 
Wereldbank in juli en in Zweden rondom de Top van Göteborg in juni3. Bovendien zijn er vele 
individuele burgers, waarvan een groot deel derdelanders en/of afkomstig uit 
minderheidsgroeperingen, wiens burgerrechten geschonden zijn of die zijn mishandeld door 
politiefunctionarissen, zowel op straat, als tijdens arrestaties of in bewaring: Oostenrijk, België, 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië en Spanje. Soms leidde het gedrag van de 
politiefunctionarissen tot de dood van personen (police killings/death in police custody) zoals in: 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Grensbewakers in 
Griekenland hebben personen mishandeld of dood geschoten4.

Situatie in gevangenissen en optreden gevangenisbewaarders

Het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen van de RvE (CPT) wijst erop dat er in lidstaten nog altijd sprake 
is van overbezetting van de gevangenissen, in de concluding observations inzake Griekenland 
van 8 mei 2001 bevestigt het CPT dit voor de Griekse gevangenissen5. Human Rights Watch 
(HRW) is vooral bezorgd om oude gevangenisvoorzieningen in Italië en het Verenigd 
Koninkrijk, waarbij de sanitaire voorzieningen in met name het Verenigd Koninkrijk ver onder 
de maat zijn. Bovendien zijn er in het Verenigd Koninkrijk problemen inzake toegang tot 
medische hulpvoorzieningen6. AI signaleert vele klachten over een mensonterende behandeling, 
eventueel leidend tot foltering in de gevangenis: Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Portugal, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Soms leidde het gedrag van de gevangenisbewaarders tot de 
dood van gevangenen (death in custody) zoals in Oostenrijk. In enkele gevallen betekende een 
tekort aan toezicht of gebrek aan actief ingrijpen dat gedetineerden zelfmoord konden plegen of 
medegevangenen elkaar mishandelden, met de dood tot gevolg, Portugal en het Verenigd 
Koninkrijk7. Het VN-Mensenrechtencomité (CCPR) is bezorgd over de toename in het Verenigd 

1 In 2002 (peildatum 30 juni) is het Verdrag geratificeerd door IRL.
2 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty12_asp.htm .
3 Amnesty International, Concerns 2002, p. 39, 47, 137, 226 en 233 en 234.
4 Amnesty International, Concerns 2002, p. 39, 47-48, 102, 103, 108, 110, 137-138, 200, 225-226 en 256.
5 CPT, 11th General Report on the CPT's activities, p. 14, zie ook HRW, World Report 2002, p. 608 en CAT: Zie 

doc. A/56/44, paras 83-88, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/336a0d9ee8c62b8ec1256a4800558d6f?Opendocument . 

6 HRW, World Report 2002, p. 610 en 612.
7 Amnesty International, Concerns 2002, p. 103, 108, 133, 138, 199-200, 225 en 256-257.

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty12_asp.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty12_asp.htm
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Koninkrijk van het aantal racistische incidenten in gevangenissen, waarbij gevangenispersoneel 
betrokken is of gevangenen onderling1.

Het EHRM heeft verschillende uitspraken gedaan in 2001 met betrekking tot de eerbiediging van 
de fysieke en morele integriteit van personen. In enkele zaken tegen Griekenland, Italië en het 
Verenigd Koninkrijk concludeerde het Hof een schending van artikel 3 Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (EVRM) in gevangenissen2: het betrof onnodig gebruik van fysiek 
geweld tegen een gedetineerde, inadequate en onaanvaardbare detentieomstandigheden en het 
onthouden van passende medische verzorging wat geleid heeft tot zelfmoord door een 
gevangene. In twee zaken tegen Nederland3  heeft het EHRM de klachten inzake schending van 
artikelen 3 en 8 van het EVRM ontvankelijk verklaard. Het betreft in deze zaken het 
gevangenisregime in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) te Vught. Dit regime kan leiden tot 
een inbreuk op het recht op privé- en familieleven en een onmenselijke behandeling, hetgeen 
reeds eerder gesignaleerd is door het CPT bij het bezoek in november 19974.

Behandeling van asielzoekers tijdens detentie en uitzetting 

De volgende landen worden door NGO's genoemd inzake schendingen van burgerrechten van 
asielzoekers in opvangcentra, detentiecentra of tijdens uitzettingsprocedures; België5, Frankrijk, 
Griekenland6, Spanje, het Verenigd Koninkrijk7. Het CCPR8 is bezorgd vanwege het feit dat in 
het Verenigd Koninkrijk asielzoekers om andere redenen zijn vastgezet dan strikt toegestaan 
onder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), inclusief 
redenen van administratieve aard. Het CCPR vindt het bovendien onacceptabel dat asielzoekers 
zijn vastgezet in gevangenissen en dat zij na afwijzing van het verzoek langere tijd kunnen 
worden vastgehouden zonder uitzicht op daadwerkelijke uitzetting. Het systeem van verspreiding 
van asielzoekers en het vouchersysteem heeft in enkele gevallen geleid tot fysieke onveiligheid 
van asielzoekers. 

Een eenduidige oplossing voor bovenstaande problemen is er niet. Het aantal en de aard van 
inbreuken op artikel 4 van het Handvest variëren aanzienlijk. Eén oplossing lijkt erin gelegen om 
functionarissen van politie en andere ordediensten beter op te leiden. Een nuttig middel hiertoe 
kan het uitwisselen van beste praktijken tussen de lidstaten zijn. Verder dienen de 
gevangenisfaciliteiten aangepast te worden aan de eisen van de moderne tijd, met voldoende 
mogelijkheden tot het verkrijgen van medische en juridische hulp. Verder is het raadzaam dat 
lidstaten zich buigen over alternatieve straffen om de overbevolking in de gevangenissen tegen te 

1 Zie doc. CCPR/CO/73/UK;CCPR/CO/73/UKOT, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument, § 12.
2 Dougoz v GR, uitspraak van 06.03.01, nr. 40907/98, Keenan v VK, uitspraak van 03.04.01, nr. 27229/95, Peers v 

GR, uitspraak van 19.04.01, nr. 28524/95,  Price v VK, uitspraak van 10.07.01, nr. 33394/96 en Indelicato v I, 
uitspraak van 18.10.01, nr. 31143/96.

3 Van der Ven v NL, uitspraak van 28.08.01, nr. 50901/99 en Lorsé v NL, uitspraak van 28.08.01, nr. 52750/99.  
4 Zie doc. CPT/Inf (98)15, http://www.cpt.coe.int/en/reports/inf1998-15en.pdf  , § 58 to 70.
5 Amnesty International, Concerns 2002, p. 47-48 en FIDH, Belgique; les "Centres fermés": l'arrière-cour de la 

démocratie, zie: http://www.fidh.org/rapports/r277.htm . 
6 Zie tevens de concluding observations inzake Griekenland van het VN-Comité tegen Foltering; zie doc. A/56/44, 

par. 83-88, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/336a0d9ee8c62b8ec1256a4800558d6f?Opendocument , § 
87.

7 Amnesty International, Concerns 2002, p. 102, 110-111 (zie ook HRW, World Report 2002, p. 611), 225, 257 en 
Concerns in Europe January-June 2001, section Spain, zie: 
http://web.amnesty.org/ai.nsf/index/EUR010032001?OpenDocument&of=COUNTRIES\SPAIN#SPA .

8 Zie doc. CCPR/CO/73/UK;CCPR/CO/73/UKOT: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument , § 16.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument
http://www.cpt.coe.int/en/reports/inf1998-15en.pdf
http://www.cpt.coe.int/en/reports/inf1998-15en.pdf
http://www.fidh.org/rapports/r277.htm
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/336a0d9ee8c62b8ec1256a4800558d6f?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/336a0d9ee8c62b8ec1256a4800558d6f?Opendocument
http://web.amnesty.org/ai.nsf/index/EUR010032001?OpenDocument&of=COUNTRIES/SPAIN#SPA
http://web.amnesty.org/ai.nsf/index/EUR010032001?OpenDocument&of=COUNTRIES/SPAIN#SPA


PE 311.039 38/87 RR\484769NL.doc

NL

gaan en voor zover zij hierover nog niet beschikken, het instellen van een onafhankelijk orgaan 
dat onderzoek kan doen naar inbreuken op burgerrechten en oplossingen kan aandragen voor 
verbeteringen. Ten aanzien van (niet-begeleide minderjarige) asielzoekers moet er deskundig 
personeel, op medisch en juridisch gebied, beschikbaar zijn in de detentie- en opvangcentra. 
Detentie dient zo veel mogelijk beperkt te worden, ook in het kader van de uitzettingsprocedure. 

Als rapporteur vind ik het overigens verbazingwekkend dat de problemen in gevangenissen en 
het optreden van politiediensten in vele rapporten, sinds vele jaren, gesignaleerd worden. Dit 
vormt echter geen onderwerp van beleid binnen de EU, hoewel er binnen de huidige EU-
Verdragen ook geen aanknopingspunt daartoe gevonden kan worden. Naar mijn mening wordt 
het de hoogste tijd dat er ten eerste een gedegen onderzoek komt naar de concrete problemen in 
de lidstaten. Ten tweede dient de Conventie inzake de toekomst van Europa de mogelijkheden te 
verkennen om binnen de EU een kader te scheppen voor de realisatie van effectievere 
regelgeving en beleidsvorming op dit terrein. 

Relatieve straffeloosheid functionarissen van politie en andere ordediensten

Een probleem dat gesignaleerd wordt door AI is de relatieve straffeloosheid van functionarissen 
van politie en andere ordediensten in strafzaken rondom bovengenoemde problemen. Dit 
onderwerp zal echter behandeld worden in hoofdstuk 6 van dit rapport.  

ARTIKEL 5:  VERBOD VAN SLAVERNIJ EN DWANGARBEID  

Mensenhandel met oog op uitbuiting

VN - Protocol mensenhandel bij het VN-Verdrag inzake internationale georganiseerde 
criminaliteit 
Dit Verdrag en bijbehorend Protocol is in december 2000 ondertekend en nog niet in werking 
getreden. Alle lidstaten hebben het Verdrag en Protocol ondertekend, geen enkele lidstaat heeft 
het Verdrag en Protocol in 2001 geratificeerd.1 

VN - Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Dit Verdrag is in november 1989 ondertekend en in september 1990 in werking getreden. Alle 
lidstaten hebben dit Verdrag ondertekend en geratificeerd.2 

VN - aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het Kind met betrekking tot de 
Inzet van Kinderen in Gewapend Conflict
Dit aanvullend Protocol is in mei 2000 ondertekend en in 2001 nog niet in werking getreden. 
Alle lidstaten hebben het ondertekend, voorts heeft Spanje het Protocol in 2001 geratificeerd.3

IAO - Conventie over de ergste vormen van kinderarbeid
Deze Conventie is in juni 1999 ondertekend en in werking getreden op 19 november 2000. Alle 
lidstaten hebben de Conventie ondertekend, voorts hebben A, ESP, F, GR, L, SV de Conventie 
geratificeerd in 2001.4

1 In 2002 (peildatum 30 juni) is het Verdrag en Protocol geratificeerd door ESP.
2 http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf .
3 Het Protocol betreffende de Inzet van Kinderen in gewapend Conflict is inmiddels in werking getreden op 

12 februari 2002, in 2002 (peildatum 30 juni) is het Protocol geratificeerd door A, B, FIN, I en ESP.
4 In 2002 (peildatum 30 juni) hebben B, D en NL de Conventie geratificeerd.

http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf
http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf
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Volgens een rapport van het US Department of State werden in het afgelopen jaar wereldwijd 
700.000 personen, mogelijk zelfs 4 miljoen, voornamelijk vrouwen en kinderen verhandeld1. De 
werkzaamheden waartoe zij gedwongen worden zijn: prostitutie of andere vormen van seksuele 
uitbuiting, uitbuiting in fabrieken, bij bouwwerkzaamheden of werkzaamheden op het platteland 
of in de huishouding. Bovendien zijn er nog andere varianten zoals het ronselen van kinderen 
voor het leger, het ontvoeren van kinderen ter adoptie of het uitbuiten van kinderen als 
kameeljockey of bedelaar. 

Enkele lidstaten worden in dit rapport genoemd als bestemmings- en doorreislanden: Oostenrijk, 
België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland en Spanje. Portugal en UK worden genoemd als 
landen van bestemming. De slachtoffers in de diverse lidstaten komen vanuit de hele wereld, met 
name vrouwen uit Centraal- en Oost-Europa, Afrika (in het bijzonder Nigeria) en Azië 
(waaronder met name  Thailand en de Filippijnen). Gegeven het feit dat het moeilijk is om 
betrouwbare cijfers te verzamelen, worden andere lidstaten dan bovengenoemde niet vermeld in 
het rapport van het US Department of State. De Europese Commissie meldt echter dat alle 
lidstaten met dit probleem worden geconfronteerd.2 

Griekenland wordt in bovenstaand rapport genoemd als één van de landen die niet voldoet aan de 
minimumnormen om een einde te maken aan mensenhandel en die ook weinig vooruitgang boekt 
om de handel aan te pakken. In mei 2001 is er een werkgroep opgericht om de problemen te 
analyseren en aanbevelingen te doen, maar volgens HRW is er urgente actie nodig, met name om 
de slachtoffers van vervolging te vrijwaren.3 Onder de huidige strafwet worden er weinig 
handelaren opgepakt en vervolgd, mede omdat er geen allesomvattende 
antimensenhandelwetgeving bestaat. Tevens ontbreekt het aan 
getuigenbeschermingsprogramma's.  Speciale voorzieningen zoals onderdak en medische hulp 
ontbreken evenzeer. Slachtoffers worden opgepakt en uitgezet zonder hulp van overheidswege te 
bieden in verband met de schade die zij geestelijk en lichamelijk hebben opgelopen doordat zij 
verhandeld zijn. Het CAT heeft in de "concluding observations" inzake Griekenland van 
mei 2001 nog een aanbeveling gedaan om stappen te ondernemen om vrouwenhandel en ander 
geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestraffen.4

Overigens heeft de Europese Commissie in januari 2001 een voorstel inzake bestrijding 
mensenhandel5 ingediend. Het EP heeft reeds in juni 2001 advies gegeven. De  Raad heeft in juli 
2002 het Kaderbesluit aangenomen, en het Parlement hoopt dat de lidstaten het nu onverwijld 
omzetten6.

Een door HRW binnen de EU gesignaleerd probleem is dat mensenhandel met oog op seksuele 
uitbuiting heel veel aandacht krijgt in retoriek en beleid, met name in verhouding tot 
mensenhandel met oog op uitbuiting voor andere doeleinden. Dit uit zich vooral in de projecten 
die door de EU gefinancierd worden. Hier dient een meer evenwichtige benadering gezocht te 
worden. Overigens zou een verklaring kunnen zijn dat er inzake uitbuiting voor andere 
doeleinden weinig gegevens beschikbaar zijn, dus is het moeilijk om daar beleid op af te 

1 US Department of State, trafficking in persons report, June 2002, zie: 
http://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf .

2 http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm .
3 HRW, Memorandum of Concern, juli 2001, zie 

http://www.hrw.org/backgrounder/eca/greece/greece_memo_noappendix.pdf .
4 Zie doc. A/56/44,paras.83-88, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.44,paras.83-

88.En?OpenDocument , §88 sub (d).
5 PB L 203/1 van 1.8.2002.
6 De JBZ-Raad heeft op 27-28 september 2001 een politiek akkoord bereikt.

http://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/greece/greece_memo_noappendix.pdf
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/greece/greece_memo_noappendix.pdf
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/greece/greece_memo_noappendix.pdf
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.44,paras.83-88.En?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.44,paras.83-88.En?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.44,paras.83-88.En?OpenDocument
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stemmen. Verder leeft bij HRW de klacht dat het EU-beleid ten aanzien van mensenhandel een 
zeer strafrechtelijke benadering kent, waarbij het mensenrechtenaspect veelal "vergeten" wordt.1 

Seksuele uitbuiting, inclusief kinderpornografie 

VN - aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het Kind betreffende de verkoop 
van kinderen, kinderprostitutie en -pornografie
Dit aanvullend Protocol is in mei 2000 ondertekend en in 2001 nog niet in werking getreden. 
Alle lidstaten hebben het ondertekend, voorts heeft Spanje het Protocol in 2001 geratificeerd.2

In januari 2001 heeft de Europese Commissie een voorstel inzake bestrijding seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie3 ingediend. Het EP heeft reeds in juni 2001 advies gegeven. 
De Raad moet nu de definitieve goedkeuring aan het voorstel hechten. Tijdens de bespreking van 
dit voorstel binnen de Raad, bleek dat lidstaten het niet eens kunnen worden over verschillende 
elementen van het voorstel, zoals de leeftijdsgrens van kinderen en de strafbaarheid van de 
bezitter van kinderporno welke niet de intentie heeft om deze te verspreiden.4 

Nieuwe ontwikkelingen zoals de groeiende verspreiding van kinderpornografie via internet zijn 
de laatste jaren sterk in opkomst. Derhalve dienen de lidstaten actieplannen te ontwikkelen, voor 
zover zij die nog niet hebben, om een gestructureerde aanpak van deze vorm van seksuele 
uitbuiting mogelijk te maken en de samenwerking met de nationale internetbranches te 
versterken. Daarbij is het belangrijk om een public awareness campaign te stimuleren met als 
doel de vraag naar kinderprostitutie en -pornografie te verminderen. Het bestrijden van virtuele 
kinderporno kan evenwel het recht op vrije meningsuiting in gevaar brengen.

HOOFDSTUK II: VRIJHEDEN 

ARTIKEL 10: VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST 

In Griekenland bestaat sinds 1998 een wet aangaande militaire dienst en gewetensbezwaren op 
basis van religieuze of ideologische redenen. De vervangende dienstplicht voor 
gewetensbezwaarden is 36 maanden in plaats van de 18 maanden die gelden voor de militaire 
dienstplicht. Dit is een onevenredige en welhaast bestraffend alternatief voor de militaire 
dienstplicht. Dit probleem speelt tevens in Finland. De alternatieve dienstplicht bedraagt hier 395 
dagen tegenover 180 dagen militaire dienstplicht. AI heeft in 2001 11 Finse personen, die 
veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van tenminste 77 tot maximaal 197 dagen, geadopteerd 
als prisoners of conscience5.

In de volgende lidstaten worden bepaalde godsdiensten en hun aanhangers bevoordeeld ten 
opzichte van andere religieuze groeperingen vanwege de historische banden met de staat: 
Denemarken, Finland, Griekenland, Italië, Spanje, Zweden en UK. Het gevaar schuilt erin dat 
discriminatie tussen religies zich hier voordoet. Voorop dient te staan de gelijke behandeling van 
alle religies zonder enig onderscheid. Deelnemers aan de seminar inzake de relatie tussen kerk en 
staat, georganiseerd door de Commissaris voor de Mensenrechten van de RvE op 10-11 

1 HRW, World Report 2002, p. 551.
2 Het Protocol betreffende de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en -pornografie is inmiddels in werking 

getreden op 18 januari 2002, in 2002 (peildatum 30 juni) is het Protocol geratificeerd door I.
3 COM(2000) 854, PB C 62 van 27.2.2001.
4 De Raad heeft in juni 2002 een politiek akkoord bereikt.
5 AI, concerns 2002, p. 101. 
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december 2001, hebben zich in dezelfde zin uitgesproken1.

In diverse lidstaten is in meer of mindere mate sprake van intolerantie ten opzichte van en 
discriminatie van personen die behoren tot: 
- niet-erkende religieuze groeperingen; Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk, of 
- erkende religies die minder aanhangers hebben dan traditionele religies in lidstaten zoals 
bijvoorbeeld het Katholicisme en Protestantisme: Oostenrijk, België, Frankrijk, Nederland, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk, of 
- andere religies dan de "staatsgodsdienst": Finland, Griekenland en Italië.   

Daarnaast zijn er vele mensen die tot geen enkel geloof behoren of tot niet-godsdienstige 
levensbeschouwingen zoals de vrijdenkers- of humanistische beweging. Uiteraard omvat het 
recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst ook het recht om niet te geloven en mogen 
personen die hun recht om niet te geloven uitoefenen in de EU niet gediscrimineerd worden.

Bovendien wordt er door overheidsinstanties campagne gevoerd tegen groeperingen die als 
"sekte" worden beschouwd, met name in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Spanje. In 
Portugal en Zweden is de Church of Scientology officieel erkend als een religie en in andere 
landen wordt deze ook in talloze gerechtelijke uitspraken erkend als een bona fide religie. Door 
de overheid van sommige landen, waaronder België, wordt de kerk echter niet als zodanig 
erkend en zelfs beschouwd als een sekte. Een dergelijk probleem speelt ook ten aanzien van 
Jehova's getuigen. Wanneer de overheid actief en intensief een informatiecampagne voert tegen 
"sekten" dient de vraag gesteld te worden in hoeverre dit de godsdienstvrijheid aantast. Wie of 
welke instantie kan bepalen dat een religieuze groepering een sekte is? Blijkbaar kan daar ook 
verschillend over gedacht worden zoals blijkt uit het voorbeeld van de Scientology Church.   

In Frankrijk is wetgeving, de zogeheten wet About-Picard, tot stand gebracht die nadelig en 
discriminerend is voor religieuze groeperingen, die beschouwd worden als sekten, met name in 
vergelijking tot de erkende godsdiensten. 50 Leden van de Parlementaire Assemblée van de RvE 
hebben in een written declaration van 26 april 20012 hun bezorgdheid uitgesproken over het 
mogelijk discriminatoir karakter van de nieuwe wetgeving en de mogelijke schending van 
internationale mensenrechtennormen.

In Portugal is in april 2001 de wet godsdienstvrijheid door het Parlement aangenomen die 
erkende religies bepaalde voordelen toekent. Deze voordelen werden eerder slechts aan de 
Katholieke kerk toegekend. Voorwaarde is echter dat de religieuze organisaties tenminste 30 jaar 
in het land gevestigd zijn of al tenminste 60 jaar internationaal erkend zijn. Dit lijkt erop te 
duiden dat het moeilijk wordt voor nieuwe religieuze organisaties om deze voordelen te 
verkrijgen. 

1 CommDH (2001)15, Conclusions on the Seminar concerning Church-State relations in the light of the exercise of 
the right to freedom of religion, Strasbourg, 10-11 december 2001. Zie: 
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)15_E.htm .

2 Doc. 9064, written declaration no. 321; Religious freedom and religious minorities in France, 26 April 2001. Zie: 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FWorkingDocs%2F
Doc01%2FEDOC9064.htm.

http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)15_E.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FWorkingDocs%2FDoc01%2FEDOC9064.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FWorkingDocs%2FDoc01%2FEDOC9064.htm
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ARTIKEL 11: VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN INFORMATIE 

RvE - Europees Verdrag inzake grensoverschrijdende televisie
Dit Verdrag is op 5 mei 1989 ondertekend en in werking getreden op 1 mei 1993. B, DK en IRL  
hebben het Verdrag nog niet ondertekend; GR, L, NL en SV hebben het Verdrag nog niet 
geratificeerd1.

RvE - Protocol houdende wijziging van het Europees Verdrag inzake grensoverschrijdende 
televisie 
Dit Protocol is op 1 oktober 1998 getekend en in werking getreden op 1 maart 2002. De 
volgende lidstaten dienen het Protocol nog te ratificeren: B, DK, GR, IRL, L, NL, P en SV2.

Het EHRM heeft inzake de vrijheid van meningsuiting en informatie verschillende lidstaten 
veroordeeld wegens schending van artikel 10 EVRM: Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg en 
Italië3. 
 
Volgens artikel 11, lid 2 van het Handvest dient de vrijheid en de pluriformiteit van de media te 
worden geëerbiedigd. Reporters without borders (RSF)4 meldt verschillende gevallen van 
mogelijke inbreuken op dit recht in de volgende lidstaten. 
 
In Oostenrijk was er tot eind 2001 sprake van een staatsmonopolie voor TV en radio. Met ingang 
van 1 januari 2002 is deze situatie beëindigd (overigens als laatste lidstaat binnen de Unie). De 
geschreven media zijn in handen van twee grote bedrijven. Eén mediagroep, News, heeft in 2001 
het grootste deel van de nieuwsmagazines onder haar hoede gekregen en nauwere banden tot 
stand gebracht met twee media-controlerende instanties. Dit kan een mogelijk gevaar opleveren 
voor de mediapluriformiteit. Jörg Haider heeft in 2001 verschillende juridische procedures tegen 
journalisten, kranten en tijdschriften aangespannen vanwege smaad. Haider heeft in drie 
procedures de zaak verloren en in één procedure zijn klacht ingetrokken.

In Frankrijk zijn er door verschillende rechtbanken uitspraken gedaan die de vrijheid tot 
onderzoek en openbaring van informatie van journalisten aantast. Dit ten voordele van de 
vertrouwelijkheid van informatie waaraan bepaalde beroepsgroepen gebonden zijn, zoals 
advocaten en politieambtenaren. Deze uitspraken zijn in strijd met eerdere uitspraken gedaan 
door het EHRM: het veiligstellen van journalistieke vrijheid en de functie van journalisten als 
public watchdog is belangrijk in een democratische gemeenschap. RSF heeft Frankrijk 
opgeroepen om Artikel 109, lid 2 Wet strafprocesrecht te veranderen zodat het recht van 
journalisten om hun bronnen niet te openbaren beter beschermd wordt.

In Duitsland speelde in 2001 hetzelfde probleem inzake het door journalisten wel of niet 
openbaren van informatie, welke aan beroepsmatige geheimhoudingsplicht gebonden zijn. 
Ondanks een beroep op artikel 5 van de Duitse Grondwet inzake persvrijheid zijn drie 
journalisten veroordeeld tot het betalen van een som van € 3,068 elk. 

In Italië wordt de controle op de media uitgevoerd door een democratisch gekozen regering, 
maar voornamelijk door Premier Berlusconi, die zelf eigenaar is van drie verschillende 

1 In 2002 (peildatum 30 juni) is het Verdrag geratificeerd door: Portugal.
2 In 2002 (peildatum 30 juni) is het Protocol geratificeerd door: Frankrijk.
3 Association Ekin v F, uitspraak van 17.07.01, nr. 39288/98, Jerusalem v A, uitspraak van 27.02.01, nr. 26958/95, 

Thoma v L, uitspraak van 29.03.01, nr. 38432/97 en Perna v I, uitspraak van 25.07.01, nr. 48898/99. 
4 Zie: http://www.rsf.org .

http://www.rsf.org
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commerciële tv-zenders. Berlusconi bemoeit zich ook indirect met de journalistieke inhoud van 
de staatsomroep RAI. In casu is hier sprake van een grote mate van belangenverstrengeling die 
in een democratie niet past. De vertegenwoordiger voor de vrije pers van de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft zich in 2001 dan ook met zorg uitgelaten 
over deze belangenverstrengeling1, Tijdens de verkiezingscampagne van mei 2001 zijn in Italië 
enkele politieke partijen ernstig benadeeld wat betreft hun toegang tot de audiovisuele media en 
hun voorstellen en thema's zijn uit het politieke debat gehouden. De Italiaanse president en de 
regeringsleider hebben dit feit aan de kaak gesteld en vervolgens aangedrongen op wijziging van 
de agenda's en programma's van de TV. De Italiaanse Telecommunicatieautoriteit heeft dit 
gebrek aan redactioneel evenwicht met betrekking tot de publieke en commerciële TV-zenders 
erkend (besluit 246/01/CSP van 13 maart 2001) en er is een strafrechtelijke aanklacht in 
behandeling wegens schending van de burgerrechten en de politieke rechten van de burger.

Voorts is Italië voor het eerst sinds de instelling van de republiek naar de stembus gegaan om de 
grondwetswijziging van 7 oktober 2001 te bevestigen. Volgens de Italiaanse wet zijn de TV-
zenders gehouden te burgers te voorzien van informatie over de thema's in kwestie, maar deze 
informatie is vrijwel niet verstrekt. Bij het EHRM is een – reeds ontvankelijk verklaarde - 
aanklacht ingediend wegens schending van artikel 10.

In Spanje, met name in de Baskische regio, voert de ETA een terreurcampagne tegen de media. 
Dit heeft geleid tot de dood van een journalist en ernstige verwondingen van een andere 
journalist in mei 2001 (na het verlies van 7 zetels van de partij Euskal Herritarrok - de politieke 
tak van ETA - in het Baskische parlement). Daarnaast hebben de ETA en een aanverwante 
organisatie nog verschillende andere (pogingen tot) aanslagen gepleegd, eenmaal met dodelijke 
afloop, andere malen met ernstige verwondingen of materiële schade.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering na 11 september de media opgeroepen 
terughoudend te zijn met het verslag uitbrengen inzake militaire voorbereidingen voor operaties 
in Afghanistan. Hierbij deed de regering een beroep op de nationale veiligheid en de noodzaak 
tot het vermijden van nationale paniek. Vervolgens deed de woordvoerder van premier Blair in 
november een oproep aan de media om "een onderscheid te maken tussen goed en kwaad" door 
de "leugens van de Taliban" niet op dezelfde schaal te plaatsen als verklaringen van de coalitie 
bij het verslag uitbrengen inzake de oorlog in Afghanistan. Dit lijkt op een mogelijke inperking 
van de persvrijheid te duiden. 

ARTIKEL 18: ASIELRECHT

De United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) heeft een stijging waargenomen 
van het aantal lidstaten dat de toegang tot het grondgebied en de asielprocedure wil 
bemoeilijken, in het bijzonder in het geval van ongedocumenteerde asielzoekers2. Verschillende 
landen hebben maatregelen genomen, zoals het opleggen van boetes aan vervoersmaatschappijen 
die ongedocumenteerden vervoeren (hetgeen in EU-verband is geregeld, waarbij overigens het 
EP het voorstel op 13 maart 2001 heeft verworpen3), het stationeren van overheidspersoneel op 
vliegvelden om het betreden van vliegtuigen naar de EU door mogelijke vluchtelingen zonder 
documenten te verhinderen of het aanpassen van visa-vereisten voor derdelanders. De 

1 Freedom and responsibility yearbook 2001/2002, o.a. p. 14, 21 en 197, zie: 
http://www.osce.org/fom/documents/books/files/yb2001_2002.pdf .

2 Bijdrage van UNHCR, Respect for the right to asylum in the EU in 2001, uitgesproken tijdens de EP-hearing 
inzake fundamentele rechten, gehouden op 17 april 2002 te Brussel.

3 Rapport Kirkhope, A5- 0069/2001. Zie voor commentaar van ECRE en AI op dit voorstel tevens: 
http://www.ecre.org/eu_developments/traffick.shtml .

http://www.osce.org/fom/documents/books/files/yb2001_2002.pdf
http://www.osce.org/fom/documents/books/files/yb2001_2002.pdf
http://www.ecre.org/eu_developments/traffick.shtml
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Commissaris voor de Rechten van de Mens van de RvE heeft in een Recommendation1 eveneens 
geconstateerd dat er problemen bestaan inzake de toegang tot het grondgebied van staten van de 
RvE. In dit document doet de Commissaris enkele aanbevelingen om de situatie bij de grens 
meer humaan te maken en niet elke persoon die de grens oversteekt te beschouwen als een 
crimineel of iemand die zich schuldig maakt aan fraude.  

AI rapporteert gevallen van het weigeren van de toegang tot de asielprocedure in Griekenland. 
Het betreft in deze ongedocumenteerde immigranten en asielzoekers die gedwongen werden het 
land te verlaten zonder een asielverzoek te kunnen indienen2.

In Frankrijk heeft de Conseil d'Etat in een uitspraak van 12 januari 2001 geoordeeld dat de 
toegang tot Frankrijk niet geweigerd mag worden om de enige reden dat een buitenlander 
arriveert zonder documenten en visum3. In veel gevallen uit het verleden hebben asielzoekers 
hun asielverzoek niet kunnen registreren bij de bevoegde autoriteiten omdat zij geen geldig 
paspoort in het bezit hadden en beschouwd werden als illegalen. Het kantoor van de UNHCR in 
Parijs heeft in een verklaring van 13 maart 2001 deze praktijk bevestigd en veroordeeld, evenals 
de NGO CIMADE na een bezoek aan het vliegveld Roissy in augustus 2001, waarbij het nog 
steeds moeilijk bleek om medewerking te verkrijgen om asiel aan te vragen4. 

De UNHCR heeft in een verklaring van 23 oktober 20015 haar bezorgdheid geuit over de impact 
van de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september en de strijd tegen het terrorisme op de 
asielprocedure. De UNHCR is met name bezorgd om de toegenomen tendens om asielzoekers en 
vluchtelingen te verbinden met criminaliteit en terrorisme, hetgeen racisme en 
vreemdelingenhaat doet toenemen. Daarnaast is er de angst dat er in toenemende mate wetgeving 
tot stand wordt gebracht die de toegang tot de asielprocedure verhindert of eenvoudigweg de 
asielclaim aan de grens afwijst op basis van iemands godsdienst, ras, nationaliteit of een 
bepaalde politieke overtuiging. Bovendien vreest de UNHCR voor het automatisch of onterecht 
inroepen van de uitsluitingsclausules van het Vluchtelingenverdrag, gebaseerd op de verdenking 
dat iemand een terrorist is op grond van bovengenoemde redenen. De UNHCR benadrukt dat bij 
elke discussie omtrent terrorisme en veiligheidsmaatregelen de veronderstelling voorop moet 
staan dat vluchtelingen zelf hun land zijn ontvlucht vanwege vervolging en geweld, inclusief 
terrorisme, en dat zij niet de plegers zijn van zulke daden. HRW uit eenzelfde soort bezorgdheid6 
inzake uitlatingen van regeringen in de EU, die de strijd tegen het terrorisme en tegen illegale 
immigranten op dezelfde voet plaatsen, waarbij door voorgestelde antiterrorismemaatregelen het 
recht op toegang tot de asielprocedure in het geding kan komen. Benadrukt dient te worden dat 
alle lidstaten verzekeren dat zij, ondanks de strijd tegen het terrorisme, hun verplichtingen ten 
aanzien van asielzoekers, vluchtelingen en immigranten op basis van internationale verdragen 
nakomen. 

ARTIKEL 19: BESCHERMING BIJ VERWIJDERING, UITZETTING EN 

1 CommDH/Rec (2001) 1 inzake 'The rights of aliens wishing to enter a CoE member state and the enforcement of 
expulsion orders', 19 september 2001. Zie: http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH-Rec(2001)1_E.htm .

2 Amnesty International, Concerns 2002, p. 111.
3 Migration News Sheet, February 2001, p. 13.
4 Migration News Sheet, April 2001, p. 14, tevens Migration News Sheet, September 2001, p. 14.
5 http://www.unhcr.ch/cgi-

bin/texis/vtx/home/+GwwBmeFE1X_wwwwrwwwwwwwhFqnN0bItFqnDni5AFqnN0bIcFq0E5Oc1MaBnGGdG
o5MaqdDqnGD5a+XXWDzmxwwwwwww1FqnN0bI/opendoc.htm .

6 Zie verklaring van HRW, november 2001, http://www.hrw.org/press/2001/11/eusecurity-memo.htm .

http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH-Rec(2001)1_E.htm
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+GwwBmeFE1X_wwwwrwwwwwwwhFqnN0bItFqnDni5AFqnN0bIcFq0E5Oc1MaBnGGdGo5MaqdDqnGD5a+XXWDzmxwwwwwww1FqnN0bI/opendoc.htm
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+GwwBmeFE1X_wwwwrwwwwwwwhFqnN0bItFqnDni5AFqnN0bIcFq0E5Oc1MaBnGGdGo5MaqdDqnGD5a+XXWDzmxwwwwwww1FqnN0bI/opendoc.htm
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+GwwBmeFE1X_wwwwrwwwwwwwhFqnN0bItFqnDni5AFqnN0bIcFq0E5Oc1MaBnGGdGo5MaqdDqnGD5a+XXWDzmxwwwwwww1FqnN0bI/opendoc.htm
http://www.hrw.org/press/2001/11/eusecurity-memo.htm
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UITLEVERING

Het EHRM constateert in een zaak tegen het Verenigd Koninkrijk1 dat uitzetting naar Tanzania 
een schending oplevert van artikel 3 EVRM.  

AI rapporteert twee zaken waarin mogelijkerwijs het non-refoulement-beginsel is geschonden: 
het betreft twee Egyptische asielzoekers in Zweden, die na een onrechtvaardige asielprocedure 
(in verband met gebruik geheim bewijs van de Zweedse Veiligheidsdienst), het land dienden te 
verlaten2. De Ethiopian Political Prisoners Joint Committee maakt melding van een mogelijke 
schending van dit principe inzake een Egyptische asielzoeker in België, die geen mogelijkheid 
had om een asielverzoek in te dienen.3

Collectieve uitzetting is volgens lid 1 van artikel 19 van het Handvest verboden. Onder 
collectieve uitzetting wordt volgens het EHRM verstaan elke maatregel waarbij buitenlanders als 
een groep worden gedwongen het land te verlaten. Uitzetting is echter geoorloofd in het geval 
dat de maatregel is genomen op basis van een rechtvaardigde en objectieve beoordeling van elk 
individueel dossier uit de groep. Het EHRM heeft op 13 maart 2001 een klacht inzake de 
collectieve uitzetting van 74 Slowaakse Roma in november 1999 uit België ontvankelijk geacht4. 
In deze zaak is inmiddels op 5 februari 2002 uitspraak gedaan en België is veroordeeld vanwege 
schending van artikel 4 van Protocol nr. 4 bij het EVRM. Een van de klachten in deze zaak was 
het gebruik van misleiding om de Roma op te kunnen pakken. In Zweden werd deze methode in 
februari 2001 met succes toegepast om een afgewezen asielzoeker te arresteren en vervolgens uit 
te zetten5. 

De Ombudsman in Griekenland heeft in februari 2001 de praktijk van collectieve uitzettingen 
van migranten door Griekenland in het openbaar veroordeeld als illegaal6.

HOOFDSTUK III: GELIJKHEID

ARTIKEL 20:  GELIJKHEID VOOR DE WET
ARTIKEL 21:  NON-DISCRIMINATIE

RvE - Protocol nr. 12 van het Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden
Dit protocol is op 4 november 2000 ondertekend en nog niet in werking getreden. Het Protocol is 
nog niet ondertekend door DK, ESP, F, SV en VK. Geen der vijftien lidstaten heeft het Protocol 
geratificeerd.

IAO -Verdrag nr. 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep
Dit Verdrag is op 25 juni 1958 ondertekend en op 15 juni 1960 in werking getreden. Luxemburg 
heeft in 2001 als laatste lidstaat het Verdrag geratificeerd.

De bestaande Europese gelijke behandelingswetgeving voor de verschillende in artikel 21 van 
het Handvest genoemde nondiscriminatiegronden loopt uiteen zowel wat betreft  

1 Hilal v UK, uitspraak van 06.03.01, nr. 45276/99.
2 Amnesty International, Concerns 2002, p. 234.
3 Migration News Sheet, March 2001, p. 13.
4 Conka v B, uitspraak van 13.03.01, nr. 51564/99.
5 Migration News Sheet, June 2001, p. 18.
6 HRW, World report 2002, p. 318
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beschermingsniveau als ook wat betreft werkingssfeer. Ten aanzien van de werkingssfeer is de 
Richtlijn Rassendiscriminatie het meest vergaand, deze biedt bescherming tegen discriminatie op 
het terrein van arbeid en beroep, maar ook sociale zekerheid, onderwijs én de toegang tot 
goederen en diensten. Andere richtlijnen beperken zich tot bescherming bij arbeid en beroep. Dit 
wekt de indruk dat in de EU sprake is van een hiërarchie van discriminatiegronden, dat de ene 
vorm van ongelijke behandeling als het ware "erger" wordt gevonden dan andere vormen. Het 
gelijkheidsbeginsel en de bescherming tegen discriminatie vormen een fundamenteel 
mensenrecht dat het hart van de EU raakt. Door het opstellen van deze verschillende 
instrumenten is er een onoverzichtelijke lappendeken van regels ontstaan. Dit is nadelig voor de 
kwaliteit van de rechtsvorming en doet afbreuk aan de transparantie voor de burgers. 

Er zijn anno 2001/2002 nog enkele hiaten te constateren met betrekking tot het bestrijden van 
discriminatie. Met name ten aanzien van discriminatie op andere gronden dan ras buiten arbeid 
en beroep wordt node gewacht op voorstellen. De Commissie dient dan ook ten spoedigste het 
reeds langere tijd aangekondigde voorstel voor een Richtlijn inzake het verbod van 
seksediscriminatie buiten de sfeer van de arbeidsmarkt in te dienen. Daarnaast dient discriminatie 
buiten arbeid en beroep op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 
gerichtheid of anderszins aangepakt te worden via wetgeving. Helaas, enige Europese wil om tot 
dergelijke wetgeving te komen moet nog blijken! 

Voorts dienen Commissie en Raad na te denken over de ontwikkeling van een strategie om de 
bescherming tegen alle mogelijke vormen van discriminatie op velerlei beleidsterreinen op 
hetzelfde niveau te brengen, waarbij de Richtlijn Rassendiscriminatie het uitgangspunt dient te 
zijn, in verband met het hoge beschermingsniveau welk is neergelegd in dit instrument.  

Rassendiscriminatie en vreemdelingenhaat

Alle beschikbare bronnen maken melding van een stijging van de verschijnselen van 
rassendiscriminatie en vreemdelingenhaat in Europa in het jaar 2001, vooral in reactie op de 
aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september. De gesignaleerde toename van anti-
islamitische reacties en incidenten kan naar het oordeel van uw rapporteur echter niet los worden 
gezien van een structurele onderstroom van voortwoekerend racisme in Europa. In zijn eerste 
inhoudelijke jaarverslag (gepubliceerd in november 2001 maar betrekking hebbend op het jaar 
2000) heeft het European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)1 reeds een 
toename geconstateerd van klachten over discriminatie van leden van etnische 
minderheidsgroepen, met name op de arbeidsmarkt, en een toename van racistisch geïnspireerd 
geweld. Daarbij zij aangetekend dat in sommige landen (België, Griekenland, Ierland en 
Portugal) racistische motieven niet in de criminaliteitsstatistieken worden opgenomen en dat in 
andere landen (Duitsland, Spanje en I) politiestatistieken aanmerkelijk lagere cijfers gaven dan 
cijfers bijgehouden door NGO's. De vergelijkbaarheid van dergelijke gegevens en de validiteit 
van deze metingen zijn, zoals het EUMC zelf ook benadrukt, vatbaar voor verbetering.

Het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) stelde in 2001 zijn 
conclusies vast naar aanleiding van de behandelde rapportages van acht EU-landen: Duitsland, 
Finland, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk2, die allen 
op kortere of langere voorafgaande perioden betrekking hadden.

1 Diversity and Equality for Europe. Annual report 2000. Vienna (EUMC), November 2001. Zie ook: 
http://eumc.eu.int/publications/index.htm .

2 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf (CERD, concluding observations).

http://eumc.eu.int/publications/index.htm
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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Gewezen werd op disproportioneel hoge werkloosheid onder etnische minderheden en 
onvoldoende bescherming tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en bij toegang tot de openbare 
dienstverlening, de facto segregatie in huisvesting en onderwijs, racistische propaganda onder 
meer via muziek en via Internet (Duitsland, Zweden), racistische bedreigingen en aanvallen 
(Duitsland, het Verenigd Koninkrijk1), alsmede "institutioneel racisme" onder meer bij de politie 
(idem)2. Ook wordt gewezen op discriminatie van de Roma in arbeid, onderwijs en huisvesting 
(Finland, Griekenland, Italië en Zweden) en van de Sami wat betreft landrechten3 en het recht tot 
het officieel gebruik van hun eigen taal (Finland, Zweden)4. 

Het European Roma Rights Center in Boedapest verschaft uitvoerige informatie over het 
discriminerende huisvestingsbeleid voor Roma in Italië: de praktijk van segregatie in geïsoleerde 
kampen is wijdverbreid en gaat gepaard met achterstelling in de toegang tot het onderwijs en tot 
andere publieke voorzieningen en vaak ook gewelddadig optreden door de politie5. HRW maakt 
eveneens melding van discriminatie ten aanzien van Roma in Griekenland. De Griekse 
Ombudsman heeft in een rapport van januari 2001 de uitzetting van Roma en de vernietiging van 
huizen in een wijk in Athene in juli 2000 veroordeeld als strijdig met Grieks recht. In september 
2001 hebben de autoriteiten echter opdracht gegeven om in dezelfde wijk wederom zes huizen 
van Roma's te vernietigen6. Slechts door interventie van de Ombudsman en de Greek Helsinki 
Monitor werd deze actie beëindigd. Positief element is dat de Griekse regering in mei 2001 een 
actieplan tot stand heeft gebracht om discriminatie van Roma op het gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting tegen te gaan. Helaas hebben Roma kinderen van de 
Aghia Sofia-gemeenschap nog steeds tegenstand ondervonden bij hun aanwezigheid op scholen. 
Bovendien heeft deze gemeenschap gedurende 2001 problemen ondervonden met betrekking tot 
het verkrijgen van elektriciteit. Een Roma gemeenschap in Patras heeft in augustus 2001 
problemen ondervonden door de vernietiging van vier van hun onderkomens7. Er is terzake een 
klacht ingediend bij de Griekse ombudsman.

In Frankrijk bestaan er volgens FIDH8 problemen inzake woonwagenkampen voor Roma en 
andere rondtrekkende bevolkingsgroepen. Er zijn onvoldoende woonwagenkampen beschikbaar 
en indien ze wel beschikbaar zijn, zijn ze niet altijd even toegankelijk. Wanneer deze groepen 
ergens illegaal neerstrijken, worden ze weggestuurd, hetgeen in theorie slechts is toegelaten in 
geval van absolute noodzaak. Er bestaat sinds 5 juli 2000 wel een wet in Frankrijk die gemeenten 
met meer dan 5000 inwoners verplicht om woonwagenkampen in te richten, maar deze wet 
wordt niet algemeen toegepast.

1 Ook het VN-Mensenrechtencomité (Human Rights Committee) spreekt zijn bezorgdheid uit over veelvuldige, 
gewelddadige rassenrellen in het het Verenigd Koninkrijk en over het lastig vallen en intimideren van mensen 
wegens hun geloof. Zie doc. CCPR/CO/73/UK;CCPR/CO/73/UKOT, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument §§ 11 en 14.

2 Misdragingen en politiemensen die de dood van arrestanten – met name uit etnische minderheidsgroepen - ten 
gevolge heeft (death in police custody) , wordt behandeld in hoofdstuk 1 van dit rapport.

3 Ook het Committee on Economic, Socal and Cultural Rights wijst hierop in zijn 'concluding observations' t.a.v. 
Zweden.

4 Ook de commissaris voor de mensenrechten van de RvE komt tot een dergelijke conclusie n.a.v. zijn bezoek aan 
Finland. Zie Comm DH(2001)7.

5 Brief d.d. 29 Juni 2001 van het European Roma Rights Center aan het CERD-Comité. Zie ook de publicaties 
vermeld op http://errc.org . 

6 Zie eveneens OMCT Appeal,Greece: Destruction of Roma homes in Asproprygos, 20/9/2001 
http://www.omct.org/displaydocument.asp?DocType=Appeal&Index=1115&Language=EN.

7 OMCT Appeal,Greece: Destruction of Roma homes in Asproprygos, 20/9/2001, 
http://www.omct.org/displaydocument.asp?DocType=Appeal&Index=1070&Language=EN.

8 FIDH, Rapport 2000-2001, Observations sur l'état des droits de l'Homme en France.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument
http://errc.org
http://errc.org
http://errc.org
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De European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de RvE heeft in 2001 zijn 
bevindingen gepubliceerd over in 2000 plaatsgevonden onderzoeken in Oostenrijk, Duitsland, 
Denemarken, Ierland en Nederland1. Verschijnselen van vreemdelingenhaat en racisme blijven 
zich in al deze landen voordoen. De ECRI signaleert een tekortschietend wettelijk kader om 
discriminatie op kernterreinen zoals arbeidsmarkt, onderwijs en huisvesting te bestrijden 
(Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk), spreekt zijn zorg 
uit over het gebruik van racistische propaganda (Oostenrijk, Denemarken) en 
antibuitenlanderretoriek (het Verenigd Koninkrijk) in de politiek en over racistische bejegening 
door politiefunctionarissen (Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk). Ook negatieve beeldvorming 
over buitenlanders en etnische minderheden in de media worden gesignaleerd. 

Ook in zijn jaarverslag over 20012  wijst de ECRI in meer algemene zin op rassendiscriminatie 
als hardnekkig verschijnsel in Europa, in samenhang met tekortschietende wettelijke bepalingen 
en onbevredigende toepassing van bestaande bepalingen. Gevoelens van vreemdelingenhaat 
onder de publieke opinie zijn een vruchtbare voedingsbodem voor de verspreiding van de 
opvatting dat sommige culturen superieur aan andere culturen zouden zijn. De mate waarin het 
aanzetten tot rassenhaat zich voordoet is een bron van zorg; met name na 11 september heeft 
zich in veel landen een sterke stijging van vijandigheid jegens en aanvallen op de 
moslimgemeenschappen voorgedaan. Het ECRI spreekt zijn zorg uit over de mate waarin het 
thema vreemdelingenhaat geaccepteerd raakt bij sommige politieke partijen. Het ECRI noteert 
bovendien een stijging van anti-joods geweld en toename van de verspreiding van anti-
semitistische propaganda3, alsmede een stijging van racistische daden tegen en discriminatie van 
asielzoekers, vluchtelingen en immigranten. 

Het EUMC heeft door middel van verscheidene enquêtes onder de national focal points van zijn 
RAXEN netwerk meteen na 11 september in kaart gebracht in welke mate er sprake was van 
anti-islamitische reacties. De opeenvolgende deelrapportages zijn samengevat in een publicatie 
verschenen in mei 20024. Om het materiaal niet onnodig geweld aan te doen, citeer ik hieronder 
letterlijk de bevindingen van dit samenvattende rapport, en wel uit de samenvatting daarvan. 
Voor meer details zal men het origineel moeten raadplegen. De auteurs concludeerden het 
volgende: 

" In general  (…)
- acts of violence/aggression:
relatively low levels of physical violence were identified in most countries, although verbal abuse, harassment and 
aggression was much more widespread. Muslims, especially Muslim women, asylum seekers and others, including 
those who 'look' of Muslim or Arab descent were at times targeted for aggression. Mosques and Islamic cultural 
centres were also widely targeted for damage and retaliatory acts.
- measures of anti-Islamic actions and reactions:
the picture remained mixed, where in a number of countries latent and/or pre-existent Islamophobia was seen to 
find expression in the mentioned acts of violence/aggression. This was reflected in the increase of activity by far-
right and neo-Nazi groups. Other forms of nationally determined ethnic xenophobia were also given a greater 
impetus. A renewed interest in Islamic culture was identified, although this did not necessarily equate to an 
increased acceptance.
- good practice to reduce prejudice:
numerous inter-faith initiatives, especially between the Abrahamic traditions were undertaken as were similar 
initiatives emanating from Muslim communities themselves. Academic institutions and other organisations aided

1 Zie http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/2-Country-by-country_approach/default.asp#TopOfPage .
2 Zie Annual Report on ECRI's activities covering the period from 1 January 2001 to 31 December 2001, 

http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/1%2DECRI/1-Presentation_of_ECRI/4-
Annual_Report_2001/Annual_report_2001.asp#TopOfPage .

3 Zie tevens de paragraaf inzake antisemitisme in dit hoofdstuk. 
4 Christopher Allen and Jorgen S. Nielsen, Summary Report on Islamaphobia in the EU after 11 September 2001, 
Vienna (EUMC), May 2002. Zie ook: http://eumc.eu.int/publications/terror-report/index.htm .

http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/2-Country-by-country_approach/default.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/2-Country-by-country_approach/default.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/1%2DECRI/1-Presentation_of_ECRI/4-Annual_Report_2001/Annual_report_2001.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/1%2DECRI/1-Presentation_of_ECRI/4-Annual_Report_2001/Annual_report_2001.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/1%2DECRI/1-Presentation_of_ECRI/4-Annual_Report_2001/Annual_report_2001.asp#TopOfPage
http://eumc.eu.int/publications/terror-report/index.htm
http://eumc.eu.int/publications/terror-report/index.htm
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the situation with events, debates, seminars and meetings to discuss relevant issues. A number of campaigns for 
intercultural tolerance and awareness were launched.
- reaction by politicians and other opinion leaders:
the role of national politicians, both governing and in opposition was considered where the vast majority offered 
conciliation and solidarity with Muslim communities. Some however chose to remain silent whilst a few made
unfortunate and somewhat unnecessary statements. Some NFPs noted that political capital was made where 
immigration and 11 September became entwined. Increased attention by the media was identified by the NFPs as
being both positive and negative, largely depending upon the respective country. Instances of sensationalism and 
stereotypical representations of Muslims were noted".1

Een specifiek probleem in de EU is de verspreiding van racisme en vreemdelingenhaat via 
internet en voetbalstadions. Er zijn steeds meer internetsites te vinden die aanzetten tot 
rassenhaat. Volgens het Simon Wiesenthal Center ongeveer 3300 websites2. In en rondom 
voetbalstadions is een stijging waar te nemen van groeperingen die neo-nazistische en extreem-
rechtse standpunten uitdragen, variërend van het schreeuwen van leuzen tot het ophangen van 
spandoeken met hakenkruizen. Het EUMC heeft het probleem in een rapport "Racism, Football 
and the Internet" in kaart gebracht.3 

Antisemitisme

Het is waarschijnlijk een Europa-breed verschijnsel dat de intensivering van het conflict tussen 
Israël en de Palestijnen sinds najaar 2000 (de tweede intifada) zijn weerslag heeft gevonden in 
een sprongsgewijs toegenomen aantal antisemitische gewelddaden, bedreigingen en incidenten. 
Wij hebben vergelijkbare cijfers voor verschillende landen over 2001 niet gevonden. Wel is 
materiaal beschikbaar bijvoorbeeld over Frankrijk in het jaarlijkse rapport van de Commission 
nationale consultative des droits de l'homme4 en voor Nederland in het Jaaroverzicht van het 
CIDI.5 In het eerste geval ging het met name om gewelddaden en fysieke bedreigingen tegen 
joodse instellingen en tegen personen. In Nederland meer om verbaal geweld (scheldpartijen, 
spreekkoren bij voetbalwedstrijden) en kleinere geweldsincidenten, zoals vandalisme. In de 
betreffende rapportage wordt echter gewaarschuwd tegen gewenning aan dit alledaags 
antisemitisme en wordt voor meer serieuze aandacht van politie en justitie gepleit.

ARTIKEL 22: CULTURELE, GODSDIENSTIGE EN TAALKUNDIGE 
VERSCHEIDENHEID

RvE - Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden 
Dit verdrag is ondertekend op 1 februari 1995 en op 1 februari 1998 in werking getreden. Het 
verdrag is door de meeste landen ondertekend. België heeft het Verdrag in 2001 ondertekend, 
alleen Frankrijk heeft dit tot nu toe niet gedaan. Verder hebben B, F, GR, L, NL en P het 
Verdrag nog niet geratificeerd6.

RvE - Europees Handvest voor streektalen en talen van minderheden
Dit Handvest is op 5 november 1992 ondertekend en in werking getreden op 1 maart 1998. Dit 
Handvest is door de meeste lidstaten ondertekend; B, GR, IRL en P hebben dit echter nog niet 
gedaan. A, ESP en VK hebben het Handvest in 2001 geratificeerd. B, F, GR, IRL, L en P moeten 

1 Summary report, op.cit., blz. 7. 
2 http://www.wiesenthal.com/social/press/pr_item.cfm?itemID=6089 .
3 http://www.eumc.at/publications/football/index.htm .
4 http://www.commission-droits-homme.fr/LiensFr/PlanSite.html .
5 http://www.cidi.nl/html/antisem/asr-nl-06.frameset.html . Centrum Informatie en Documentatie Israel; Hadassa  

Hirschfeld, Overzicht Antisemitische incidenten Nederland 2001 en voorlopig overzicht 2002.
6 In 2002 (peildatum 30 juni) is het Verdrag geratificeerd door Portugal. 

http://www.commission-droits-homme.fr/LiensFr/PlanSite.html
http://www.commission-droits-homme.fr/LiensFr/PlanSite.html
http://www.cidi.nl/html/antisem/asr-nl-06.frameset.html
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dit nog doen.

IAO -Verdrag nr. 169 inzake de Inheemse Volken (Indigenous and Tribal Peoples Convention) 
Dit Verdrag is op 27 Juni 1989 in de Algemene Vergadering van de IAO aangenomen en op 5 
september 1991 in werking getreden. Van de EU-landen hebben alleen DK en NL het 
geratificeerd.

Het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden heeft Frankrijk als enige 
EU-land niet ondertekend. De 'klassieke' opvatting van de Franse autoriteiten is dat de gelijkheid 
van alle staatsburgers voor de wet hieraan in de weg staat. Het toezichtscomité voor het VN-
Verdrag inzake de Economisch, Sociale en Culturele Rechten (CESCR), heeft er op gewezen dat 
gelijke behandeling voor de wet niet altijd voldoende is om gelijke aanspraak van 
minderheidsgroeperingen op met name hun sociaal-culturele rechten te kunnen realiseren. 
Frankrijk zou dan ook volgens het CESCR de RvE-verdragen over de bescherming van nationale 
minderheden en minderheidstalen dienen te ondertekenen en te ratificeren. In Nederland is de 
ratificatieprocedure van het Kaderverdrag in 2001 vastgelopen toen bleek dat de Eerste en de 
Tweede Kamer verschillend dachten over de vraag of – zoals de regering beoogde – het Verdrag 
behalve op de Friezen ook van toepassing zou zijn op de etnische minderheden die behoren tot 
de doelgroepen van het Nederlandse integratiebeleid1. Ook in andere landen is het 
toepassingsbereik van dit verdrag een punt van discussie.

Het Comité van Ministers van de RvE heeft in 2001 voor het eerst conform de desbetreffende 
toezichtsregeling resoluties openbaar gemaakt over de naleving door Denemarken en Finland 
van dit kaderverdrag2. Denemarken heeft bij ratificatie verklaard dat het Kaderverdrag van 
toepassing is op de Duitse minderheid in Zuid Jutland, en daarmee de Groenlanders, de mensen 
afkomstig van de Faeröer eilanden en de Roma a priori van aanspraak op de rechten verleend 
onder het Kaderverdrag uitgesloten. Het Advisory Committee had daarop al eerder kritiek 
uitgeoefend3, kritiek die nu door het Comité van Ministers van de RvE is overgenomen: 
aanbevolen wordt dat Denemarken in overleg met betrokkenen zich nader bezint op de kring van 
personen op wie het kaderverdrag van toepassing is4.

Ten aanzien van Finland concludeert het Comité van Ministers van de RvE onder meer dat veel 
wordt gedaan ten behoeve van de Zweeds sprekende Finnen en de Sami – hoewel de kwestie van 
de landrechten nog steeds niet naar behoren is geregeld. Daarentegen is het Finse beleid ten 
aanzien van de Roma en de Russische minderheid veel minder succesvol en zou taal en cultuur 
van deze twee minderheden meer ondersteuning verdienen. Merkwaardig is dat volgens de 
regering van Finland 'Old Russians' wel onder de bescherming van het Verdrag vallen maar 
andere Russen, met name recente immigranten niet, een zaak waarbij ook de Commissaris voor 
de Mensenrechten van de RvE vraagtekens heeft gezet5.

1 Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, Aanhangsel 1058 (Vragen van het lid Middelkoop d.d. 7 maart 
2002). 

2 Zie 
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/Monitoring%20by%20the%20CM/Decisi
ons/771st_meeting.htm .

3 ACFC/INF/OP/1(2001)5 d.d. 22 september 2000, zie ook: 
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/AdvisoryCommittee/Opinions/Denmark.ht
m.

4 De uitspraak van het CM van de RvE over de bevoorrechte positie van de Lutherse kerk in DK is in hoofdstuk 2 
van dit rapport reeds aan de orde geweest.

5 Verslag van zijn bezoek aan Finland, juni 2001, CommDH(2001)7; zie ook 
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf  .

http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/Monitoring%20by%20the%20CM/Decisions/771st_meeting.htm
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/Monitoring%20by%20the%20CM/Decisions/771st_meeting.htm
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/Monitoring%20by%20the%20CM/Decisions/771st_meeting.htm
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/Monitoring%20by%20the%20CM/Decisions/771st_meeting.htm
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/Monitoring%20by%20the%20CM/Decisions/771st_meeting.htm
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/AdvisoryCommittee/Opinions/Denmark.htm
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/AdvisoryCommittee/Opinions/Denmark.htm
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf
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In zijn conclusies over Finland en Zweden wijst het CERD er op dat het conflict tussen de 
autoriteiten en de Sami-bevolking over landrechten een bedreiging is voor de traditionele Sami-
cultuur. De CERD beveelt Finland en Zweden aan IAO-Verdrag nr. 169 inzake de Inheemse 
Volken te ratificeren1. Ook de Commissaris voor de Mensenrechten van de RvE sluit zich hierbij 
aan naar aanleiding van zijn bezoek aan Finland2. 

ARTIKEL 23: GELIJKHEID VAN MANNEN EN VROUWEN

VN - Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 
van de vrouw 
Dit facultatief protocol is op 6 oktober 1999 ondertekend. Alle lidstaten hebben dit Protocol 
ondertekend, Spanje heeft dit Protocol in 2001 geratificeerd. B, D, GR, L, NL, P, SV en VK 
moeten dit nog doen3.

Er bestaat geen allesomvattend en algemeen erkend overzicht waaruit op gemakkelijke wijze valt 
af te leiden wat de stand van zaken is met betrekking tot het waarborgen van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de lidstaten van de EU. De beschikbare naar geslacht uitgesplitste 
cijfers over (tijdelijke) arbeidsdeelname, inkomensverdeling, zelfstandig ondernemerschap, 
politieke participatie e.d.4 kunnen fungeren als indicatoren van de mate van ongelijkheid. Maar 
niet iedere ongelijkheid is per definitie een concrete schending van de mensenrechten. Veeleer 
weerspiegelen dergelijke cijfers de stand van het maatschappelijk emancipatieproces, welk als 
het ware de achtergrond vormt waartegen mensenrechtenkwesties aan de orde zijn. 

De Europese Commissie draagt zorg voor de handhaving van gelijke behandeling, zoals 
neergelegd in diverse Europese richtlijnen. Onder de hoede van de Commissie is de legal experts 
group on the application of European law on equal treatment between men and women 
werkzaam, maar de door deze deskundigengroep gerapporteerde feiten met betrekking tot de 
stand van zaken in de lidstaten5 zijn buitengewoon gedetailleerd, ongelijksoortig en 
veelomvattend. Uw rapporteur is dan ook van mening dat het buiten het bestek van dit rapport 
over 2001 valt om al deze feiten te verwerken.

Het EP heeft reeds eerder gewezen op het grote aantal schendingen van het gelijke 
behandelingsacquis6, dus dát er een probleem bestaat in de lidstaten is voldoende duidelijk. Wat 
absoluut noodzakelijk is, is een up-to-date en uitgebreid overzicht van de stand van zaken met 
betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de lidstaten, zoals het EP al 
vaker heeft gevraagd7. 

Bovenstaande gegevens duiden dus op een gebrek aan volledige en heldere informatie inzake 
schendingen van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Desalniettemin 
heeft uw rapporteur haar best gedaan om enige concrete gegevens te verzamelen, mede in de 
verwachting dat de Commissie Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen haar adviestaak in 

1 docs. CERD/C/304/Add. 103 en Add.107, d.d. 1 mei 2001. Zie ook http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf .
2 http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf .
3 In 2002 (peildatum 30 juni) is het Protocol geratificeerd door D, GR, NL en P.
4 Zoals bij voorbeeld verzameld door de Europese Commissie. Zie: 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html .
5 Zie het Bulletin van voornoemde groep : http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html .
6 Resolutie A5-0250/2001 over het zeventiende jaarlijkse verslag van de Commissie over de controle op de 

toepassing van het Gemeenschapsrecht (1999), §15.
7 Het meest recente EP-verzoek is terug te vinden in Resolutie A5-0197/2002, §5, inzake de uitvoering van het 

programma voor gelijkheid van mannen en vrouwen, aangenomen op 4 juli 2002. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html
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deze zal vervullen! 

Het HvJ EG heeft in 2001 enkele uitspraken gedaan inzake de interpretatie van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Enige problemen die zijn gesignaleerd betreffen 
indicatoren voor de beoordeling of er sprake is van gelijk loon voor gelijk arbeid (Oostenrijk), 
ontslag bij zwangerschap (Denemarken, Spanje) en pensioenregelingen (Duitsland, Frankrijk).

In een arrest van 26 juni 20011 concludeerde het Hof dat om te beoordelen of er sprake is van gelijk loon voor 
gelijke arbeid het op zichzelf niet voldoende is om te kijken of twee vergelijkbare werknemers van verschillend 
geslacht in dezelfde functiegroep zijn ingedeeld onder de voor hun functie geldende collectieve overeenkomst. 
Dit is slechts één van de mogelijke aanwijzingen dat aan dit criterium is voldaan. Een verschil in beloning bij 
arbeid in tijdloon tussen twee werknemers van verschillend geslacht, welk is toegekend bij hun aanstelling, kan 
niet worden gerechtvaardigd door factoren die eerst ná de indiensttreding van de betrokken werknemers bekend 
zijn geworden en kunnen worden beoordeeld, zoals de praktische uitvoering van arbeidstaken door werknemers.

Inzake zwangerschap oordeelt het Hof in een arrest van 4 oktober 20012 dat een werkneemster niet ontslagen 
mag worden wegens zwangerschap, zelfs niet indien zij voor bepaalde tijd in dienst is genomen, haar werkgever 
terzake niet geïnformeerd heeft ten tijde van haar aanstelling en zij vanwege de zwangerschap een belangrijk 
deel van de periode niet kon werken. Een dergelijk ontslag is strijdig met artikel 5, lid 1 van Richtlijn 
76/207/EEG en artikel 10 van richtlijn 92/85/EEG. In een ander arrest van 4 oktober3 oordeelt het Hof dat het 
niet vernieuwen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke  zijn oorzaak vindt in de zwangerschap 
van een werkneemster, een rechtstreekse discriminatie op grond van geslacht vormt die in strijd is met artikelen 
2, lid 1 en 3, lid 1 van Richtlijn 76/207/EEG. 

In een arrest van 9 oktober4 oordeelt het Hof dat Duitse Pensioenfondsen die belast zijn met de uitvoering van de 
regelingen voor bedrijfspensioenen zich net als werkgevers dienen te houden aan het beginsel van gelijke 
beloning, zoals verwoord in artikel 141 VEG. Noch de wettelijke onafhankelijkheid die de pensioenfondsen 
genieten, noch hun status als verzekeringsorganisatie spelen hier een rol.

Het Hof heeft bovendien nog twee uitspraken5 gedaan inzake de Franse pensioenregeling voor ambtenaren. Het 
Hof oordeelt dat pensioenen uitgekeerd volgens de Franse Code des pensions civiles et militaires de retraite 
vallen binnen de werkingssfeer van artikel 119 VEG (= huidig artikel 141 VEG). Enkele bepalingen, te weten 
artikel L. 12, sub b en L.24-I-3°, sub b, van deze regeling zijn echter in strijd met het beginsel van gelijke 
beloning. Deze artikelen sluiten namelijk mannelijke ambtenaren uit van bepaalde voordelen welke een 
vrouwelijke ambtenaar in dezelfde positie wel zou kunnen verkrijgen, zoals een bepaalde bonificatie voor 
mannen die voor hun kinderen zorgen en het recht op rustpensioen met onmiddellijke ingang in het geval van de 
zorg opnemen voor een invalide of ongeneeslijk zieke partner. 

In zijn in 2001 gepubliceerde conclusies over Finland6, Nederland7 en Zweden8 heeft het VN-
Committee on the Elimination against Women (CEDAW) gewezen op de hardnekkige problemen 
van ongelijke beloning en discriminatie op de arbeidsmarkt, in het bijzonder samenhangend met 
verschijnselen van horizontale en verticale segregatie. Ook gelijke kansen van vrouwen op 
hogere posities zijn nog lang niet gerealiseerd. Voorts blijven geweld tegen vrouwen, 
vrouwenhandel en gedwongen prostitutie en de dubbele discriminatie jegens immigranten- en 

1 C-381/99, Susanna Brunnhofer vs. Bank der österreichischen Postsparkasse AG.
2 C-109/00, Tele Danmark A/S vs. Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark (HK). 
3 C-438/99, Melgar vs. Ayuntamiento de Los Barrios.
4 C-379/99, Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG vs. Menauer.
5 C-366/99, Griesmar vs. Ministre de l'Èconomie, des Finances et de l'Industrie & Ministre de la Fonction publique, 

de la Réforme de l'État et de la Décentralisation, 29 november 2001, alsmede C-206/00, Mouflin vs. Recteur de 
l'académie de Reims, 13 december 2001. 

6 Zie doc A.56.38, paras.279-311,  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.38,paras.279-
311.En?OpenDocument .

7 Zie doc. A.56.38, paras.185-231, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.38,paras.185-
231.En?Opendocument .

8 Zie doc. A.56.38,paras.319-360, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.38,paras.319-
360.En?Opendocument . 
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vluchtelingenvrouwen zorgen baren. 

Het Comité constateert met bezorgdheid dat er in Nederland een politieke partij 
vertegenwoordigd is in het Parlement, waarvan vrouwen geen lid kunnen zijn. Het gaat hier om 
de Staatkundig Gereformeerde Partij. Het Comité acht dit in strijd met artikel 7 van het VN- 
Vrouwenverdrag waaraan Nederland is gebonden. De Nederlandse regering heeft inmiddels laten 
weten dat zij de oproep van het Comité de situatie te redresseren niet zal opvolgen, onder meer 
omdat hier meerdere grondrechten in het geding zijn1. Voorts roep het Comité Nederland op de 
nieuwe Wet op het Naamrecht te herzien, waar deze een bepaling bevat die in strijd is met het 
gelijkheidsbeginsel en met de bepalingen van het Verdrag.

Het CESCR signaleert dat in Frankrijk de minimum huwelijksleeftijd voor meisjes 15 jaar is, en 
adviseert deze gelijk te trekken aan die voor jongens (18 jaar)2 .

Discriminatie op basis van seksuele gerichtheid3

Er is geen recent overzicht van de positie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in  de 
lidstaten, waarin de stand van zaken en mogelijke toe- of afname van discriminatie op basis van 
seksuele gerichtheid zou kunnen worden afgemeten; het met steun van de Commissie tot stand 
gebracht ILGA-rapport4 dateert al weer van enige jaren terug (1998). 

In Oostenrijk, Portugal en Ierland zijn nog steeds bepalingen opgenomen in de strafwetgeving 
die discrimineren op basis van seksuele gerichtheid of gedrag. Het gaat hier om de zogenaamde  
age of consent-bepalingen die een minimale leeftijd vaststellen beneden welke seksueel verkeer 
strafbaar is5. Deze bepalingen behelzen een hogere leeftijdsgrens voor verkeer tussen personen 
van hetzelfde geslacht. De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld 
dat dergelijke bepalingen in strijd zijn met het EVRM6, het EP heeft Oostenrijk dan ook diverse 
malen opgeroepen deze bepalingen in te trekken7. In Portugal en Ierland zijn deze bepalingen de 
laatste jaren een dode letter, in Oostenrijk daarentegen vonden de laatste jaren tussen 20 en 40 
veroordelingen per jaar op basis van dit artikel plaats; waarbij de wettelijk minimale 
gevangenisstraf 6 maanden is. In februari 2001 heeft AI een man, die gearresteerd was op basis 
van dit artikel, uitgeroepen tot gewetensgevangene8 – de eerste erkende politieke gevangene in 
Oostenrijk sinds decennia. In juni 2002 heeft het Oostenrijkse Constitutionele Hof deze bepaling 
ongrondwettig verklaard en per 13 augustus 2002 heeft Oostenrijk artikel 209 uit het wetboek 

1 Een partijverbod zou inderdaad een wel zeer vergaande maatregel zijn; maar wetswijzigingen die discriminerende 
politieke partijen uitsluiten van overheidssubsidies en via de rechter kunnen uitsluiten van deelname aan de 
verkiezingen, zouden wel passend kunnen zijn. 

2 Zie doc. E/C.12/1/Add.72,
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/725fbbe3c6279e52c1256b18003cbe50?Opendocument § 16.
3 Voetnoot alleen voor de Ned. versie: De engelse term "sexual orientation" is in art. 13 VEG vertaald als "seksuele 

geaardheid". M.i. is dit simpelweg een vertaalfout. In de Nederlandse wetgeving is "seksuele gerichtheid"  het 
gangbare begrip. 

4 Equality for Lesbians and Gay Men; a relevant issue in the civil and social dialogue. Brussels (ILGA), june 1998.
5 Zie http://www.ilga.org/Information/legal_survey/europe/world_legal_survey__europe.htm .
6 Sutherland v UK, no. 25186/94, 1 July 1997, European Commission on Human Rights.
7 Res. A5-0223/2001, adopted 5 July 2001, para. 80 and 83; Res. A5-0050/2000, adopted 16 March 2000, para. 59 

and 60; Res. A4-0468/98, adopted 17 December 1998, para. 53; Res. B4-0824 en 0852/98, adopted 17 September 
1998; Res. A4-0034/98, adopted 17 February 1998, para 69; Res. A4-0112/97, adopted 8 April 1997, para. 136 
and 140; Res. A4-0223/96, adopted 17 September 1996, para. 84; Res. A3-0028/94, adopted 8 February 1994, 
para. 6.

8 Amnesty International, concerns 2002, p. XXX.

http://www.ilga.org/Information/legal_survey/europe/world_legal_survey__europe.htm
http://www.ilga.org/Information/legal_survey/europe/world_legal_survey__europe.htm
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van Strafrecht geschrapt1.

Relatievormen

De laatste twintig jaar is het ongehuwd samenwonen in de EU enorm toegenomen. In 2000 
woont 33% van de jonge stellen (onder de 30 jaar) ongehuwd samen – en 8% van alle paren in 
de EU - en vindt 27% van de geboorten buiten het huwelijk plaats2 . Ook het al dan niet 
geregistreerd samenwonen van personen van hetzelfde geslacht is toegenomen resp. meer 
zichtbaar geworden. Eind 2000 leefden al meer dan 30.000 Europeanen in een geregistreerd 
partnerschap3 .

Verschillende EU-lidstaten erkennen niet-huwelijkse samenlevingsvormen en kennen deze in 
meerdere of in mindere mate gelijke rechten toe als die aan het huwelijk zijn verbonden. In 2001 
zijn in Duitsland, Finland en Portugal wetten aangenomen die niet-huwelijkse relaties4  
erkennen, zodat dit nu in zeven EU-landen (Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Finland, 
Nederland, Portugal, Zweden) het geval is. Bovendien is in 2001 in Nederland het huwelijk 
opengesteld voor personen van gelijk geslacht5 .

Bij de verschillende nationale regelingen van niet-huwelijkse relaties en bij het in Nederland 
opengestelde huwelijk is hun erkenning in andere EU-landen onzeker c.q. niet geregeld. Gezien 
de toenemende economische en culturele vervlechting binnen de EU moet dit worden 
aangemerkt als een belemmering van het recht op vrij verkeer van personen, een van de pijlers 
van de interne markt welk de Unie dient te waarborgen. Ook de transnationale erkenning van 
relaties waarbij (legaal binnen de EU verblijvende) derdelanders zijn betrokken levert problemen 
op. In verschillende wetgevingsvoorstellen van de Commissie6 waarin (familie)relaties een rol 
spelen wordt de niet-gehuwde partner genoemd. In twee gevallen heeft de Commissie als 
uitgangspunt gekozen dat onder gezinsleden/familieleden (al dan niet derdelanders) tevens de 
partner kan worden verstaan in die lidstaten die in de nationale wetgeving de situatie van niet-
huwelijkse relaties gelijkstellen met die van gehuwde paren. Bij het andere voorstel inzake 
gezinshereniging dient de lidstaat een aantal factoren in aanmerking te nemen om te beoordelen 
of er sprake is van een duurzame niet-huwelijkse relatie. Factoren zoals bijvoorbeeld het hebben 
van een gezamenlijk kind, samenwoning in het verleden of registratie van het partnerschap. 
Volgens het leerstuk van de wederzijdse erkenning zou echter een verdergaande oplossing meer 
voor de hand liggen, waarbij een in het ene EU-land geregistreerde niet-huwelijkse relatie 
automatisch erkenning vindt in alle andere EU-landen, zoals ook met rijbewijzen en diploma's en 
allerlei technische voorschriften het geval is.

ARTIKEL 24: RECHTEN VAN HET KIND

RvE - Protocol nr. 7 van het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

1 Zie: http://www.ilga-europe.org/ aldaar: archives, media releases, 24 june.
2  The Social Situation in the European Union, Eurostat/European Commission, 2002, blz.61.
3 Kees Waaldijk in R. Wintemute, Legal Recognition of Same-Sex Partnerships: A study of National, European and 

International Law, Oxford 2001, p. 464.
4  hetzij alleen van relaties tussen personen van gelijke geslacht, hetzij tevens van personen van verschillend 
geslacht.
5 Ook in België wordt een soortgelijk wetsvoorstel in het parlement besproken. Zie: 

http://minsoc.fgov.be/old/press_releases/nl/aelvoet/2001/2001_04_01_huwelijkhomos.htm .-
6 COM(2000) 624, PB C 62 van 27.2.2001, inmiddels ligt er een nieuw voorstel op tafel, nl. COM(2002) 225, nog 

niet in PB verschenen; COM(2001) 127, PB C 240 van 28.8.2001 en COM(2001) 257, PB C 270 van 25.7.2001.
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Fundamentele Vrijheden
Dit protocol is op 22 november 1984 ondertekend en op 1 november 1988 in werking getreden. 
Dit Protocol moet nog worden ondertekend door B en VK. In 2001 heeft Ierland dit Protocol 
geratificeerd. B, D, ESP, NL, P en VK zouden dit nog moeten doen.

RvE - Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen
Dit verdrag is ondertekend op 24 april 1967 en in werking getreden op 26 april 1968. B, ESP, 
FIN en NL zouden dit Verdrag nog moeten ondertekenen. Voorts zouden B, D, ESP, F, FIN, I en 
NL het Verdrag nog moeten ratificeren.

RvE - Europees Verdrag inzake de wettelijke status van buiten het huwelijk geboren kinderen
Dit Verdrag werd op 15 oktober 1975 en vervolgens op 11 augustus 1978 in werking getreden. 
B, D, ESP, FIN en NL hebben dit Verdrag nog niet ondertekend. Verder hebben B, D, ESP, F, 
FIN, I en NL het Verdrag nog niet geratificeerd.

RvE - Europees Verdrag over de uitoefening van de rechten van kinderen
Dit Verdrag werd op 25 januari 1996 ondertekend en is op1 juli 2000 in werking getreden. Het 
Verdrag is nog niet ondertekend door B, DK, NL, VK. Voorts is door A, B, D, DK, ESP, F, FIN, 
I, IRL, L, NL, P, SV en VK nog niet geratificeerd1. 

Het EVRM heeft in een uitspraak van 10 mei 20012 geoordeeld dat bescherming van kinderen 
valt onder het toepassingsbereik van artikel 3 EVRM. Lidstaten hebben een positieve 
verplichting om kinderen binnen hun jurisdictie te beschermen tegen een inhumane en 
vernederende behandeling. Dit is zelfs het geval indien individuele actoren, niet zijnde 
overheidsfactoren, kinderen slecht behandelen. 

Het recht op bescherming en de nodige zorg voor kinderen komt vaak in de verdrukking voor 
kinderen die opgroeien in situaties van armoede en sociale deprivatie, met nadelige gevolgen 
voor gezondheid, sociale participatie en schoolprestaties3. Voorts is kindermishandeling en 
seksueel misbruik van kinderen nog steeds een wijdverbreid verschijnsel. Het VN-Comité inzake 
de Rechten van het Kind (CRC) signaleert in zijn bevindingen ten aanzien van Denemarken4 en 
Portugal5 discriminatie jegens kinderen uit minderheidsgroepen en uit arme gezinnen, onder 
andere binnen het onderwijs. Het CRC signaleert de in Portugal nog steeds bestaande praktijk 
van lijfstraffen binnen het gezin en roept dan ook op tot wetgeving om dergelijke straffen binnen 
het gezin te verbieden. In Portugal is de procedure om beslissingen inzake kinderen en 
alternatieve zorg buiten het gezin te herzien inadequaat. Deze procedure moet meer 
mogelijkheden tot herziening bieden en het belang van het kind alsmede de mening van het kind 
zelf voorop stellen. Het VN-Comité blijft bezorgd om het grote aantal straatkinderen in de grote 
steden van Portugal.

Aangaande ongedocumenteerde straatkinderen en kinderen die in verblijfscentra zitten is er 
eveneens een probleem in Spanje. Spanje heeft enkele malen geprobeerd om Marokkaanse 
kinderen, welke verbleven in Ceuta en Melilla, uit te zetten met het oog op familiehereniging, 

1 In 2002 (peildatum 30 juni) is het Verdrag geratificeerd door: Duitsland.
2 Z and others v UK, 10.05.2001, N° 29392/95.
3 Bijdrage van Save the Children aan het Hearing over de grondrechten in de EU gehouden op op 17 april 2002 in 

het Europees Parlement.
4Zie doc. CRC/C/15/Add.151, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6ab9f1ddc73ed057c1256a760033a14b?Opendocument.
5 Zie doc. CRC/C/15/Add.151, 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/88189ee7fb0b5a2ec1256aea002cc448?Opendocument .
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maar eenmaal in Marokko waren er vaak geen ouders te bekennen en probeerden de kinderen per 
ommegaande weer terug te keren naar Spanje1.

In Frankrijk maakt AI2 melding van het feit dat minderjarige kinderen van asielzoekers werden 
gescheiden van hun ouders of moeder. In juni 2001 was er sprake van twee kinderen van drie en 
vijf jaar, die op het vliegveld Roissy werden vastgehouden. Een ander geval betrof een 14-jarig 
Congolees meisje die gedurende 10 dagen van haar moeder werd gescheiden en werd 
vastgehouden in ZAPI 3, te midden van volwassen mannen en vrouwen. Een ander geval betreft 
kindermishandeling door de politie in Nanterre, waarbij een 16-jarige jongen een doktersoperatie 
nodig had, nadat politiemannen hem mishandeld hebben. In strijd met de Franse wet is zijn 
moeder niet onmiddellijk gewaarschuwd, terwijl de jongen daar wel om gevraagd had. 
Bovendien heeft een groepje kinderen van diverse afkomst melding gemaakt van 
politiemishandeling in Parijs, in de wijk Goutte d'Or3. 

In Griekenland werden in zomer 2001 ongedocumenteerde alleenstaande minderjarige 
asielzoekers grotendeels uitgesloten van het programma om een legaal verblijf te verwerven in 
Griekenland4. Konden deze kinderen niet bewijzen dat zij reeds voor juni 2000 in Griekenland 
verbleven, dan werden zij gedwongen uitgezet wanneer zij niet vrijwillig het land verlieten.

De commissaris voor de Mensenrechten van de RvE constateert in zijn rapport over Finland5 dat 
de kinderbescherming daar wel erg snel is met het onttrekken van kinderen aan de ouderlijke 
macht en het uit huis plaatsen in inrichtingen. Mede naar aanleiding van een uitspraak door het 
EHRM6 roept hij de Finse regering op beter het evenwicht tussen het recht op een gezinsleven en 
de noodzaak van overheidsinterventie in de gaten te houden. 

In Noord-Ierland werden kinderen indirect ingezet in de strijd tussen "Loyalists" en de 
"Republicans". In september 2001 probeerden Loyalists katholieke kinderen en hun ouders te 
belemmeren om de Holy Cross Primary School te bereiken, terwijl zij door een Protestantse wijk 
liepen. Bij dit protest werden stenen en flessen naar de kinderen en hun ouders geworpen, 
alsmede werd vlakbij de school een bom tot ontploffing gebracht en werden doodsbedreigingen 
geuit. Ouders en politici hebben geklaagd dat de politie heeft gefaald in het voldoende 
beschermen van deze kinderen7.

ARTIKEL 25: RECHTEN VAN OUDEREN 

Inzake de rechten van ouderen is geen noemenswaardige verandering ten opzichte van het jaar 
2000 te melden. Vanwege het ontbreken van concrete gegevens in de lidstaten, althans gegevens 
die duiden op specifieke problemen ten aanzien van dit onderwerp, geven wij slechts enkele 
algemene aandachtspunten, die aan de orde zijn geweest gedurende een seminar georganiseerd 
door de Commissaris van de Mensenrechten van de RvE in oktober 2001 in Zwitserland8. 

Het is belangrijk dat ouderen hun netwerk van persoonlijke en sociale contacten in stand kunnen 

1 http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR410032001?OpenDocument&of=COUNTRIES\SPAIN , alsmede 
Amnesty International, Concerns 2002, p. 225-226.

2 Amnesty International, Concerns 2002, p. 102.
3 idem.
4 HRW, World Report 2002, p. 529.
5 Zie doc. COMMDH(200)7, http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf.
6 K and T v FIN, 12.07.2001, N° 25702/94.
7 HRW, World Report 2002, p. 517-518.
8 Zie doc. CommDH(2001)16, http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)16_Bil.pdf . 

http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)16_Bil.pdf
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)16_Bil.pdf
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houden. Wanneer ouderen in bejaardenhuizen of andere opvangvoorzieningen wonen, is het van 
belang dat er voldoende ruimte is om familie en vrienden te ontmoeten, zonder dat zij in hun 
privacy aangetast worden. Bovendien dienen er voldoende recreatieve en culturele activiteiten 
ontwikkeld te worden om de intellectuele capaciteiten van oudere personen te stimuleren. Het is 
van belang dat ouderen zelf inspraak hebben bij het bepalen van hun dagindeling, waaronder 
tijdstippen waarop het eten opgediend wordt, welke activiteiten wanneer plaatsvinden, alsmede 
het bepalen van welk eten er wanneer op het menu staat. Binnen de gezondheids- en welzijnzorg 
moet het principe van zelfbeschikking voorop staan. Gezondheidszorg is een enorme belasting 
voor het financiële budget van lidstaten. Waar het echter de toegang tot zorg voor ouderen 
betreft mogen lidstaten nooit op basis van het belang van de economie en het feit dat ouderen 
soms nog maar een paar jaar te leven hebben hun beleid baseren en beperkingen opleggen. Als 
laatste aandachtspunt zou uw rapporteur willen opmerken dat gedwongen overplaatsingen naar 
bejaardenhuizen of verpleeginrichtingen, tegen de wil van oudere personen, een schending 
oplevert inzake artikel 5 EVRM, tenzij er een rechtvaardiging gevonden kan worden op basis 
van artikel 5, lid 1 EVRM.    

ARTIKEL 26: RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

IAO -Verdrag betreffende de arbeidsrevalidatie en werkgelegenheid van gehandicapten
Dit Verdrag werd ondertekend op 20 november 1983 en is op 20 juni 1985 in werking getreden. 
In 2001 heeft Luxemburg dit Verdrag geratificeerd. A, B en VK moeten dit nog doen.

Inzake de rechten van gehandicapten geldt het bovenstaande evenzeer, namelijk dat er geen 
concrete gegevens in de lidstaten, althans gegevens die duiden op specifieke problemen ten 
aanzien van dit onderwerp, gevonden zijn. Het jaar 2003 is uitgeroepen tot het Europees jaar van 
de gehandicapte burgers en daarbij is het met name van belang dat aandacht wordt geschonken 
aan: gelijke behandeling op het terrein van werkgelegenheid en beroep, een volwaardige en 
volledige deelname aan het sociaal leven en betere toegang tot de media.

HOOFDSTUK IV: SOLIDARITEIT

VN - Verdrag betreffende de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en 
hun gezinsleden 
Nog te ondertekenen en te ratificeren: alle lidstaten
  
IAO - Verdrag ter bescherming van het moederschap.
Dit verdrag werd ondertekend op 15 juni 2000 en is op 7 februari 2002 in werking getreden. 
Italië heeft dit Verdrag in 2001 geratificeerd, de overige 14 lidstaten moeten dit nog doen.

RvE – Europese Sociale Verzekeringscode (European Code of Social Security)
Deze Code werd ondertekend op 16 april 1964 en is in werking getreden op 17 maart 1968. 
FIN heeft deze Code nog niet ondertekend. A, FIN moeten deze Code nog ratificeren.

RvE – Protocol bij de Europese Sociale Verzekeringscode
Dit Protocol werd ondertekend op 16 april 1964 en is op 17 maart 1968 in werking getreden.
A, FIN, IRL, ESP en VK hebben dit protocol nog niet ondertekend, A, DK, FIN, F, GR, IRL, I, 
ESP en VK moeten dit Protocol nog ratificeren.

RvE – Herziene Europese Sociale Verzekeringscode (European Code of Social Security 
(Revised)
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Deze herziene versie werd ondertekend op 6 november 1990 en is nog altijd niet in werking 
getreden. DK, IRL, ESP en VK hebben de herziene versie nog niet ondertekend. Alle lidstaten 
moeten de herziene Code nog ratificeren. 

RvE – Europees Sociaal Verzekeringsverdrag (European Convention on Social Security)
Dit Verdrag werd ondertekend op 14 december 1972 en is in werking getreden op 1 maart 1977. 
DK, FIN, D, SV en VK hebben dit Verdrag nog niet ondertekend. De volgende lidstaten moeten 
dit Verdrag nog ratificeren: DK, FIN, F, D, GR, IRL, SV en VK.

RvE - Europees Sociaal Handvest
Het Handvest werd ondertekend op 18 oktober 1961 en is in werking getreden op 26 februari 
1965. Alle lidstaten hebben het Sociaal Handvest ondertekend en geratificeerd.

RvE - Protocol 1 (toevoeging nieuwe rechten)
Protocol 1 werd ondertekend op 5 mei 1988 en is in werking getreden op 4 september 1992. IRL, 
P en VK hebben het nog niet ondertekend. A, B, D, F, IRL, L, P en VK moeten Protocol 1 nog 
ratificeren.

RvE - Protocol 2 (hervorming van het controlemechanisme)
Protocol 2 werd ondertekend op 21 oktober 1991 en is nog niet in werking getreden. D en DK 
hebben het nog niet ondertekend, Spanje heeft het Protocol in 2001 geratificeerd, D, DK, L en 
VK moeten Protocol 2 nog ratificeren. 

Protocol 3 (collectief klachtrecht)
Protocol 3 werd ondertekend op 9 november 1995 en is in werking getreden op 1 juli 1998. D, 
ESP, L, NL en VK hebben het nog niet ondertekend, A, B, DK, D, ESP, L, NL en VK moeten 
het Protocol nog ratificeren. F, GR, IRL, I, P en SV hebben dit protocol wel geratificeerd, maar 
nog geen verklaring afgelegd met betrekking tot het klachtrecht voor nationale NGO's.

RvE - Herzien Europees Sociaal Handvest
Deze herziene versie van het Handvest is ondertekend op 3 mei 1996 en in werking getreden op 
1 juli 1999. D en NL hebben deze versie nog niet ondertekend. Voorts hebben A, B, D, DK, 
ESP, FIN, GR, L, NL, P en VK deze versie nog niet geratificeerd1.

De materie van Hoofdstuk 4 van het Handvest van de Grondrechten van de EU overlapt voor een 
aanzienlijk deel met de rechten die zijn vastgelegd in de Verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie2. Maar ook zijn er lacunes en discrepanties te constateren3. De verplichtingen 
die de EU-lidstaten als lid van de IAO respectievelijk op grond van hun ratificatie van IAO-
Verdragen op zich hebben genomen, sporen niet per definitie met de sociale rechten, tot het 
waarborgen waarvan het gemeenschapsrecht de EU-lidstaten verplicht4. Het IAO-erfgoed is 

1 In 2002 (peildatum 30 juni) is het herzien Handvest geratificeerd door: FIN en P.
2 Tenzij anders vermeld is de informatie voor deze paragraaf aan de website van de IAO: http://www.ilo.org 

ontleend.
3 Dit geldt uiteraard ook voor de materie vermeld in andere hoofdstukken van het Handvest, m.n. hoofdstuk 3. Om 

praktische redenen heb ik deze beschouwing slechts op één plaats in dit rapport opgenomen.
4 Een interessante– hoewel historisch inmiddels achterhaalde – illustratie daarvan is te zien in de kwestie van het 

verbod op nachtarbeid voor vrouwen, dat de IAO jarenlang onder het motto van bescherming van vrouwelijke 
werknemers wilde handhaven en de EU op grond van haar opdracht tot gelijke behandeling wilde elimineren. De 
Applications Committtee (voluit de Conference Committee on the Application of Conventions and 
Recommendations) wijdde daar tijdens de 89ste Internationale Arbeidsconferentie in zomer 2001 nog een 
uitgebreide discussie aan.

http://www.ilo.org
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omvangrijk –  er zijn inmiddels 184 IAO-Verdragen – en het toezichtmechanisme is uitgebreid 
en inhoudelijk zeer specialistisch. Deze mechanismen leiden in de wereld van de 
mensenrechtendeskundigen een merkwaardig bestaan; vaak worden zij in handboeken en andere 
overzichten over het hoofd gezien of in een geïsoleerd hoekje weggestopt. Anderzijds wordt hun 
doeltreffendheid vaak geroemd.1 Maar het lijkt vooral een zaak van arbeidsrechtspecialisten.

Alle EU-lidstaten hebben inmiddels de acht Fundamental Conventions2 van de IAO 
geratificeerd, maar wanneer men een aantal gespecialiseerde verdragen met betrekking tot de  
veiligheid en gezondheid op het werk beziet, is het beeld veel minder rooskleurig; geen der 
lidstaten heeft deze verdragen allemaal geratificeerd en de meeste lidstaten slechts enkele.
Gezien de gecompliceerdheid van de IAO-toezichtsmechanismen, de gespecialiseerde materie en 
de beperkt beschikbare tijd en menskracht kon uw rapporteur niet nagaan welke EU-lidstaten 
voor welke onderdelen in het jaar 2001 door de IAO-toezichtsmechanismen zijn aangesproken 
en hoe deze zaken al dan niet zijn opgelost. Wel was gemakkelijk te zien dat er ten aanzien van 
een aantal EU-landen (Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk3) nog steeds zaken aanhangig zijn over vakbonds- en onderhandelingsvrijheid en de 
toepassing van CAO's. Sommige van deze klachten zijn in de IAO-geschiedenis berucht; zij 
betreffen een nog steeds niet opgelost meningsverschil met het VK over het schenden van de 
vakverenigingsvrijheid door het op een 'zwarte lijst' plaatsen van vakbondsleden.

Het gebrek aan samenhang tussen het gemeenschapsrecht, het EU-Handvest en de verplichtingen 
van de EU-lidstaten op basis van het IAO-acquis vormt een belemmering voor de 
doorzichtigheid van het geldende internationale sociale recht en voor de uitbouw daarvan. Op 
grond van zijn gehechtheid aan het Europese Sociale Model zou men van de EU en van de 
lidstaten mogen verwachten dat deze problematiek wordt aangepakt. Het is opvallend dat daar 
waar recentelijk de samenhang en samenwerking tussen EU en IAO ter sprake is gekomen, de 
optiek een mondiale is en niet gekeken wordt naar problemen die binnen de EU zelf spelen. Dit 
is met name te zien in de - overigens zeer verhelderende - Mededeling van de Commissie inzake 
bevordering van fundamentele arbeidsnormen en verbetering van de social governance in de 
context van globalisering4, alsmede in de resolutie die het EP daarover heeft aangenomen.5
Uw rapporteur is van mening dat naar wegen moet worden gezocht om de relatie tussen de EU 
en de IAO voor wat betreft het binnen de EU geldende sociale rechten ten principale aan de orde 
te stellen. Om te beginnen zou aan de Commissie een Groenboek kunnen worden gevraagd of 
zou het EP een eigen initiatiefrapport hierover kunnen uitbrengen.

In vergelijking met de IAO-database is de informatie van de Raad van Europa over de naleving 
van het Europees Sociaal Handvest makkelijker te hanteren.6 Het European Committee of Social 

1 V. Leary, 'Lessons from the experience of the International Labour Organization', in:  Ph. Alston (ed.), The United 
Nations and Human Rights; a critical appraisal. Oxford (OUP) 1992, pp. 580 –6l9.

2 Dit betreft de Verdragen nr. 29 en 105 over dwangarbeid, nr. 87 en 98 over vrijheid van vereniging, nr. 100 en 111 
betreffende discriminatie en nr. 138 en 182 over kinderarbeid.

3 Zie http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?lang=EN .
4 COM (2001) 416, nog niet verschenen in Pb.
5 P5_TA-PROV (2002) 0374, aangenomen op 2 juni 2002.
6 De lidstaten moeten een jaarlijks rapport inleveren over hoe ze het Handvest in de wet en in de praktijk toepassen. 

Ieder rapport heeft betrekking op een deel van de door het land geaccepteerde bepalingen: in de oneven jaren gaat 
het over de zogenaamde 'hard core provisions' (Artikelen 1, 5, 6, 12, 13, 16, 19, bij het herzien handvest eveneens 
artikelen 7 en 20) en in de even jaren over de helft van de 'non hard core provisions'.
Rapporten over de kernbepalingen (hard core provisions)
B, DK, GR, IRL, I, L en ESP hebben nog geen rapport terzake ingeleverd (deadline was 30 juni 2001). A heeft het 
rapport ingeleverd op 11 juli 2001, FIN op 16 augustus 2001 , Duitsland op 6 november 2001, NL op 10 
september 2001 , Portugal 10 oktober 2001 en het VK op 4 september 2001.

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?lang=EN
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Rights (ECSR) van de RvE heeft over de toepassing van het Europees Sociaal Handvest een 
overzichtelijk document gemaakt waaruit per land naar voren komt welke schendingen van het 
Europees Sociaal Handvest er zijn geconstateerd. Omdat de materie van het Europees Sociaal 
Handvest voor een groot deel overlapt met de artikelen van Hoofdstuk 4 van het Handvest van 
de Grondrechten, wordt bekeken in hoeverre op grond van die informatie concrete schendingen 
kunnen worden vastgesteld1. 

ARTIKEL 27: RECHT OP VOORLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE 
WERKNEMERS BINNEN DE ONDERNEMING

In Oostenrijk en Luxemburg constateert het ECSR dat niet-EU- of EER-burgers zich niet 
verkiesbaar kunnen stellen voor ondernemingsraden2.

ARTIKEL 28: RECHT OP COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN EN 
COLLECTIEVE ACTIE 

Het ECSR constateert dat ambtenaren in Denemarken geen stakingsrecht hebben3. Ook in 
Frankrijk zijn er problemen op dit gebied: wanneer ambtenaren staken, wordt een deel van een 
hun loon ingehouden maar dit staat niet in verhouding tot de duur van de staking. Verder is het 
zo dat alleen de meest representatieve vakbonden het recht hebben om het initiatief te nemen tot 
collectieve actie in de publieke sector4. In Duitsland is het zo dat alle stakingen die niet tot doel 
hebben een collectieve arbeidsovereenkomst tot stand te brengen en niet door een vakbond zijn 
georganiseerd, verboden zijn. Bovendien mogen werknemers bij de spoorwegen en bij de post 
die het statuut van ambtenaar hebben niet staken5.
In Ierland bestaan er clausules die vakbonden een monopoliepositie geven. Voorts is het recht 
om niet bij een vakbond aan te sluiten onvoldoende beschermd in de wet. Bovendien zijn de 
voorwaarden om toestemming te verkrijgen om collectieve onderhandelingen te voeren veel te 
strikt6. In Zweden is het recht om niet lid te worden van een vakbond niet wettelijk vastgelegd7. 
In het Verenigd Koninkrijk biedt de wet onredelijk beperkte mogelijkheden voor collectieve 
actie. Bovendien heeft de werkgever de mogelijkheid om alle werknemers die deelnemen aan 
een collectieve actie te ontslaan. Voorts worden vakbonden excessieve beperkingen opgelegd in 
de uitoefening van hun taken en een beperkte mogelijkheid om leden uit  de vakbond te zetten. 
Bovendien hebben werkgevers de mogelijkheid om werknemers te overtuigen af te zien van 
vakbondvertegenwoordiging en collectieve onderhandeling. Tot slot worden vakbonden beperkt 

Rapporten over de "hard core provisions revised charter"
F heeft het rapport inzake hard core provisions revised charter ingeleverd op 27 juli 2001 en Zweden op 3 
september 2001.

1 Raad van Europa, Implementation of the European Social Charter, Survey by Country - 2001, Information 
Document of the Secretariat of the European Social Charter (Provisional Edition). De feiten die genoemd worden 
in deze toelichting zijn gebaseerd op bevindingen van het European Committee for Social Rights van de Raad van 
Europa bij de uitvoering van de procedure voor het controleren van nationale rapporten. Nadat dit Comité haar 
bevindingen heeft gepubliceerd, krijgen de lidstaten de kans de nodige aanpassingen te doen. Mochten zij dit niet 
of onvoldoende doen, dan kan het Comité van Ministers een aanbeveling aan de desbetreffende lidstaten doen om 
de gepaste maatregelen te nemen om de problemen te verhelpen.  (zie p. 30-31 van voornoemd rapport). In 2001 
heeft het Comité van Ministers een aanbeveling gedaan aan Ierland in verband met het ontbreken van bescherming 
van werknemers in staking (p. 44). Over de bevindingen genoemd in onderhavig rapport heeft het Comité van 
Ministers nog geen aanbevelingen gedaan. 

2 idem, 50, 94.
3 idem, 62.
4 idem, 69.
5 idem, 72.
6 idem, 85, 86.
7 idem, 124.
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in de mogelijkheden om disciplinaire actie te ondernemen tegen hun leden1.

ARTIKEL 29: RECHT OP TOEGANG TOT ARBEIDSBEMIDDELING

In Griekenland constateert het ECSR dat de prestaties van de arbeidsbemiddelingsdiensten 
onbevredigend is2.

ARTIKEL 30: BESCHERMING BIJ KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG

In Denemarken constateert het ECSR dat wettelijk is toegestaan dat een werknemer wordt 
ontslagen indien hij weigert lid te worden van een vakbond als op het moment dat hij in dienst 
treedt, zijn aanwerving afhing van het al dan niet lid zijn van een vakbond. Ook is het wettelijk 
toegestaan een werknemer te ontslaan die weigert zijn lidmaatschap van een vakbond voort te 
zetten, nadat hij volgend op zijn aanwerving heeft gehoord dat lidmaatschap een voorwaarde is 
om er te blijven werken3 . In Frankrijk is de bescherming tegen ontslag onvoldoende: voor 
werknemers die lange tijd bij dezelfde werkgever in dienst waren is slechts een opzegtermijn van 
twee maanden van toepassing4 . Ook in Griekenland worden werknemers die langer dan 10 jaar 
in dienst zijn onvoldoende beschermd tegen ontslag5 . In het Verenigd Koninkrijk is de 
opzegtermijn voor werknemers die korter dan drie jaar in dienst zijn niet redelijk6 . In Italië is er 
sprake van onvoldoende bescherming tegen ontslag in bepaalde sectoren, met name in de 
voedselindustrie7. In Zweden mag via collectieve arbeidsovereenkomst een kortere opzegtermijn 
dan de wettelijke worden overeengekomen8.
In Ierland, Nederland en Spanje worden te korte opzegtermijnen gehanteerd en voor Ierse 
ambtenaren is er helemaal geen opzeggingstermijn (in plaats daarvan krijgen zij een tweetal 
weken de tijd om in beroep te gaan tegen een eventueel ontslag)9. Voorts zijn leden van niet-
erkende vakbonden in Ierland niet beschermd tegen ontslag op grond van hun lidmaatschap of 
vakbondsactiviteiten en kunnen werkgevers werknemers ontslaan wanneer deze meedoen aan 
een staking10.

ARTIKEL 31: RECHTVAARDIGE EN BILLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN -
VOORWAARDEN

In België, Ierland, Italië, Luxemburg en Nederland constateert het ECSR dat er geen systeem is 
voor tijdscompensatie (kortere werktijd of extra betaald verlof) voor diegenen die in gevaarlijke 
of ongezonde beroepen werken11. In Finland is er in de arbeidstijdenwet een bepaling 
opgenomen die het toestaat de dagelijkse rust te beperken tot zeven of zelfs vijf uur12. Verder 
constateert men in België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk dat er onvoldoende 

1 idem, 131.
2 idem, 76.
3  idem, 62.
4 idem 69.
5 idem, 76.
6 idem, 131.
7 idem, 88.
8 idem, 124.
9 idem, 85, 103, 122.
10 idem, 85.
11 idem, 51, 85, 88, 94, 102.
12 idem, 66.
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compensatie (in tijd dan wel in geld) voor overwerk (in België en Luxemburg in de publieke 
sector) is1 . In Ierland en Spanje constateert men dat er wetgeving van kracht is die een 60-urige 
werkweek toestaat, en voor Iers hotelpersoneel zelfs 66 uur2 . Verder is de 
arbeidstijdenwetgeving in Ierland niet van toepassing op bepaalde groepen werknemers zoals 
kantoorbedienden, sales representatives en zelfstandigen3 . In Finland constateert het Comité dat 
voor niet-EU- en EER-burgers het recht op een financiële steun voor opleiding afhankelijk wordt 
gesteld van de duur van het verblijf4 . In Portugal hebben werknemers die in dienst zijn van een 
bedrijf met tien of meer werknemers geen recht op compensatie voor gepresteerde uren op 
officiële feestdagen5 .

ARTIKEL 32: VERBOD VAN KINDERARBEID6  EN BESCHERMING VAN 
JONGEREN OP HET WERK

In Frankrijk constateert men dat kinderen die deelnemen aan theatervoorstellingen gedurende de 
schoolvakanties geen recht hebben op een minimumrusttijd. De verplichte rusttijd tijdens de 
schoolvakanties voor kinderen die nog onder de leerplicht vallen is niet voldoende om ervoor te 
zorgen dat deze kinderen volledig gebruik kunnen maken van het onderwijs in de volgende 
lidstaten: Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In België constateert het ECSR dat 
jongeren die deelnemen aan het leerlingstelsel worden benadeeld in het eerste jaar dat ze werken 
voor wat betreft hun beloning in vergelijking met het wettelijk minimumloon voor volwassenen7. 
Ook in Ierland en Nederland ligt het salaris van jongeren aanzienlijk lager dan dat van 
volwassenen8. In Italië wordt de nationale wet met betrekking tot de minimumleeftijd waarop 
jongeren mogen werken niet voldoende nageleefd; bovendien zijn zowel in Italië als in 
Luxemburg geen beperkingen van de arbeidsduur voor jongeren, waardoor de jongeren 
buitensporig lange werkweken hebben9. In Spanje ontbreken een aanzienlijk aantal 
beschermende maatregelen voor jongeren: zo is er geen regelgeving met betrekking tot 
nachtwerk, ontbreekt medische controle voor jonge werknemers onder de 18 jaar die in 
familiebedrijven werken en voor zelfstandige jongeren die niet onder de arbeidswetgeving 
vallen, daarnaast garandeert de wet noch aan kinderen die in een gezinsbedrijf werken noch aan 
zelfstandig werkende jongeren het recht op volledige gebruikmaking van het verplichte 
onderwijs, de minimumleeftijd voor jongeren om te gaan werken wordt in de praktijk niet 
toegepast, met de maximale arbeidsduur wordt geen rekening gehouden, en ook het 
minimumloon wordt niet altijd gegarandeerd10. In Zweden wordt een regelmatig medisch 
onderzoek voor jongeren niet gegarandeerd11. 

ARTIKEL 33: GEZINS- EN BEROEPSLEVEN

In België, Frankrijk en Finland constateert het ECSR dat in de regel vrouwen die worden 
ontslagen vanwege de zwangerschap niet weer in dienst worden genomen en dat de compensatie 
die door de werkgever voor het ontslag moet worden betaald niet zodanig hoog is, dat hij ervan 

1  idem, 52, 94, 122, 131.
2  idem, 84, 121.
3  idem,  84.
4  idem, 66.
5  idem, 111.
6 zie ook Hoofdstuk 1.
7 idem, 52.
8 idem, 85, 103.
9 idem, 88, 89, 94.
10 idem, 121, 122.
11 idem, 124.
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weerhouden wordt dit te doen1 . Voorts constateert men dat er in België, Frankrijk en Zweden 
geen wettelijke verplichting is voor werkgevers om werknemers tijd te geven voor borstvoeding 
tijdens de werkuren2 . In Italië kunnen thuiswerkers geen aanspraak maken op 
borstvoedingspauzes noch worden zij voor dergelijke onderbrekingen betaald3 . In Spanje 
hebben thuiswerkers niet dezelfde rechten op zwangerschapsverlof als andere werknemers4 . In 
Denemarken, Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk constateert het ECSR dat er geen 
verplicht postnataal zwangerschapsverlof is van tenminste 6 weken5 . In het Verenigd 
Koninkrijk is het loon dat betaald wordt na 6 weken ontoereikend6 . In Frankrijk worden 
periodes dat vrouwen werkloos zijn niet meegeteld voor de berekening van maternity benefits7 .

ARTIKEL 34: SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND 

In 2001 constateert het ECSR dat in Oostenrijk het verkrijgen van kinderbijslag (family 
allowances) door niet-EU- of EER-burgers afhankelijk wordt gesteld van het feit of iemand drie 
maanden betaald werk heeft uitgevoerd en het land van verblijf van de kinderen8. Dit laatste is 
ook het geval in Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg en het 
Verenigd Koninkrijk9. Voorts constateert men in Denemarken, Finland en Ierland dat niet-EU- 
of EER-burgers worden gediscrimineerd op het gebied van sociale zekerheid omdat zij geen 
recht hebben op accumulatie van verzekerings- of werkperioden10. In Duitsland hebben niet-EU- 
of EER-burgers geen recht op de extra kinderbijslag in de Länder Baden-Württemberg en 
Beieren. Ook hebben zij geen recht op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen omdat zij de Duitse 
nationaliteit niet hebben11. In Griekenland hebben de autoriteiten een te ruime 
beslissingsbevoegdheid inzake de sociale bijstand, hetgeen de doeltreffendheid van de juridische 
toetsing ondermijnt12. In Portugal kunnen buitenlandse onderdanen aanspraak maken op sociale 
bijstand als de lokale financiële middelen dit toelaten13. In Spanje wordt een uitkering op basis 
van minimuminkomen afhankelijk gesteld van bepaalde verblijfsduur (in het hele land) en van 
een minimumleeftijd van 25 jaar (in de meeste delen van het land)14.

ARTIKEL 35: GEZONDHEIDSBESCHERMING

Het ECSR constateert dat in er in België sprake is van inadequate vaccinatie tegen een aantal 
ziektes zodat niet verzekerd kan worden dat er effectieve bescherming is tegen deze ziektes in 
overeenstemming met de doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)15. In 
Denemarken constateert het Comité dat niet-EU- en EER burgers geen recht hebben op sociale 
en medische bijstand op lange termijn16. In Frankrijk is dit het geval voor jonge mensen onder de 
25 jaar die geen recht hebben op het minimum integratie inkomen en ook andere maatregelen 

1  idem, 52, 66, 69.
2  idem, 52, 69, 124.
3  idem, 89.
4  idem, 122.
5  idem, 62, 84, 124, 130.
6  idem, 131.
7  idem, 68.
8 idem, 50.
9 idem, 62, 66, 68, 76, 86, 89, 130.
10 idem, 62, 66, 86.
11 idem, 73.
12 idem, 77.
13 idem, 111.
14 idem, 122.
15 idem, 52.
16 idem, 62.
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van sociale bijstand zijn voor hen niet voldoende1 . In Ierland wordt het verkrijgen van medische 
bijstand afhankelijk gesteld van de duur van het verblijf in het land (minimaal één jaar)2 . In 
Griekenland constateert men dat de maatregelen om roken te bestrijden inadequaat zijn3 . In 
Italië en Nederland constateert men dat maatregelen voor veiligheid en gezondheid op de 
werkplek onvoldoende ingevoerd zijn voor zelfstandigen (Italië: bepaalde sectoren)4 . In 
Portugal wordt het recht op een veilige en gezonde werkplek niet effectief uitgeoefend gezien het 
grote aantal ongelukken (soms zelfs fataal) op het werk en het geringe aantal arbeidsinspecties5 . 
In Italië is individueel recht tot sociale bijstand niet gegarandeerd in alle sectoren6 .

Uit de rechtspraak van het HvJ EG blijkt dat er in Nederland een probleem is met betrekking tot 
toegang tot medische zorg in een andere lidstaat dan de lidstaat van de zorgverzekering. Het Hof 
heeft beslist dat de verzekerde aan wie ten onrechte toestemming is geweigerd om zich in een 
ziekenhuis op te laten nemen in een andere lidstaat dan de lidstaat van zorgverzekering, 
niettemin recht heeft op vergoeding van de gemaakte kosten als de toestemming in een later 
stadium wordt toegekend, in voorkomend geval via juridische weg. 
Het Hof erkent dat een systeem van voorafgaande toestemming voor een ziekenhuisopname in 
een andere lidstaat niet mag inhouden dat deze toestemming op arbitraire gronden wordt 
geweigerd7.

HOOFDSTUK V : BURGERSCHAP

RvE - Europees Verdrag inzake de deelneming van buitenlanders aan het openbare leven op 
plaatselijk niveau 
Dit verdrag werd ondertekend op 5 februari 1992 en in werking getreden op 1 mei 1997.
A, B, D, ESP, F, GR, IRL, L en P hebben dit verdrag nog niet ondertekend. Finland heeft dit 
verdrag geratificeerd in 2001. A, B, D, ESP,  F, GR, IRL, L, P en VK hebben dat nog niet 
gedaan.

RvE - Europees Verdrag inzake nationaliteit
Dit verdrag werd ondertekend op 15 november 1997 en is in werking getreden op 1 maart 2000. 
B, D, ESP, IRL, L, UK moeten dit nog ondertekenen8. De volgende landen hebben het verdrag in 
2001 geratificeerd: NL, P, SV. De volgende lidstaten moet dit nog doen: B, D, DK, ESP, F, FIN, 
GR, I, IRL, L en VK.

Europees burgerschap

Ten aanzien van de inhoud van het begrip burgerschap in de zin van het gemeenschapsrecht 
heeft het HvJ EG één arrest9 gewezen met betrekking tot onderdanen van een lidstaat van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Voor het bepalen of een persoon 
die hoedanigheid bezit dient gekeken te worden naar de verklaring van de regering van het 

1  idem, 69.
2  idem, 85.
3  idem, 76.
4  idem, 89, 102.
5  idem, 110.
6  idem, 89.
7 HvJ EG, C-157/99, Smits/Stichting Ziekenfonds VGZ en Peerbooms/ Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen en C-

368/98, Vanbraekel/Landsbond der christelijke mutualiteiten (LCM), uitspraken van 21 juli 2001.
8 Inmiddels heeft Duitsland het verdrag ondertekend (04/02/02)
9 HvJ EG, C-192/99, The Queen/Secretary of State for the Home Department ex parte: Kaur, uitspraak van 20 

februari 2001. 
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Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van 1982 betreffende de definitie 
van het woord onderdanen. 

Een ander probleem betreft de politieke rechten van Italiaanse burgers en het respecteren van 
Constitutionele bepalingen. Overeenkomstig de Italiaanse grondwet bestaat de Kamer van 
Afgevaardigden uit 630 leden – uitzonderingen zijn niet mogelijk (zie eveneens het besluit van 
de Suprema Corte di Cassazione van 26 mei 2001). Sedert 13 mei 2001 wordt deze verplichting 
overtreden en zijn de vergaderingen van de Kamer niet voltallig. Op 15 juli 2002 heeft de Kamer 
besloten de huidige situatie te handhaven wegens de problemen bij de toewijzing van de 13 niet 
bezette zetels. De burgers van vijf kiesdistricten zijn in verhouding tot het aantal inwoners dus 
op oneerlijke wijze ondervertegenwoordigd in de wetgevende vergadering en hun stemmen zijn 
"gewist" en hebben, buiten alle wettelijke bepalingen om, geen invloed gehad op de toewijzing 
van zetels. Er loopt een procedure bij het EHRM wegens inbreuk op artikel 3 van het Aanvullend 
Protocol bij het EVRM, dat op 20 maart 1952 in Parijs is goedgekeurd.

ARTIKEL 40: ACTIEF EN PASSIEF KIESRECHT BIJ 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De Europese Commissie heeft in mei 2002 een verslag1 uitgebracht inzake de toepassing van 
Richtlijn 94/80/EG betreffende het actief en passief kiesrecht in de lidstaten. Het grootste deel 
der lidstaten was te laat met het omzetten van de Richtlijn in nationaal recht. Maar uiteindelijk 
hebben er vóór en gedurende 2001 in elke lidstaat gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden, 
waarbij Europese burgers die in een ander land dan in hun land van oorsprong verbleven het 
actief en passief kiesrecht hebben kunnen uitoefenen. Een van de problemen die wel 
gesignaleerd zijn betrof het registreren in het kiezersregister. 

De Commissie concludeert inzake het actief kiesrecht dat de deelname van burgers van de Unie 
aan de gemeenteraadsverkiezingen in hun lidstaat van verblijf in het algemeen vrij beperkt is. 
Ten aanzien van het passief kiesrecht komt de Commissie tot de volgende conclusie. In 
verschillende lidstaten (Finland, Zweden, Luxemburg, Spanje, Nederland, Portugal, Duitsland en 
Oostenrijk) hebben onderdanen van andere lidstaten zich kandidaat gesteld, maar het is niet 
bekend of dit in alle lidstaten het geval was. In zeven lidstaten is een aantal van hen ook 
daadwerkelijk verkozen (idem behalve Luxemburg). In enkele lidstaten is te weinig informatie 
inzake het kiesrecht voor Europese niet-onderdanen van lidstaten verstrekt, hetgeen kan duiden 
op een lage opkomst in enkele lidstaten. 

Het VN-Mensenrechtencomité is bezorgd over een oude wet in het Verenigd Koninkrijk 
waardoor veroordeelde gevangenen hun stemrecht niet mogen uitoefenen. Dit leidt tot een 
aanvullende straf welke in de moderne tijd niet meer te rechtvaardigen is, omdat het in geen 
enkel opzicht bijdraagt tot verandering en sociale rehabilitatie van de gevangene. Dit is strijdig 
met artikel 10, lid 3 in samenhang met artikel 25 van het IVBPR.  

ARTIKEL 45: VRIJHEID VAN VERKEER EN VERBLIJF 

Het HvJ EG heeft in 2001 verschillende arresten gewezen inzake de vrijheid van verkeer en 
verblijf. Er zijn veel problemen geconstateerd bij de uitleg van diverse verordeningen welke de 
sociale zekerheid voor migrerende werknemers betreffen.2 

1 COM (2002) 260, zie: http://www.europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl .
2 HvJ EG, C-95/99, C-96/99, C-97/99, C-98/99 en C-180/99, Khalil e.a./Bundesanstalt für Arbeit, 

Nasser/Landeshauptstad Stuttgart, Addou/Land Nordrhein-Westfalen, C-98/99, Stallone/Office national de 

http://www.europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl
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Daarnaast is Italië1 tweemaal veroordeeld vanwege het feit dat er in de praktijk, hoewel niet 
meer toegestaan, een woonplaatsvereiste geldt voor bepaalde beroepsgroepen, namelijk 
tandartsen die hun praktijk willen uitvoeren in Italië en geen Italiaans onderdaan zijn, alsmede 
vervoersconsulenten die geen Italiaans onderdaan zijn. Voor deze laatste beroepsgroep gelden de 
vereisten dat zij in het bezit dienen te zijn van een administratieve vergunning, welke afhankelijk 
wordt gesteld van de voorwaarde dat zij in Italië wonen, en dat zij een waarborg stellen. Italië is 
bovendien in een ander arrest2 veroordeeld omdat lectoren aan universiteiten, die door een 
bepaalde wet taalkundig medewerker en expert zijn geworden, hun verkregen rechten niet 
behielden, waarbij een dergelijke erkenning van rechten aan alle nationale werknemers wel werd 
gewaarborgd. In casu is er sprake van discriminatie op basis van nationaliteit. In bovenstaande 
arresten is Italië derhalve de krachtens artikelen 39, 43 en/of 49 EG-Verdrag op haar rustende 
verplichtingen niet nagekomen. 

In een ander arrest3 is bepaald dat in het belang van de volksgezondheid nationaal bevoegde 
instanties het nationaal recht inzake geneeskunde als volgt kunnen uitleggen: bepaalde 
verrichtingen ten aanzien van optische gebreken mogen uitsluitend worden verricht door een 
categorie beroepsmensen met specifieke kwalificaties, zoals oogartsen, met uitsluiting van met 
name opticiens die niet de hoedanigheid van arts bezitten. Artikel 43 EG Verdrag verzet zich 
hier niet tegen. 

Frankrijk is door het Hof veroordeeld4 vanwege het niet vaststellen van een specifieke regeling 
voor de erkenning van diploma's welke toegang geven tot het beroep van psycholoog, op basis 
van richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988. 

Ten aanzien van artikel 45, lid 2 Handvest van de Grondrechten van de EU speelt er nog een 
specifiek probleem in Griekenland. Voorheen ongedocumenteerden die hun verblijf in 
Griekenland legaal hebben gemaakt via een Green Card (maar slechts beschikken over een 
"veveosi", een tijdelijke verblijfsvergunning) worden alsnog opgepakt bij identiteitscontroles 
omdat de administratie een grote achterstand heeft in het verwerken van alle aanvragen, 
waardoor de politie denkt dat men wederom illegaal verblijft in het land. Hierdoor zijn reeds 
naar schatting tenminste 100 personen uitgezet.5 

HOOFDSTUK VI: RECHTSPLEGING

De status van het Handvest van de Grondrechten van de EU is op dit moment die van een 
politieke tekst, zij is (nog) geen juridisch bindend document. Het Handvest bevestigt evenwel 'de 

l'emploi (ONEM), C-189/00, Ruhr/Bundesanstalt für Arbeit, uitspraken van 11 oktober 2001, C-52/99 en C-53/99, 
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)/Camarotto en Vignone, uitspraak van 22 februari 2001, C-215/99, 
Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, uitspraak van 8 maart 2001, C-68/99, Europese 
Commissie/Bondsrepubliek Duitsland, uitspraak van 8 maart 2001, C-444/98, De Laat/Bestuur van het Landelijk 
instituut sociale verzekeringen, uitspraak van 15 maart 2001, C-85/99, Offermanns en Offermanns, uitspraak van 
15 maart 2001, C-347/98, Europese Commissie/Koninkrijk België, uitspraak van 3 mei 2001, C-389/99, Rundgren, 
uitspraak van 10 mei 2001, C-43/99, Leclere e.a/Caisse nationale des prestations familiales, uitspraak van 31 mei 
2001, C-C-118/00, Larsy/Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ), uitspraak van 28 
juni 2001 en C-368/98, Vanbraekel/Landsbond der christelijke mutualiteiten (LCM), uitspraak van 12 juli 2001.

1 HvJ EG, C-162/99, Europese Commissie/Italiaanse Republiek, uitspraak van 18 januari 2001 en C-263/99, 
Europese Commissie/Italiaanse Republiek, uitspraak van 29 mei 2001.

2 HvJ EG, C-212/99, Europese Commissie/Italiaanse Republiek, uitspraak van 26 juni 2001.
3 HvJ EG, C-108/96, Quen e.a/ Grandvision Belgium SA, uitspraak van 1 februari 2001.
4 HvJ EG, C-285/00, Europese Commissie/Franse Republiek, uitspraak van 10 mei 2001. 
5 Migration News Sheet, February 2001, p. 6.
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rechten die met name voortvloeien uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities en 
internationale verplichtingen van de lidstaten, uit het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
de communautaire verdragen, uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden' (...) alsook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens'.1  Hierbij 
sluiten we ons in dit verslag aan.

Nog altijd wordt een groot aantal lidstaten veroordeeld voor het schenden van artikel 6 EVRM. 
Hieruit blijkt duidelijk dat op het terrein van de processuele garanties nog veel werk moet 
worden verricht. Opvallend is het grote aantal zaken dat betrekking heeft op het overschrijden 
van de redelijke termijn, waarbij Italië het grootste aantal zaken voor zijn rekening neemt. 
Voorts blijft punt van zorg de lengte van de procedure alvorens uiteindelijk een veroordeling 
plaatsvindt. De meeste zaken waarover het EHRM in 2001 uitspraak heeft gedaan hebben 
betrekking op schendingen uit medio de jaren 90. Voorts blijkt uit het  rapport van de Evaluation 
Group of Ministers on the European Court of Human Rights2 dat het met de naleving van 
uitspraken van het EHRM niet altijd gunstig gesteld is. Vaak worden klachten ingediend die 
betrekking hebben op schendingen gelijk aan of sterk overeenkomend met die waarover het Hof 
zich al in eerdere zaken heeft uitgesproken. Veel van deze zaken zouden nooit bij het Hof terecht 
zijn gekomen als algemene maatregelen betreffende verdere schendingen werden getroffen, of 
klagers eerder zouden worden geïnformeerd inzake de voorwaarden waaronder het EHRM een 
zaak in behandeling kan nemen. 

Terrorisme en de rechten van verdachten in een strafrechtelijk proces

Als gevolg van de gebeurtenissen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten zijn er door de 
EU versneld een aantal instrumenten aangenomen om de strijd tegen het terrorisme aan te gaan. 
Natuurlijk is het zeer belangrijk dat personen in de EU worden beschermd tegen terroristische 
daden. Maatregelen genomen met het oog op de bestrijding van terrorisme en georganiseerde 
misdaad dienen echter niet de bescherming van mensenrechten in gevaar te brengen. Het is 
bijzonder belangrijk dat de internationale mensenrechtenstandaarden, daaronder begrepen het 
Handvest van de Grondrechten in de EU, ten volle worden gerespecteerd en dat voldoende 
garanties aanwezig zijn om verdachte personen in het strafproces te beschermen. Dit betekent in 
concreto dat verdachten toegang moeten hebben tot juridische bijstand, een onpartijdige en 
eerlijke rechtsgang en zo meer. Dit geldt in het bijzonder met het oog op de aanstaande 
implementatie van de kaderbesluiten inzake een Europees aanhoudingsbevel en inzake 
bestrijding terrorisme. De Discussion paper van de Europese Commissie inzake Procedural 
safeguards for suspects and their defendants in criminal proceedings3 kan gezien worden als 
eerste stap op weg naar gemeenschappelijke minimumnormen inzake procedureregels in 
strafzaken en verdient daarom ook de nodige aanmoediging. Hopelijk wordt spoedige voortgang 
geboekt ten aanzien van een gemeenschappelijk kader van procesregels in het strafrecht.

VN - Internationaal Strafhof

Een andere belangrijke stap voorwaarts inzake strafrechtspleging is de oprichting van het 
Internationaal Strafhof onder auspiciën van de VN. Het Statuut van het Internationaal Strafhof is 
ondertekend op 17 juli 1998. In 2001 hebben Denemarken, Zweden, Nederland en het Verenigd 

1 Zie de preambule bij het Handvest van de Grondrechten van de EU.
2 Zie doc. EG Court (2001)1 van 27 september 2001,  

http://cm.coe.int/stat/E/Public/2001/rapporteur/clcedh/2001egcourt1.htm .
3 Zie: http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/penal/consult_paper_proc_safeguards_en.htm .

http://cm.coe.int/stat/E/Public/2001/rapporteur/clcedh/2001egcourt1.htm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/penal/consult_paper_proc_safeguards_en.htm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/penal/consult_paper_proc_safeguards_en.htm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/penal/consult_paper_proc_safeguards_en.htm
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Koninkrijk het Statuut geratificeerd. In 2002 zijn dat Portugal, Ierland en, als laatste lidstaat van 
de EU, Griekenland geweest.1 Het Statuut is op 1 juli 2002 in werking getreden. 

ARTIKEL 47: RECHT OP EEN DOELTREFFENDE VOORZIENING IN 
RECHTE EN OP EEN ONPARTIJDIG GERECHT 

De eerste paragraaf van artikel 47 is ontleend aan artikel 13 van het EVRM. De tweede paragraaf 
komt overeen met artikel 6, lid 1, EVRM, terwijl de derde paragraaf gebaseerd is op 
jurisprudentie van het EHRM.2

Het HvJ EG heeft in 2001 slechts één uitspraak terzake gedaan. Het betrof een vermeende 
schending van de rechten van de verdediging (artikel 6, lid 1, EVRM). Het Gerecht oordeelde 
dat erkenning van een absoluut zwijgrecht verder gaat dan noodzakelijk is voor de bescherming 
van het recht van de verdediging van ondernemingen. Een onderneming heeft slechts een 
zwijgrecht als zij antwoorden zou moeten geven waarmee zij het bestaan van een inbreuk zou 
erkennen, terwijl die bewijslast op de Commissie rust.

Jurisprudentie Hof van Justitie

T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG/Commissie (Eerste kamer uitgebreid), arrest van 20 februari 20013

Onderzoek door de Commissie naar vermoedelijke inbreuken op de mededingingsregels bij de onderneming 
Mannesmannröhren-Werke. De Commissie had in een beschikking de onderneming een verplichting opgelegd om 
inlichtingen te verstrekken. Tegen deze beschikking heeft Mannesmannröhren (hierna 'verzoeker') bij het Gerecht 
van Eerste Aanleg beroep ingesteld. Verzoeker stelde in het verzoekschrift dat haar rechten van de verdediging 
waren geschonden wat in strijd is met artikel 6, lid 1, EVRM. Dit artikel zou volgens verzoeker een recht invoeren 
om zichzelf niet te beschuldigen door het stellen van een positieve handeling. Het Gerecht oordeelt dat volgens vaste 
rechtspraak de fundamentele rechten tot de algemene rechtsbeginselen waarvan de gemeenschapsrechter de 
eerbiediging verzekert behoren. Vervolgens onderzoekt het Gerecht of het vereiste van eerbiediging van de rechten 
van de verdediging bepaalde grenzen stelt aan de onderzoeksbevoegdheid van de Commissie. Het Gerecht 
concludeert hierover dat de erkenning van een absoluut zwijgrecht waarop verzoekster zich beroept verder gaat dan 
hetgeen noodzakelijk is voor de bescherming van het recht van verdediging van de ondernemingen. Het levert een 
ongerechtvaardigde belemmering op voor de vervulling van de bij artikel 85 EG (nu artikel 81 EG) aan de 
Commissie gegeven opdracht om de eerbiediging van de mededingingsregels in de gemeenschappelijke markt te 
verzekeren. Een onderneming komt slechts een zwijgrecht toe wanneer zij een ander antwoorden zou moeten geven 
waarmee zij het bestaan van een inbreuk zou erkennen, terwijl die bewijslast op de Commissie rust.4

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het EHRM heeft in 2001 verschillende uitspraken gedaan inzake het recht op eerlijk proces. De 
gevonden schendingen hebben betrekking op verschillende onderdelen van 'een eerlijk proces' 
zoals: het zich bemoeien door de staat met de uitkomst van een procedure, het klakkeloos 
uitvoerbaar verklaren van een vonnis uitgesproken door het Vaticaan en het verkrijgen van een 
onvoldoende gemotiveerd besluit.
Griekenland: het Europese Hof stelde vast dat de rechtsstaatgedachte en het idee van een eerlijk 
proces meebrengen dat, behoudens op grond van een zwaarwegend algemeen belang, de 
wetgever zich niet mag bemoeien met de rechtspleging om de uitkomst van een geding te 
beïnvloeden. De staat had zich door de nieuwe wetgeving verzekerd van een voor hem als partij 

1 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty10.asp . 
2 Airey, zaak van 9 oktober 1979, Serie A, Volume 32, 11.
3 Jur. 2001, blz. II-00729.
4 Zie r.o. 66 en 67.

http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty10.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty10.asp
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gunstige uitkomst van het proces.1
Italië: voor tenuitvoerlegging vatbaar verklaren van een uitspraak gedaan door het Vaticaan 
zonder dat was nagegaan of was voldaan aan de vereisten van een eerlijk proces en van een 
procedure op tegenspraak. Het Hof oordeelt dat de Italiaanse rechters niet hebben onderkend dat 
klaagster haar recht op een contradictoire procesvoering in de procedure bij het Vaticaan niet 
heeft kunnen uitoefenen.2
Finland: niet voldaan aan de vereisten van een eerlijk proces, onvoldoende gemotiveerd besluit. 
Motivering die in eerste aanleg tegenstrijdig oogde en die werd overgenomen door de hogere 
rechter kon niet door de beugel. De appèlrechter kon niet volstaan met het enkel aansluiten bij de 
motivering van de lagere rechter.3

Inzake de toegang tot de rechter concludeerde het EHRM in 6 zaken tot een schending, zoals: 
door een oorzaak buiten zijn schuld wordt iemand de toegang tot een proces geweigerd, klager 
mocht niet worden verhinderd gebruik te maken van een rechtsmiddel. Een andere zaak betrof 
iemand die zich niet mocht laten vertegenwoordigen in hoger beroep, de rechter oordeelde dat dit 
een disproportionele beperking van het recht op toegang tot de rechter was. Voorts een zaak 
waarin geen beroep mogelijk was tegen een afwijzing, terwijl belastende feiten nooit door een 
onafhankelijke rechter waren onderzocht. De laatste besproken zaak zag op het verwijt dat klager 
na een afwijzing te hebben gekregen op een klacht zijn verzoek nogmaals op dezelfde grond had 
moeten indienen. Het Hof oordeelde hierover dat dit geen effectieve toegang tot de rechter was. 

Griekenland: door een vergissing van een bode wordt een verzoek tot vaststelling van 
schadevergoeding inzake een onteigening te laat doorgezonden aan de staat, vervolgens wordt 
klager de toegang geweigerd tot een andere procedure. 4
Frankrijk: klager, die in Tahiti woont, ontving de uitspraak van inbeschuldigingstelling op de 
dag dat de termijn voor het instellen van beroep in cassatie volgens de interpretatie daarvan door 
het Hof van Cassatie, zou verlopen. Termijnen dienen de rechtszekerheid maar mogen de 
justitiabele niet verhinderen gebruik te maken van een beschikbaar rechtsmiddel. De essentie van 
de toegang tot de rechter is in dit geval aangetast.5
België: klager werd niet toegestaan zich te laten vertegenwoordigen in hoger beroep.6 
Griekenland: klager voert in rechte aan dat executoriale verkoop nietig was. Rechter oordeelde 
dat de mogelijkheid om de nietigheid in te roepen was komen te vervallen nu de verkoop al had 
plaatsgevonden. Klager had geen kennis van de executoriale verkoop, door grote 
onzorgvuldigheid van de deurwaarder. Bovendien hoefde hij de aanstaande verkoop niet te 
vermoeden omdat klager met de bank tot overeenstemming was gekomen over de afbetaling van 
een lening. EHRM oordeelde dat klager disproportioneel was beperkt in recht op toegang tot een 
rechter.7
Verenigd Koninkrijk: weigering Britse overheid om klager aan te stellen als ambtenaar bij de 
Northern Ireland Civil Service. Afwijzing zo bleek uit een document afgegeven door de staat 
was ingegeven door redenen van staatsveiligheid. Hiertegen was geen beroep mogelijk. EHRM 
concludeerde schending van klagers recht op toegang tot de rechter. De feiten die leidden tot de 
afgifte van het document waren nooit door een onafhankelijke instantie onderzocht.8
Frankrijk: Het paspoort en een geldbedrag zijn afgenomen van klager door de Franse justitie en 
verzoeken om teruggave zijn niet gehonoreerd. Het Hof is het niet eens met Frankrijk wanneer 

1 Agoudimos and Cefallonian Sky Shipping Co. v. Griekenland, uitspraak van 28.06.01, nr. 38703/97, r.o.v 35. 
2 Pellegrini v. Italië, uitspraak van 20.07.01, nr. 30882/96,  r.o. 44, 45 en  47. 
3 Hirvisaari v. Finland, uitspraak van 27.09.01, nr. 49684/99, r.o.31, 32 en 33.
4 Platkou v. Griekenland, uitspraak van 11.01.01, nr. 38460/97, r.o. 49.
5 Tricard v. Frankrijk, uitspraak van10.07.01, nr. 40472/98, r.o. 33.
6 Stroek v. België, uitspraak van 20.03.01, nr. 36449/97 en 36467/97 en Goedhart v. België, uitspraak van 20.03.01, nr. 34989/97.
7 Tsironis v. Griekenland, uitspraak van 06.12.01, nr. 44584/98.
8 Devlin v. het Verenigd Koninkrijk, uitspraak van 30.10.01, nr. 29545/95.
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zij stelt dat klager na afwijzing van de procureur van zijn verzoek, zijn verzoek nogmaals op 
dezelfde grond bij de griffie had moeten indienen. Niet valt in te zien aldus het Hof waaruit 
klager had kunnen afleiden dat een tweede verzoek met dezelfde inhoud en op dezelfde 
grondslag als het afgewezene, kans van slagen zou kunnen hebben. Exceptie dat nationale 
rechtsmiddelen niet zijn uitgeput wordt verworpen, klager had geen effectieve toegang tot de 
rechter.1  

Inzake het recht op een openbare hoorzitting concludeerde het EHRM één schending door 
Oostenrijk.

Oostenrijk: Klager is door een administratief orgaan veroordeeld omdat hij niet had voldaan aan 
een bevel te melden wie zijn auto had bestuurd. Zijn beroep hiertegen werd door een 
administratief beroepsorgaan afgewezen zonder dat er een zitting had plaats gevonden. Het 
EHRM concludeert een schending van artikel 6 EVRM, eerste lid.2

In 2001 is door het EHRM in ongeveer 400 gevallen schending van de redelijke termijn 
vastgesteld. De situatie is het ernstigste in Italië (in civiele zaken meer dan 300 schendingen), in 
strafzaken meer dan 30 schendingen en in administratieve zaken meer dan 10 gevallen. Voor 
overschrijding van de redelijke termijn werden ook veroordeeld: Frankrijk (19 schendingen), 
Portugal (10 schendingen), Oostenrijk (6 schendingen), Duitsland (5 schendingen), Griekenland 
(4 schendingen), Luxemburg (1 schending) en Spanje (1 schending). 

Over 2001 zijn door het EHRM verschillende schendingen inzake het recht van een 
contradictoire procesvoering (adversarial proceedings, ook wel genoemd procedure op 
tegenspraak) geconstateerd. Een verdachte heeft het recht zijn eigen verdediging te voeren. In 
een andere zaak ging het om een veroordeling van iemand die eenzijdig gebaseerd was op de 
verklaring van één persoon. Voorts iemand die de betrouwbaarheid van een verklaring niet heeft 
kunnen testen en hierdoor niet effectief heeft kunnen participeren in de procedure door een 
gebrek aan hem verstrekte informatie.

Frankrijk: de aard van de cassatieprocedure kan rechtvaardigen dat aan gespecialiseerde 
advocaten het recht wordt toegekend het woord te voeren op een cassatiezitting, maar niet dat 
aan verdachte, die naar nationaal recht het recht heeft zijn eigen verdediging te voeren, niet de 
middelen worden toegekend zich het recht op een eerlijk proces te verzekeren.3 
Italië: klagers veroordeling is geheel of in beslissende mate gegrond op verklaringen van een 
persoon, terwijl de verdachte geen gelegenheid heeft gehad deze persoon te ondervragen of te 
laten ondervragen, dit is volgens het Hof in strijd met artikel 6 EVRM, eerste en derde lid.4 
Duitsland: Klager is veroordeeld voor seksueel misbruik van een achtjarig meisje. De 
veroordeling was gebaseerd op verklaringen afgelegd door de moeder en de politie over hetgeen 
het kind hen had verteld. Klager heeft geen gelegenheid gehad het meisje (te doen) ondervragen. 
Het Hof oordeelt dat het meisje nooit is ondervraagd door de rechter. Klager heeft de 
betrouwbaarheid van de verklaringen niet kunnen testen. Omdat zijn veroordeling enkel, althans 
in overwegende mate, is gebaseerd op de verklaringen van een getuige die hij niet heeft kunnen 
ondervragen is hem een eerlijk proces ontzegd.5

Finland: Twee sociale zekerheidszaken, beroep tegen weigering van een werkloosheidsuitkering 

1 Baumann v. Frankrijk, uitspraak van 22.05.01, nr. 33592/96.
2 Bascher v. Oostenrijk, nr. 32381/96, r.o. 30.
3 Adoud et Bosoni v. Frankrijk, uitspraak van 27.02.01, nr. 35237/97 en 34595/97, r.o. 20 en 21.
4 Lucà v. Italië, uitspraak van 27.02.01, nr. 33354/96, r.o. 39, 42 en 43.
5 P.S. v. Duitsland, uitspraak van 20.12.01, nr. 33900/96, r.o. 30, 31 en 32.
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en beroep tegen weigering van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In beide zaken is sprake van 
een situatie waarin op beroep werd beslist door de beroepsinstantie en later door de gerechtelijke 
instantie, nadat deze de mening hadden gevraagd van de uitkeringsinstantie, die niet aan klager 
bekend werd gemaakt. Hof oordeelt dat in beide procedures klagers onmogelijk effectief konden 
participeren, zodat beide geen effectief proces hebben gehad.1

Het EHRM moest in 2001 in twee zaken oordelen over het recht op een onafhankelijk en 
onpartijdige rechter. Door personen betrokken bij een proces wordt de indruk gewekt dat er geen 
sprake is van een onafhankelijke en onpartijdige rechter. In het eerste geval ging het om de rol 
van de zogenoemde convening officer en in het tweede geval werd op zijn minst de indruk 
gewekt dat er geen onafhankelijk proces plaatsvond door de onduidelijke rol van de zogenoemde 
Commissaire du Gouverment. In België bestaat een bovendien eenzelfde situatie binnen het 
strafrecht, namelijk dat de aanklager (Procureur du Roi) in de rechtszaal een geprivilegieerde 
plaats naast de rechters inneemt, gezamenlijk met de rechters binnenkomt en de zaal van het 
proces weer verlaat naar de ruimte waar de rechters beraadslagen. Dit geeft een bepaalde schijn 
van partijdigheid, althans voor de verdachte in het strafproces, welk vermeden dient te worden.

Verenigd Koninkrijk: veroordeling door een militaire rechtbank. De centrale rol van de 
'convening officer' bracht mee dat de procedure in strijd was met de eis van een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter.2
Frankrijk: klacht betrof onmogelijkheid in de procedure voor de Raad van State de conclusie van 
de 'Commissaire du Gouvernement' in te zien. Het beginsel van een contradictoire procesvoering 
was geschonden omdat de waarborgen voor de partijen binnen de procedure waren geschonden, 
doordat de commissaris zich met de rechters bij de beraadslagingen terugtrekt. Wekt op z'n minst 
de indruk dat de commissaris extra gelegenheid heeft om zijn opvatting doorgang te doen 
vinden.3

Het EHRM heeft bovendien nog enkele uitspraken gedaan inzake het recht op verdediging en 
processuele gelijkheid. In een zaak betrof het een persoon die is veroordeeld buiten zijn 
aanwezigheid en buiten de aanwezigheid van zijn curator, in een andere zaak had de staat een 
langere termijn voor de verdediging dan de beklaagde. Weer een andere zaak betrof iemand die 
niet heeft kunnen reageren. In een ander geval werd informatie achtergehouden, of mocht 
iemand zich niet laten vertegenwoordigen door een raadsman, toen hij zelf niet op het proces 
verscheen. Een schending is ook vastgesteld in een zaak waar de raadsman wel bij het proces 
aanwezig was maar niet mocht spreken. Een andere klacht betrof de aanwezigheid van een 
politieman op hoorafstand terwijl klager voor de eerste maal sprak met zijn advocaat. Een  
andere hier geciteerde uitspraak heeft betrekking op het verkrijgen van een heel andere uitspraak 
van rechter na onverwachts opgebrachte nieuwe documenten. De laatste schending ziet op een 
voogdijzaak, waarin iemand geen mogelijkheid gehad heeft om te reageren op bepaalde 
bewijsmiddelen. 

Frankrijk: Klager is onder curatele geplaatst wat betreft het uitoefenen van civiele 
rechtshandelingen. Tegen hem wordt aangifte gedaan van aanranding van minderjarigen. Klager 
wordt vervolgens veroordeeld buiten zijn aanwezigheid en buiten de aanwezigheid van zijn 
curator. Het Hof oordeelde dat klager zijn rechten ex art. 6 niet effectief heeft kunnen uitoefenen. 
Het achtte het van bijzonder belang dat de delicten bijzonder ernstig zijn en kennis vereisen van 

1 K.S. v. Finland, uitspraak van 31.05.01, nr. 29346/95, r.o. 22, 23 en 24 en K.P. v. Finland, uitspraak van 31.05.01, nr.31764/96, 
r.o. 26, 27 en 28.
2 Wilkinson and Allen v. het Verenigd Koninkrijk, uitspraak van 06.02.01, nr. 31145/96 en 35580/97, r.o. 25 en 26 en Mills v. het 
Verenigd Koninkrijk, uitspraak van 05.06.01, nr. 35685/97, r.o. 25, 26 en 27.
3 Kress v. Frankrijk, uitspraak van 07.06.01, nr. 39594/98, r.o.v 85, 86 en 87.
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klagers psychische gesteldheid. Het Hof ziet niet in waarom iemand die voor de behartiging van 
zijn civiele belangen bijstand behoeft, dergelijke bijstand in een strafproces, waarin zijn vrijheid 
op het spel stond, niet nodig zou hebben.1
Griekenland: appèlrechter oordeelde dat de staat over langere termijnen beschikte voor de 
toezending van de eis dan de tegenpartij, omdat de termijn voor laatstgenoemde tijdens de 
vakanties van de rechtbank wordt geblokkeerd.2
Oostenrijk: klaagster was niet op de hoogte gesteld van het beroep door haar wederpartij tegen 
de kostenveroordeling en heeft geen mogelijkheid gehad daarop te reageren.3
Verenigd Koninkrijk: vervolgende autoriteiten hebben het achtergehouden bewijs niet 
voorgelegd aan de zittingsrechter om hem aldus in staat te stellen  te oordelen over de vraag of 
dit al dan niet aan de verdediging moest worden onthuld, aan klagers is het recht op een eerlijk 
proces ontzegd.4
België: afwijzing van het recht van klager om zich in het strafproces door een raadsman te laten 
vertegenwoordigen, wanneer hij zelf niet voor het gerecht verschijnt.5
Frankrijk: raadsman van klager was aanwezig op de zitting van het appèlrechter maar kreeg geen 
toestemming om klager te vertegenwoordigen. Klager werd bij verstek veroordeeld tot 
gevangenisstraf en tot het betalen van een immateriële schadevergoeding. Cassatie tegen verstek-
uitspraak was niet mogelijk. EHRM oordeelt dat het bestraffen van niet verschijnen door een zo 
absoluut verbod van verdediging is disproportioneel.6
Verenigd Koninkrijk: aanwezigheid van een politieman op hoorafstand terwijl klager voor de 
eerste maal zijn raadsman consulteert.7
Frankrijk: aan het begin van het strafproces bracht het Openbaar Ministerie nieuwe documenten 
in het geding, die betrekking hadden op het seksuele gedrag van klager als minderjarige. Ter 
zitting werd de deskundige gehoord die een psychiatrisch rapport had opgesteld. Een zeer grote 
omslag vond plaats in de mening van de deskundige, die voor klager zeer ongunstig was. Het 
Hof acht het zeer waarschijnlijk dat door een zo plotselinge omslag door de jury aan de mening 
van de deskundige een bijzonder gewicht is toegekend. Het concludeert tot schending van het 
recht op een eerlijk proces en van de rechten van de verdediging.8
Oostenrijk: klager had in een voogdijzaak geen mogelijkheid te reageren op bepaalde 
bewijsmiddelen.9

Naast al deze uitspraken van het HvJ EG en het EHRM meldt Amnesty International nog enige 
opmerkelijke feiten inzake strafrechtelijke procedures. Sommige lidstaten brengen het onderzoek 
en het proces naar misstanden, zoals excessief geweld door politiefunctionarissen of geweld door 
gevangenispersoneel,  opvallend traag op gang.  Bijvoorbeeld in Oostenrijk, België, Frankrijk, 
Italië, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In sommige lidstaten lijkt bovendien een 
soort klimaat van straffeloosheid te gaan ontstaan en worden procedures niet eens meer opgestart 
of voortijdig gesloten wegens gebrek aan bewijs, bijvoorbeeld in Italië en Portugal. De vermelde 
feiten hebben veelal betrekking op incidenten uit de jaren negentig en soms op gebeurtenissen uit 
2000 of 2001, maar worden wel hier gemeld omdat er in 2001 beslissingen werden genomen.  

België: Het strafproces tegen een aantal politieagenten, die in 1998 bij de Nigeriaanse Semira 
Adamu bij haar deportatie een kussen op haar gezicht hadden gedrukt waardoor zij stierf, is nog 

1 Vaudelle v. Frankrijk, uitspraak van 30.01.01, nr. 35683/97, r.o. 59 en 62.
2 Platakou v. Griekenland, uitspraak van 11.01.01, nr. 38460/97, r.o.47 en 48.
3 Beer v. Oostenrijk, uitspraak van 06.02.01, nr. 30428/96, r.o. 19, 20 en 21.
4 Atlan v. Verenigd Koninkrijk, uitspraak van 19.06.01, nr. 36533/97, r.o.v 45 en 46.
5 Goedhart v. België, uitspraak van 20.03.01, nr. 34989/97, r.o. 28.
6 Krombach v. Frankrijk, uitspraak van 13.02.01, nr. 29731/96, r.o.v 87, 90 en 91.
7 Brennan v. het Verenigd  Koninkrijk, uitspraak van 16.10.01, nr. 39846/98, r.o. 62 en 63.
8 G.B. v. Frankrijk, uitspraak van 02.10.01, nr. 44069/98, r.o. 69 en 70.
9 Buchberger  v. Oostenrijk, uitspraak van 20.12.01, nr. 32899/96, r.o. 50 en 51.
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altijd niet afgerond. De hoorzittingen werden door de rechter opgeschort.1

Frankrijk: Een aantal gevallen van schending van de redelijke termijn. Een vrouw (Aïssa Ihich) 
stierf in 1991 terwijl zij in voorarrest zat. Zij stierf als gevolg van een astma-aanval terwijl ze 
daarvoor verschillende keren was geslagen. Pas in 2001 was er een rechtszaak, die nog niet is 
afgerond.2

Italië: Enkele algemene opmerkingen inzake excessieve overschrijdingen van de redelijke 
termijn om ambtdragers voor het gerecht te dagen, er lijkt een klimaat van straffeloosheid te 
ontstaan.3

Oostenrijk4: Op 1 mei 1999 stierf de vijfentwintigjarige Nigeriaanse asielzoeker Marcus 
Omufuma, tijdens zijn verplichte deportatie van Wenen naar Nigeria, via Bulgarije. Zijn dood is 
zeer waarschijnlijk te wijten aan de slechte behandeling door drie politieofficieren, die in staat 
van beschuldiging zijn gesteld. Pas na drie jaar is een datum voorzien voor de start van dit proces 
tegen de drie agenten (maart 2002).

Portugal: Eveneens serieuze opmerkingen inzake excessieve overschrijdingen van de redelijke 
termijn. Opvallend is dat gerechtelijke onderzoeken naar slechte behandeling of het 
buitensporige gebruik van geweld door de politie onacceptabel weinig vooruitgang maken. 
Zaken kennen een zeer lange procesduur. Voorts vond pas na 11 jaar een veroordeling plaats van 
de politieman die een fataal schot had afgevuurd op Rui Matias Oliveira gedurende een auto 
achtervolgings-actie. Voorts zijn er een aantal zaken betreffende personen die zijn overleden 
gedurende hun hechtenis waarin de rechter besloot de zaak te sluiten wegens gebrek aan bewijs 
dat de politie iets met die dood te maken had.5

Spanje: Een geval waarin de rechter die het overlijden van Antonio Fonseca gedurende zijn 
periode van hechtenis onderzocht, maar besloot de zaak te sluiten met de conclusie dat zijn dood 
niet kon zijn veroorzaakt door een derde. Ooggetuigen die anders hadden gezien werden als 
onbetrouwbaar aangemerkt evenals het rapport van een forensisch expert dat werd afgedaan als 
onvolledig.6    

Verenigd Koninkrijk: herziening van het systeem van lijkschouwers, deze herziening strekt zich 
onder meer uit tot onderzoeksprocedures en post mortem onderzoeken. Uitspraak van het 'High 
Court' inzake het houden van een openbaar en onafhankelijk onderzoek naar de systematische 
fouten die hebben geleid tot de dood van Zahid Mubarek in zijn gevangeniscel in 2000. Een 
hogere voorziening hiertegen ingesteld door de regering is nog niet behandeld eind 2001. Pas in 
2001 zijn drie politie-officieren veroordeeld voor het slecht behandelen van gevangenen in de 
jaren negentig.7

Zweden: In 2001 vond een onderzoek plaats naar de controversiële doodsoorzaak van Osmo 
Vallo in 1995, gedurende zijn periode van hechtenis. Daarnaast een beslissing van de openbare 
aanklager om het onderzoek te heropenen naar de dood van Peter Andersson waar is vastgesteld 
dat de doodsoorzaak onvoldoende is onderzocht.8

1  Amnesty International, Concerns 2002, p. 47 en 48.
2  Amnesty International, Concerns 2002, p. 102 en 103.
3 Amnesty International, Concerns 2002, p. 137 en 138.
4 Amnesty International, Concerns 2002, p. 38 en 39.  
5 Amnesty International, Concerns 2002, p. 199 en 200.
6 Amnesty International, Concerns 2002, p. 224, 225 en 226. 
7 Amnesty International, Concerns 2002, p. 255, 256 en 257.
8 Amnesty International, Concerns 2002, p. 233 en 234.
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ARTIKEL 48: VERMOEDEN VAN ONSCHULD EN RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING

Artikel 48 komt overeen met artikel 6, lid 2 en lid 3, EVRM. Het EHRM heeft terzake twee 
uitspraken gedaan. Er bestaat geen aanspraak op schadevergoeding omdat de onschuld van 
klager niet kon worden bewezen en in een andere zaak werd de bewijslast ten onrechte in de 
schoenen geschoven van  de verdediging.

Oostenrijk: betreft een klacht over het verkrijgen van een schadevergoeding voor ondergane 
detentie. De vrijgesprokene wordt schadevergoeding als gevolg van het strafproces geweigerd 
omdat de vrijspraak niet op grond van bewezen onschuld, maar slechts 'in dubio pro reo' zou zijn 
gedaan. De wet vereist voor de schadevergoeding echter dat de onschuld van de klager bewezen 
wordt.1
Oostenrijk: de vermoedelijke bestuurder van een auto is veroordeeld ter zake van doorrijden na 
een ongeval. Door van klager een verklaring te eisen, terwijl de aanklager niet in staat was een 
prima facie zaak aan te brengen, hebben de gerechten de bewijslast verschoven naar de 
verdediging. De gerechten waren vooringenomen ten aanzien van klagers schuld.2

ARTIKEL 50: RECHT OM NIET TWEEMAAL IN EEN STRAFRECHTERLIJE 
PROCEDURE VOOR HETZELFDE DELICT TE WORDEN 
BERECHT OF GESTRAFT

Dit artikel is afkomstig uit artikel 4, van Protocol Nr. 7 EVRM. Ook als het in naam om twee 
verschillende delicten lijkt te gaan, kan er toch sprake zijn van één strafbaar feit, aldus het 
EHRM in een uitspraak. 

Oostenrijk: Ook als het gaat om in naam verschillende delicten, kan volgens het Hof op grond 
van de overeenkomst in essentiële bestanddelen sprake zijn van een zelfde feit. In deze zaak was 
eerst een administratieve sanctie opgelegd, onder meer wegens het rijden onder invloed. Daarna 
werd betrokkene strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld vanwege het veroorzaken van dood 
door schuld onder de strafverzwarende omstandigheid dat hij onder de invloed van 
alcoholhoudende drank was geweest. EHRM stelt dat het bij de administratieve overtreding en 
de strafverzwarende omstandigheid om één feit, in de zin van artikel 4, van het zevende Protocol 
EVRM gaat.3

1 Lamanna v. Oostenrijk, uitspraak van 10.07.01, nr. 28923/95, r.o. 40.
2 Telfner v. Oostenrijk, uitspraak van 20.03.01, nr. 33501/96, r.o. 19 en 20 en Weixelbraun v. Oostenrijk, uitspraak van 20.12.01, 
nr. 33730/96, r.o. 31.
3 Fischer v. Oostenrijk, uitspraak van 29.05.01, nr. 37950/97, r.o. 25 en 28.



RR\484769NL.doc 75/87 PE 311.039

NL

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid
 en defensiebeleid
AI Amnesty International
CAT Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties
CCPR Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties
CESCR VN-Comité inzake de economisch, sociale en culturele rechten
CPT Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen 
CRC VN-Comité inzake de Rechten van het Kind
DEVE Commissie Ontwikkelingssamenwerking
ECSR European Committee of Social Rights
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
EP Europees Parlement
ETA Baskische Afscheidingsbeweging
EU Europese Unie
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
HRW Human Rights Watch
HvJ EG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
IAO Internationale Arbeidsorganisatie
IVBPR Internationaal Verdrag inzake burger- en politieke rechten
IVESCR Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten
JBZ Justitie en Binnenlandse Zaken
LIBE Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
NGO's Non-gouvernementele organisaties
OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
PETI Commissie verzoekschriften
RvE Raad van Europa
VN Verenigde Naties
WHO Wereldgezondheidsorganisatie

A Oostenrijk
B België
D Duitsland
DK Denemarken
ESP Spanje
FIN Finland
F Frankrijk
GR Griekenland
I Italië
IRL Ierland
L Luxemburg
NL Nederland
P Portugal
SV Zweden
VK Verenigd Koninkrijk
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MINDERHEIDSSTANDPUNT

(overeenkomstig artikel 161, lid 3 van het Reglement)

José RIBEIRO E CASTRO (UEN)

Ik ben van mening dat de ontwerpresolutie een schending van de basisregels van de 
democratische rechtstaat inhoudt, en daarmee zelf een ernstige inbreuk op de fundamentele 
rechten die zij wil verdedigen. Het verslag is evenals het verslag van het vorig jaar gebaseerd op 
het Handvest van de grondrechten. Enerzijds heeft het handvest op dit moment geen enkele 
rechtswaarde, en anderzijds is het toepassingsgebied van het handvest op zodanige wijze 
ingeperkt (artikel 51), dat het niet gebruikt kan worden als meetlat aan de hand waarvan de 
lidstaten kunnen worden beoordeeld. Het ontwerpverslag en de ontwerpresolutie keren zich dus 
tegen de democratische rechtstaat, een gedragslijn die zijn adepten heeft in het Parlement, door 
het handvest te manipuleren alsof het een supraconstitutioneel instrument is dat de 
democratische vrijheid van de burgers en nationale instellingen aan politieke en juridische regels 
bindt, waarbij voorbijgegaan wordt aan de bepalingen en bevoegdheden die in de verdragen zijn 
vastgelegd en een zogenaamd beslissend kader in elkaar wordt geknutseld. Maar hiermee plegen 
zij rechtstreeks verraad aan een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van het Europees 
Parlement: de verdediging van de rechtstaat. 
Louter oordelend naar de gegevens over Portugal, kan ik bevestigen dat het verslag in vele 
opzichten feitelijk onjuist is, en ik durf te veronderstellen dat dezelfde onjuiste behandeling ten 
deel is gevallen aan de andere lidstaten.
Om deze reden heb ik tegengestemd.
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ONTWERPRESOLUTIE B5-0677/2001

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over officiële lijsten van vertalers ten 
behoeve van de recherche in de lidstaten
ingediend overeenkomstig artikel 48 van het Reglement
door Cristiana Muscardini

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat de internationale misdaad reeds sedert enige tijd steeds meer om zich heen 
grijpt,

B. overwegende dat de misdrijven ten gevolge van het gemakkelijke verkeer van burgers binnen 
de Unie steeds vaker van transnationale aard zijn,

C. overwegende dat steeds meer akten en documenten die nodig zijn voor de snelle afwikkeling 
van de onderzoeken, zijn opgesteld in een andere taal dan die welke wordt gebruikt door de 
recherche die met het onderzoek belast is,

D. overwegende dat het zaak is de samenwerking tussen de recherchediensten van de 
verschillende lidstaten te harmoniseren en te bevorderen, opdat zij doeltreffender tegen de 
georganiseerde misdaad kunnen optreden, 

E. overwegende dat de snelheid, betrouwbaarheid en precisie van de vertaling van de akten en 
documenten inzake onderzoeken en andere, interne handelingen van de recherche van 
essentieel belang zijn, niet alleen voor de correcte afhandeling van deze activiteiten, maar 
ook voor het welslagen ervan,

1. verzoekt derhalve de lidstaten officiële lijsten van vertalers op te stellen en aan alle 
recherchediensten ter hand te stellen met het oog op een betrouwbare en snelle vertaling van 
de akten en documenten met betrekking tot de rechtsbedeling.
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ONTWERPRESOLUTIE B5-0678/2001

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verlenen van urgente en 
elementaire gezondheidszorg aan burgers uit derde landen die in de Unie verblijven
ingediend overeenkomstig artikel 48 van het Reglement

door Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Roberto Felice Bigliardo, Sergio Berlato, 
Antonio Mussa, Nello Musumeci, Mauro Nobilia, Adriana Poli Bortone en Francesco 
Turchi
Het Europees Parlement

A. overwegende dat de immigratie naar een lidstaat ook de tijdelijke doorgang van burgers uit 
derde landen over het grondgebied van andere lidstaten met zich meebrengt,

B. overwegende dat buitenlandse onderdanen tijdens hun tijdelijke doorgang over of hun 
tijdelijke verblijf op het grondgebied van een lidstaat geen gebruik kunnen maken van gratis 
urgente en elementaire gezondheidszorg,

C. overwegende dat tot de elementaire gezondheidszorg medische hulp, diagnose en 
behandeling behoren bij ziekteverschijnselen die op korte termijn niet direct gevaarlijk zijn,

D. overwegende dat ook illegale immigranten medische hulp nodig hebben, hetzij ter 
bescherming van hun eigen gezondheid, hetzij ter bescherming van de gezondheid van 
anderen,

1. verzoekt de lidstaten erkende overheids- en particuliere structuren op te zetten voor gratis 
medische hulp aan buitenlanders die tijdelijk op het nationale grondgebied verblijven, ook als 
zij niet voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake binnenkomst en verblijf;

2. verzoekt de lidstaten hun wetgeving aan te passen om ervoor te zorgen dat gratis hulp wordt 
geboden bij zwangerschap, moederschap, gezondheidszorg voor minderjaren en 
ziektepreventie, diagnose en genezing van infectieziekten aan buitenlandse burgers die 
tijdelijk op het nationale grondgebied verblijven, ook als zij niet voldoen aan de wettelijke 
bepalingen inzake binnenkomst en verblijf;

3. verzoekt de Commissie en de Raad voor regelgeving te zorgen waarin de minimale prestaties 
inzake gratis gezondheidszorg worden vastgelegd voor buitenlanders die legaal op het 
grondgebied van de Unie verblijven.
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2 oktober 2002

ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie 2001 (2001/2014(INI)) 

Rapporteur voor advies: Johannes Voggenhuber

PROCEDUREVERLOOP

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken benoemde op haar vergadering van 19 februari 
2002 Johannes Voggenhuber tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 11 september en 
30 september/1 oktober 2002.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met 21 stemmen voor en 19 tegen haar goedkeuring 
aan de hierna volgende conclusies.

Bij de stemming waren aanwezig: Theodorus J.J. Bouwman (voorzitter), Marie-Hélène Gillig, 
Winfried Menrad en Marie-Thérèse Hermange (ondervoorzitters), Johannes Voggenhuber 
(rapporteur voor advies), Jan Andersson, Elspeth Attwooll, Paolo Bartolozzi (verving Enrico 
Ferri), Regina Bastos, Philip Bushill-Matthews, Chantal Cauquil, Alejandro Cercas, Luigi 
Cocilovo, Harald Ettl, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti, Anne-
Karin Glase, Roger Helmer, Stephen Hughes, Anna Karamanou, Arlette Laguiller, Jean Lambert, 
Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ria 
G.H.C. Oomen-Ruijten (verving Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Paolo Pastorelli, Manuel Pérez 
Álvarez, Bartho Pronk, Herman Schmid, Gabriele Stauner (verving Miet Smet), Helle Thorning-
Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker, Barbara Weiler en Sabine Zissener 
(verving Lennart Sacrédeus).

CONCLUSIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken onderstaande 
punten in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt met leedwezen vast dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de 
mens, uit het 15de verslag van het Comité van ministers van het Europees Sociaal Handvest 
en uit het deskundigenverslag van de Internationale Arbeidsorganisatie van 2001 blijkt dat 
er sprake is van een groot aantal overtredingen van sociale grondrechten in de lidstaten;

2. stelt vast dat lidstaten in de referentieperiode door het Europees Hof voor de rechten van de 
mens in de zaken nrs. 37119/97, 35972/97 en 29545/95 zijn veroordeeld wegens 
discriminatie bij de toegang tot een overheidsfunctie; verzoekt de Commissie na te gaan of 
in de genoemde gevallen Richtlijn 2000/78/EU1 tot instelling van een algemeen kader voor 

1 PB L 303 van 2 december 2000, blz. 16.
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gelijke behandeling in arbeid en beroep is overtreden en zonodig passende maatregelen te 
nemen; verzoekt voorts specifieke ontwerprichtlijnen in te dienen op grond van artikel 13 
van het EU-Verdrag ter bestrijding van alle in artikel 13 genoemde discriminatiegronden;

3. dringt er voorts bij Italië op aan het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak  C-
212/99, waarin discriminatie van buitenlandse universitaire lectoren werd vastgesteld, 
onverwijld uit te voeren;

4. wijst erop dat het Comité van ministers van het Sociaal Handvest in 56 gevallen 
overtredingen van de lidstaten tegen de voorschriften van het Sociaal Handvest op de 
gebieden kinderarbeid, bescherming van jonge moeders en toegang van buitenlanders tot de 
arbeidsmarkt heeft vastgesteld;

5. heeft kritiek op het feit dat de meeste lidstaten hun uit het Europees Sociaal Handvest 
voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van kinderarbeid niet zijn nagekomen; stelt in dit 
verband met name vast dat het Comité van ministers van de Raad van Europa in dit verband 
een met redenen omklede aanbeveling aan Ierland en een waarschuwing aan Spanje heeft 
doen toekomen; verzoekt de Commissie met het oog op de omvang van de overtredingen 
een voorstel tot aanpassing van Richtlijn 94/33/EU2 betreffende de bescherming van 
jongeren op het werk voor te leggen;

6. heeft kritiek op het feit dat de meeste lidstaten hun uit het Europees Sociaal Handvest 
voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van moederschapsverlof, bescherming tegen 
ontslag van zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven alsmede ten aanzien van 
het recht op pauzes voor het geven van borstvoeding niet zijn nagekomen; verzoekt de 
Commissie bij de herziening van Richtlijn 92/85/EU 3over de bescherming van zwangere 
werkneemsters rekening te houden met de constateringen van het Comité van ministers en 
daarnaast een voorstel tot herziening van Richtlijn 96/34/EU4 over ouderverlof in te dienen;

7. verzoekt de lidstaten doeltreffend toe te zien op de uitvoering van antidiscriminatie-
initiatieven en daarbij aandacht te besteden aan de  gevolgen voor de levens van 
gehandicapten, en representatieve gehandicaptenorganisaties te raadplegen in verband met 
eventuele verbeteringen van het beleid en de praktijk op dit gebied;

8. heeft kritiek op het feit dat zeven lidstaten de uit het Europees Sociaal Handvest 
voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de toegang van buitenlanders tot de 
arbeidsmarkt schenden, met name door toepassing van vaste immigratiequota en een 
beperkte verblijfsvergunning, door automatische intrekking van de verblijfsvergunning bij 
verlies van de arbeidsplaats alsmede door discriminatie met betrekking tot algemene rechten 
van werknemers;

9. betreurt dat er in diverse lidstaten nog steeds grote beperkingen zijn aan het recht op 
organisatie, collectief onderhandelen en deelname aan collectieve actie voor mensen die in 
de publieke sector werkzaam zijn, met name in de geüniformeerde diensten van leger, 
politie, douane e.d.; bepleit om de mogelijkheden voor uitzonderingen die voor deze rechten 
in het Europees Sociaal Handvest bestaan, veel restrictiever toe te passen en zo mogelijk op 
te heffen;

2 PB L 216 van 20 augustus 1994, blz. 12.
3 PB L 348 van 28 november 1992, blz. 1.
4 PB L 145 van 19 juni 1996, blz. 5.
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10. is bezorgd over het feit dat in het verslag van het Deskundigencomité van de Internationale 
Arbeidsorganisatie talloze beweerde overtredingen van de lidstaten tegen overeenkomsten 
van de IAO worden vastgesteld, zoals overtredingen tegen de volgende elementaire 
internationale arbeidsnormen:
- overtreding van Overeenkomst 29 over dwangarbeid door Duitsland, Frankrijk, 

Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van hun nationale regelingen inzake 
arbeid door gedetineerden;

- overtreding van Overeenkomst 87 over het recht van vereniging en vergadering en 
bescherming van het recht van vereniging en vergadering door Oostenrijk als gevolg van 
discriminatie van buitenlandse werknemers bij het passieve kiesrecht bij de verkiezing 
van bedrijfscomités;

- overtreding van Overeenkomst 98 over het recht van vereniging en vergadering en het 
recht op CAO-onderhandelingen door Denemarken, Duitsland, Nederland, Portugal en 
het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de beperking van het recht voor bepaalde 
beroepscategorieën om lid te worden van een vakbond en autonome CAO-
onderhandelingen te voeren alsmede, in het geval van het Verenigd Koninkrijk, wegens 
het toestaan van discriminatie van werknemers die lid zijn van een vakbond;

- overtreding van Overeenkomst 100 over garanties inzake gelijke beloning voor gelijke 
arbeid door Griekenland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het in deze 
landen vastgestelde grote verschil tussen het loonniveau van vrouwen en mannen;

- overtreding van Overeenkomst 105 over de afschaffing van dwangarbeid door België en 
het Verenigd Koninkrijk als gevolg van nationale bepalingen, krachtens welke in 
specifieke bedrijfssectoren nog altijd dwangarbeid als disciplinaire maatregel kan worden 
opgelegd;

11. bepleit een voortvarender ratificatiebeleid van de lidstaten m.b.t. recente IAO-Verdragen, 
zoals die over deeltijd, thuiswerk en private arbeidsbemiddeling, die nauw aansluiten bij de 
problematiek van de atypische arbeidsrelaties die ook in EU-richtlijnen wordt aangepakt; 
dringt aan op een constructieve deelname en inbreng in de discussie over andere vormen van 
arbeid die een slechte bescherming kennen en zich vaak op de grens van zelfstandigheid 
(selfemployment) en loon-afhankelijkheid bevinden; onderstreept de noodzaak van een 
betere afstemming en coördinatie tussen beleid en activiteiten in het kader van ESH, IAO en 
EU, zowel met betrekking tot het EU-handvest als met betrekking tot concrete (secundaire) 
wet- en regelgeving en waarschuwt dat coördinatie in EU-verband niet moet leiden tot 
verwaarlozing van of zelfs bewuste terugtrekking uit verplichtingen die uit IAO- en ESH- 
participatie voortvloeien;

12. waarschuwt tegen een tendens in de lidstaten om sociale en economische grondrechten bij 
de lopende hervormingen van de arbeidsmarkt te beperken; wijst in dit verband met name op 
het voornemen van de Italiaanse regering om het recht van onrechtmatig ontslagen 
werknemers om opnieuw in dienst te worden genomen (artikel 18 van het 
werknemersstatuut) af te schaffen;

13. herinnert eraan dat naleving van de grondrechten een basisvoorwaarde is voor toetreding tot 
de Europese Unie; is bezorgd over het grote aantal schendingen van grondrechten in verband 
met onbehoorlijk politie-optreden, mensenhandel, schending van de rechten van kinderen en 
schendingen van rechten van minderheden (met name van de Roma en van gehandicapten in 
inrichtingen) in enkele aspirant-lidstaten; verzoekt de Commissie bij de 
toetredingsonderhandelingen systematisch rekening te houden met de mensenrechtensituatie 
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in de aspirant-lidstaten, zorgvuldig te letten op de uitvoering van het acquis communautaire 
op het gebied van non-discriminatie en daarbij niet alleen te letten op de formele 
tenuitvoerlegging, maar ook op de feitelijke situatie in de aspirant-lidstaten;

14. verwacht van de  landen die tot de EU wensen toe te treden concrete en doeltreffende 
maatregelen voor het in praktijk brengen van de grondrechten, met name bij de bestrijding 
van de mensenhandel en prostitutie;

15. ziet zich met het oog op de talrijke en ernstige overtredingen van de grondrechten 
genoodzaakt een ernstig beroep te doen op de lidstaten om de vastgestelde schendingen van 
het recht te herstellen en hun verplichtingen op het gebied van de sociale grondrechten en 
het asielrecht volledig na te komen; volgt in dit verband met bezorgdheid de tendens in de 
lidstaten om de grondrechten en het asielrecht verder te beperken onder verwijzing naar de 
gebeurtenissen van 11 september 2001 in de VS;

16. wijst op het handvest van grondrechten van de EU waarin de grondrechten zijn vervat, die 
de status van grondwettelijke rechten moeten krijgen opdat iedere burger van de EU zich er  
in rechte op kan beroepen.
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5 november 2002

ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN GELIJKE KANSEN

aan de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2001) (2001/2014(INI))

Rapporteur voor advies: Marianne Eriksson

PROCEDUREVERLOOP

De Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen benoemde op haar vergadering van 
26 februari 2002 Marianne Eriksson tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 10 oktober en 
5 november 2002.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de 
hierna volgende conclusies.

Bij de stemming waren aanwezig: Olga Zrihen Zaari (waarnemend voorzitter), Marianne 
Eriksson (rapporteur voor advies), Lone Dybkjær, Ilda Figueiredo (verving Geneviève Fraisse), 
Maria Martens, Patsy Sörensen, Joke Swiebel en Sabine Zissener.

CONCLUSIES

De Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken onderstaande 
punten in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. Na paragraaf 15 de volgende paragraaf invoegen: "overwegende dat krachtens artikel 6 van 
het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen de 
staten die partij zijn bij het verdrag alle passende maatregelen nemen, waaronder 
wetgevende, om alle vormen van alle vormen van handel in vrouwen en van het exploiteren 
van prostitutie van vrouwen te bestrijden".

2. Het slot van paragraaf 16 vervangen door: "(…) en rehabilitatie van de slachtoffers 
voldoende aandacht krijgt, als een essentiële clausule voor de eerbiediging van hun rechten 
en alle vormen van gedwongen tewerkstelling en uitbuiting".

3. Na paragraaf 19 de volgende paragraaf invoegen: "verzoekt de lidstaten te garanderen dat 
deze vrijheid geen inbreuk maakt op de zelfstandigheid van vrouwen en het beginsel van 
gelijkheid van mannen en vrouwen, en dat de scheiding van kerk en staat in acht wordt 
genomen".

4. Na paragraaf 24 de volgende paragraaf invoegen: "onderstreept dat de strijd tegen illegale 
immigratie moet worden gevoerd op basis van een waarachtig en samenhangend asiel- en 
immigratiebeleid van de EU, opdat wordt voorkomen dat illegale immigranten nog meer een 
arbeidspotentieel zonder enige rechten worden, en dat vrouwelijke illegale immigranten 
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onder onaanvaardbare voorwaarden als huishoudelijke hulpen worden uitgebuit".

5. Voor paragraaf 44 de volgende paragraaf invoegen: "merkt op dat de rechten van vrouwen 
als individuele rechten moeten worden beschouwd en niet afhankelijk mogen worden 
gemaakt van de rol van vrouwen in het gezin of van enige andere sociale beperking".

6. Aan paragraaf 45 de volgende tekst toevoegen: "(…); dringt er bij de Commissie op aan dat 
speciale aandacht wordt geschonken aan het verzamelen van vergelijkende gegevens over 
seksuele intimidatie".

7. Na paragraaf 46 de volgende paragraaf invoegen: "reproductieve vrijheid dient ook te 
worden erkend als essentieel voor de zeggenschap van vrouwen over hun eigen lichaam en 
leven en als een voorwaarde voor hun actieve inbreng in de samenleving; dringt er derhalve 
bij de Commissie op aan te zorgen voor een permanente controle en evaluatie van de 
actieprogramma's van Caïro en Peking, en een vergelijkend overzicht in te dienen van de 
situatie in de reproductieve gezondheidszorg in de lidstaten".

8. Paragraaf 47 als volgt wijzigen: "merkt op dat mannen klaarblijkelijk in alle samenlevingen 
een belangrijkere rol wordt toegekend en de rol van vrouwen wordt gezien als secundair, en 
dit in alle lidstaten en instellingen van de EU; dringt er daarom bij de Europese instellingen 
en bij de lidstaten op aan systematisch en zichtbaar gender mainstreaming  tot onderdeel te 
maken van al hun activiteiten op het gebied van de mensenrechten".

9. Na paragraaf 47 de volgende paragraaf invoegen: "verzoekt de lidstaten te erkennen dat 
vrijwaring tegen geweld in het gezin en tegen verkrachting binnen het huwelijk een 
fundamenteel mensenrecht is; om dit recht te waarborgen en vrouwen te beschermen tegen 
geweld in het gezin, waarvan zij de belangrijkste slachtoffers zijn, dienen voldoende 
middelen te worden uitgetrokken voor acties en maatregelen tegen alle vormen van geweld".

10. Paragraaf 48 als volgt wijzigen: "(…) discriminatie op de arbeidsmarkt; verzoekt derhalve de 
lidstaten vrouwen levensvatbare economische alternatieven te bieden".

11. Na paragraaf 69 de volgende paragraaf invoegen: "dringt er bij de lidstaten op aan het recht 
op sociale bescherming te zien als een recht om werk en gezin te combineren, aangezien de 
gezinslasten gelijkelijk over de echtgenoten of partners moeten worden verdeeld; daartoe 
dient meer aandacht te worden besteed aan mogelijkheden voor kinderopvang".

12. Na paragraaf 75 de volgende paragraaf invoegen: "verzoekt de lidstaten te zorgen voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in plaatselijke en Europese 
verkiezingen, aangezien de democratische waarden van onze samenleving en ons politieke 
systeem door het niet op evenwichtige wijze deelnemen van vrouwen en mannen aan het 
besluitvormingsproces worden aangetast". 
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23 oktober 2002

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERZOEKSCHRIFTEN

aan de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2001) (2001/2014(INI)) 

Rapporteur voor advies: Eurig Wyn

PROCEDUREVERLOOP

De Commissie verzoekschriften benoemde op haar vergadering van 21/22 november 2001 
Eurig Wyn tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 7 en 8 oktober en 
21 oktober 2002.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de 
hierna volgende conclusies.

Bij de stemming waren aanwezig: Vitaliano Gemelli (voorzitter), Astrid Thors (ondervoorzitter), 
Herbert Bösch, Felipe Camisón Asensio, Michael Cashman, Marie-Hélène Descamp, Jan 
Dhaene (verving Eurig Wyn, rapporteur overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), 
Glyn Ford, Janelly Fourtou, Christopher Heaton-Harris (verving The Earl of Stockton 
overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Margot Keßler en Luciana Sbarbati.

BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

Voor de Commissie verzoekschriften hebben de bescherming en de bevordering van de 
mensenrechten van de EU-burgers een bijzonder praktische betekenis omdat veel burgers zich 
tot deze commissie wenden wanneer ze van oordeel zijn dat hun rechten geschonden of bedreigd 
worden. Niet iedereen wil gebruikmaken van dure juridische of gerechtelijke middelen in een 
lidstaat, ondanks het feit dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
algemeen in nationaal recht is omgezet. Met name sinds de Top van Nice en de Plechtige 
Verklaring inzake het Handvest van de grondrechten en de toenemende erkenning ervan als 
EU-instrument, proberen steeds meer mensen via het Europees Parlement en zijn Commissie 
verzoekschriften in het gelijk gesteld te worden.

De laatste tijd ontving deze commissie meer dan 60 verzoekschriften die expliciet handelen over 
de grondrechten, naast het nog grotere aantal inzake sociale en werkgelegenheidsrechten, eisen 
voor gelijke behandeling, toegang tot informatie en recht op privacy. Steeds meer 
verzoekschriften hebben betrekking op asiel, gezinshereniging, vrij verkeer binnen de Unie, enz. 
In het jaarlijks verslag van de commissie staan vele voorbeelden.

Nochtans wordt in het ontwerpverslag tot dusver niet naar deze situatie verwezen, noch wordt 
deze erkend, ondanks het indrukwekkende aantal aanbevelingen aan de lidstaten en de andere 
EU-instellingen. Het is hoe dan ook hoopgevend dat commissaris Vitorino verwees naar de rol 
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van de verzoekschriften en de klachten tijdens de door de bevoegde commissie georganiseerde 
hoorzitting dit voorjaar.

Tegelijkertijd valt het te betreuren dat er niet verwezen wordt naar het bijzonder uitvoerige en 
belangrijke werk van de Europese ombudsman en zijn secretariaat wat betreft de bescherming 
van de Europese burgers tegen wanbeheer van de Unie.

Natuurlijk scharen we ons allemaal achter de beginselen die de rapporteur van de Commissie 
openbare vrijheden voortreffelijk beschrijft in haar ontwerpverslag en wij geven onze 
goedkeuring aan de meeste aanbevelingen in verband met menselijke waardigheid, vrijheden en 
gelijkheid, solidariteit en burgerschap.

Maar vanuit praktisch oogpunt is het uiterst belangrijk dat we onze middelen voor 
interinstitutionele samenwerking versterken teneinde doeltreffender en krachtiger op te treden 
wanneer grondrechten van de EU-burgers, zowel binnen als buiten de Unie, geschonden, 
ontkend of ondermijnd worden.
 
Nu de uitbreiding van de Europese Unie steeds dichterbij komt, moeten we ook nauwkeuriger 
bestuderen hoe onze gerechtelijke procedures en de jurisdictie van de rechtbanken in Straatsburg 
en Luxemburg toegepast worden. Welke rol zullen het Handvest van de grondrechten en de 
Europese Conventie spelen in het kader van een nieuw basisverdrag voor de Europese Unie? 
Hoewel het Parlement een invloedrijke speler is als het gaat over individuele 
klachtenbehandeling, heeft het toch geen injunctierecht, noch de vele andere bevoegdheden 
waarmee rechtbanken doeltreffend in naam van de wet kunnen optreden. En dat is maar goed 
ook. Maar zonder de kracht en de integriteit van het gerechtelijk systeem en de toepassing ervan 
op zaken in verband met de mensenrechten, zou het Parlement een veel zwakkere positie 
bekleden. 

In het voor de Commissie openbare vrijheden voorbereide ontwerpverslag vindt men een 
indrukwekkende lijst probleemsituaties en actievoorstellen. Hierin worden veel gevoelige 
thema's aangesneden in verband met de nasleep van de terroristische aanslagen in de Verenigde 
Staten en elders, waar lidstaten zich verplicht zagen nieuwe wetten op te stellen teneinde 
terroristische organisaties te kunnen bestrijden. Het aan de Commissie en de Raad gerichte 
voorstel van de rapporteur om dergelijke maatregelen opnieuw te bestuderen en te evalueren is 
zeer constructief, aangezien het kan bijdragen tot een grotere transparantie van het verband 
tussen dergelijke wetgeving en werkzaamheden, het Handvest van de grondrechten en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Het Parlement moet zich 
natuurlijk uitspreken over de inhoud van deze herziening en de evaluatie ervan.

Veel verzoekschriften hebben betrekking op het asielrecht en hieraan gerelateerde kwesties, 
zoals de situatie van migrerende werknemers en hun gezinnen. De voorstellen in het 
ontwerpverslag zijn in dit opzicht zeer relevant.

Na bestudering van talrijke verzoekschriften inzake mensenrechtenschending, zoals bijvoorbeeld 
het agressieve en gewelddadige optreden tegen anti-WTO-demonstranten in Genua, is het hoe 
dan ook duidelijk, zoals de rapporteur opmerkt, dat het Europees Parlement niet de instrumenten 
bezit om onmiddellijk en doeltreffend op te treden tegen dergelijke geweldplegingen. Het kan 
hooguit in een resolutie een politieke veroordeling uitspreken. Het Parlement moet blijven 
bestuderen hoe de artikelen 6 en 7 van het EU-Verdrag doeltreffender toegepast kunnen worden 
wanneer in lidstaten schending van de mensenrechten meer dan incidenteel voorkomt. 
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Men zou aandacht moeten schenken aan de recente voorstellen die de Europese ombudsman 
voorlegde aan de Conventie over de toekomst van Europa. Hij stelde voor de ombudsman de 
bevoegdheid te verlenen bepaalde individuele zaken met betrekking tot 
mensenrechtenschendingen aanhangig te maken bij het Europese Hof van Justitie. Dit zou 
rechtstreeks van invloed zijn op de rol van het Europese Hof van Justitie ten opzichte van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, opgericht middels het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de Raad van Europa. De voorstellen van 
de ombudsman zijn hoe dan ook een aanwijzing voor de richting die het debat volgens velen in 
de EU uitgaat en er moet zeer nauwkeurig geanalyseerd worden of deze voorstellen uitvoerbaar 
zijn.

Gelet op het voorgaande, kan het volgende geconcludeerd worden:

1. Het petitierecht moet als bijkomend belangrijk thema in het ontwerpverslag opgenomen 
worden, aangezien het de erkenning inhoudt van het fundamentele recht van EU-burgers 
probleemsituaties rechtstreeks voor te leggen aan het Europees Parlement.

2. Er dient een evaluatie te worden gemaakt van de middelen waarmee het Parlement tegen 
schendingen van de mensenrechten en de grondrechten kan optreden, indien burgers via 
verzoekschriften aan het Europees Parlement om herstel van deze rechten hebben verzocht.

3. In geval van meldingen van ernstige en voortdurende schendingen van mensenrechten of 
fundamentele vrijheden dient te worden overwogen de procedure genoemd in artikel 7 van het 
VEU toe te passen en na te gaan op welke wijze het Parlement een actieve rol kan spelen bij 
het op gang brengen van deze procedure.

4. Er dient steun te worden verleend aan het voorstel dat is voorgelegd aan de Conventie over de 
toekomst van Europa om de Europese ombudsman de bevoegdheid te geven zaken met 
betrekking tot de fundamentele rechten over te dragen aan het Hof van Justitie, indien geen 
oplossing kan worden gevonden in het verloop van een normaal onderzoek.


