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Het Hof vervolgt dat de Nederlandse overheden bij de 

beantwoording van de vraag of zich voor het gezin on-

overkomelijke obstakels voordoen bij de vestiging in Su-

riname – een vraag die het in § 117 negatief lijkt te heb-

ben beantwoord – enige aandacht hebben geschonken 

aan de situatie waarin de kinderen zich bevinden. Het 

EHRM is er evenwel niet van overtuigd dat de beslissing 

over de uitvoerbaarheid, de geschiktheid en de propor-

tionaliteit van de verwijdering van verzoekster is geba-

seerd op een daadwerkelijk bewijs. Derhalve is er bij de 

afwijzing van de aanvraag van verzoekster onvoldoende 

rekening gehouden met de belangen van de kinderen, al-

dus het Hof (§ 120).

Het Hof stelt ten slotte dat de van belang zijnde om-

standigheden cumulatief bezien leiden tot het oordeel dat 

verzoekster zich in uitzonderlijke omstandigheden be-

vindt en Nederland derhalve in strijd met art.  8 EVRM 

heet  nagelaten een billijk evenwicht te vinden tussen 

haar belang en dat van haar gezin enerzijds en het alge-

meen belang van de Staat anderzijds (§ 122).

5. De conclusie van het Hof is op zijn zachtst gezegd 

opmerkelijk te noemen. Het verzuimt toe te lichten waar-

om de specii eke constellatie kan worden gekwalii ceerd 

als uitzonderlijk. Dit is des te meer problematisch wegens 

het ambigue gebruik van «onoverkomelijke obstakels», 

omdat het EHRM zich wat de juridische grondslag en de 

betekenis van «een mate van ontbering» betret  in stil-

zwijgen hult en naar de concrete invulling ervan slechts 

kan worden geraden.

De vage redenering van het Hof is, gelet op de vrijheid 

die het zich voor de toekomst laat, vanuit strategisch oog-

punt te begrijpen, maar wat het potentiële belang van de 

zaak betret , juridisch niet toe te juichen. Zo betogen de 

drie dissenters in hun joint dissenting opinion dat de zaak 

mogelijk de positieve verplichtingen die in het kader van 

het migratierecht op een Staat rusten uitbreidt, de ap-

preciatiemarge op dit vlak beperkt, de houding van ver-

zoekster als een van belang zijnde omstandigheid van het 

geval nagenoeg negeert en de juridische relevantie van 

de verplichting om de belangen van kinderen in ogen-

schouw te nemen vergroot. Daarbij hekelt het trio het 

gemak waarmee de meerderheid de discretionaire ruimte 

die in onderhavig geval aan de Staat toekomt met voeten 

treedt en voorbijgaat aan de door de bevoegde nationale 

instantie gevoerde waardering van de relevante omstan-

digheden en de beoordelingen daarvan door onah anke-

lijke en onpartijdige nationale rechters (§§ 4, 7 en 10; vgl. 

rechtsoverweging 2.20 van het vonnis van Rb. ’s-Graven-

hage, nevenzittingsplaats Haarlem, van 8 december 2009 

(AWB 09/11023)). Hiermee drijt  het Hof volgens de dis-

senters af van zijn subsidiaire rol die uit het EVRM voort-

vloeit en laat het zich misschien meer leiden door wat hu-

maan dan wat juridisch correct is.

6. Dat het Hof zich bedient van vaagheden, biedt mo-

gelijkheden voor zowel rechtzoekenden als overheidsin-

stanties. Vreemdelingen krijgen mogelijk meer ruimte 

om succesvol gewag te maken van relevante omstandig-

heden waarop volgens hen in de belangenafweging geen 

of te weinig acht is geslagen. Zo heet  de Nederlandse 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het 

op 25  maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1044) op basis 

van voorliggend arrest relevant geacht dat de staatsse-

cretaris, gezien de lange duur van het verblijf van een 

vreemdeling in Nederland, uitdrukkelijk aandacht had 

moeten besteden aan het stilzitten van de verantwoor-

delijke overheden wat diens terugkeer betret . Ondanks 

de in onderhavige zaak progressief doorgezette juris-

prudentielijn, ziet de relevante voormalige Nederlandse 

bewindspersoon geen reden om zijn gezinsherenigings-

beleid aan te passen. Wel zal hij uitgebreider belangen 

afwegen en een actiever terugkeerbeleid voeren (Brief 

van 30 oktober 2014 over «de gevolgen van de uitspraak 

van het EHRM in de zaak Jeunesse versus Nederland»). 

Het is daarbij zeer de vraag of formele verplichtingen 

kunnen worden omgezet in door vreemdelingen ge-

wenste substantiële resultaten.

(Jeunesse t/ Nederland)

(Elektronische vindplaats: http://www.echr.coe.int/echr/)

Wessel Wijtvliet

KU Leuven

EHRM 16 september 2014

Rechten van de mens – Verbod van foltering en 

onmenselijke of vernederende behandeling en 

bestrai  ng – Persoonlijke vrijheid – Internationaal 

gewapend conl ict – Verhouding mensenrechten en 

humanitair recht

1. In het arrest-Hassan t/ Verenigd Koninkrijk (VK) 

moest de grote kamer voor het eerst bepalen wat de rela-

tie is tussen het internationaal recht van de mensenrech-

ten en het internationaal humanitair recht bij vrijheids-

beroving. Het VK argumenteerde dat in de context van 

een internationaal gewapend conl ict het EVRM niet van 

toepassing was of dat het tenminste toegepast moest wor-

den rekening houdend met het internationaal humani-

tair recht, inclusief de Genève Conventies van 1949. Het 

is duidelijk dat deze redenering verstrekkende gevolgen 

heet , aangezien het EVRM dan niet van toepassing is in 

situaties waarop het internationaal humanitair recht van 

toepassing is.

2. Tarek Hassan werd door Britse troepen gevangen 

genomen in het zuidwesten van Irak gedurende de vij-

andigheden in 2003. De Britse troepen namen hem ge-

vangen op grond van het vermoeden dat hij als mogelijke 

strijder een gevaar vormde voor de veiligheid. Gedurende 

zijn verblijf in «Kamp Bucca», een detentiecentrum geleid 

door de VS, werd hij ondervraagd door Britse en Ameri-

kaanse troepen. Na ondervraging werd al snel vastgesteld 

dat hij een burger was die geen gevaar vormde. Hassan 

werd bijgevolg vrijgelaten. Vier maanden na zijn vrijla-
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ting werd hij dood teruggevonden in een afgelegen gebied 

van Irak.

3. In eerdere rechtspraak heet  het EHRM rechtsmacht 

toegewezen in situaties waarin een verdragspartij daad-

werkelijke controle uitoefent over grondgebied buiten 

haar landsgrenzen (EHRM 23  maart 1995, Loizidou t/ 

Turkije) of feitelijke controle en gezag over personen bui-

ten haar landsgrenzen heet  (zie o.a. EHRM 7  juli 2011, 

Al-Skeini e.a. t/ VK).

De VS stonden in voor het bewaken en behandelen van 

alle gedetineerden in kamp Bucca. Bijgevolg argumen-

teerde het VK dat zijn rechtsmacht moest worden uitge-

sloten, aangezien Hassan zich onder de controle van de 

VS bevond. Het EHRM besloot echter dat het VK door-

lopende controle had over de gedetineerden die door hun 

militairen waren gevangen genomen. Hassan verbleef on-

der de (fysieke) controle van de Britse troepen vanaf het 

ogenblik dat hij gevangen genomen was tot en met het 

ogenblik dat hij vrijgelaten werd. Hij viel daarom binnen 

de rechtsmacht van het VK (§ 80). Het EHRM ging niet 

na of de VS al dan niet (gezamelijke) rechtsmacht uit-

oefenden gedurende Hassans gevangenschap.

4. Het VK argumenteerde voorts dat het controleprin-

cipe niet van toepassing was tijdens actieve vijandighe-

den in een internationaal gewapend conl ict. Het VK be-

sloot bijgevolg dat zijn handelingen beoordeeld moesten 

worden in het licht van het humanitair recht. Het EHRM 

gaat niet mee in deze redenering. In de Al-Skeini-zaak 

(EHRM 7 juli 2011, Al-Skeini t/ VK) bezetten het VK en 

andere coalitiepartners Irak, en het humanitair recht was 

toen ook van toepassing. Het EHRM stelde niettemin 

de rechtsmacht van het VK vast. Daarenboven acht het 

EHRM het argument van het VK strijdig met de recht-

spraak van het Internationaal Gerechtshof, die bevestigt 

dat het internationaal humanitair recht en het internatio-

naal recht van de mensenrechten gelijktijdig van toepas-

sing kunnen zijn.

5. Ten gronde ligt de vraag voor of er al dan niet een 

schending van art. 5 EVRM heet  plaatsgevonden. Art. 5 

EVRM bepaalt dat niemand zijn vrijheid mag worden 

ontnomen, maar art. 5(1) EVRM bevat een aantal geval-

len waarin dit wel kan. Art. 5(1) EVRM omvat echter niet 

de rechtmatige detentie van een persoon tijdens een in-

ternationaal gewapend conl ict op grond van bepaalde 

bevoegdheden overeenkomstig het internationaal huma-

nitair recht (zoals de detentie van krijgsgevangenen). Het 

VK argumenteerde dat, bij ontstentenis van een formele 

opschorting krachtens art.  15 EVRM, de verplichtingen 

op grond van art. 5 EVRM geïnterpreteerd moesten wor-

den in het licht van de bevoegdheden tot detentie toege-

laten in het internationaal humanitair recht. Het EHRM 

gaat grotendeels mee in deze redenering.

Het EHRM stelt ten eerste vast dat Staten in de prak-

tijk geen formele opschorting van art.  5 EVRM vragen 

om mensen te kunnen gevangen nemen op basis van de 

derde en vierde Conventie van Genève in tijden van ge-

wapende conl icten (§ 101). Daarenboven bepaalt het Hof 

dat het EVRM in harmonie met de andere regels van het 

internationaal recht moet worden geïnterpreteerd (§ 102). 

Het EHRM hanteert een «symbiotische aanpak», waarbij 

het de regels van het EVRM interpreteert «tegen de ach-

tergrond van» de regels van het internationaal humanitair 

recht. In het licht hiervan gaat het EHRM akkoord met de 

stelling van het VK dat de afwezigheid van een formele 

opschorting op basis van art. 15 EVRM niet betekent dat 

art.  5 EVRM niet kan worden geïnterpreteerd rekening 

houdende met de context en de bepalingen van het inter-

nationaal humanitair recht. Het EHRM beslist wel duide-

lijk dat dit enkel toelaatbaar is in de context van een ge-

wapend conl ict en niet in vredestijd (§ 104). Daarenboven 

moet de lidstaat dit specii ek opwerpen. Het is niet aan het 

EHRM om te veronderstellen dat een lidstaat zijn verplich-

tingen op basis van het EVRM wil aanpassen (§ 107).

6. Opdat er geen sprake zou zijn van een schending van 

art.  5 EVRM, moet de detentie rechtmatig zijn (en dus 

voldoen aan de regels van het internationaal humanitair 

recht), alsook in overeenstemming zijn met het funda-

mentele doel van art. 5 EVRM, namelijk de bescherming 

tegen willekeurige detentie (§  105). Het EHRM stelt ten 

eerste vast dat de situatie in het zuiden van Irak ten tijde 

van de detentie van Hassan een situatie van gewapend 

conl ict was. Vervolgens oordeelt het dat de detentie 

van Hassan heet  plaatsgevonden op legitieme gronden 

(§ 109) en dus niet in strijd is met de derde en vierde Con-

ventie van Genève en art. 5 EVRM. Dit betekent dat het 

EHRM een bijkomende toelaatbare grond voor detentie 

erkent, naast de limitatieve gronden in art. 5(1) EVRM.

7. Het arrest-Hassan t/ VK is vooral belangrijk omdat 

het EHRM voor de eerste keer expliciet de relatie tussen 

het EVRM en het internationaal humanitair recht heet  

onderzocht. Het EHRM gebruikt een contextuele aanpak 

waarin beide rechtstakken samen van toepassing kun-

nen zijn en het ene stelsel het andere niet volledig uit-

sluit (§ 102). Deze «symbiotische aanpak» voorkomt dat 

het internationaal recht van de mensenrechten niet van 

toepassing zou zijn in gewapende conl icten. In dit arrest 

leidt dit tot de introductie van een nieuwe grond van vrij-

heidsberoving die niet is opgenomen in art.  5.1 EVRM 

alsook tot het herinterpreteren van art.  5.4, waarbij het 

recht op toetsing door een rechterlijke instantie om prak-

tische redenen kan worden vervangen door een «bevoegd 

orgaan» in tijden van gewapend conl ict (§ 106).

Men zou kunnen argumenteren dat deze redenering 

art.  15 EVRM (dat reeds onderbenut is) ondermijnt of 

onbruikbaar maakt in tijden van gewapend conl ict (zie 

partial dissenting opinion, § 16). Men kan zich afvragen 

of niet meer rechtsbescherming zou worden geboden in-

dien verdragspartijen expliciet een formele opschorting 

van het EVRM moeten vragen om zich op het internati-

onaal humanitair recht inzake detentie te kunnen beroe-

pen. Dit zou nog altijd een contextuele lezing toestaan, 

maar wel een noodzakelijkheids- en proportionaliteits-

toets vereisen. De vraag is dan of in de context van deze 

zaak een opschorting wel noodzakelijk en proportioneel 
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zou zijn geweest. Het louter bestaan van een gewapend 

conl ict zou bijvoorbeeld onvoldoende geacht kunnen 

worden om te voldoen aan zo’n toets (zie: Lawrence Hill-

Cawthorne, «h e Grand Chamber Judgment in Hassan v. 

UK», EJIL Talk, 16 september 2014).

(Hassan t/ Verenigd Koninkrijk)

(Elektronische vindplaats: http://www.echr.coe.int/echr/)

Arne Vandenbogaerde

Universiteit Antwerpen

EHRM 16 juli 2014

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het 

privé- en gezinsleven – Transseksualiteit – Weigering 

tot aanpassing van het rijksregisternummer zolang 

de aanvrager gehuwd blijt 

1. De grote kamer van het EHRM heet  in de zaak-

Hämäläinen t/ Finland, met een meerderheid van veer-

tien tegen drie stemmen, geoordeeld dat de Finse over-

heid mocht weigeren aan een transseksueel persoon om 

haar rijksregisternummer te wijzigen van een mannelijk 

naar een vrouwelijk identiteitsnummer, zolang verzoek-

ster weigerde om haar huwelijk – dat ze was aangegaan 

als man – te laten ontbinden of om dit huwelijk te laten 

omzetten naar een geregistreerd partnerschap. De grote 

kamer oordeelde dat deze weigering geen schending 

uitmaakte van het recht op de eerbiediging van het pri-

véleven (art.  8 EVRM), mede omdat die bepaling geen 

verplichting oplegt aan verdragsstaten om het burgerlijk 

huwelijk toegankelijk te maken voor personen van het-

zelfde geslacht.

2. Verzoekster werd in 1963 biologisch als man gebo-

ren. Hoewel zij zichzelf altijd vrouw heet  gevoeld, legde 

zij zich bij de situatie neer. In 1996 trouwde ze met een 

vrouw, en in 2002 kreeg het koppel een kind. In 2004 

ging het echter psychologisch bergaf met verzoekster en 

zocht zij medische hulp. In 2009 liet verzoekster een ope-

ratieve geslachtswijziging uitvoeren. Zij liet tevens haar 

voornaam wijzigen en vroeg een nieuw paspoort en rij-

bewijs aan. De wijziging, op deze documenten, van haar 

rijksregisternummer naar een vrouwelijk identiteitsnum-

mer werd evenwel geweigerd door de bevolkingsdienst. 

De Finse wet bepaalt dat aanvragers ongetrouwd moeten 

zijn, dan wel dat ze hun huwelijk moeten laten ontbinden, 

of hun huwelijk – met toestemming van hun partner – 

moeten laten omzetten naar een geregistreerd partner-

schap, opdat een identiteitsnummer kan worden gewij-

zigd naar een ander geslacht. De Finse wet erkent immers 

geen huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht. 

Verzoekster en haar echtgenote weigerden echter om hun 

huwelijk te laten ontbinden of om te zetten (§§ 9-14, 28-

30).

3. Verzoekster vocht de beslissing van de bevolkings-

dienst (tevergeefs) aan bij de hoogste Finse administra-

tieve rechtbank en vervolgens bij het EHRM (vierde sec-

tie). Verzoekster argumenteerde dat zij naar Fins recht 

gedwongen werd om te kiezen tussen twee fundamentele 

rechten, namelijk haar seksuele zelb eschikkingsrecht en 

haar recht om getrouwd te blijven, met het gevolg dat zij 

één van deze rechten diende prijs te geven. 

Verzoekster beklemtoonde dat zij als zodanig niet het 

recht opeiste om als (trans)vrouw te mogen trouwen met 

een andere vrouw, maar louter de bescherming vroeg van 

haar huidig huwelijk als een «verworven recht». Door de 

beëindiging van dit huwelijk te vereisen, beging de Finse 

overheid een onrechtmatige inmenging in haar privé- en 

gezinsleven. Verzoekster en haar echtgenote waren hun 

huwelijk immers aangegaan met de sterke religieuze 

overtuiging dat dit huwelijk hun hele leven zou duren. 

Het feit dat hun relatie de pijnlijke gendertransitieperiode 

had overleefd, bewees het wederzijdse engagement van de 

echtgenoten. De echtgenote van verzoekster beschouwde 

hun relatie overigens nog steeds als een heteroseksuele 

relatie (§§ 41-44). Voorts argumenteerde verzoekster dat 

er onvoldoende rekening werd gehouden met de funda-

mentele impact van het ongewijzigde identii catienum-

mer op haar dagelijks leven. Keer op keer diende zij haar 

transseksualiteit te onthullen wanneer zij door overheden 

en vliegtuigmaatschappijen werd gevraagd om de discre-

pantie te verklaren tussen haar vrouwelijke voornaam en 

uiterlijk en haar mannelijke identiteitsnummer. Verzoek-

ster heet  er niet voor gekozen om transseksueel te zijn en 

voelt zich thans «gekneld» tussen twee geslachten (§ 45). 

Tot slot wees verzoekster op de hoogstens marginale im-

pact van het voortbestaan van haar huwelijk op de doel-

stelling van de Finse Staat om het heteroseksuele huwelijk 

te waarborgen (§ 46).

4. De grote kamer brengt eerst in herinnering dat het 

Hof reeds meermaals heet  aanvaard dat een postope-

ratief transseksueel persoon een schending van art.  8 

EVRM kan eisen bij afwezigheid van een afdoende ju-

ridische erkenning van diens genderwijziging (EHRM 

11 juli 2002, Christine Goodwin t/ Verenigd Koninkrijk, 

§§  71-93; EHRM 23  mei 2006, Grant t/ Verenigd Ko-

ninkrijk, § 40; EHRM 11 september 2007, L. t/ Litouwen, 

§ 59). Voorliggende zaak heet  niet zozeer betrekking op 

een inmenging van de Staat in het privéleven dan wel de 

vraag of Finland, in het belang van het privéleven van 

verzoekster, de positieve verplichting had om te voorzien 

in een procedure die haar nieuwe gender erkende én haar 

daarbij toeliet om gehuwd te blijven (§§  57-64). Bij de 

uitvoering van dergelijke positieve verplichtingen in de 

context van art. 8 EVRM beschikken verdragsstaten over 

een zekere appreciatiemarge. Deze marge is des te rui-

mer, wanneer het gaat om gevoelige ethische en morele 

vragen en indien er nog geen consensus bestaat tussen de 

verdragsstaten van de Raad van Europa (§§ 67 en 75).

Vervolgens beklemtoont het Hof dat art. 8 EVRM géén 

verplichting inhoudt om het huwelijk open te stellen 

voor koppels van hetzelfde geslacht (EHRM 24 juni 2010, 

Schalk en Kopf t/ Oostenrijk, § 101) (§§ 69 e.v.). Er bestaat 
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