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Voorrang van VN-recht op mensenrechten in Nederland

HR Sanctieregeling Iran, een stap richting HvJ Kadi?
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Uit Kadi volgt, aldus het Gerechtshof ’s-Gravenhage in de zaak Sanctieregeling Iran, dat het de nationale rechter ‘a fortiori’
vrij staat om nationale uitvoeringsmaatregelen van VN-verplichtingen aan fundamentele grondrechten te toetsen. Deze
uitspraak markeerde een grote stap in de Nederlandse mensenrechtenbescherming. De Hoge Raad is iets minder expliciet.
Enerzijds legt de Hoge Raad de nadruk op de voorrang van het VN-recht ex art. 103 VN-Handvest, anderzijds wordt de
uitspraak van het gerechtshof bevestigd. Een voorzichtige conclusie is dat hiermee de toepasselijkheid van Kadi in
Nederland is vast komen te staan.

Hof van Justitie EU 3 september 2008, NJ 2009/38; HR 14 december 2012, RvdW 2013/38;

Inleiding

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat de Sanctieregeling Iran (hierna: Sanctieregeling), die Iraniërs op grond van hun
nationaliteit uitsluit van bepaalde universitaire opleidingen, in strijd is met het discriminatieverbod.[2] Eerder oordeelden de
rechtbank[3] en het gerechtshof[4] al dat de Sanctieregeling discriminatoir is. De Staat betoogde tevergeefs dat VN-recht
verplichtte tot het maken van een onderscheid naar nationaliteit, zodat de Nederlandse rechter de Sanctieregeling niet aan
het gelijkheidsbeginsel zou mogen toetsen. Hiermee raakt de zaak aan de omstreden voorrang van het VN-recht op
mensenrechtenverdragen die in de geruchtmakende Kadi & Al Barakaat-uitspraak van het Hof van Justitie[5] (HvJ) werd
ingeperkt.[6] Het Gerechtshof ’s-Gravenhage besliste in haar uitspraak over de Sanctieregeling dat Kadi ‘a fortiori’ meebrengt
dat de Nederlandse rechter de regeling kan toetsen aan Europese grondrechten: een vergaande uitspraak en een novum in
het Nederlandse recht. De Hoge Raad laat zich minder expliciet uit over de gevolgen van Kadi voor Nederland, maar
bevestigt wel de uitspraak van het hof en daarmee ook de toepasselijkheid van Kadi in Nederland.

De Sanctieregeling Iran

In 2008 werd in de Sanctieregeling een verbod opgenomen om Iraanse onderdanen, behoudens een ontheffing, toegang te
verlenen tot negen masteropleidingen op het gebied van de nucleaire wetenschappen.[7] De uitsluiting ‘a fortiori’ beoogt te
voorkomen dat Iraniërs in aanraking komen met nucleaire kennis die zou bijdragen aan de ontwikkeling van kernwapens in
Iran. Het verbod strekt tot uitvoering van een kennisembargo tegen Iran, ingesteld door de VN-veiligheidsraad bij Resolutie
1737.[8] De Sanctieregeling is zwaar onder vuur komen te liggen. Het verbod zou niet doeltreffend zijn en bovendien zeer
kwetsend en stigmatiserend voor Iraniërs in Nederland.[9]
In een door gedupeerde Iraniërs tegen de Sanctieregeling aangespannen procedure betoogde de Staat dat de regeling
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onderscheid maakt naar nationaliteit omdat VN-Resolutie 1737 daartoe verplicht. Aangezien deze resolutie zelf onderscheid
maakt tussen Iraanse en niet-Iraanse onderdanen, kan daar niet vrijelijk van worden afgeweken, aldus de Staat. De
nationale rechter mag de Sanctieregeling daarom niet aan het gelijkheidsbeginsel toetsen. De verplichting om uitvoering te
geven aan Resolutie 1737 gaat volgens de Staat ingevolge art. 103 VN-Handvest boven de verplichting het
gelijkheidsbeginsel te respecteren.[10] Art. 103 VN-Handvest bepaalt dat bij strijdigheid tussen verplichtingen van VN-leden
krachtens het VN-Handvest en andere internationale verplichtingen, de verplichtingen krachtens het Handvest voorrang
hebben.

Voorrang van VN-recht op mensenrechten: discussie onder de Europese rechters

De vraag of VN-verplichtingen voorrang hebben op mensenrechtenverdragen is al meerdere malen aan de orde geweest bij
het EHRM. Het EHRM stelde zich in de Bosphorus-zaak aanvankelijk terughoudend op.[11] Ierland had in deze zaak een
Joegoslavisch vliegtuig in beslag genomen ter uitvoering van een VN-sanctieregeling, overgenomen in een EU-
verordening.[12] De exploitant van het vliegtuig betoogde dat dit een schending was van zijn eigendomsrecht (art. 1 Eerste
Protocol EVRM). Het EHRM bepaalde dat geen beroep kan worden gedaan op het EVRM als een EU-maatregel de
lidstaten geen enkele beoordelingsruimte laat. Anderzijds hield het EHRM in uitzonderlijke gevallen wel de deur open voor
een mogelijke toetsing, namelijk bij een manifeste schending van het EVRM.[13] Uit de rechtspraak blijkt dat een manifeste
schending niet snel wordt aangenomen.[14] In 2007 bevestigt het EHRM de Bosphorus-doctrine in onder meer de Behrami
and Saramati-zaak,[15] de Gajic-zaak[16] en de Kasumay- zaak.[17] Hierin houdt het EHRM vast aan de bijzondere plaats die
de VN in de internationale rechtsgemeenschap inneemt, onder verwijzing naar art. 103 VN-Handvest. Kennelijk ziet het
EHRM de doelstelling van het VN-Handvest om de internationale vrede en veiligheid te handhaven als superieur aan de
doelstelling van het EVRM om de mensenrechten te eerbiedigen.
In september 2008 kwam het HvJ tot een heel andere conclusie in de geruchtmakende Kadi & Al Barakaat-zaak.[18] De
vraag was of de EU uitvoering mocht geven aan een VN-Veiligheidsraad resolutie die voorzag in de bevriezing van
banktegoeden van vermeende terroristen zonder dat deze (rechts)personen daartegen in beroep konden bij een
onafhankelijke rechter.[19] Het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA) oordeelde dat, hoewel er sprake was van een schending
van het recht op een eerlijk proces en het recht op eigendom, dit niet kon leiden tot vernietiging van de verordening.[20]
Toetsing daarvan zou indirect leiden tot toetsing van de VN-resolutie, wat onder meer in strijd is met art. 103 VN-Handvest.
De VN-resolutie zou alleen geen voorrang hebben bij strijd met normen van ius cogens: hogere internationale normen
waaraan alle internationale instanties onvoorwaardelijk gebonden zijn.[21]
Het HvJ oordeelt anders: de Europese rechter dient EU-regelgeving te toetsen aan de grondrechten die behoren tot de
algemene beginselen van gemeenschapsrecht.[22] Dit geldt ook als een verordening uitvoering geeft aan een VN-resolutie:
een dergelijke verordening geniet geen immuniteit van jurisdictie.[23] Dit is een baanbrekende uitspraak. Er bestond in Kadi
geen enkele implementatievrijheid, waardoor toetsing van de EU-verordening er feitelijk toe leidde dat de EU geen
uitvoering meer zou kunnen geven aan de VN-resolutie. De uitspraak heeft veel stof doen opwaaien, omdat het HvJ de VN-
resolutie indirect zou beoordelen op haar rechtmatigheid, terwijl de EU op de internationale ladder onder de VN staat.[24]
Opvallend is dat het Gerecht EU (de opvolger van het GvEA) in Kadi II een uitvoerige opsomming geeft van deze kritiek.
Niettemin ziet het Gerecht zich genoodzaakt de Kadi-uitspraak te volgen vanwege zijn aan het HvJ ondergeschikte
positie.[25]
Het HvJ bleef in de Hassan and Ayadi-zaak vasthouden aan de Kadi-lijn.[26] Recente jurisprudentie suggereert dat ook het
EHRM richting Kadi aan het opschuiven is. In Nada[27] betoogde Zwitserland dat een verbod voor de klager om door
Zwitserland te reizen niet kon worden opgeheven zolang zijn naam op een VN-antiterrorisme lijst[28] stond. Aangezien alle
verdenkingen inmiddels waren vervallen, oordeelde het EHRM dat er sprake was van een schending van het recht op een
effectief rechtsmiddel (art. 13 EVRM). Onder verwijzing naar Kadi, wijst het Hof erop dat Zwitserland zich niet louter kan
beroepen op de bindende aard van de VN-Veiligheidsraad resolutie. Hiermee lijken het HvJ en het EHRM dichter tot elkaar
te komen.[29] Interessant is of het EHRM deze lijn zal doorzetten in de nog aanhangige Al Dulimi-zaak[30], waarin de
omstandigheden vergelijkbaar zijn met die in Nada en Kadi. 

De gevolgen van Kadi voor Nederland

Het HvJ laat zich in Kadi niet uit over de consequenties van de uitspraak voor de lidstaten. Hierdoor is discussie ontstaan
over de gevolgen van Kadi in Nederland.[31] Tot het HvJ deze kwestie verduidelijkt, zal het aan de nationale rechters zijn om
te bepalen in hoeverre ze de Kadi-lijn volgen. HR Sanctieregeling Iran is vooralsnog een van de weinige Nederlandse zaken
waar deze kwestie aan de orde is gekomen.
De rechtbank oordeelt dat ingevolge art. 103 VN-Handvest een resolutie van de VN-Veiligheidsraad van hogere orde is dan
andere verdragsbepalingen. De rechtbank zou de Sanctieregeling niet aan het gelijkheidsbeginsel hebben kunnen toetsen
indien Resolutie 1737 de wijze waarop de Sanctieregeling is ingericht dwingend zou hebben voorgeschreven.[32]
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Het gerechtshof oordeelt anders. Het stelt:
“Ook […] indien resolutie 1737 wel zou dwingen tot het maken van onderscheid tussen personen van Iraanse en personen
van andere nationaliteit, gaat het betoog van de Staat niet op. Immers de omstandigheid dat de Sanctieregeling strekt ter
uitvoering van een resolutie van de VN Veiligheidsraad […], betekent niet dat de Sanctieregeling niet kan worden getoetst
aan de grondrechten die zijn verankerd in het EVRM en het gemeenschapsrecht, waaronder het gelijkheidsbeginsel en het
verbod op discriminatie wegens nationaliteit.”
Onder verwijzing naar Kadi concludeert het hof: “A fortiori staat het het hof vrij de Sanctieregeling aan deze grondrechten te
toetsen.” De rechtbank heeft volgens het hof ten onrechte geoordeeld dat bij gebrek aan implementatievrijheid toetsing aan
de grondrechten ingevolge art. 103 VN-Handvest niet mogelijk is.[33] Het hof neemt in deze zaak een controversieel en
baanbrekend standpunt in: vooralsnog heeft geen andere Nederlandse rechter zich zo duidelijk uitgelaten over de
toepasselijkheid van Kadi in Nederland. Ook indien een VN-resolutie op nationaal niveau wordt geïmplementeerd, mag dit
geen strijd opleveren met grondrechten. De uitspraak sluit aan bij een advies van de Staatscommissie Grondwet in 2010 om
art. 94 Grondwet zo te wijzigen dat bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties geen
toepassing vinden bij strijd met fundamentele Nederlandse grondrechten.[34]
Het is niet verwonderlijk dat een van de hoofdvragen in cassatie was of Kadi inderdaad ‘a fortiori’ in Nederland van
toepassing is.[35] De Hoge Raad beantwoordt deze vraag helaas minder duidelijk. Als uitgangspunt geldt volgens de Hoge
Raad dat ingevolge artikel 103 VN-Handvest verplichtingen krachtens het VN-Handvest voorrang hebben.[36] Dit is in lijn met
een uitspraak van de Hoge Raad over VN-aansprakelijkheid voor de genocide in Srebrenica. Onder verwijzing naar
jurisprudentie van het EHRM[37], bepaalde de Hoge Raad dat de VN absolute immuniteit geniet die ingevolge art. 103 VN-
Handvest voorgaat op het recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM).[38] Eerder oordeelde de Afdeling
Bestuursrechtspraak[39] dat de weigering van de Staat om VN-documenten over de VN-vredesoperatie in Srebrenica
openbaar te maken, gelet op het VN-Immuniteitsverdrag, rechtmatig was. Volgens de Afdeling volgt uit Kadi dat de rechter
onbevoegd is om VN-recht te toetsen. Kennelijk meent de Afdeling dat toetsing van de weigering om de VN-documenten
openbaar te maken, rechtstreekse toetsing van het VN-Immuniteitsverdrag zou opleveren.[40]
Onder verwijzing naar Kadi stelt de Hoge Raad vervolgens:
“Het Handvest VN laat de leden in beginsel de vrije keuze tussen de verschillende mogelijkheden van omzetting in hun
nationale rechtsorde. De uitvoering dient te geschieden volgens de in de nationale rechtsorde toepasselijke regels. De
verplichting de resolutie uit te voeren laat dan ook onverlet dat de Staat bij die uitvoering acht dient te slaan op zijn andere
internationale verplichtingen, met name waar het de eerbiediging van grondrechten betreft. Daarom dient de rechter de
uitvoering die de Staat aan Resolutie 1737 heeft gegeven in beginsel volledig te toetsen aan de grondrechten die behoren
tot de algemene beginselen van gemeenschapsrecht (vgl. HvJEG 3 september 2008, zaken Kadi en El Bakaraat, C-402/05
P en 415/05 P, LJN BF7850, NJ 2009/38, rov. 285 – 326).”
De verwijzing naar Kadi is in deze context opmerkelijk, aangezien daarin de VN-resolutie nu juist geen ruimte liet om de
resolutie mensenrechtenconform uit te voeren. Volgens de Hoge Raad dient de rechter bij een beroep op de voorrangsregel
uit art. 103 VN-Handvest te onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van een strijdigheid van internationale verplichtingen.[41]
Bij de Sanctieregeling Iran speelt volgens de Hoge Raad de conflictsituatie uit art. 103 VN-Handvest niet. Resolutie 1737
had kunnen worden uitgevoerd zonder daarbij het gelijkheidsbeginsel te schenden,[42] bijvoorbeeld door te kiezen voor een
algemene screening van alle studenten ongeacht hun nationaliteit.[43] Door enerzijds de nadruk te leggen op de
uitvoeringsvrijheid die de Staat had, maar anderzijds te verwijzen naar Kadi, geeft de Hoge Raad een onduidelijke
boodschap af over de toepasselijkheid van Kadi in Nederland. Niettemin heeft de Hoge Raad de uitspraak van het hof in zijn
geheel bevestigd, dus ook de overweging dat Kadi van toepassing is in Nederland. Daarmee lijkt de toepasselijkheid van
Kadi in Nederland nu ook in hoogste instantie bevestigd.

Een voorzichtige stap richting Kadi?

Waar de rechtbank art. 103 VN-Handvest strikt toepast, heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage als eerste Nederlandse
rechter HvJ Kadi in Nederland van toepassing verklaard. Uit Kadi volgt, aldus het hof, dat het de nationale rechter ‘a fortiori’
vrij staat om nationale uitvoeringsmaatregelen van VN-verplichtingen aan fundamentele grondrechten te toetsen. Dit is een
grote stap in de Nederlandse mensenrechtenbescherming. De Hoge Raad is minder expliciet. Enerzijds legt de Hoge Raad
de nadruk op de voorrang van het VN-recht ex art. 103 VN-Handvest, anderzijds wordt de uitspraak van het hof bevestigd.
Een voorzichtige conclusie is dat hiermee de toepasselijkheid van Kadi in Nederland is vast komen te staan. Dit past in de
internationale ontwikkelingen, waarbij ook het EHRM steeds meer richting Kadi opschuift.
De vraag is in hoeverre de uitvoering van VN-recht nog wordt gegarandeerd, als de Europese en nationale rechters
grondrechten laten prevaleren boven VN-verplichtingen. Niettemin blijft bescherming door de Europese en nationale rechter
nodig zolang er voor private partijen geen goede rechtsbescherming op VN-niveau bestaat.[44] Zoals A-G Maduro in de
Kadi-zaak opmerkt: “In times where the risk of threats to international peace and security are considered to be extremely
high, there is a risk that the fundamental rights of individuals become subordinate to political motives and the fears of the
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majority.”[45]
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