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     Zie over de achtergrond van de EVRM o.a. G.L. Weil, The European Convention on1

Human Rights, Leiden 1963, p. 21-40.

     In zijn 'dissenting opinion' in de Brogan-case stelde raadsheer Martens omtrent de tekst2

van het EVRM: "its wording is not seldom better suited to a manifesto than to an international
treaty designed to provide, for a considerable time and for a great number of different legal
orders, answers to fundamental but often delicate questions of law" (EHRM 29 november
1988, NJ 1989, 815). 

prof. mr. M.S. Groenhuijsen

Artikel 6 EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk. Inleiding en perspectief.

Het is tegenwoordig gebruikelijk om met milde spot melding te maken van de parlementaire

behandeling van de goedkeuringswet van de ECRM, waarin de toenmalige minister van

justitie oppert dat de Nederlandse wetgeving voldoet aan alle in het verdrag gestelde eisen. De

naïviteit van de bewindsman lijkt in het licht van de latere ontwikkelingen onthutsend. 

Toch moet deze ironische voorstelling van zaken als onhistorisch van de hand worden

gewezen. We mogen immers niet vergeten dat de verdragsluitende partijen net een oorlog op

mondiale schaal achter de rug hadden. De aanstichters van dat geweld vertoonden bovendien

een brute pervertering van nationale rechtsstelsels. Tegen die achtergrond werd men het in

Rome eens over maatregelen om dergelijke aberraties voor de toekomst te voorkomen.  Het is1

niet alleen te billijken, het is zelfs volstrekt juist om in de politieke verhoudingen van die

dagen vast te stellen dat de Nederlandse rechtspraktijk de toets van de kritiek royaal kon

doorstaan.

Daar komt nog bij dat de aard van de in art. 6 neergelegde richtlijnen zich niet leent voor

snelle beoordelingen van nationale rechtsstelsels. Art. 6 bevat geen concrete regels van

procesrecht, maar - op z'n best - algemene procedurele rechtsbeginselen.  Dat brengt met zich2

mee dat er direct een grote mate van eensgezindheid kan bestaan omtrent dergelijke

normatieve uitgangspunten, terwijl de praktische betekenis daarvan zich pas langzaam

openbaart, wanneer de abstracte beginselen in hun operationele toepassing onderling blijken te



     Vergelijk N. Keijzer, Enkele opmerkingen omtrent de praesumptio innocentiae in3

strafzaken, in: Naar eer en geweten, Arnhem 1988, p. 235-253, die een vraagteken plaats bij
het gebruik dat rechters vóór de zitting kennis nemen van het documentatieregister van de
verdachte. De Europese commissie heeft dit echter gesauveerd: X.v. Denmark, 2518/65
(1965), X.v. Austria, 2676/64 (1967). Zie ook H.K. ter Brake, Het strafrecht van de gemeente,
diss. Amsterdam, Arnhem 1986, p. 139-144; en J.M. Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs in wet
en praktijk, diss. Groningen, Arnhem 1980, p. 106.

     Zie G.J. Wiarda, Extensieve en restrictieve verdragstoepassing door het Europese Hof4

voor de rechten van de mens; een middenkoers?, in: Ad Personam, Arnhem1981, p. 371-385.

concurreren en botsen met andere waarden die we ten grondslag hebben gelegd aan onze

rechtsorde. 

Een voorbeeld vormt de eis van berechting binnen een redelijke termijn. Deze

vanzelfsprekende norm kan in de praktijk gemakkelijk op gespannen voet staan met een

intensieve toepassing van andere rechtswaarborgen. Een ander probleem bestaat bij de

concretisering van de 'praesumptio innocentiae': het is bijvoorbeeld in het geheel niet duidelijk

welke beperkingen dit de wetgever precies oplegt bij het creëren van bewijsvermoedens in

nieuwe delictsomschrijvingen. Voorts is het discutabel in welke opzichten het

onschuldvermoeden de rechter ter terechtzitting in zijn bewegingsvrijheid belemmert,

waardoor mogelijke preventieve en therapeutische effecten van een openbaar strafgeding

waarin een bekennende verdachte terecht staat, niet optimaal kunnen worden gerealiseerd.  Ik3

zwijg dan nog maar even over de eindeloze moeilijkheden bij de bepaling van art. 40 WVW

en zijn voorlopers ('bekeuren op nummer'). Dergelijke vragen zijn niet te beantwoorden met

een eenvoudige verwijzing naar de overkoepelende gedachte dat er een 'fair trial' behoort te

zijn.

Hierbij moet worden opgemerkt dat art. 6 in de Straatsburgse jurisprudentie doorgaans

extensief is geïnterpreteerd, zodat het gaandeweg een veel grotere reikwijdte heeft gekregen

dan die waarop de ontwerpers hadden gerekend.  De reden voor deze werkwijze wordt4

overigens geëxpliciteerd in de Delcourt-case: 'In a democratic society within the meaning of

the Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a



     Delcourt-case 17 januari 1970, Publ. ECHR, series A, vol. 11 (1970), p. 15, ook5

aangehaald door P. van Dijk, G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk,
Utrecht 1979, p. 217. In de rechtspraak van de Hoge Raad wordt het EVRM daarentegen
minder extensief uitgelegd. Vgl. A.H.J. Swart, Rechten van de mens in de strafrechtspleging,
Delikt en Delinkwent 1989, p. 554-572.

     Het uitgangspunt voor civiele gedingen, ontwikkeld in de Delcourt-case (ECRM 176

januari 1970, Publ. series A, vol. 11 (1970), p. 18), inhoudende dat iedere partij 'shall have a
reasonable opportunity of presenting his case to the Court under conditions which do not
place him under a substantial disadvantage, vis-a-vis his opponent', is dan ook niet klakkeloos
te vertalen naar b.v. een publiekrechtelijke context.

     Zie o.a. J.F. Nijboer, De anonieme informant als getuige in het strafprocesrecht, Recht en7

Kritiek 1980, p. 411-430; A.H.J. Swart, Anonieme getuigen en eerlijk proces, in: Recht als
norm en aspiratie, Nijmegen 1986, p. ..

     Kostovski-case 20 november 1989, Publ. series A, vol. 166. Zie over de beslissing van de8

Commissie in deze zaak G. Mols, T. Spronken, Anonieme getuigenverklaringen in strafzaken
aan banden gelegd, NJB 1988, p. 1331-1336.

restrictive interpretation of Article 6 (1) would not correspond to the aim and the purpose of

that provision'.5

Zelfs vanuit het uitgangspunt dat de onderdelen van art. 6 niet beperkt moeten worden

uitgelegd, is de toepassing daarvan allerminst eenvoudig te noemen. Zo ook met de centrale

idee van 'equality of arms'. Na de ontdekking door met name strafpleiters dat een beroep op

het EVRM wel eens succes kan opleveren voor hun cliënten, is het tamelijk populair

geworden om iedere echte of vermeende misstand aan te kaarten als een gebrek aan 'equality

of arms'. Mij dunkt dat daarmee vaak belangrijke (maar moeilijke) vragen een beetje worden

ontlopen of onderbelicht blijven. 

Voorop moet worden gesteld dat de partijen in een meerderheid van de juridische

procedures structureel ongelijkwaardig zijn en een onvergelijkbare positie in het proces

hebben. Naast strafrechtelijke procedures geldt dit b.v. ook voor de fiscale praktijk, voor het

bestuursrecht en voor de sociale zekerheid. In die omstandigheden is het concept van de

'equality of arms' veelal te weinig scherp om de ragfijne afweging te beheersen van de

individuele en collectieve belangen die er op het spel staan.  6

Een actueel voorbeeld hiervan vormt de rechtspraak over anonieme informanten in

strafzaken.  Zoals iedereen weet heeft het Europese Hof recentelijk (20 november 1989)7

uitspraak gedaan in de zaak Kostovski.  Volgens het Hof heeft Nederland artikel 68



     Vergelijk T.M. Schalken, De strafrechter en de anonieme getuige (in: Beginselen, Arnhem9

1981, p. 325-343), die terecht als ondertitel voor zijn beschouwing kiest: 'Enige conflicterende
beginselen in het Nederlandse strafproces'. 

     Zie over deze problemen het Rapport van de commissie bedreigde getuigen (de10

commissie-Remmelink), 's-Gravenhage, juni 1986.

     Het Hof overweegt dan ook in de Kostovski-case: "In these circumstances it cannot be11

said that the handicaps under which the defence laboured were counterbalanced by the
procedures followed by the judicial authorities".

     Zie de wet van 1 juli 1987, Stb. 315, i.w.tr. 1 oktober 1987 en voor de in art. III bedoelde12

gevallen i.w.tr. op 1 oktober 1989.

geschonden door de verdachte te veroordelen terwijl er geen ander belastend bewijsmateriaal

voorhanden was dan verklaringen van anonieme getuigen. Maar is deze beslissing eenvoudig

te herleiden op de eis van 'equality of arms', of op het voorschrift dat de verdachte de getuigen

à charge moet kunnen ondervragen? Welnee, de materie is aanzienlijk gecompliceerder.  Er9

laten zich zeker omstandigheden denken waarin er vanuit het gezichtspunt van de

mensenrechten in feite geen bezwaar kan worden gemaakt tegen het verbergen van de

personalia van de getuige voor de verdachte. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de

verdachte zich aan berechting poogt te onttrekken door de informanten systematisch te

intimideren en te bedreigen.  Ook de mate waarin andere onderzoeksresultaten beschikbaar10

zijn, en mogelijk zelfs de aard van het delict terzake waarvan verdenking bestaat, kan van

invloed zijn op de aannemelijkheid van het inzetten van anonimi. En volgens het Europese

hof kan het oordeel hieromtrent bovenal ook afhankelijk zijn van de vraag of de rechterlijke

autoriteiten in het vooronderzoek zelf wel op de hoogte waren van de identiteit van de

informant en hem zelf persoonlijk hebben ondervraagd.  Kortom, de kwestie leent zich niet11

voor antwoorden door middel van slogans. De rechtspraktijk vereist een even genuanceerde

als principiële benadering. Het is niet verwonderlijk dat met het ontwikkelen van een

evenwichtige visie op deze materie een geruime tijd is gemoeid.

Even actueel is de recente commotie rond de toelaatbaarheid van de nieuwe regeling van

de ademanalyse als methode om rijden onder invloed vast te stellen (art. 26 WVW) . Het12

gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij arrest van 6 november 1989 een verdachte

vrijgesproken, omdat het begrip 'onderzoek' in art. 26 lid 2 WVW mede omvat het recht van



     Hof 's-Gravenhage 6 november 1989, rolnr. 220035889 (nog niet gepubliceerd; het OM13

heeft beroep in cassatie ingesteld bij de hoge raad).

     Het hof beroept zich ook op het gelijkheidsbeginsel, maar dat is voor mijn beschouwing14

minder van belang.

     Zie over de betekenis van art. 6 voor het vooronderzoek ook C. Fijnaut, Het justitiële15

politieoptreden in het licht van het EVRM, Delikt en Delinkwent 1989, p. 524-553.

     T.M. Schalken (Ademanalyse en het recht op tegenonderzoek: de discussie die niet16

plaatsvond, NJB 1989, p. 1504-1505) merkt over de haagse beslissing terecht op: "Het
equality-beginsel wordt zo zwaar aangezet, dat het recht op een tegenonderzoek daaruit als
een absoluut recht wordt afgeleid. Noch het Verdrag van Rome, noch de Straatsburgse
jurisprudentie geeft een begin van aanwijzing in die richting. Ook het Nederlandse wettelijke
stelsel biedt daarvoor geen aanknopingspunt", met nadere verwijzing naar NJ 1988, 898.

     Zie 26 oktober 1984, Publ. ECHR, series A, vol. 8617

      Zie EHRM 1 oktober 1982, Publ. series A, vol. 5318

      EHRM 24 mei 1989, Publ. series A, vol. 15419

de verdachte op een tegenonderzoek.  Nu zodanig tegenonderzoek wel is voorzien in de13

bepalingen omtrent het bloedonderzoek, maar, zonder dat daartoe een expliciete machtiging

van de formele wetgever bestond, niet in het 'Besluit alcoholonderzoeken' ter zake van de

ademanalyse, is dit besluit volgens het hof in strijd met de wet. Het hof beroept zich ter

ondersteuning van dit standpunt primair op 'een fundamenteel rechtsbeginsel, te weten: the

equality of arms', neergelegd in art. 6 lid 3 aanhef en onder d EVRM . Alleen wanneer het14

parlement 'uitdrukkelijk en ondubbelzinnig' kenbaar had gemaakt dat de regering van dit

beginsel mocht afwijken, zou het toelaatbaar zijn geweest om een tegenonderzoek uit te

sluiten. Mij dunkt dat deze beslissing van het Haagse hof in cassatie zal sneuvelen. De eis van

gelijkwaardige strijdmiddelen wordt hier op wankele gronden toegepast op de fase van het

vooronderzoek , waarbij de materiële wetgever de beslissingsruimte wordt ontzegd om het15

begrip 'onderzoek' op een door hem gewenste wijze uit te werken.  16

Een ander voorbeeld betreft de jurisprudentie omtrent de vereiste rechterlijke

onafhankelijkheid en onpartijdigheid. In de zaken De Cubber , Piersack  en Hauschildt  is17 18 19

beslist dat zelfs de schijn van partijdige rechtspraak niet mag worden gewekt. Voor ons land

kunnen deze beslissingen nog ingrijpende consequenties hebben. De positie van de



     Zie M.L.C.C. de Bruyn-Lückers, Het jeugdstrafprocesrecht en de 'de Cubber-case', NJB20

1986, p. 569-574; en het wetsvoorstel jeugdstraf(proces)recht van september 1989, als bijlage
opgenomen in M. Rood-de Boer e.a., Jeugdsanctierecht, Culemborg 1989, p. 207 e.v.

     Zie over deze kwesties ook J.B.H.M. Simmelink, W.E.C.A. Valkenburg,21

Wederrechte(r)lijke bevooroordeling. Het onpartijdigheidsbeginsel van art. 6 EVRM en enige
konsekwenties van het Hauschildt-arrest, Delikt en Delinkwent 1990

     EHRM 23 oktober 1985, AB 1986, 1, gevolgd door de Tijdelijke Wet Kroongeschillen.22

     HR 4 mei 1984, NJ 1985, 510.23

     Zie hieromtrent de bijdrage van Ch. Langereis in deze bundel.24

kinderrechter in strafzaken is reeds in heroverweging genomen.  Voorts rijst de vraag of wij20

wel mogen doorgaan met het systeem waarin de raadkamer van de rechtbank beslissingen

neemt over de voorlopige hechtenis (en daarbij vaststelt dat er 'ernstige bezwaren' tegen de

verdachte bestaan), en vervolgens vaak in dezelfde samenstelling als meervoudige kamer een

definitief oordeel moet vellen over de telastegelegde feiten. Is er in die gevallen niet tenminste

de schijn dat het college enigszins vooringenomen aan de zitting begint? Dit probleem speelt

nog sterker in zaken waarin iemand wordt veroordeeld wegens een delict dat hij samen met

mededader X heeft gepleegd. Wanneer na enige tijd deze X wordt berecht door dezelfde

strafkamer die al eerder in een bewezenverklaring het oordeel heeft neergelegd dat hij

schuldig is, kan nauwelijks worden volgehouden dat er sprake is van een onpartijdige en

onbevangen rechtspraak.  Toch komen deze situaties in de Nederlandse praktijk dagelijks21

voor. 

De conclusie is dat art. 6 ECRM ons ook in de komende jaren en decennia nog voor

verrassingen zal stellen. Rond de eeuwwisseling zal men zich geamuseerd afvragen waarom

wij vandaag niet veel meer consequenties van deze sleutelbepaling hebben doorzien. Er zullen

nieuwe baanbrekende wijzigingen nodig zijn, zoals in het recente verleden veroorzaakt door

bijvoorbeeld de Benthem-zaak  en de beschikking van de hoge raad waarin art. 161 boek 122

BW in strijd werd geacht met art. 8 ECRM.  Zo lijkt nu al vast te staan dat het fiscale23

procesrecht bij het opleggen van boetes ingrijpend zal moeten worden gewijzigd.  Soms ook24

zal het onduidelijk zijn welke gevolgen moeten worden verbonden aan een beslissing van het

Europese Hof. Een probleem daarbij is namelijk dat bij de uitleg van deze jurisprudentie

steeds de nationale bijzonderheden van het beoordeelde rechtsstelsel in de beschouwing



moeten worden betrokken. Een regeling wordt immers nooit in een vacuum getoetst aan de

normen van art. 6 ECRM, maar steeds in de context van de algemene kenmerken van

procedures in het betrokken land. Bovendien doet het Europese Hof in principe geen uitspraak

door het geven van algemene regels, maar wordt steeds zorgvuldig afgestemd op de

bijzonderheden van het concrete geval. Vandaar dat de exegese van de Straatsburgse

jurisprudentie verwant is aan de werkwijze die wordt gevolgd in rechtsvergelijkend

onderzoek. Rechtsvergelijking is een zwaartepunt binnen de juridische faculteit van de

Katholieke Universiteit Brabant. Het is daarom passend en verheugend dat de vereniging

JUVAT aan onze instelling een studiemiddag over art. 6 ECRM heeft georganiseerd. Uit de

hieronder afgedrukte bijdragen zal kunnen worden afgeleid dat de verwachtingen omtrent de

discussie tussen vertegenwoordigers van uiteenlopende rechtsgebieden ruimschoots zijn

ingelost.
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