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Al meer dan dan twee decennia lang sterven mensen in de Middellandse Zee en de Adriatische Zee bij 

de poging de EU te bereiken. Deze studie gaat uit van de hypothese dat deze grensdoden een gevolg zijn 

van het immigratiebeleid van de EU en haar lidstaten. De centrale vraag is of het EU immigratiebeleid 

een schending van het recht op leven onder artikel 2 EVRM oplevert. 

De studie begint met een schets van de specifieke wettelijke regeling van rechtsmacht van Staten op zee 

en de wijze waarop deze de mogelijkheden van Staten verruimt om beleid te maken met extraterritoriaal 

effect. Dan wordt de vraag of het EVRM van toepassing is op grensdoden op zee onderzocht. Daarvoor 

wordt een gestructureerde analyse uitgevoerd van de jurisprudentie van het EHRM inzake de 

extraterritoriale toepassing van het verdrag. De studie belicht een aantal zaken die mogelijkheden bieden 

om te betogen dat het verdrag van toepassing is op grensdoden op vollezee. Daarnaast toont de analyse 

aan dat het EVRM van toepassing is op gevallen van grensdoden binnen de territoriale wateren van 

lidstaten. Tevens laat de analyse zien dat het Hof in staat is creatieve oplossingen te vinden om de kloof 

tussen het verdrag en personen die bescherming behoeven te overbruggen. Het derde deel van de studie 

schetst de materieelrechtelijke normen waaraan moet worden voldaan onder de plicht het verlies van 

mensenlevens te voorkomen, het recht op leven wettelijk te beschermen en het verlies van mensenlevens 

te onderzoeken. Uit de gestructureerde analyse blijkt dat de standaarden onder artikel 2 EVRM 

verschillen naargelang van de verschillende groepen slachtoffers. In het geval van migranten en 

asielzoekers betekent dit dat de maatstaven kunnen worden verlaagd. Desondanks concludeert de studie 

dat het immigratiebeleid van de EU en haar lidstaten tekortschiet. In veel gevallen is er sprake van een 

schending van artikel 2 EVRM, omdat niet alle maatregelen worden genomen om verlies van 

mensenlevens af te wenden. Evenmin worden de nodige maatregelen genomen om het wettelijke 

systeem zo te ontwerpen dat het in zijn geheel bijdraagt aan het voorkomen van grensdoden. Daarnaast 

wordt vaak onvoldoende onderzoek verricht naar grensdoden, zodat er geen zekerheid bestaat over het 

totale aantal grensdoden en veel slachtoffers niet geïdentificeerd kunnen worden. In veel gevallen levert 

het immigratiebeleid van de EU en haar lidstaten dan ook een schending op van het recht op leven in de 

zin van artikel 2 EVRM. 


