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TOEPASSING VAN HET EUROPEES SOCIAAL HANDVEST IN
KOPPELINGSWETZAKEN
Eén rechtsvraag, drie hoogste rechters

Lieneke Slingenberg

Samenvatting | In dit artikel wordt onderzocht op welke wijze de Hoge Raad, de Centrale Raad en de
Afdeling toepassing geven aan bepalingen uit het Europees Sociaal Handvest in zaken over toegang van
vreemdelingen tot sociale voorzieningen.

Trefwoorden | Europees Sociaal Handvest, Koppelingswet, een ieder verbindendheid, verdragsconforme
interpretatie, rechterlijke toetsing, toepassing van internationaal recht.
[art. 13, 17 en 31 ESH]

Kluwer Navigator | NTM-NJCMBull. 2015/29

1 Introductie

Op 10 november 2014 werd de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR)
inzake de klacht van de Conference of European Churches (CEC) tegen Nederland openbaar.1

In deze beslissing oordeelde het ECSR dat de Nederlandse wet- en regelgeving in strijd is met
de artikelen 13, vierde lid, en 31, tweede lid, van het herziene Europees Sociaal Handvest (ESH)
vanwege het ontbreken van een subjectief recht op onderdak, voeding, water en kleding voor
volwassen onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Dit was niet de eerste veroordeling van
Nederland door het ECSR. Op 20 oktober 2009 oordeelde dit comité dat Nederland in strijd
handelde met de artikelen 17, eerste lid, onder c en 31, tweede lid, ESH door onrechtmatig
verblijvende kinderen geen opvang te garanderen.2

Sinds de inwerkingtreding van de Koppelingswet in 1998 maken vreemdelingen zonder
rechtmatig verblijf geen aanspraak op sociale voorzieningen in Nederland. In procedures tegen
deze uitsluiting hebben vreemdelingen de laatste jaren, onder verwijzing naar de beslissingen
van het ECSR, in toenemende mate een beroep gedaan op bepalingen uit het ESH. Dit beroep
werd gedaan bij drie verschillende hoogste rechters. Zowel de Hoge Raad, de Centrale Raad
van Beroep (hierna: Centrale Raad) als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
(hierna: Afdeling) zijn door vreemdelingen verzocht om toepassing te geven aan bepalingen
uit het ESH in zaken over sociale voorzieningen.

In dit artikel wordt onderzocht op welke wijze deze drie hoogste rechters omgaan met het
verzoek van vreemdelingen om toepassing te geven aan bepalingen van het ESH. Het doel van
de analyse is tweeledig. Ten eerste wordt onderzocht in hoeverre er verschillen bestaan tussen
deze drie hoogste rechters met betrekking tot de toepassing van het ESH in Koppelingswetzaken.

Mr. dr. C.H. Slingenberg is universitair docent migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
1 ECSR 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014, compl.no. 90/213 (CEC/Nederland), JV 2015, 24 (m.nt.

Slingenberg).
2 ECSR 20 oktober 2009, compl.no. 47/2008 (DCI/Nederland), JV 2010, 150 (m.nt. Minderhoud & Larsson), RV 2010,

90 (m.nt. Werner).
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Ten tweede wordt onderzocht in hoeverre de jurisprudentie over toepassing van het ESH in
Koppelingswetzaken aansluit bij algemene trends in de nationale jurisprudentie over toepassing
van internationaal recht en bij ontwikkelingen in Europese rechtspraak. Het uitgangspunt bij
de analyse is dat nationale rechters veel vrijheid hebben bij het bepalen van de mate en wijze
van doorwerking van internationaal recht, maar dat zij hierbij wel moeten zorgen voor overtui-
gende en (onderling) consistente en coherente rechtspraak. Dit uitgangspunt zal hieronder in
paragraaf 2.1 worden toegelicht, waarna in de paragrafen 2.2 en 2.3 de algemene tendensen
in de nationale jurisprudentie over toepassing van internationaal recht en enkele relevante
Europese ontwikkelingen zullen worden besproken. In paragraaf 3 wordt de Koppelingswet
kort geïntroduceerd (3.1) en wordt de jurisprudentie over directe (3.2) en indirecte (3.3) toepassing
van het ESH in Koppelingswetzaken geanalyseerd. Paragraaf 4 bevat de conclusie.

2 Toepassing van internationaal recht door de nationale rechter

2.1 (In)directe toepassing en de discretie van de hoogste nationale rechter

De toepassing van internationaal recht door nationale rechters staat in toenemende mate in de
belangstelling binnen de rechtswetenschap.3 In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt
tussen directe toepassing en indirecte toepassing van internationaal recht.4 Bij directe toepassing
wordt nationaal recht getoetst aan internationaal recht en wordt bij eventuele strijdigheid het
nationale recht buiten toepassing gelaten. Internationaal recht heeft daarmee voorrang boven
nationaal recht. Over het algemeen is hiervoor vereist dat de betreffende bepaling uit het
internationale recht ‘directe werking’ of ‘direct effect’ heeft. In Nederland is voor het antwoord
op de vraag of internationaal recht direct kan worden toegepast en voorrang kan hebben boven
nationaal recht op grond van artikel 94 van de Grondwet vereist dat de bepaling ‘een ieder
verbindend’ is. Het is de taak van de rechter om hierover een eindoordeel te geven. Bij indirecte
toepassing toetst de rechter niet rechtstreeks het nationale recht aan het internationale recht,
maar wordt het internationale recht gebruikt als interpretatiemiddel bij de toepassing en uitleg
van ander recht. De betreffende verdragsbepaling wordt niet zelf toegepast, maar deze bepaling
wordt gebruikt als een argument bij de uitleg en toepassing van een andere norm van nationaal
of internationaal recht.

Nollkaemper5 laat zien dat leerstukken over de toepassing van internationaal recht in
nationale rechtsordes, zoals directe werking maar ook verdragsconforme interpretatie,6 worden
gekenmerkt door een fundamentele dualiteit. Dergelijke leerstukken kunnen functioneren als

3 Zie bijv. E. Benvenisti & G.W. Downs, ‘National Courts, Domestic Democracy, and the Evolution of International
Law’ European Journal of International Law 2009, 20, p. 59-72; A. Nollkaemper, National Courts and the International
Rule of Law, Oxford: Oxford University Press 2011; W. Sandholtz, ‘How Domestic Courts Use International Law’,
Fordham International Law Journal 2015, 38, p. 595-637.

4 J.W.A. Fleuren, ‘Directe en indirecte toepassing van internationaal recht door de Nederlandse rechter’, in: P.A.
Nollkaemper e.a. De nationale rechter en het internationale recht, Den Haag: T.M.C. Asser Press 2005, p. 89 met verdere
verwijzingen.

5 A. Nollkaemper, ‘The Duality of Direct Effect in International Law’, European Journal of International Law 2014,
25, p. 105-125.

6 Nollkaemper 2014 (supra noot 5), p. 109-111.
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een zwaard (powerful sword) dat rechters kunnen gebruiken om door middel van toepassing
van internationaal recht de grenzen van het nationale rechtsstelsel te doordringen. Internationaal
recht wordt dan door rechters gebruikt (direct of indirect) om een conflict tussen een staat en
een individu op te lossen. Aan de andere kant kunnen dergelijke leerstukken functioneren als
een schild (shield) waarmee de nationale rechtsorde wordt afgeschermd van internationaal recht.
De leerstukken worden dan op een dergelijke wijze uitgelegd en/of toegepast dat ze een drempel
opwerpen voor de invloed van internationaal recht in de nationale rechtsorde. Nollkaemper
toont aan dat, hoewel enigszins paradoxaal, beide functies in zekere mate worden ondersteund
door het internationale recht. Aan de ene kant ondersteunt het internationale recht de ‘zwaard
functie’ vanwege het vereiste van effectieve nakoming van internationale verplichtingen. Aan
de andere kant laat het internationale recht ook ruimte voor het verlenen van voorrang aan
de wellicht meer democratisch gelegitimeerde bepalingen van nationaal recht boven bepalingen
van internationaal recht, aldus Nollkaemper. Deze onverenigbare normatieve grondslagen zorgen
ervoor dat de keuze tussen beide functies door het internationale recht geheel wordt overgelaten
aan nationale rechters. Dit betekent dat nationale rechters een belangrijke, in Nollkeampers
woorden, ‘politieke functie’ uitoefenen bij de toepassing van internationaal recht.

Bij het uitoefenen van een dergelijke politieke functie dienen rechters ervoor te zorgen zo
overtuigend, coherent en consistent mogelijk te redeneren. Dat is immers cruciaal voor de
legitimiteit van de rechtspraak.7 Consistentie en coherentie dient te bestaan binnen de jurispru-
dentie van hetzelfde rechtscollege, maar er dient ook sprake te zijn van onderlinge coherentie
in de rechtspraak van de verschillende hoogste rechters. Als dezelfde rechtsvragen door verschil-
lende hoogste rechters verschillend worden beantwoord, dan tast dat ‘de geloofwaardigheid
van het rechtssysteem’ aan, aldus Polak in de Maaskantlezing 2015.8 Volgens Polak is er om
die reden sinds een jaar of vijf een streven naar rechtseenheid in de rechtspraak van de hoogste
rechters in Nederland.

In dit artikel zal worden onderzocht hoe de hoogste Nederlandse rechters omgaan met hun
bevoegdheid om te bepalen in hoeverre het ESH kan worden toegepast in Koppelingswetzaken.
Door te kiezen voor een analyse van deze rechtspraak kunnen uitspraken van verschillende
hoogste rechters (de Hoge Raad, de Centrale Raad en de Afdeling) worden vergeleken waarin
dezelfde rechtsvraag voorligt (kunnen bepalingen uit het ESH direct of indirect worden toege-
past?) en waarin bovendien de context dezelfde is (vreemdelingen die vanwege (het ontbreken
van) een verblijfsrechtelijke status worden uitgesloten van sociale voorzieningen). Onderzocht
zal worden hoe deze rechters omgaan met de fundamentele dualiteit die kenmerkend is voor
de leerstukken over doorwerking van internationaal recht. Hoe overtuigend zijn hun uitspraken

7 V. Guiraudon, ‘The Marshallian triptych reordered. The role of courts and bureaucracies in furthering migrants’
social rights’, in: M. Bommes & A. Geddes (ed.), Immigration and welfare: challenging the borders of the welfare state,
Routlegde 2000, p. 72-89; M. Adams e.a. (ed.), Judging Europe’s Judges. The Legitimacy of the Case Law of the European
Court of Justice, Oxford: Hart Publishing 2013.

8 J.E.M. Polak, ‘Samenwerking van hoogste rechters aan rechtseenheid’, Maaskantlezing 2015, beschikbaar op jhs.nl/
binaries/content/assets/jhs/publicaties/maaskantlezing-2015-digi.pdf. Ook van Loon komt in zijn in 2014
verschenen proefschrift over binding van rechters aan elkaars uitspraken tot de conclusie dat het instandhouden
of creëren van verschillen in jurisprudentie tussen de verschillende hoogste bestuursrechtelijke instanties over
leerstukken die zij gemeen hebben ongewenst is en zou moeten worden vermeden (O. van Loon, Binding van
rechters aan elkaars uitspraken in bestuursrechtelijk perspectief, (diss. Leiden), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
2014).
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in het licht van algemene trends in de nationale jurisprudentie over die leerstukken en ontwikke-
lingen in Europese rechtspraak? Kan er met betrekking tot dit onderwerp ook een ontwikkeling
naar meer onderlinge coherentie in de rechtspraak van de hoogste rechters worden waargeno-
men?

2.2 Directe toepassing in Nederlandse rechtspraak: twee tendensen

Voor directe toepassing van internationaal recht door de rechter is in Nederland vereist dat
de betreffende verdragsbepaling ‘een ieder verbindend’ is. Bij de interpretatie van dit begrip
kunnen twee tendensen worden waargenomen in de rechtspraak: een tendens om in toenemende
mate belang te hechten aan de precisie van de verdragsbepaling en een tendens van een enkel
dichotome of abstracte benadering naar een meer contextuele of situatieve benadering van dit
begrip. Beide tendensen lijken te zijn geïnspireerd door rechtspraak van het Hof van Justitie
van de Europese Unie over rechtstreekse werking van richtlijnbepalingen.

Voor het antwoord op de vraag of een verdragsbepaling een ieder verbindend is, is lange
tijd het criterium zoals geformuleerd door de Hoge Raad in het spoorwegstakingsarrest uit 1986
leidend geweest, zowel in de jurisprudentie van de Hoge Raad, als in die van de Afdeling en
van de Centrale Raad.9 In het spoorwegstakingsarrest oordeelde de Hoge Raad:

‘Of de verdragsluitende Staten al dan niet hebben beoogd aan art. 6, lid 4 ESH directe werking toe te kennen,
is niet van belang nu noch uit de tekst, noch uit de geschiedenis van de totstandkoming van het Verdrag
valt af te leiden dat zij zijn overeengekomen dat aan art. 6 lid 4 die werking niet mag worden toegekend.
Bij deze stand van zaken is naar Nederlands recht enkel de inhoud van de bepaling zelf beslissend: verplicht
deze de Nederlandse wetgever tot het treffen van een nationale regeling met bepaalde inhoud of strekking,
of is deze van dien aard dat de bepaling in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht kan
functioneren?’.10

In het laatste onderdeel van dit criterium kunnen twee deelvragen worden onderscheiden. De
eerste deelvraag is of de bepaling de Nederlandse wetgever verplicht tot het treffen van een
nationale regeling met een bepaalde inhoud of strekking. De tweede deelvraag is of de bepaling
van dien aard is dat deze in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht kan functione-
ren. In de literatuur werd verschillend gedacht over de vraag of beide vragen afzonderlijk van
elkaar beantwoord dienden te worden of als zuiver tegengesteld moesten worden gezien. Hiermee
hing samen de vraag in hoeverre nationaal staatsrechtelijke beginselen, zoals de machtenscheiding
en het legaliteitsbeginsel, van invloed mochten zijn op het antwoord op deze vragen.11 Hoewel

9 S. Philipsen & J.C. de Wit, ‘Het Spoorwegstakingsarrest: achterhaald of actueel?’, Tijdschrift voor Constitutioneel
Recht 2014, p. 4-26.

10 HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688 (m.nt. Stein).
11 Volgens Philipsen en de Wit gaat het om twee aparte deelvragen, die allebei, los van elkaar, beantwoord dienen

te worden. Bij het beantwoorden van de eerste deelvraag moet worden onderzocht of de bepaling zelf voorschrijft
dat ter uitvoering ervan regelgeving moet worden gemaakt. Bij deze deelvraag spelen dus aspecten van internatio-
naal recht een rol. De tweede deelvraag heeft volgens Philipsen en de Wit echter een zuiver staatsrechtelijk karakter.
Bij het beantwoorden van deze vraag moet worden onderzocht of de rechter voldoende houvast heeft aan de
bepaling om tot toetsing over te gaan, waarbij de rechter rekening moet houden met nationaal staatsrechtelijke
beginselen (Philipsen & De Wit 2014, supra noot 9, p. 13.) Volgens Fleuren moeten deze twee vragen echter als
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dus verschillend werd gedacht over de interpretatie van het Spoorwegstakingscriterium, werd
uit de rechtspraak van na het Spoorwegstakingsarrest wel eensgezinds afgeleid dat meer de
nadruk is komen te liggen op de, afzonderlijke, vraag of de bepaling zonder meer als objectief
recht in de nationale rechtsorde kan functioneren.12 Bij de vraag of een verdragsbepaling een
ieder verbindend is, wordt in deze latere rechtspraak in toenemende mate belang gehecht aan
de precisie van die bepaling.13 Gesuggereerd werd dat deze tendens is geïnspireerd door
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie over rechtstreekse werking van
richtlijnbepalingen.14

In een arrest uit 2014 over het rookverbod in kleine cafés herformuleert de Hoge Raad het
toetsingskader uit het Spoorwegstakingsarrest door te overwegen:

‘Indien noch uit de tekst, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis volgt dat geen rechtstreekse werking
van de verdragsbepaling is beoogd, is de inhoud van die bepaling beslissend. Het gaat erom of deze
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is om in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief
recht te worden toegepast’.15

De zinsnede of de bepaling de Nederlandse wetgever verplicht tot het treffen van een nationale
regeling met een bepaalde inhoud of strekking uit het Spoorwegstakingsarrest wordt hier dus
weggelaten.16 Bovendien wordt, door gebruik van de bewoordingen ‘onvoorwaardelijk en
voldoende nauwkeurig’ en ‘rechtstreekse werking’ expliciet aangesloten bij de terminologie van
het Hof van Justitie van de Europese Unie over rechtstreekse werking van richtlijnbepalingen.
Het ging in deze zaak om artikel 8 van de WHO Framework Convention on Tobacco Control. Dit
artikel luidt:

‘1. Parties recognize that scientific evidence has unequivocally established that exposure to tobacco smoke
causes death, disease and disability.
2. Each Party shall adopt and implement in areas of existing national jurisdiction as determined by national
law and actively promote at other jurisdictional levels the adoption and implementation of effective
legislative, executive, administrative and/or other measures, providing for protection from exposure to

zuiver tegengestelde vragen worden gezien, die niet los van elkaar beantwoord dienen te worden. Hij leidt uit
de tekst van het Spoorwegstakingsarrest af dat de Hoge Raad met zijn criterium doelt op de vraag ‘of de verdrags-
partijen zijn overeengekomen dat zij in hun wetgeving een regeling van een nader omschreven inhoud zullen
opnemen dan wel of zij – zonder het verdrag te schenden – de uitvoering en toepassing van de bepaling kunnen
overlaten aan de rechter (en het bestuur)’. Het gaat met andere woorden slechts om de vraag of de staat volkenrechte-
lijk verplicht is een verdragsbepaling door middel van wettelijke voorschriften uit te voeren, niet om de vraag
of de bepaling vanwege nationaalrechtelijke omstandigheden niet of niet volledig kan worden geïmplementeerd
zonder de vaststelling van wettelijke voorschriften. In dat laatste geval kan de rechter zich eventueel beroepen
op de beperkingen van zijn rechtsvormende taak, maar hoeft hij niet te concluderen dat de bepaling niet een ieder
verbindend is, aldus Fleuren (Fleuren 2005, supra noot 4, p. 109-111).

12 Philipsen & De Wit 2014 (supra noot 9), p. 15, Fleuren 2005 (supra noot 4), p. 111.
13 Fleuren 2005 (supra noot 4), p. 115-117.
14 Fleuren 2005 (supra noot 4), p. 115-117. Zie ook Philipsen & De Wit 2014 (supra noot 9), p. 15.
15 HR 10 oktober 2014, NJ 2015, 12 (m.nt. Alkema), JB 2014, 224 (m.nt. Sillen), AB 2015, 21 (m.nt. Philipsen & De

Wit), JIN 2015, 19 (m.nt. Sillen), AA 20150305 (m.nt. Schutgens).
16 In een arrest uit 2011 had de Hoge Raad de zinsnede: ‘Van belang is of een bepaling onvoorwaardelijk en voldoende

nauwkeurig is om door de rechter te worden toegepast’ nog toegevoegd aan het Spoorwegstakingscriterium, zonder
aanpassing van dit criterium (HR 1 april 2011, NJ 2011, 354 (m.nt. Mok), AB 2011, 370 (m.nt. Geurink), JB 2011,
115 (m.nt. Gerards)).
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tobacco smoke in indoor workplaces, public transport, indoor public places and, as appropriate, other public
places.’

Dat de verdragsbepaling expliciet bepaalt dat er nationale regelgeving moet worden opgesteld
of andere maatregelen moeten worden genomen, staat in deze zaak volgens de Hoge Raad niet
aan directe toepassing in de weg. Hiermee wordt de in de literatuur geschetste ontwikkeling
in de rechtspraak van na het Spoorwegstakingsarrest (meer nadruk op de tweede deelvraag
uit het Spoorwegstakingsarrest) dus expliciet door de Hoge Raad bevestigd.

De tweede tendens die kan worden bespeurd in de jurisprudentie over een ieder verbindend-
heid is, zoals gezegd, een tendens van een dichotome of abstracte benadering naar een meer
contextuele of situatieve benadering van dit begrip. De dichotome of abstracte benadering houdt
in dat de vraag of een bepaling van een verdrag een ieder verbindend is, enkel wordt beantwoord
aan de hand van de tekst van het verdrag. De een ieder verbindendheid ligt met andere woorden
besloten in de bepaling zelf. Bij de situatieve of contextuele benadering hangt de een ieder
verbindendheid af van het concrete geval. Dezelfde bepaling kan dan in het ene geval wel en
in het andere geval niet een ieder verbindend zijn.17 Hoewel de bewoordingen van artikel 93
(‘naar haar inhoud’) de dichotome benadering lijken aan te hangen, lijken de woorden ‘vinden
geen toepassing’ van artikel 94 Gw te duiden op een situatieve benadering. De totstandkomings-
geschiedenis van beide artikelen sluit volgens Fleuren een situatieve benadering niet uit.18

Vlemminx stelt dat, ‘gelet op de term ‘buiten toepassing laten’, de contextuele (concrete) benade-
ring [dient] te worden aangemerkt als de bottom-line, dat wil zeggen: ze moet worden gehanteerd
als ze de burger meer bescherming biedt dan de abstracte benadering’.19

In de jurisprudentie overheerste lange tijd de dichotome benadering.20 Op grond van het
criterium zoals geformuleerd door de Hoge Raad in het Spoorwegstakingsarrest is immers enkel
de inhoud van de bepaling zelf beslissend. De laatste tijd zijn er echter ook steeds vaker elemen-
ten van de contextuele benadering waar te nemen in de jurisprudentie. In het SGP-arrest uit
2010 lijkt de Hoge Raad bijvoorbeeld op grond van de contextuele benadering te oordelen dat
artikel 7, sub c, van het VN-Vrouwenverdrag een ieder verbindend is.21 De Hoge Raad oordeelde
in dit arrest dat artikel 7, onder c, van het VN-Vrouwenverdrag een ieder verbindend is ‘voor
zover het deelnemen aan een politieke partij voorwaarde is voor het effectief kunnen uitoefenen
van het onder [artikel 7, onder] a gewaarborgde passief kiesrecht’. Hieruit kan mijns inziens
worden afgeleid dat de context van het Nederlandse kiesstelsel bepalend is voor het aannemen
van een ieder verbindendheid, en niet de bewoordingen van artikel 7, onder c. Indien het
kiesstelsel zo was ingericht dat deelname aan een politieke partij geen voorwaarde is voor het
uitoefenen van het passief kiesrecht, dan had het oordeel van de Hoge Raad wellicht anders

17 J.W.A. Fleuren, Een ieder verbindende bepalingen van verdragen, (diss. Nijmegen) Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2004, p. 68 e.v.; M.C. Vlemminx & M.G. Vlemminx-Boekhorst, ’Recente rechtspraak van de Raad van State over
het begrip een ieder verbindend’, JBplus 2005, 1, p. 28-40; F.M.C. Vlemminx & A.C.M. Meuwese, ‘Commentaar
op artikel 94 van de grondwet’, in: E.M.H. Hirsch Ballin en G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de
Grondwet, webeditie 2014 (www.nederlandrechtsstaat.nl); Philipsen & De Wit 2014 (supra noot 9).

18 Fleuren 2004 (supra noot 17), p. 419.
19 F.M.C. Vlemminx, ‘Een ieder verbindend verdragsrecht en de bevoegdheden van de (bestuurs)rechter’, NJB 1999,

p. 954-955.
20 Fleuren 2004 (supra noot 17), p. 68-69.
21 HR 9 april 2010, NJ 2010, 388 (m.nt. Alkema), AB 2010, 190 (m.nt. Van Ommeren), JB 2010, 115 (m.nt. Schutgens

& Sillen).
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geluid.22 Hoewel de Hoge Raad in een arrest uit 2011 weer enkel de dichotome benadering
lijkt te hanteren,23 gebruikt zij in het arrest uit 2014 over het rookverbod expliciet de contextuele
benadering.24 Na de herformulering van het Spoorwegstakingcriterium (zie boven) vervolgt
de Hoge Raad door te overwegen:

‘Indien het op grond van een verdragsbepaling in de nationale rechtsorde te bewerkstelligen resultaat
onvoorwaardelijk is en voldoende nauwkeurig is omschreven, belet de enkele omstandigheid dat de wetgever
of de overheid keuze- of beleidsvrijheid toekomt wat betreft de te nemen maatregelen ter verwezenlijking
van dat resultaat, niet dat de bepaling rechtstreekse werking heeft. Of van die werking sprake is, hangt
af van het antwoord op de vraag of de bepaling in de context waarin zij wordt ingeroepen, als objectief recht
kan functioneren. (cursivering CHS)’

De Hoge Raad oordeelt dat de Staat weliswaar een redelijke tijd moet worden gelaten om aan
deze verdragsverplichting te voldoen, maar dat deze verplichting wel in die zin onvoorwaardelijk
en voldoende nauwkeurig is omschreven, dat zij zich verzet tegen de alsnog gemaakte uitzonde-
ring voor kleine cafés, nadat eerder voor kleine cafés reeds een rookverbod was ingesteld. Hieruit
blijkt dat de Hoge Raad niet langer van mening is dat de een ieder verbindendheid een eigen-
schap is van een bepaling als zodanig, maar dat dit (mede) kan afhangen van de context waarin
de bepaling wordt ingeroepen. Omdat in deze context reeds eerder een rookverbod was ingesteld
voor kleine cafés, waar de wetgever later weer een uitzondering op heeft gemaakt, geeft de
verdragsbepaling de rechter voldoende houvast voor directe toepassing.

Ook de Afdeling heeft regelmatig een meer concrete invalshoek gehanteerd bij de vaststelling
of een verdragsbepaling een ieder verbindend is.25 Bij de Centrale Raad lijkt de contextuele
benadering alleen in de jaren 80 van de vorige eeuw een (beperkte) rol te hebben gespeeld.26

2.3 Indirecte toepassing: voorrang boven directe toepassing

Bij indirecte toepassing van internationaal recht kan een onderscheid gemaakt worden tussen
verdragsconforme uitleg (consistent interpretation) van en reflexwerking op nationaal recht aan
de ene kant en convergentie van internationaal recht (principle of systematic integration ) aan de
andere kant.

De begrippen verdragsconforme uitleg en reflexwerking zijn nauw verwant. Van verdragscon-
forme uitleg is sprake indien een regel van nationaal recht zó wordt uitgelegd dat hij verenigbaar

22 Zie anders: Philipsen en De Wit in hun noot bij HR 10 oktober 2014, AB 2015, 21. Zij menen dat de feitelijke context
waarin de bepaling werd ingeroepen in het SGP-arrest geen rol speelde. Overigens zijn in het SGP-arrest ook
elementen van de dichotome benadering waar te nemen, namelijk waar de Hoge raad oordeelt dat artikel 7, sub
a een ieder verbindend is omdat dat recht reeds is verankerd in andere verdragsbepalingen waarvan door de
rechter is vastgesteld dat ze een ieder verbindend zijn (zie G. Boogaard, Het wetgevingsbevel: Over constitutionele
verhoudingen en manieren om een wetgever tot regelgeving aan te zetten (diss. UvA) 2013, beschikbaar op dare.uva.nl/
document/483940, p. 207).

23 HR 1 april 2011, NJ 2011, 354 (m.nt. Mok), AB 2011, 370 (m.nt. Geurink).
24 HR 10 oktober 2014, NJ 2015, 12 (m.nt. Alkema), JB 2014, 224 (m.nt. Sillen), AB 2015, 21 (m.nt. Philipsen & De

Wit), JIN 2015, 19 (m.nt. Sillen).
25 Vlemminx & Vlemminx-Boekhorst 2005 (supra noot 17).
26 Zie voor voorbeelden: Vlemminx & Meuwese 2013 (supra noot 17).
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is met een verdragsnorm terwijl bij reflexwerking sprake is van een invulling van een open norm
uit het nationale recht aan de hand van een verdragsnorm.27 De verplichting voor de rechter
om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met internationaal recht toe te passen
en uit te leggen vloeit voort uit de presumptie dat de staat wordt vermoed zijn volkenrechtelijke
verplichtingen te willen nakomen: pacta sunt servanda.28 De Hoge Raad overwoog dan ook dat
de Nederlandse rechter ‘het Nederlandse recht zoveel mogelijk aldus dient uit te leggen en toe
te passen dat de Staat aan zijn verdragsverplichtingen voldoet’ en dat, als niet in de voor de
uitvoering van deze verplichtingen noodzakelijke wetgeving is voorzien, de rechter ‘in deze
“leemte in de wetgeving” (…) moet voorzien op een wijze die in het stelsel van de wet past
en aansluit bij wel geregelde gevallen’.29

Indirecte toepassing via ander internationaal recht wordt ook wel aangeduid als de techniek
van convergentie30 of als de principle of systematic integration.31 De verplichting om een bepaling
uit een verdrag in overeenstemming met andere regels uit het internationale recht uit te leggen
vloeit voort uit artikel 31, derde lid, aanhef en onder c van het Verdrag van Wenen inzake het
verdragenrecht. Op grond van deze bepaling moet bij de uitleg van verdragen rekening worden
gehouden met ‘iedere ter zake dienende regel van het volkenrecht die op de betrekkingen tussen
de partijen kan worden toegepast’. Ook het EHRM past deze interpretatieregel vaak toe. In Demir
and Baykara t. Turkije besteedde de grote kamer van het Hof veel aandacht aan deze regel en
oordeelde concluderend dat:

‘The Court, in defining the meaning of terms and notions in the text of the Convention, can and must take
into account elements of international law other than the Convention, the interpretation of such elements
by competent organs, and the practice of European States reflecting their common values.’32

Voor indirecte toepassing is niet vereist dat een verdragsbepaling een ieder verbindend is.
Volgens Fleuren zou de indirecte toepassing van verdragsrecht voorop moeten staan, en zou
de vraag of een verdragsnorm een ieder verbindend is slechts moeten worden beantwoord indien
het nationale recht aan het bestuur en de rechter geen mogelijkheid biedt om aan de verdragsver-
plichting tegemoet te komen.33 Dit sluit aan bij jurisprudentie van het Hof van Justitie EU waarin
het Hof oordeelt dat de vraag of een nationale bepaling vanwege strijd met unierecht buiten
toepassing moet worden gelaten, zich slechts voordoet indien geen met het recht van de Unie
strokende uitlegging van die nationale bepaling mogelijk is.34

27 Fleuren 2005 (supra noot 4), p. 87-88.
28 Fleuren 2005 (supra noot 4), p. 85-86; art. 26 Weens Verdragenverdrag.
29 HR 16 november 1990, NJ 1992, 107.
30 Vlemminx & Meuwese 2013 (supra noot 17).
31 C.A. McLachlan, ‘The Principle of Systematic Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna Convention’ International

and Comparative Law Quarterly 2005, 54, p. 279-320.
32 EHRM 12 november 2008, appl.no. 34503/97, par. 85.
33 Fleuren 2005 (supra noot 4), p. 85-87.
34 Zie bijv. HvJ EU 24 januari 2012, C-282/10 (Dominguez), par. 23. Ook de ABRvS hanteert deze volgorde bij toetsing

aan Unierecht, zie bijv. ABRvS 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2120.
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3 Toepassing van het Europees Sociaal Handvest in Koppelingswetzaken

3.1 De Koppelingswet

De Koppelingswet is op 1 juli 1998 in werking getreden.35 Deze wet koppelt het recht op sociale
voorzieningen aan de verblijfsstatus van vreemdelingen. Sinds de invoering van deze wet is
in de Vreemdelingenwet vastgelegd dat vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf geen aanspraak
kunnen maken op toekenning van verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen bij wege van
een beschikking van een bestuursorgaan.36 Artikel 8 Vw 2000 geeft een limitatieve opsomming
van de gronden van rechtmatig verblijf in Nederland. Vreemdelingen die niet onder één van
deze gronden van artikel 8 van de Vreemdelingenwet vallen, verblijven niet rechtmatig in
Nederland en maken geen aanspraak op sociale voorzieningen. Van dit koppelingsbeginsel kan
slechts worden afgeweken indien de aanspraak betrekking heeft op het onderwijs, de verlening
van medisch noodzakelijke zorg, de voorkoming van inbreuken op de volksgezondheid of de
verlening van rechtsbijstand aan de vreemdeling.37 Dit betekent dat bijvoorbeeld ook de moge-
lijkheid om op grond van zeer dringende redenen bijstand te verstrekken aan een persoon die
eigenlijk geen recht heeft op bijstand niet bestaat met betrekking tot vreemdelingen zonder
rechtmatig verblijf.38 Vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven worden dus
categorisch uitgesloten van collectieve voorzieningen. Met de invoering van de Koppelingswet
is onrechtmatig verblijf geïntroduceerd ‘als een algemene uitsluitende voorwaarde voor aanspra-
ken op met collectieve middelen gefinancierde voorzieningen, uitkeringen en verstrekkingen’.39

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Koppelingswet kan worden afgeleid dat het
doel van deze wet is gelegen in het realiseren van een geïntegreerd vreemdelingenbeleid. Dit
houdt in dat de vreemdeling die hier anders dan ten behoeve van kort verblijf rechtmatig wil
verblijven, toelating moet aanvragen en wie niet is toegelaten Nederland onverwijld dient te
verlaten.40 Om dit geïntegreerde beleid te bereiken moet worden voorkomen ‘dat illegale
vreemdelingen feitelijk doordat zij verstrekkingen en uitkeringen kunnen krijgen waarbij geen
verblijfspositietoets wordt aangelegd door de administratie in staat worden gesteld tot voortzet-
ting van hun wederrechtelijke verblijf’. Ten tweede moet worden voorkomen dat ‘illegalen en
(nog) niet toegelatenen een schijn van volkomen legaliteit kunnen verwerven’. Hiermee wordt
bedoeld dat voorkomen moet worden dat met name vreemdelingen ‘in procedure’ gaandeweg
in staat blijken een zodanig sterke rechtspositie op te bouwen – of de schijn van een dergelijke
rechtspositie – dat zij na ommekomst van de procedure zo goed als onuitzetbaar blijken.41

Tegen de categorische uitsluiting van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf van sociale
voorzieningen is door vreemdelingen veel geprocedeerd. Rechtszaken hiertegen kwamen
(uiteindelijk) terecht bij drie verschillende hoogste rechters. Zowel de Hoge Raad (civiele

35 Wet van 26 maart 1998 tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak
van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en
vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland, Stb. 1998, 203.

36 Art. 10, lid 1, Vw 2000.
37 Art. 10, lid 2, Vw 2000.
38 Art. 16, lid 2, WWB.
39 Kamerstukken II, 1995/96, 24 233, 6, p. 3.
40 Kamerstukken II 1995/96, 24 233, nr. 6, p. 2.
41 Kamerstukken II 1994/95, 24 233, nr. 3, p. 1-2.
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procedure tegen ontruiming van een opvangadres), de Centrale Raad (bestuursrechtelijke
procedure tegen weigering van een bijstandsuitkering in de zin van de Wet Werk en Bijstand
of maatschappelijke opvang in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) als de
Afdeling (bestuursrechtelijke procedure tegen beëindiging of weigering opvang door het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers of de staatssecretaris van justitie) werd gevraagd de toelaatbaarheid
van de Koppelingswet te beoordelen.

In de loop der jaren zijn in deze rechtspraak een aantal uitzonderingen op het koppelings-
beginsel ontstaan. In 2008 heeft de Centrale Raad voor het eerst uitdrukkelijk de mogelijkheid
erkend dat het weigeren van voorzieningen aan vreemdelingen die op grond van hun verblijfssta-
tus geen recht daarop hebben strijd kan opleveren met artikel 8 EVRM.42 In 2013 sloot de
Afdeling zich bij dit oordeel aan.43 Later heeft de Centrale Raad in enkele zaken aangenomen
dat uitsluiting van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen van maatschappelijke ondersteuning
ook daadwerkelijk strijd oplevert met artikel 8 EVRM.44 Eventuele uitzonderingen op het
koppelingsbeginsel moeten echter volgens de Centrale Raad wel zo beperkt mogelijk worden
gehouden.45 Met betrekking tot onrechtmatig verblijvende vreemdelingen met minderjarige
kinderen heeft de Hoge Raad in 2012 geoordeeld dat dat op de Staat de rechtsplicht rust om
in adequate opvang en verzorging te voorzien van een niveau dat nodig is ter voorkoming van
een humanitaire noodsituatie.46 Naar aanleiding hiervan zijn er speciale ‘gezinslocaties’ met
een ‘sober voorzieningenniveau’ ingericht waar gezinnen met minderjarige kinderen worden
beperkt in hun vrijheid en opvang kunnen krijgen totdat het jongste kind 18 jaar is.47

Het ESH, dat op het eerste gezicht een zeer relevant verdrag lijkt te zijn voor de materie
van de Koppelingswet, door de beslissingen van het ECSR meer in de belangstelling staat, en
door vreemdelingen om die reden vaak wordt ingeroepen, heeft in de bovengenoemde recht-
spraak geen of slechts een marginale rol gespeeld. Hierna zal worden onderzocht wat daarvan
de reden is. Onderzocht zal worden hoe de Hoge Raad, de Centrale Raad en de Afdeling zijn
omgegaan met het beroep van vreemdelingen op het ESH in Koppelingswetzaken.48 De reactie
van deze drie hoogste rechters zal worden vergeleken met elkaar en met de in paragraaf 2
geschetste ontwikkelingen en uitgangspunten. Paragraaf 3.2 behandelt rechtspraak over directe
toepassing van het ESH en paragraaf 3.3 behandelt rechtspraak over indirecte toepassing van
het ESH.

42 CRvB 22 december 2008, RV 2008, 88 (m.nt. Slingenberg & Minderhoud), JV 2009, 98 en 99 (m.nt. Minderhoud).
43 ABRvS 22 november 2013, JV 2014, 21.
44 Zie o.a. CRvB 19 april 2010, RV 2010, 92 (m.nt. Slingenberg) en CRvB 4 juni 2014, JV 2014, 252 (m.nt. Slingenberg).
45 CRvB 29 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:338. Zie voor een uitgebreid overzicht P.E. Minderhoud, ‘Scheurtjes

in de Koppelingswet’, NTM/NJCM bulletin 2012, 4, p. 391-407.
46 HR 21 september 2012, NJ 2013, 22 (m.nt. Alkema), AB 2013, 30 (m.nt. de Vries), JV 2012, 458 (m.nt. Slingenberg),

RV 2012, 88 (m.nt. Werner).
47 Kamerstukken II, 2011/12, 29 344, nr. 85.
48 Jurisprudentie is geselecteerd door op rechtspraak.nl te zoeken naar uitspraken van de Hoge Raad, de Centrale

Raad van Beroep en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met als zoektermen: ‘ESH en
vreemdeling’ en ‘Europees Sociaal Handvest en vreemdeling’.
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3.2 Directe toepassing van het ESH

De Hoge Raad heeft zich (nog) niet uitgelaten over de vraag of bepalingen van het ESH in
Koppelingszaken een ieder verbindend kunnen zijn. De Afdeling komt vaak niet toe aan de
vraag of de bepalingen uit het ESH waarop door vreemdelingen een beroep is gedaan een ieder
verbindend zijn, omdat de Afdeling oordeelt dat het beroep op het ESH sowieso niet tot gegrond-
verklaring kan leiden49 of omdat de Afdeling het beroep op het ESH in het geheel niet behan-
deld.50 In één zaak oordeelde de Afdeling dat de artikelen 13 en 17 van het ESH naar hun
inhoud niet een ieder kunnen verbinden.51 Dit standpunt wordt door de Afdeling niet nader
toegelicht. Dit is verbazingwekkend. Gelet op de in paragraaf 2.2 geschetste ontwikkelingen
in de interpretatie van het begrip een ieder verbindend, zou een toelichting op zijn plaats zijn.

De Centrale Raad heeft zich wel gemotiveerd uitgelaten over de een ieder verbindendheid
van bepalingen van het ESH in Koppelingswetzaken. In vrijwel alle zaken over de Koppelingswet
waarin door vreemdelingen een beroep wordt gedaan op bepalingen van het ESH overweegt
de Centrale Raad dat deze bepalingen niet een ieder kunnen verbinden in de zin van artikel
94 van de grondwet.52 Ter motivering hiervan voert de Centrale Raad aan dat dit is gebaseerd
op de bewoordingen en de strekking van de bepalingen alsmede op hetgeen ter zake in algemene
zin in de Memorie van Toelichting bij de wet tot goedkeuring van het verdrag is opgemerkt.
De Centrale Raad concludeert dan vervolgens:

‘Naar het oordeel van de Raad is in genoemde verdragsartikelen sprake van algemeen omschreven sociale
doelstellingen waaruit geen onvoorwaardelijk en nauwkeurig bepaalbaar subjectief recht in de vorm van
een (afdwingbare) aanspraak op [bijstand of maatschappelijke opvang] valt te ontlenen’.53

De Centrale Raad gebruikt deze motivering met betrekking tot verschillende bepalingen van
het ESH waarop door vreemdelingen een beroep wordt gedaan: artikel 11, artikel 13, artikel
17 en artikel 31.

Wat opvalt aan de motivering is dat de Centrale Raad enkel de dichotome benadering
hanteert voor het vaststellen of de bepalingen uit het ESH een ieder verbindend zijn of niet;

49 De Afdeling komt tot dit oordeel omdat ‘de vreemdeling geen kind is en door de vreemdeling niet nader is
gemotiveerd welke bepalingen van het ESH door het COa zijn geschonden’ (ABRvS 24 januari 2013, ECLI:NL:RVS:
2013:BZ3754); omdat het beroep op 8 EVRM ook niet tot gegrondverklaring van het beroep heeft geleid, aangezien
de Staat reeds voldoet aan een mogelijke positieve verplichting voortvloeiend uit dit artikel tot het bieden van
opvang op grond van medische omstandigheden (ABRvS 20 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:597); en omdat
de vreemdeling ‘haar standpunt terzake niet heeft toegelicht’ (ABRvS 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1865).

50 In deze zaken wordt door de vreemdeling het ESH met name ingeroepen ter ondersteuning van een beroep op
bepalingen uit het EVRM. De Afdeling toetst vervolgens alleen aan het EVRM (ABRvS 22 december 2010, AB
2011, 169 (m.nt. Leijten & Uzman); ABRvS 23 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5435; ABRvS 6 maart 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:BZ3352; ABRvS 27 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:504; ABRvS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:
3788).

51 ABRvS 8 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO0685.
52 Zie o.a., meest recent, CRvB 31 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:343; Vzr CRvB 17 december 2014, JV 2015, 35.

Deze vaststelling wordt in deze zaken niet voorzien van een motivering: de Centrale Raad verwijst hiervoor naar
eerdere uitspraken.

53 Zie o.a. CRvB 22 december 2008, JV 2009, 98 en 99 (m.nt. Minderhoud), RV 2009, 88 (m.nt. Slingenberg & Minder-
houd); CRvB 15 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3583; CRvB 19 april 2010, JV 2010, 291 (m.nt. Minderhoud),
RV 2010, 92 (m.nt. Slingenberg); CRvB 7 augustus 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BX3985.
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de een ieder verbindendheid hangt niet af van het concrete geval of van de concrete situatie
maar is gebaseerd op de kenmerken van de verdragsbepaling. De Centrale Raad wijkt op dit
punt dus af van recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling
(zie paragraaf 2.2). Verder valt op dat de Centrale Raad een behoorlijk ‘streng’ criterium gebruikt
voor de beantwoording van de vraag of een verdragsbepaling een ieder verbindend is. Uit de
verdragsbepaling moet een ‘onvoorwaardelijk en nauwkeurig bepaalbaar subjectief recht’
voortvloeien om een ieder verbindend te kunnen zijn. Dit past in de tendens in Nederlandse
jurisprudentie om in toenemende mate belang te hechten aan de precisie van de verdragsbepaling
bij de vraag of die bepaling een ieder verbindend is (zie paragraaf 2.2). Het sluit echter niet
aan bij de in 2014 door de Hoge Raad toegevoegde nuancering dat ‘de enkele omstandigheid
dat de wetgever of de overheid keuze- of beleidsvrijheid toekomt wat betreft de te nemen
maatregelen ter verwezenlijking van [het] resultaat, niet [belet] dat de bepaling rechtstreekse
werking heeft’.

De Centrale Raad past deze standaardoverweging toe op verschillende bepalingen uit het
ESH die worden ingeroepen in Koppelingswetzaken, zonder expliciet aandacht te besteden aan
de verschillende bewoordingen van die bepalingen. Wanneer de tekst van enkele bepalingen
wordt bezien, is het de vraag hoe overtuigend deze standaardoverweging van de Centrale Raad
is. Een goed voorbeeld is artikel 13, vierde lid, ESH over het recht op sociale en medische
bijstand, een artikellid waarop in Koppelingswetzaken vaak een beroep wordt gedaan. Artikel
13 ESH luidt, voor zover relevant:

‘With a view to ensuring the effective exercise of the right to social and medical assistance, the Parties
undertake:
1. to ensure that any person who is without adequate resources and who is unable to secure such resources
either by his own efforts or from other sources, in particular by benefits under a social security scheme,
be granted adequate assistance, and, in case of sickness, the care necessitated by his condition;
2. (…);
3. (…);
4. to apply the provisions referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this article on an equal footing with
their nationals to nationals of other Parties lawfully within their territories, in accordance with their
obligations under the European Convention on Social and Medical Assistance, signed at Paris on 11
December 1953.’54

Uit de verplichting voor verdragspartijen (to apply) en de bewoordingen van lid 4 van dit artikel
blijkt mijns inziens dat in dit artikel geen ‘algemeen omschreven sociale doelstelling’ is neer-
gelegd, maar dat dit artikellid wel degelijk een precies geformuleerd recht bevat. Het gaat in
het vierde lid om een gelijke behandelingsnorm van het zogenoemde ‘gesloten model’. Dit
betekent dat in de bepaling zelf al is aangegeven welke gevallen als gelijk worden gezien met
betrekking tot sociale en medische bijstand (nationale onderdanen en onderdanen van andere
verdragssluitende partijen) en dat de bepaling zelf uitzonderingen of nadere voorwaarden stelt
voor gelijke behandeling (die onderdanen van andere verdragssluitende partijen moeten ‘lawfully
within the territory’ zijn). Deze gelijke behandelingsnorm is daardoor veel preciezer geformuleerd
dan een gelijke behandelingsnorm van het zogenoemde ‘open model’, zoals bijvoorbeeld artikel

54 Alleen de Engelse en Franse taalversies zijn authentiek. De Nederlandse taalversie bevat m.i. een aantal onduidelijk-
heden.
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14 EVRM.55 Een beroep op artikel 14 EVRM wordt echter door de Centrale Raad niet standaard
afgedaan vanwege het ontbreken van een ieder verbindendheid.56 Mijns inziens zou dit ook
moeten gelden voor artikel 13, vierde lid, ESH. Met andere woorden, zelfs indien het ‘strenge’
criterium zoals geformuleerd door de Centrale Raad voor een ieder verbindendheid wordt
toegepast, dan voldoet artikel 13, vierde lid, ESH daar mijns inziens aan. Dit artikel geeft de
rechter voldoende houvast voor directe toepassing in Koppelingswetzaken; het bevat een duidelijk
omschreven en gekwalificeerd recht.57 De vraag waar het in die zaken om zou moeten gaan
is niet of artikel 13, vierde lid, ESH een ieder verbindend is, maar veeleer wie op grond van
dit artikellid recht heeft op gelijke behandeling met betrekking tot sociale en medische bijstand.
Wanneer is een vreemdeling ‘lawfully within the territory’?58 Of moet, in navolging van het
ECSR, worden aangenomen dat ook vreemdelingen die niet ‘lawfully within the territory’ zijn
bij wijze van uitzondering rechten kunnen ontlenen aan dit artikel indien het gaat om zeer
kwetsbare categorieën vreemdelingen en hun menselijke waardigheid in het geding is?59 Welke
status moet worden toegekend aan de beslissingen van dit Comité?60

Een ander artikel waarop in Koppelingswetzaken vaak een beroep wordt gedaan is artikel
31 ESH over het recht op huisvesting. Dit artikel luidt als volgt:

‘With a view to ensuring the effective exercise of the right to housing, the Parties undertake to take measures
designed:
1. to promote access to housing of an adequate standard;
2. to prevent and reduce homelessness with a view to its gradual elimination;
3. to make the price of housing accessible to those without adequate resources.’

Dit artikel laat meer beleidsvrijheid voor de wetgever dan artikel 13 ESH: er moeten maatregelen
genomen worden om geleidelijk dakloosheid uit te bannen en toegang tot adequate huisvesting
moet worden gepromoot. Het rookverbod arrest van de Hoge Raad laat echter zien dat het feit
dat de staat een redelijke tijd moet worden gelaten om aan de verdragsverplichting te voldoen
en daarbij een bepaalde mate van keuzevrijheid heeft, bij de contextuele benadering niet altijd
aan een ieder verbindendheid in de weg hoeft te staan. In een bepaalde context, bijvoorbeeld
indien een bestaand recht op huisvesting wordt ingetrokken, of regelgeving over toegang tot

55 Zie over (de consequenties van) het verschil tussen het open en gesloten model van gelijke behandelingsbepalingen:
C.H. Slingenberg, The Reception of Asylum Seekers under International Law. Between Sovereignty and Equality, Oxford:
Hart Publishing 2014, p. 89-90 en 92-98.

56 Zie bijv. CRvB 15 juli 2011, JV 2011, 393 (m.nt. Minderhoud).
57 Vgl. HR 1 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD6622 over een zeer vergelijkbare bepaling uit het Europees Verdrag

inzake Sociale en Medische Bijstand.
58 Zie voor de interpretatie van (de implementatie van) het begrip ‘lawfully present’ uit het ESH in het Verenigd

Koninkrijk: House of Lords 27 oktober 2005 (Szoma/Secretary of State for the Department of Work and Pensions).
59 Zie ECSR 8 september 2004 (FIDH/Frankrijk), JV 2005, 339 (m.nt. Groenendijk); ECSR 20 oktober 2009 (DCI/

Nederland), JV 2010, 150 (m.nt. Larsson & Minderhoud), RV 2010, 90 (m.nt. Werner); ECSR 23 oktober 2012, 69/2011
(DCI/België); ECSR 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014, compl.no. 90/213 (CEC/Nederland), JV 2015,
24 (m.nt. Slingenberg).

60 Zie over de juridische status van deze beslissingen (en van de resolutie van het Comité van Ministers over deze
beslissingen): C.H. Slingenberg, ‘Illegale kinderen en het Europees Sociaal Handvest’, Asiel&Migrantenrecht 2010,
p. 81-85; C.H. Slingenberg, ‘Opvang onrechtmatig verblijvende vreemdelingen: een politieke kwestie’, Asiel&Migran-
tenrecht 2015, p. 132-134.
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onderdak wordt gewijzigd, zou dit artikel een rechter wellicht wel voldoende houvast kunnen
geven om tot toetsing over te kunnen gaan.

Met betrekking tot directe toepassing van het ESH in Koppelingswetzaken komen de Afdeling
en de Centrale Raad dus tot hetzelfde oordeel: de bepalingen van het ESH waarop door vreemde-
lingen een beroep wordt gedaan zijn niet een ieder verbindend. De motivatie van de Centrale
Raad sluit niet goed aan bij de in paragraaf 2.2 geschetste ontwikkelingen in de jurisprudentie
van (met name) de Hoge Raad en de Afdeling. Van een streven naar rechtseenheid bij de
interpretatie van het begrip een ieder verbindendheid lijkt dan ook vooralsnog geen sprake te
zijn. Indien er wel rekening zou worden gehouden met deze ontwikkelingen, dan zou, gelet
op de bewoordingen van de verschillende ESH bepalingen, het oordeel over de een ieder
verbindendheid van sommige ESH bepalingen wellicht anders luiden.

3.3 Indirecte toepassing van het ESH in Koppelingswetzaken

Ongeacht de een ieder verbindendheid van bepalingen van het ESH, moeten rechters zoveel
mogelijk het nationale recht en ander internationaal recht in overeenstemming interpreteren
met de verdragsverplichtingen uit het ESH. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:
verdragsconforme interpretatie van en/of reflexwerking in nationaal recht en systematische
interpretatie van ander, een ieder verbindend, internationaal recht (zie paragraaf 2.3). Worden
deze mogelijkheden door rechters in Koppelingswetzaken gebruikt?

Zoals hierboven reeds bleek, geeft de Afdeling over het algemeen geen toepassing aan
bepalingen van het ESH, ook als expliciet wordt verzocht door de vreemdeling om bepalingen
uit het ESH te betrekken bij de uitleg en toepassing van bepalingen uit het EVRM.61 Zowel
de Hoge Raad als de Centrale Raad hebben wel indirect toepassing gegeven aan het ESH, zij
het op verschillende wijzen.

In een zaak over de beëindiging van de opvang van een onrechtmatig verblijvende moeder
met haar drie minderjarige kinderen,62 oordeelde de Hoge Raad dat op de Staat een verplichting
rust om ‘te waken voor de rechten en belangen van minderjarigen die zich op zijn grondgebied
bevinden, ook waar het gaat om minderjarige vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel, mede
omdat zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor gedragingen van hun familie-
leden’. Dit vindt volgens de Hoge Raad steun in ‘de rechtspraak van het EHRM, de aan de
Opvangrichtlijn en de Terugkeerrichtlijn ten grondslag liggende beginselen en het op grond
van het ESH ingenomen standpunt van het ECSR en Comité van Ministers’. De Hoge Raad
oordeelt vervolgens dat het Hof op goede gronden kon aannemen dat het op straat zetten van
de kinderen in strijd zou komen met de door de staat jegens de kinderen in acht te nemen
zorgvuldigheid en dat het belang van de kinderen mitsdien noopte tot nadere maatregelen.
Hiermee past de Hoge Raad reflexwerking toe aan (gezaghebbende interpretaties van) het ESH
en andere internationaalrechtelijke normen en beginselen. Een open norm uit het nationale recht,
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW (‘hetgeen volgens ongeschreven recht

61 Supra noot 50.
62 HR 21 september 2012, NJ 2013, 22 (m.nt. Alkema), AB 2013, 30 (m.nt. de Vries), JV 2012, 458 (m.nt. Slingenberg),

RV 2012, 88 (m.nt. Werner).
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in het maatschappelijk verkeer betaamt’),63 wordt ingevuld aan de hand van verdragsnormen
en gezaghebbende interpretaties daarvan. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad allerlei verschillende
verdragsbepalingen en beginselen noemt die worden gebruikt ter invulling van de nationaalrech-
telijke norm, en niet echt onderzoekt welke verplichtingen er uit die verschillende bepalingen
precies voortvloeien.

De Centrale Raad kiest een andere manier om indirect toepassing te geven aan ESH-bepalin-
gen en gezaghebbende interpretaties daarvan. In 2008, in een zaak over recht op bijstand van
onrechtmatig verblijvende kinderen, stelt de Centrale Raad eerst vast dat artikel 17 ESH niet
een ieder verbindend is. Vervolgens betrekt de Centrale Raad een beslissing van het ECSR over
artikel 17 ESH bij de toets aan artikel 8 EVRM. In deze zaak ziet de Centrale Raad geen grond
om artikel 8 EVRM, bezien in het licht van artikel 17 ESH, wat betreft de verstrekking van
bijstand aan kinderen ruimer uit te leggen.64 In een voorlopige voorziening uit 2014 stelt de
voorzieningenrechter van de Centrale Raad echter dat ‘niet op voorhand mag worden uitgesloten
dat de beslissingen van het ECSR van 1 juli 2014 over de uitleg van de artikelen 13, vierde lid,
en artikel 31 van het ESH ook met terugwerkende kracht van invloed blijken te kunnen zijn
op de inhoud van het Nederlandse opvangrecht (…). Niet kan worden uitgesloten dat deze
beslissingen dienen te worden betrokken bij de rechtsvinding van de Raad bij de toepassing
van de artikelen 3 en 8 van het EVRM’.65 De Centrale Raad laat dus ruimte voor de techniek
van convergentie om indirect toepassing te geven aan bepalingen uit het ESH, en niet, zoals
de HR, voor de uitleg en toepassing van nationaal recht.66

Bij indirecte toepassing van het ESH in Koppelingswetzaken valt dus een groot verschil op
tussen de drie hoogste rechters. De Afdeling past het ESH niet indirect toe, de Hoge Raad past
het ESH indirect toe door er reflexwerking aan te verlenen bij de uitleg van open normen in
het nationale recht en de Centrale Raad geeft voorzichtig ruimte voor indirecte toepassing van
het ESH middels de techniek van convergentie van mensenrechten. Wellicht is dit verschil te
verklaren door het feit dat de Hoge Raad een civiele rechter is, en de Afdeling en de Centrale
Raad bestuursrechters zijn. De Hoge Raad dient in Koppelingswetzaken over het algemeen te
toetsten aan artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bevat een open norm die zich
goed leent voor verdragsconforme interpretatie en/of kan worden ingevuld door middel van
reflexwerking. De Afdeling en de Centrale Raad hebben in Koppelingswetzaken te maken met
bepalingen van nationaal recht die een ander karakter hebben. In het algemeen sluiten deze
bepalingen, zoals artikel 10 van de Vreemdelingenwet 2000 of artikel 1.2.2, eerste lid, Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015, vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf expliciet uit
van bepaalde voorzieningen. Dergelijke bepalingen bieden op het eerste gezicht weinig ruimte
voor interpretatie aan de hand van verdragsrecht. Recente rechtspraak van het Hof van Justitie
van de Europese Unie over de interpretatie van de Terugkeerrichtlijn laat echter zien dat
bepalingen die duidelijk de rechten voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf afbakenen,
toch ruimte kunnen bieden voor verdragsconforme uitleg. In de zaak Abdida ging het over de

63 Zie hierover ook mijn noot bij deze uitspraak in JV 2012, 458.
64 CRvB 22 december 2008, JV 2009, 99.
65 CRvB 17 december 2014, voorzieningenrechter, JV 2015, 35.
66 Het is dan ook opmerkelijk dat de voorzieningenrechter van de Centrale Raad in de uitspraak van 17 december

2014 na bovengenoemd citaat ‘vergelijkenderwijs’ verwijst naar de uitspraak van de Hoge Raad van 21 september
2012.
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interpretatie van artikel 14 van de Terugkeerrichtlijn.67 Dit artikel biedt, onder bepaalde voor-
waarden, een aantal waarborgen voor vreemdelingen wier verwijdering tijdelijk is uitgesteld.
Deze waarborgen zijn beperkt tot de handhaving van de eenheid van het gezin; verstrekking
van dringende medische zorg en essentiële behandeling van ziekten; toegang tot basisonderwijs
voor minderjarigen; en het rekening houden met speciale behoeften van kwetsbare personen.
Hoewel het voorzien in basisbehoeften tijdens het uitstel van vertrek niet wordt genoemd in
dit artikel, oordeelt het Hof van Justitie dat verstrekking van dringend medische zorg ‘verstoken
[zou] blijven van daadwerkelijke uitwerking indien zij niet gepaard gaat met een voorziening
in de basisbehoeften van de betrokken derdelander’. Lidstaten zijn daarom volgens het Hof
van Justitie verplicht om zo veel mogelijk te voorzien in de elementaire levensbehoeften van
een derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt tijdens het uitstel van vertrek. Ook het Neder-
landse recht kent een uitzondering op het koppelingsbeginsel in artikel 10, tweede lid, Vreemde-
lingenwet 2000 met betrekking tot de verlening van medisch noodzakelijke zorg. Abdida geeft
een voorbeeld van hoe een dergelijke waarborg geïnterpreteerd kan worden. Dit voorbeeld
illustreert het feit dat zelfs behoorlijk ‘gesloten’ wettelijke bepalingen ruimte kunnen laten voor
(verdragsconforme) interpretatie. Het verschil tussen een burgerlijke rechter en een bestuursrech-
ter is daarom wellicht toch niet zo groot als dat op het eerste gezicht lijkt.

Opvallend is dat de Centrale Raad ervoor lijkt te kiezen om het ESH indirect toe te passen
bij de interpretatie van een andere bepaling van internationaal recht: artikel 8 EVRM. Artikel 8
EVRM wordt dan vervolgens door de Centrale Raad direct toegepast, waardoor nationale (koppe-
lings)wetgeving eventueel buiten toepassing moet worden gelaten. Dit sluit niet aan bij het
hierboven genoemde uitgangspunt dat verdragsconforme uitleg van nationaal recht voorop zou
moeten staan. Pas indien geen met de verdragsbepaling strokende uitlegging van nationaal recht
mogelijk is, zou de vraag naar directe toepassing van internationaal recht zich moeten voordoen.
De Centrale Raad lijkt echter de eventuele mogelijkheid van verdragsconforme uitleg in het
geheel niet te onderzoeken.

Verder kiest de Centrale Raad hierbij voor toetsing aan een verdragsbepaling die veel minder
specifieke bewoordingen bevat over sociale voorzieningen dan de bepalingen uit het ESH waar
een beroep op werd gedaan. Artikel 8 EVRM bevat het recht van een ieder op respect voor zijn
privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie en is daarmee een
zeer open norm. De tekst van deze bepaling biedt geen specifieke aanknopingspunten voor de
vraag of er een aanspraak op (minimale) sociale voorzieningen bestaat. Ook de rechtspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over artikel 8 EVRM biedt slechts minimale
aanknopingspunten voor de beantwoording van de vraag of vreemdelingen aanspraak maken
op sociale voorzieningen.68 Door een open norm zoals artikel 8 EVRM toe te passen, is een

67 HvJ EU 18 december 2014, C-562/13 (Abdida), JV 2015, 59 (m.nt. Larsson).
68 Zie Slingenberg 2014 (supra noot 55), p. 320-335. Jurisprudentie van het EHRM over artikel 3 EVRM biedt overigens

een duidelijker toetsingskader voor zaken van vreemdelingen over sociale voorzieningen, zie hierover ook mijn
noot in RV 2011, 90.
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rechter kwetsbaarder voor kritiek over de omvang van de rechtsvormende taak van de rechter69

dan bij toepassing van een meer op de zaak toegesneden bepaling zoals artikel 13 ESH.70

4 Conclusie

In dit artikel is onderzocht op welke wijze drie verschillende hoogste rechters in Nederland
omgaan met het verzoek van vreemdelingen om toepassing te geven aan bepalingen uit het
ESH in zaken over sociale voorzieningen. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel de Afdeling als
de Centrale Raad hebben geoordeeld dat de artikelen uit het ESH waarop in Koppelingswetzaken
vaak een beroep wordt gedaan (artikelen 13, vierde lid, en 31 ESH) niet een ieder verbindend
zijn. De Hoge Raad heeft zich over de een ieder verbindendheid van deze artikelen (nog) niet
uitgelaten. Hoewel rechters een grote mate van vrijheid hebben bij de vraag of internationaal
recht direct kan worden toegepast, dienen zij wel te zorgen voor overtuigende en consistente
rechtspraak. De hoogste rechters zijn aan elkaars uitspraken formeel niet gebonden, maar
onderlinge coherentie in de uitspraken bij het toepassen van algemene leerstukken is gewenst.
In dit artikel is geconstateerd dat de jurisprudentie over een ieder verbindendheid van het ESH
in Koppelingswetzaken niet goed aansluit bij twee algemene ontwikkelingen in de jurisprudentie
over dit leerstuk: een ontwikkeling naar meer aandacht voor de precisie van de bewoordingen
van de verdragsbepaling en een ontwikkeling naar een meer contextuele invulling van het begrip
een ieder verbindend. Gelet op het streven naar meer rechtseenheid in de uitspraken van de
hoogste rechters, is het in het licht van deze tendensen opvallend dat de motivering voor het
oordeel dat de ESH bepalingen niet een ieder verbindend zijn ofwel in het geheel ontbreekt
(de Afdeling) ofwel voorbij gaat aan de bewoordingen van de specifieke bepaling en aan de
context van de zaak (de Centrale Raad).

Bepalingen uit het ESH worden in Koppelingswetzaken dus (vooralsnog) niet direct toegepast
door de hoogste rechters. Uit dit artikel blijkt dat deze bepalingen, en de interpretaties ervan
door het ECSR, wel in toenemende mate worden gebruikt bij de uitleg van nationaal en ander
internationaal recht. Hierbij is echter een groot verschil geconstateerd tussen de drie hoogste
rechters. De Afdeling laat indirecte toepassing van het ESH vooralsnog achterwege (ook indien
hier uitdrukkelijk om wordt verzocht), de Hoge Raad kiest voor de techniek van reflexwerking
en de Centrale Raad lijkt te kiezen voor systematische interpretatie van artikel 8 EVRM. Deze
laatste keuze is opmerkelijk. De mogelijkheid van verdragsconforme interpretatie van nationaal
recht lijkt door de Centrale Raad niet te worden onderzocht, terwijl dit eerst zou moeten worden
uitgesloten voordat wordt overgegaan op directe toepassing van (ander) internationaal recht
(artikel 8 EVRM in casu). Rechtspraak van het Hof van Justitie EU laat zien dan de mogelijkheid
van verdragsconforme uitleg van nationaal recht niet op voorhand door de Centrale Raad zou
hoeven te worden uitgesloten. Bovendien bevatten de bewoordingen van artikel 8 EVRM en

69 Vgl. de kritiek van Bossuyt op de toepassing van het EVRM door het EHRM op zaken met betrekking tot sociale
zekerheid (M. Bossuyt, ‘Should the Strasbourg Court exercise more self-restraint? On the extension of the jurisdiction
of the European Court of Human Rights to social security regulations’, Human Rights Law Journal 2007, 28, p. 321-
332.

70 Zie voor een vergelijkbaar argument (over een zaak waarin de US Supreme Court een vage bepaling uit de
constitutie toepast i.p.v. bepalingen uit het IVBPR): D. Sloss, ‘Using International Law to Enhance Democracy’,
Virginia Journal of International Law 2006, 47.
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interpretaties ervan door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens minder concrete
aanknopingspunten voor beantwoording van de rechtsvraag in Koppelingswetzaken dan de
bewoordingen van artikelen 13 en 31 ESH en de interpretaties ervan door het ECSR.

Van onderlinge coherentie in de rechtspraak over toepassing van het ESH in Koppelingswet-
zaken van de Hoge Raad, de Centrale Raad en de Afdeling is vooralsnog geen sprake. Mijns
inziens wordt het tijd dat rechters de inhoud van de bepalingen van het ESH in Koppelingswet-
zaken serieus nemen en zich buigen over de vraag aan welke verplichtingen de Nederlandse
staat zich heeft verbonden door het ESH te ratificeren. Dat zou niet alleen recht doen aan het
ESH, maar zou ook de rechterlijke legitimiteit in Koppelingswetzaken ten goede komen.
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