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Mensenrechten: een 
last .voor' Holla,nd? 
Op 4 oktober 2004 schreef waarnemend ministe .... president Gerrit Zalm in een brief , 
aan Amnesty International dat de Nederlandse regering toetreding tot het Protocol bij 
het VN-Verdrag tegen Folteren 'in beraad' heeft. Achter deze op het oog weinig schok
kende mededeling, gaat een sluipende maar ook belangrijke beleidswijziging schuil 
op het terrein van de rechten van de mens. De Adviesraad Internationale 

, Vraagstukken waarschuwde al in 2001 dat keuzen op het terrein van het Nederlandse 
mensenrechten beleid tot een speelbal van ,internationalé ontwikkelingen dreigen te 

, worden. De Adviesraad lijkt meer dan gelijk te gaan krijgen: mensenrechten worden 
de speelbal van nationale ontwikkelingen. 

DOOR LARS VAN TROOST 

De waarnemend minister-president schreef in antwoord op een brief van Amnesty International. 
De organisatie had in juni een aantal aanbevelingen gedaan voor het Nederlands voorzitterschap 
van de Europese Unie, Eén van de aanbevelingen was om EU-lidstaten aan te moedige'n snel partij 
te worden bij het nieuwe protocol biJ het VN-Verdrag tegen Folteren, zodat een wereldwijd inspec
tiemechanisme voor gevangenissen en detentiefaciliteiten spoedig in werking zou kunnen treden. 
Inspecties worden gezien als een effectief middel ter preventie van marteling en slechte behande
ling van gevangenen en gedetineerden. 

Foltering 
Het Protocol kwam er niet zpnder slag of stoot. Ideeën voor een wereldwijd inspectie regime 

leefden al begin jaren tachtig, toen onder Nederlands voorzitterschap het Verdrag tegen Folteren 
tot stand kwam. Te veel staten hadden toen nog te veel bezwaren tegen een internationaal inspec
tiemechanisme. Zo'n regime werd dus uiteindelijk niet in het Verdrag opgenomen. Desalniettemin 
werd de totstandkoming van het Verdrag als een diplomatiek succes voor Néderland gezien', ook 
al moet de rol van andere actoren, zoals Zweden, de International Commission of jurists en 

, Amnesty International, niet worden onder
schat. ' 

Nederland heeft niet meer 

zo veel zin in mensenrechten 

Nederland behaalde in die jaren nog ande
re successen in de strijd tegen foltering . De 
VN-mensenrechtencommissie stelde een 
Speciaal Rapporteurschap inzake marteling 
in. Niet zonder symboliek waren de opeen

volgende speciale rapporteurs Peter Kóoijmans (meermaals Nederlands delegatieleider bij de VN
mensenrechtencommissie), sir Nigel Rodley (voormalig hoofd juridische zaken van Amnesty 
International) en Theo van Boven (voormalig directeur Mensenrechten bij de Verenigde Naties). In 
2001 ijverde Nederland met succes voor de totstandkoming van EU-richtlijnen inzake marteling in 
derde' landen, een beleidskader dat EU-lidstaten en met name het wisselende EU-voorzitterschap 
richting moet geven bij het optreden tegen marteling in staten buiten de Unie. In 2002 werd in de 
VN na jaren van onderhandelen alsnog een akkoord bereikt over een internationaal inspectieme
chanisme in de vorm van een protocol bij het Verdrag tegen Folteren. Weer bleven de Nederlandse 
inspanningen en vasthoudendheid niet onopgemerkt. 

Blik op eigen land 
Het terrein van de mensenrechten is natuurlijk veel breder dan de vrijwaring van marteling. 

Maar de strijd tegen martelen is wel een icoon van de internationale mensenrechtenbeweging en 
de bereidheid van regeringen om marteling te 'voorkomen en te bestrijden is een ijkpunt voor de 
staat van de mensenrechten in het algemeen. Het is dus niet verwonderlijk dat de uitbanning van 
martelen tientallen jaren een wezenlijk onderdeel is geweest van het Nederlandse mensenrech-
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tenbeleid. De laatste jaren staat dat beleid 
in het teken van de bevordering en handha
ving van bestaande normen. Het creëren van 
nieuwe internationale normen acht de 
Nederlandse overheid van minder belang. 
Kortom, als één staat partij zou moeten 
worden bij het Protocol, dan is het 
Nederland. Het Protocol past in een ver
klaard Nederlands speerpunt van buiten
landbeleid, heeft als doel naleving van een 
bestaande norm (het martelverbod) te 
bevorderen en is ten minste gedeeltelijk een 
Nederlands product. 

Dat de regering nu twijfelt over toetreding 
is een bedenkelijk sign'aal, niet alleen voor 
mensenrechten, maar ook voor de con
sistentie en geloofwaardigheid van het 
Nederlands buitenlandbeleid. Als EU-voor-

, zitter kon en wilde Nederland niet veel bete
kenen voor de inwerkingtreding van een 
internationaal instrument, 
waarvoor zij zelf 
jarenlang diplomatiek 
heeft geijverd. Een instru-

Europees mensenrechtenagentschap 
Last voor Holland kan ook een thema wor

den bij een ander recent initiatief. In decem
ber 2003 besloot de Europese Raad tot 
oprichting van een Europees mensenrech
tenagentschap. 'De Raad trad over missie en 
werkwijze van dit agentschap nauwelijks ,in 
detail en verzocht de Europese Commissie 
met nadere voorstellen te komen. In de al 
eerder genoemde brief aan Amnesty 
International schrijft de regering dat zij 
'effectieve vervolgactie' wil geven aan de 
voorstellen van de Europese Commissie. 
Uiteindelijk kwam de Commissie op 25 
oktober' 2004 met niet veel meer dan een 

,soort vragenlijst voor de lidstaten: moet het 
mensenrechtenagentschap functies hebben 
die alleen de EU beslaan of een wereldwijd 
bereik hebben? Moet het agentschap de 
naleving van alle fundamentele mensenrech
ten in EU-landen monitoren of alleen rech-

ten die voortvloeien uit 
gemeenschapsrecht? Moet 
het agentschap zich laten 
informeren over naleving 

ment, over,igens, dat de 
toenmalige EU-voorzitter 
Denemarken in december 
2002 met open armen 'ver
welkomde. Het argument 
van de regeri'ng dat zo'n 
toezichtmechanisme over
lap vertoont met een 
Europese toezichthouder 

Het blijft gissen 
van mensenrechten door 
de EU-lidstaten of mag het 
zelf aan actieve informa
tievergaring doen? De 
structuur van het 
Europees mensenrechten
agentschap was een van 
de weinige onderwerpen 

naar wat de 

regering bedoelt 

die ook al in Nederland 
actief is, laat zien dat de 
regering de blik , op eigen 
land richt en niet op de wereld. Hoeveel last 
Holland ka'n hebben van internationale 
inspectie lijkt de regering meer te .interesse
ren dan hoeveel baat het folterverbod in de 
rest van de wereld zal hebben 'bij onafhanke
lijk toezicht. Abu Ghraib, Bagram en 
Guantánamo lijken in Den Haag geen bel te 
doen rinkelen, geen vijver te 'doen rimpelen. 
Deze ommekeer in Nederlands enthousias
me doet nog iets anders vermoeden, name
lijk dat eenheid van beleid op het terrein 
van de mensenrechten ver te zoeken is. 
Zodra andere ministeries dan Buitenlandse 
Zaken zich met mensenrechten bemoeien 
(omdat uitvoerrng van door de diplomaten 
overeengekomen internationale afspraken 
nu eenmaal een binnenlandse aangelegen
heid is) worden de restanten van 
Nederlands idealistisch internationalisme 
getroffen door een gure Hollandse nuchter
heid. 

waar de Commissie meer 
dan alleen vraagtekens 'te 
bieden had: in termen van 
staf en Euro's moet het 

agentschap een lichtgewicht structuur wor
den. 
Het blijft dus voorlopig nog even gissen wat 
de regering met 'effectieve vervolgactie' 
bedoelt. Er ligt immers geen echt voorstel 
op tafel , behalve dat het allemaal niet te 
veel mag gaan kosten. Het zou dus een 
overhaaste conclusie zijn, dat de 
Nederlandse regering voorstander is van 
een krachtig Europees mensenrechtenagent
schap. 'Sterker nog, als overlap met een 
andere toezichthouder reden is voor 
Nederlandse twijfel over toetreding tot het 
Protocol bij het VN-Verdrag tegen Folteren, 
dan ligt ook een afhoudende opstelling 
tegenover een Europees mensenrechten
agentschap in de lijn der verwachting, want 
zo'n agentschap zal al snel iets doen dat 
andere internationale of nationale organen 
ook (kunnen) doen. Ook hier zou last voor 
Holland dan weer zwaarder kunnen gaan 
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wegen dan baat voor (in dit geval) Europa. 
Als het hierboven uitgesproken vermoeden 
van verdeeldheid van beleid deugt, dan zal 
bovendien de reactie van Buitenlandse 
Zaken nog wel eens anders kunnen zijn dan ' 
die van Justitie, om maar eens een 'binnen
lands' departement te noemen. 

Mensenrechten in zaken· 
In de internationale discussie over maat

schappelijk verantwoord ondernemen is de 
laatste jaren het belang van mensenrechten 
voor corporate handelen steeds sterker naar 
voren gekomen. Verantwoord ondernemen 
strekt zich uit over arbeidsrechten, over 
milieu, maar ook over mensenrechten. 
Ondernemingen, met name multinationale 
ondernemingen, hebben, net als ieder ander, 
de verantwoordelijkheid mensenrechten te 
bevorderen, maar ook de taak binnen de 
eigen invloedsfeer mensrechten te doen 
naleven. De Nederlandse regering onder
schrijft globaal deze zienswijze, maar lijkt 
van internationale normstelling niet veel te 
willen weten. Het ministerie van 
Economische Zaken heeft ingezet op vrijwil
ligheid: bedrijven en hun bestuurders moe
ten zich vrijwillig bewegen binnen door hen 
zelf aanvaarde mensenrechtenkaders; opge
nomen in ethische of gedragscodes. De 
Nederlandse overheid wil dit bevorderen, 
maar niet afdwingen. Zelfs een initiatief in 
de VN-Subcommissie voor de Rechten van de 
Mens om tot niet-bindende internationale 
normstelling te komen is waarschijnlijk voor 
de Nederlandse regering al een brug te ver. 

Het lijkt erop dat Nederland er niet zo veel 
zin meer in heeft, 'in mensenrechten. De 
koopman zat er nooit op te wachten en de 
dominee is erop uitgekeken. Nederland heeft 
niet veel tegen mensenrechten, maar dat de 
bevordering ervan een waar speerpunt van 
beleid zou zijn, kan steeds vaker 'met recht 
en rede worden betwijfeld. Nieuwe initiatie
ven, zoals een verdrag tegen 'verdwijnin
gen', een wapenhandelverdrag of mensen
rechtennormen voor bedrijven, krijgen geen 
steun van Nederland of alleen als er een 
sterk element van vrijwilligheid in zit. Voor 
nieuwe bindende normen bestaat nauwelijks 
Nederlands enthousiasme. Zelfs traditionele 
speerpunten van beleid, zoals de effectieve 
bevordering van het folterverbod, worden 
heroverwogen. In de wereld na 11 septem
ber 2001 en in Europa na 11 maart 2004 
geldt 'veiligheid eerst'. De internationale 
context voor een actief Nederlands mensen
rechtenbeleid is daardoor ontegenzeggelijk 
moeilijker geworden. Tegelijkertijd lijkt ook 
een binnenlandse kijk op buitenlandbeleid 
te overheersen: mensenrechten prima, maar 
we moeten er geen last van hebben. Ik dénk, 
overigens, dat dit laatste niet helemàal waar 
is. Maar het is aan de Nederlandse regering 
om de onjuistheid van deze stelling aan te 
tonen. 

De auteur is hoofd Externe Betrekkingen bij Amnesty 

International, afdeling Nederland. Deze bijdrage is op 

persoonlijke titel geschreven. 


