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 INLEIDING 

 

De Romabevolking maakt met haar 10 miljoen de grootste minderheidsgroep uit van het 

Europese continent.1 Tevens vormt ze wellicht de meest zorgwekkende groep wegens haar 

specificiteit. De Roma groeperen verschillende volkeren die oorspronkelijk een nomadisch 

bestaan kenden. Menig historici menen met zekerheid in een ver verleden Indië en Pakistan 

te kunnen aanwijzen als hun respectievelijke streken van herkomst. Van een vaderland of 

een gemeenschappelijke geschiedenis is er echter geen sprake. Het gegeven dat hun 

culturele identiteit steeds zal verwijzen naar deze van een minderheidspositie - al dan niet 

als onderdaan van een land - vormt hun punt van onderscheid. Daar waar de meeste 

etnische groepen zich laten kenmerken door een collectieve identiteit, vormt de totale 

afwezigheid daarvan een constitutief bestanddeel van de Romagemeenschap.2 

Ondertussen zijn de meerderheid van de Romavolkeren sedentair geworden, mede door een 

gedwongen sedentair beleid na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De Roma bevinden zich 

al decennia lang in een vicieuze cirkel van maatschappelijke uitsluiting. In de Oost-Europese 

landen waarin de Roma-populaties het hoogst zijn, tierden discriminatie en racistisch geweld 

ten aanzien van Roma er lange tijd welig zonder dat de plaatselijke autoriteiten daarbij 

tussenkwamen. Met dit verleden hoeft het niet te verbazen dat de Roma een geschiedenis 

van armoede, weinig onderwijskansen en werkloosheid kenden. Maar nu nog steeds vormen 

ze een bijzonder sociaal kwetsbare groep die met het oog op de verbetering van haar 

levensstandaard om structurele beleidsaanpassingen schreeuwt.3 Uit een rapport van de 

Raad van Europa in het kader van de Verklaring van Straatsburg over de situatie voor Roma 

blijkt zelfs dat dit geweld ook vandaag nog geen einde heeft genomen. Zo ontvangt het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog steeds klachten van Roma die getuigen 

van excessief geweld en discriminatie. 4 

                                                
1
 Report European Union Agency for Fundamental Rights, “The situation of Roma EU sitizins moving 

to and settling in other EU member States”, november 2009, p 14 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Roma_Movement_Comparative-final_en.pdf  

 

 
3 Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement de Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s Brussel, 3 maart 2011 (OR. en) 7226/11, p 11 

4
 Follow-up to the Strasbourg Declaration on Roma (First Progress Report) door de Secretaris-

generaal van de Raad van Europa, 20 april 2011,  SG/Inf(2011) 11 rev 
http://www.coe.int/c/document_library/get_file?uuid=3f9a5240-965c-44f4-abd6-
2d44f7a2fb3a&groupId=10227  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Roma_Movement_Comparative-final_en.pdf
http://www.coe.int/c/document_library/get_file?uuid=3f9a5240-965c-44f4-abd6-2d44f7a2fb3a&groupId=10227
http://www.coe.int/c/document_library/get_file?uuid=3f9a5240-965c-44f4-abd6-2d44f7a2fb3a&groupId=10227
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In deze Masterproef tracht ik na te gaan welke wetgeving zich daartoe het beste leent en 

welke actoren het meest daarvoor zijn aangewezen. Dit impliceert een overzicht van alle 

relevante wetteksten, instrumenten en instellingen die de juridische problematiek van de 

Roma kan regulariseren, verbeteren en beschermen. Het Romaprobleem is hoofdzakelijk 

een internationaal probleem dat de grenzen van de nationale staten overstijgt. Die 

internationale dimensie is erg bijzonder typerend voor de problematiek.5 Het systeem van de 

soevereine staten is in het verleden ontoereikend geweest om de Roma juridische 

bescherming te verlenen en hun te vrijwaren tegen geweld en discriminatie. Dit heeft geleid 

tot een bijzonder kwetsbare maatschappelijke positie. In deze paper tracht ik ook na te gaan 

welke initiatieven reeds positieve gevolgen hebben kunnen ressorteren.   

Ik start mijn onderzoek bij de algemene mensenrechten, die ik zal onderscheiden van de 

minderheidsrechten die later aan bod zullen komen. Om een goed inzicht te krijgen op welke 

algemene rechten de Roma zich kunnen beroepen om hun levensomstandigheden te 

verbeteren, start ik mijn onderzoek met een overzicht van de verschillende wetgevende 

teksten die op internationaal niveau werden vervaardigd. Op deze internationale teksten 

werden immers alle nationale wetteksten - die later tot stand werden gebracht - geënt. Om 

een goed begrip te kunnen krijgen van waar ik de problematiek van de Roma in het kader 

van de mensenrechten kan situeren, begin ik bij de basis en bestudeer ik vooreerst de meest 

invloedrijke teksten die de mensenrechten codificeerde.  

Een verdrag waaraan ik bijzondere aandacht zal besteden is het Vluchtelingenverdrag. 

Roma die niet de nationaliteit hebben van een EU lidstaat en hun rechten in West-Europese 

staten proberen laten gelden door het inleiden van de asielprocedures wierpen enkele 

fundamentele vragen op. Europese staten kregen een vloed van asielaanvragen over zich 

heen van Roma uit Oost-Europa en wisten steeds niet wat ze daarmee moesten aanvangen. 

Die massale migratie naar West-Europa en daarmee gepaard gaand het stijgend aantal 

asielaanvragen van Roma, brachten de problematiek onder de publieke aandacht. Zelfs na 

de toetreding van heel wat Roma landen van herkomst, kampt men in Europa nog steeds 

met hoge cijfers van asielaanvragen door Roma uit Oost-Europa, met name Macedonië, 

Servië, Kosovo en Bosnië Hercegovina en Albanië. Deze aanvragen werden zo goed als 

allemaal geweigerd. Uit de gegevens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen blijkt dat deze 

landen erg goed scoren op de lijst met de belangrijkste landen van herkomst.6 Uit verder 

onderzoek uit de cijfers blijkt dat zij ook de meeste terugkeerders voor hun rekening nemen. 

In het licht daarvan leek het mij aangewezen om ook het Vluchtelingenverdrag aan een 

                                                
5
 BARANY, Z., The East European gypsies, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 408p, 

p240-281, p314-361, p240-242 
6
 Nieuwsbrieven Vluchtelingenwerk 2011-2012 
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grondig onderzoek te onderwerpen zodoende na te gaan in welke mate het 

Vluchtelingenverdrag tegemoetkomt aan de verzuchtingen en angsten van de 

Romabevolking en of zij voor de Roma al dan niet een aangewezen instrument vormt om 

zich daarop te beroepen. 

Wanneer ik de problematiek juridisch kan kaderen binnen het raamwerk van de individuele 

algemene mensenrechten, zal ik nagaan in welke mate men die rechten ook kan afdwingen. 

Ik zal nagaan welke mechanismen Roma kunnen aanwenden en tot welke instanties ze zich 

het best kunnen wenden. Dat brengt mij naar het Europese niveau waar een heel belangrijke 

rol voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is weggelegd. Welke rol ze voor de 

Romagemeenschap heeft gespeeld, probeer ik samen te vatten aan de hand van een korte 

rechtspraakanalyse van de arresten die de belangrijkste ontwikkelingen teweegbrachten. 

Vervolgens zal ik het domein van de algemene mensenrechten verlaten, en de problematiek 

ook op een andere wijze benaderen. De Romagemeenschap vormt immers een minderheid 

en kan dus ook als dusdanig worden beschouwd door het internationale recht. Al blijkt dit -

gezien haar specifieke kenmerken - niet steeds evident te zijn. Om ook hier de complexiteit 

van de situatie voor de Roma te kunnen vatten, zal ik een grondige analyse maken van de 

teksten die als basis dienden voor de bescherming van minderheden. Ik zal daarbij het 

concept ‘minderheid’ uitvoerig belichten met behulp van de documenten en rechtspraak van 

de internationale actoren die op dit domein actief zijn. Minderheidsbescherming lijkt me een 

fundamenteel gegeven vanuit mijn overtuiging dat ze vertrekt vanuit de kennis en de 

culturele componenten van een minderheid. De complexe Roma problematiek kan men 

nochtans vaak terugbrengen tot het algemene gemis aan de kennis.7 

Het andere spoor dat ik zal volgen in mijn zoektocht naar efficiënte internationale 

instrumenten die het nationale beleid van de betrokken staten kunnen beïnvloeden, is die 

van de non-discriminatieprincipe. De systematische discriminatie van Roma in de landen van 

herkomst zorgt nog steeds dat zij er zelden in slagen om de sociale ladder verder op te 

klimmen. Daarnaast verschaft het hen een belangrijke drijfveer om het klimaat van 

segregatie, sociaal -economische ontbering en gebrek aan toekomstperspectieven te 

ontvluchten naar het Westen.  

En hiermee heb ik dan ook meteen de hoofdreden aangegeven die de onverdeelde 

Europese aandacht -waar de Romagemeenschap vandaag op kan rekenen- kan verklaren. 

Wanneer het Oostblok haar einde kende, kregen de Roma al snel het statuut van de ‘enkele 

transnationale minderheid in Europa’ toegeschreven. De voormalige Sovjetstaten keken met 

                                                
7
 KONING BOUDEWIJNSTICHTING,“Romakinderen op weg naar school”, Brussel, november 2011 



 
9 

veel interesse naar de opbouw van de grote Europese Unie. Het is in dit kader dat de Unie 

haarzelf in deze kwestie een grote rol toedichtte zodoende toekomstige etnische conflicten 

op haar grondgebied te verhinderen. 

‘Wanneer men de gehele Roma-bevolking van de kandidaat-lidstaten Slovakije, Slovenië, 

Hongarije, Polen, Tsjechië en, (in een later te verwezenlijken fase) Roemenië en Bulgarije, in 

rekening brengt, zou de toetreding van al deze landen minstens een verdubbeling en 

maximum een verviervoudiging van de Roma-populatie in Europa betekenen’8 

Zo liet ze beide sporen, minderhedenbescherming en non-discriminatie verankeren in haar 

wetgeving. Daarnaast werd ze als onderdeel toegevoegd aan  haar uitbreidingsprocedure via 

‘conditionering’. Een begrip waar ik naderhand uitvoerig op zal ingaan omdat deze een 

breuklijn heeft gecreëerd binnen de politieke Unie die tot op vandaag gevolgen ressorteert 

voor de integratie van Roma in Europa. Daarnaast zal ik ook de laatste Europese 

ontwikkelingen aantonen, waaronder het belang van de Grondrechten en de rol van het 

Europees Hof van Justitie die een bijdrage leveren aan de structurele vooruitgang van de 

positie van Roma. 

De ontwikkelingen van de Europese Unie met betrekking tot haar extern en intern 

minderhedenbeleid en de twee sporen die ze daar lijkt te volgen zijn ook van belang in het 

licht van de toekomstige uitbreidingen die ze tegemoet gaat. Albanië, Bosnië Hercegovina, 

Macedonië,  Kosovo en Servië komen immers allen in aanmerking om toe te treden tot de 

Europese Unie. Macedonië kreeg al de status van kandidaat lidstaat toegekend. Op 12 

oktober 2011 beval de Europese Commissie in haar persbericht aan de 

toetredingsonderhandelingen met Servië en Montenegro te openen en de status van 

kandidaat-lidstaat te geven. Voor dit besluit had ze zich gebaseerd op het jaarlijks verslag 

over de vorderingen van de landen van de Westelijke Balkan met het oog op mogelijke 

toekomstige toetredingen. 9 Het feit dat deze landen ook grote Roma minderheden op hun 

grondgebied hebben, biedt de Europese Unie grote uitdagingen aan voor de toekomst. Het 

stelt haar in de gelegenheid om op een impact uit te oefenen op het nationale beleid van 

deze staten en de zorgen en noden van minderheden onder de aandacht te brengen van 

hun respectievelijke nationale autoriteiten.  

                                                
8
 KUSTERS J., “Het gebrek aan plaats voor woonwagensbewoners. Bestaat er een recht op 

nomadisme als onderdeel van het recht op culturele identiteitsbeleving? Een analyse binnen het kader 
van het E.V.R.M.”, T. Vreemd. 2003, p197-210, T. Machiels, Keeping the distance or taking the 
chances, Brussel, ENAR, 2002,, 40p, p11 
9
 Persbericht Europese Commissie, “Europese Commissie doet aanbeveling voor volgende fasen EU-

uitbreiding” 12 oktober 2011 
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Maar daar waar de juridische problematiek van de Roma in het verleden hoofdzakelijk werd 

omschreven als een integratieprobleem die men oplossingen trachtte aan te reiken via 

werkgelegenheid, onderwijs en huisvesting, wordt het nu eerder als een migratieprobleem 

aanzien. Het focus van het discours van de Europese Unie in de Romaproblematiek kwam te 

liggen bij justitie en mensenrechten. Recente collectieve uitzettingen van Roma door 

Europese lidstaten naar andere lidstaten lagen hier aan de basis van de gewijzigde 

Europese houding. Binnen het kader van vrij verkeer van personen oogt deze migratiestroom 

dan ook als een bijzondere maar heikele aangelegenheid die ervoor gezorgd heeft dat de 

situatie van de Roma nu echt als een Europees probleem werd beschouwd en daadwerkelijk 

op de agenda werd gezet. 

 

1. ALGEMENE MENSENRECHTEN 

 

Ik start mijn onderzoek bij de algemene mensenrechten. Mensenrechten, fundamentele 

rechten en vrijheden of grondrechten zijn een geheel van universele rechten die garant staan 

opdat mensen op een vrije en menswaardige manier zouden kunnen functioneren, ongeacht 

hun geslacht, nationaliteit, etnische afkomst en economische achtergrond. Dit doen ze door 

het creëren van voorwaarden waaraan regeringsleiders en autoriteiten hun beleid op moeten 

afstemmen.10  In dit hoofdstuk zal ik nagaan of mensenrechten kunnen bijdragen tot betere 

levensomstandigheden van de Roma en op welke manier ze dat dan kunnen doen of reeds 

hebben gedaan. Mensenrechten vormen een belangrijk kader waar nationale overheden hun 

globale beleidskeuzes op willen enten.  Dit is van fundamenteel belang voor de verdere 

waardering van sociaal- economische rechten vandaag en in de toekomst. In tijden waar 

minder welvarende landen onder druk worden gezet forse besparingen door te voeren om de 

crisis het hoofd te kunnen bieden is dit geen onbelangrijk gegeven. 11 

Mensenrechten worden -nogal ongelukkig- ingedeeld in generaties. Tot die eerste behoren 

de klassieke vrijheidsrechten die hoofdzakelijk een overheidsonthouding vereisen. Het 

betreft de burgerlijke en politieke rechten. Persoonlijke vrijheid en de bescherming van het 

individu tegen schendingen door de staat vormen de basis voor deze rechten.12 De sociale 

grondrechten vormen de tweede generatie. Deze veronderstellen eerder een actief optreden 

                                                
10

 VANDE LANOTTE. J., HAECK Y., Handboek EVRM, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 949p, 
p3-15 
11

 BENEDEK, W., DE FEYTER, K., Economic Globalisation and Human Rights, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007, 329p, p32-34 
12

 http://www.vormen.org/Kompas/PDFfiles/EvolutieMensenrechten.pdf  

http://www.vormen.org/Kompas/PDFfiles/EvolutieMensenrechten.pdf
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van de overheid die een zo goed mogelijk resultaat zal trachten na te streven. Deze groep 

bevat de  economische, sociale en culturele rechten. Gelijkheid en gewaarborgde toegang 

tot noodzakelijke sociale en economische goederen, diensten en mogelijkheden zijn de 

centrale begrippen waarop deze rechten zich steunen. Het onderscheid dat wordt gemaakt is 

echter niet absoluut.13 De derde generatie, de collectieve rechten worden nog steeds hevig 

ter discussie gesteld. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan waarin zowel burgerlijke en politieke 

rechten als socio-economische rechten werden opgenomen. Deze Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens -waarvan de bepalingen geen directe werking hebben- werd het 

uitgangspunt voor het creëren van  internationale standaarden. Ondertussen werden de 

mensenrechten van de Universele Verklaring nader uitgewerkt in verdragen die later 

uitvoerig aan bod komen. 

De term ‘algemene’ mensenrechten verwijst naar het onderscheid dat ik in deze paper zal 

maken tussen de eigenlijke mensenrechten waar het individu centraal staat, alsook het non-

discriminatiebeginsel en anderzijds de minderheidsrechten. In tegenstelling tot de 

Volkenbond achtte de Verenigde Naties het concept van de algemene mensenrechten 

voldoende efficiënt genoeg om iedereen – ook minderheden, een adequate bescherming te 

bieden. De mislukking van de Volkenbond die rechten voor minderheden centraal stelde, 

droeg bij tot de algemene stelling dat alleen een systeem van ’basic human rights voor 

iedereen’ er kon toe bijdragen dat de rechten van minderheden zouden gevrijwaard worden. 

Voorzieningen voor minderheden werden dan ook steevast uitgesloten van  naoorlogse 

documenten waarin men mensenrechten trachtte te codificeren.14 

Ondertussen groeide het bewustzijn dat minderheden met het oog op het behoud van hun 

culturele identiteit speciale garanties zouden moeten toegewezen krijgen. De voorbije jaren 

werd in het kader van het internationale recht dan ook veel aandacht besteed aan de 

uitwerking van een adequate minderheidsbescherming door middel van 

minderheidsrechten.15Minderheidsrechten maken integraal deel uit van de mensenrechten. 

Het zijn speciale rechten die exclusief gericht zijn op minderheden, daar waar algemene 

mensenrechten basisrechten voor iedereen veronderstellen. Reeds in 1935 stelde het 

Permanent Hof van Internationale Justitie in zijn advies in de Minority schools in Albania 

                                                
13

 HEINS, J J F., Mensenrechten en minderheden, Amsterdam, VU Uitgeverij, 1994, 144p, p 26-47 
14

 PENTASSUGLIA,G.,Introduction Minority rights, human rights: a review of basic concepts, 
entitlements and implementation procedures under international law, p25, geraadpleegd op 20 april 
2012, http://book.coe.int/ftp/2852.pdf  
15

 TSEKOS M. E., Minority Rights : The failure of International Law to protect the Roma , 9 No. 3 Hum. 
Rts. Brief 26 , 2002 http://www.wcl.american.edu/hrbrief/09/3roma.cfm  

http://book.coe.int/ftp/2852.pdf
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/09/3roma.cfm
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zaak 16  dat minderheidsrechten een logisch gevolg waren van het concept ‘substantieve 

gelijkheid’ dat als ultieme doel dient bewerkstelligd te worden. Minderheidsrechten zouden 

immers worden verleend om de bestaande structurele ongelijkheden in domeinen - die van 

belang zijn voor het behoud van de culturele integriteit van minderheden- wat af te 

kalven.17Het Hof hield in de vermelde zaak consequent de gedachte van een ‘de facto 

gelijkheid’ vast en achtte de sluiting van de ‘minority schools’ door de Albanese regering 

strijdig met het principe van gelijke behandeling tussen minderheden en dominante groepen. 

18 

Vanuit die optiek lijkt er een grote rol weggelegd voor de algemene en specifieke non-

discriminatieclausules die een grote bijdrage kunnen leveren in het nastreven van deze 

absolute gelijkheid. Non-discriminatoire voorschriften, die vaak vervat liggen in de hele reeks 

van mensenrechtenverdragen- verhelpen dat er een onredelijk onderscheid zou kunnen 

gemaakt  worden ten aanzien van minderheden.19 De ‘Minority schools in Albania’ zaak gaf 

de aanzet tot een discours waarin men overtuigd was dat non-discriminatoire wetgeving 

onder bepaalde condities ook een verschillende behandeling in het voordeel van de 

minderheid kan opleggen wanneer die redelijk, objectief en evenredig met het doel zou zijn. 

Een onderscheid in behandeling is dus gerechtvaardigd wanneer ze op die manier inspeelt 

op de speciale positie en noden van minderheden en zich tot doel heeft gesteld een absolute 

gelijkheid te verzekeren. 

De preventie van discriminatie vereist gelijkheid waarbij ieder kan genieten van zijn rechten 

en vrijheden. Om een gelijke toegang tot basisrechten te kunnen verzekeren, moet men alle 

wettelijke en socio-economische hindernissen kunnen wegwerken.20 Dit kan gebeuren door 

het invoeren van speciale, tijdelijke maatregelen die integratie van minderheden zou moeten 

bevorderen. De bescherming van minderheden sensu stricto legt de focus dan weer op het 

behoud en de promotie van hun culturele identiteit en het verhinderen van verplichte 

assimilatie door het aannemen van speciale, permanente maatregelen. Deze moeten 

beantwoorden aan de principes van gelijkheid en non-discriminatie. Minderheidsrechten 

                                                
16

 Permanent Hof van Internationale Justitie, Minority Schools in Albania, Greece vs. Albania. Advisory 
Opinion, 6 april 1935 , 26. PCIJ, Ser. A./B., No. 64 
17

 O’ NIONS, H., Minority Rights Protection in International Law. The Roma of Europe, Burlington, 
Ashgate Publishing Limited, 2007, 339p, p74-75 
18

 HENRARD K., The interrelationship between Individual Human Rights and the Rights to Self-
Determination and It’s Importance for the Adequate Protection of Linguistic Minorities, The Global 
Review of Ethnopolitics 2001, p41-61 
19

 HREA, The Rights of Ethnic and Racial Minorities, geraadpleegd op 17 april 2012 
http://www.hrea.org/index.php?doc_id=360  
20

 Report (Legal situation of the Roma in Europe) van het Mensenrechtencomité van de Raad van 
Europa, 19 april 2002, Doc. 9397 revised 
http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc02/EDOC9397.htm  

http://www.hrea.org/index.php?doc_id=360
http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc02/EDOC9397.htm
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worden dus toegekend onafhankelijk van het feit of de leden van minderheden al dan niet op 

discriminerende wijze worden behandeld.21 

Staten zijn tot op heden de enige actoren op het domein van de mensenrechten die 

aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun mensenrechtenstandaarden. Zij kunnen enkel 

via binnenlandse wettelijke stelsels worden geïmplementeerd om van toepassing te worden 

verklaard ten aanzien van diegenen die onder dat stelsel ressorteren. 22 Wanneer men de 

mensenrechtenkwestie alleen zou overlaten aan binnenlandse mechanismen van staten 

zonder te voorzien in een nauwkeurige opvolging, zou de effectieve bescherming die 

geboden zou worden slechts miniem zijn. Internationale actie op dit terrein is dus 

aangewezen.23 Het internationale recht veronderstelt immers een systeem waarbij de staten 

onderling elkaar gaan controleren en op die wijze onder druk komen te staan bij niet-naleving 

van de mensenrechtenverdragen. Nochtans moet dit enigszins genuanceerd worden in het 

licht van de vooropgestelde ontwikkelingen. ( titel 2.3.6) 

1.1 INTERNATIONALE BRONNEN 

 
Nu nog steeds gaat men er algemeen vanuit dat de belangen en interesses van 

minderheden, zoals de Roma het best behartigd worden door het algemeen regime van de 

mensenrechten, zoals die door de VN verdragen en de Europese Verklaring voor de 

Rechten van de Mens wordt gedragen.24 

1.1.1 VERENIGDE NATIES  

 

De Verenigde Naties heeft in tegenstelling tot de Volkenbond een andere houding 

aangenomen ten aanzien van groepsrechten. Zij was er steeds van overtuigd dat de 

algemene mensenrechten, die het individu steeds centraal stellen  en het non-

discriminatieprincipe zouden voldoende zijn om iedereen, waaronder leden van 

                                                
21

 O’ NIONS, H., Minority Rights Protection in International Law. The Roma of Europe, Burlington, 
Ashgate Publishing Limited, 2007, 339p, p67-68 
22

 HREA, The Rights of Ethnic and Racial Minorities, geraadpleegd op 17 april 2012 
http://www.hrea.org/index.php?doc_id=360 
23

 PENTASSUGLIA,G.,Introduction Minority rights, human rights: a review of basic concepts, 
entitlements and implementation procedures under international law, p25 , geraadpleegd op 20 april 
2012, p20 http://book.coe.int/ftp/2852.pdf  
  
24

 Minority Rights, Participation and Bilateral Agreements door Max van der Stoel, High Commissioner 
on National Minorities (Organization for Security and Co-operation in Europe), Zagreb, 4 december 
2000 
http://www.osce.org/hcnm/42346  

http://www.hrea.org/index.php?doc_id=360
http://book.coe.int/ftp/2852.pdf
http://www.osce.org/hcnm/42346
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minderheden, te beschermen. 25  Ook de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens26 hield aan de stelling vast dat leden van minderheden eerder beschermd konden 

worden door de waaier aan individuele mensenrechten dan aan groepsrechten.  Mijn eerste 

onderzoek is dus deze naar de voornaamste bronnen van individuele mensenrechten. 

1.1.1.1 INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE UITBANNING VAN ALLE 

VORMEN VAN RASSENDISCRIMINATIE 

 

Gelijkheid en non-discriminatie vormen twee basisprincipes waarop het internationale recht 

werd gegrondvest.27 Het recht om niet gediscrimineerd te worden is sterk verweven met de 

bescherming van de rechten van mensen die behoren tot een minderheid. Mensen die 

behoren tot een minderheid, zoals de Roma worden immers vaak geconfronteerd met 

dagelijkse discriminatie, zowel direct als indirect, de iure of de facto. Mensen die tot een 

minderheid behoren kunnen echter een verschillende behandeling krijgen wanneer men op 

die manier bestaande ongelijkheden kan matigen. Internationale mensenrechten voorzien in 

het treffen van ‘speciale maatregelen’ ten gunste van minderheden. Die maatregelen zouden 

ervoor moeten zorgen dat die gelijkheid zich niet louter beperkt tot wetteksten maar zich ook 

in praktijk laat gelden. 28 

 

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake 

Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Internationaal verdrag inzake Burgerlijke 

en Politieke rechten zijn allemaal voorzien van een bepaling die stelt dat de rechten die door 

de respectievelijke verdragen worden omschreven, zonder onderscheid moeten worden 

toegepast. Maar dit beginsel werd ook vastgelegd en verder uitgewerkt in het Internationaal 

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie van 1965. 29  Dit 

verdrag verbiedt elk onderscheid dat zou worden gemaakt op grond van ras, kleur en 

etnische of nationale afkomst.  

 

 

 

                                                
25

 HEINS, J J F., Mensenrechten en minderheden, Amsterdam, VU Uitgeverij, 1994, 144p, p 26-47 
26

 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Parijs, 10 december 1984, 217A(3) 
27

 O’ NIONS, H., Minority Rights Protection in International Law. The Roma of Europe, Burlington, 
Ashgate Publishing Limited, 2007, 339p, p67-74 
28

 Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, 2010, U.N doc. 
HR/PUB/10/3 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf  
29

 Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, New York, 7 
maart 1966, 660 UNTS 195 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf
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Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie 

staat dergelijke ‘speciale maatregelen’ expliciet toe. Artikel  1 § 4 stelt: ‘Special measures 

taken for the sole purpose of securing adequate advancement of certain racial or ethnic 

groups or individuals requiring such protection as may be necessary in order to ensure such 

groups or individuals equal enjoyment or exercise of human rights and fundamental 

freedoms shall not be deemed racial discrimination, provided, however, that such measures 

do not, as a consequence, lead to the maintenance of separate rights for different racial 

groups and that they shall not be continued after the objectives for which they were taken 

have been achieved .‘ 

 

Deze speciale maatregelen mogen dus uitsluitend de behoorlijke ontwikkeling van een 

bepaalde rassengemeenschap tot doel hebben. Deze positieve acties kunnen alleen 

gerechtvaardigd worden wanneer ze geen afzonderlijke rechten voor verschillende 

rassengemeenschappen in stand houden en ze zullen ophouden te bestaan wanneer hun 

doel werd bereikt. Speciale maatregelen die een voorkeursbeleid met zich meebrengen 

moeten noodzakelijk zijn en proportioneel in verhouding staan met het legitieme doel ze 

nastreven. Bovendien mogen ze slechts tijdelijk zijn.30 

 

Artikel 1 § lid 1 vermeldt de beleidsdomeinen waar het treffen van bijzondere concrete 

maatregelen is aangewezen. Het betreft de sociale, economische en culturele rechten maar 

deze opsomming is niet limitatief.31 De verdragsluitende staten verbonden zich ertoe een 

doeltreffende bescherming en rechtsmiddelen te voorzien voor iedereen die op grond van 

ras, kleur of etnische cultuur gediscrimineerd wordt of dreigt gediscrimineerd te worden.  

 

Opmerkelijk is echter het feit dat uit de bewoordingen van het verdrag blijkt dat haar 

bepalingen in het bijzonder gericht zijn naar staten. Dit betekent dat de bepalingen in eerste 

instantie niet rechtstreeks zullen doorwerken. Het verdrag zal uitwerking krijgen door middel 

van de nationale uitvoeringswetten en de verdragsconforme interpretatie waartoe rechters 

van verdragsluitende staten toe verplicht zijn. 32 

   

Daarnaast voorziet het verdrag in een klachtenprocedure door de oprichting van een 

commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie waar groepen zich naartoe zouden 

kunnen wenden wanneer zij menen het slachtoffer te zijn van een verdragsschending in 

                                                
30

 Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, 2010, U.N doc. 
HR/PUB/10/3 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf  
31

 Artikel 1 ICEARD stelt : ‘or any other field of public life.’ 
32

 Artikel 2 en 3 ICEARD richten zicht telkens tot ‘states parties’ 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf
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hoofde van de staat. 33De procedure is echter slechts toegankelijk na volledige uitputting van 

de nationale rechtsmiddelen wat de bescherming minder effectief maakt. Ook voor staten 

bestaat er een mogelijkheid om andere -in gebreke blijvende- staten op hun 

verantwoordelijkheden te wijzen.34 

 

De commissie volgt de situatie ook per land op via periodieke en tweejaarlijkse landen-

rapportages die de staten haar moeten bezorgen. In de verslagen lichten de staten hun 

wettelijke, gerechtelijke of bestuurlijke maatregelen toe die ze reeds hebben genomen ter 

uitvoering van de bepalingen van het verdrag. De commissie zal op haar beurt jaarlijks 

verslag uitbrengen van haar werkzaamheden in de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties. Vaak betreft het hier voorstellen en aanbevelingen die ze richt naar de staten die 

tekortkomen in de naleving van het verdrag. 35 

 

Zo vroeg ze bijvoorbeeld in 2008 aan de Belgische staat om in de toekomst meer nadruk te 

leggen op onderwijs- en jobkansen voor Roma.36 En bracht ze recent  een rapport uit waarin 

ze zware kritiek uitte op de Italiaanse autoriteiten omwille van hun falend minderhedenbeleid, 

in het bijzonder naar de Roma toe. Zo richtte de commissie haar pijlen op de gerichte 

uitzettingen van Roma en Sinti , de feitelijke segregatie van Roma door ze in slecht 

uitgeruste kampen over te brengen zonder ze toegang te verlenen tot elementaire 

basisvoorzieningen, de kwetsbare positie van staatloze Roma die in Italië werden geboren 

en geen burgerschap kregen toegekend, en de discriminerende beperkingen op de 

arbeidsmarkt. Samenvattend riep de commissie de Italiaanse autoriteiten op om dringend 

werk te maken van een minderhedenbeleid naar internationale standaarden en strenger op 

te treden tegen gewelddadige, door racisme ingegeven misdaden. 37 

 

In het verleden heeft dit systeem, niettegenstaande haar omslachtigheid autoriteiten ertoe 

aangezet om aan haar wetgeving correcties aan te brengen die tegemoet kwamen aan de  

verzuchtingen die de commissie opwierp in het kader van dit verdrag. Op die manier heeft de 

implementatie van het verdrag reeds in grote mate bijgedragen aan de integratie van 

minderheden -waaronder Roma- in gemeenschappen. Hierbij bestaat echter steeds het 

                                                
33

 Artikel 6 ICEARD 
34

 Artikel 11 ICEARD 
35

 Artikel 9 ICEARD 
36

 Fourteenth and fifteenth periodic reports of Belgium van het COMMITTEE ON THE ELIMINATION 
OF RACIAL DISCRIMINATION, 29 February 2008, C/SR.1858 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/407/70/PDF/G0840770.pdf?OpenElement  
37

 Review of Italy van Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 5 maart 2012, 15p,  
geraadpleegd op 24 februari op 
http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/cerd-italy-20120223/cerd-italy-
20120223.pdf  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/407/70/PDF/G0840770.pdf?OpenElement
http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/cerd-italy-20120223/cerd-italy-20120223.pdf
http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/cerd-italy-20120223/cerd-italy-20120223.pdf
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gevaar dat dit integratieproces zou uitmonden in een min of meer gedwongen assimilatie. 

Vanuit deze bezorgdheid komen dan ook de eigenlijke ‘minderheidsrechten’ in beeld die dit 

gevaar zouden moeten afwentelen. Deze worden nader besproken in hoofdstuk 2 maar het 

is van belang om het verband aan te tonen met de anti-discriminatoire wetgeving. 

 

1.1.1.2 INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERLIJKE EN POLITIEKE 

RECHTEN 

 
In 19 december 1966 werden de burgerlijke en politieke rechten gedetailleerd in het 

Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten.38 Voor de problemen waarmee 

Roma te kampen hebben, springen vooral de burgerlijke rechten in het vizier. 

 

Burgerlijke rechten zijn rechten die de rechtsonderhorigen dienen te beschermen tegen 

onrechtmatig en ongeoorloofd overheidsoptreden. Ze omvatten onder meer het recht op 

leven, het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid en recht op eerbiediging van het 

privéleven en gezinsleven die van groot belang zijn voor de daadwerkelijke bescherming van 

Roma.  

 

Het betreft een rapporteringsplicht en klachtenprocedure bij een niet-jurisdictioneel orgaan. 

Een facultatief protocol voegt daar een individuele klachtenprocedure aan toe. Algemeen 

wordt aangenomen dat de meerderheid van de burgerlijke en politieke rechten -zoals 

opgenomen in dit verdrag- directe werking39 bezitten. Dit betekent dat individuele personen 

rechtstreeks een beroep kunnen op deze bepalingen voor de nationale rechter. Dit impliceert 

een verplichting in hoofde van de staten om te voorzien in een eerlijke en vrije toegang tot 

een rechtssysteem dat een effectieve bescherming kan bieden. 40 

 

Het verdrag roept dus geen tribunaal in het leven maar doet dienst via een 

rapportagesysteem waarbij de verdragsluitende staten ertoe gehouden zijn hun vorderingen 

inzake de implementatie van dit verdrag over te maken aan het Comité voor Mensenrechten, 

bestaande uit een panel van onafhankelijke mensenrechtenexperten. Het Comité zal deze 

nationale rapporten bestuderen en hun opmerkingen en aanbevelingen laten opnemen in 

hun rapport dat jaarlijks wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Daarnaast voorziet 

                                                
38

 Internationaal verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten, New York, 19 december 1966, 999 
UNTS 14668 
39

 VANDE LANOTTE. J., HAECK Y., Handboek EVRM, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p949, p 
12 
40

 VANDE LANOTTE. J., HAECK Y., Handboek EVRM, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p949, p 
3-15 
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het verdrag ook een statelijke klachtenprocedure. Een facultatief additioneel protocol voegt 

daar een individuele klachtenprocedure aan toe.41 

 

1.1.1.3 INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE, SOCIALE EN 

CULTURELE RECHTEN 

 

In 1966 werd het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten 

gesloten in de schoot van de Verenigde Naties. 42Dit verdrag is ook gebaseerd op de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

 

De zoektocht naar de dieperliggende oorzaken van mensenrechtenschendingen brengt ons 

vaak terug bij de structurele ongelijkheden tussen de verschillende groepen die nog steeds 

heersen op het terrein van de sociale, economische en culturele rechten. Het is dus van 

fundamenteel belang dat ieder op gelijke wijze toegang heeft tot sociale diensten en dezelfde 

tewerkstellingskansen aangeboden krijgt, zowel in de private als de publieke sector.43 Hier 

komt dan weer het non-discriminatiebeginsel 44in beeld dat het ondernemen van positieve 

acties mogelijk acht met het oog op de vooropgestelde substantieve gelijkheid. De positieve 

acties die betrekking hebben op deze rechten zullen hoofdzakelijk specifieke onderwijs- of 

armoedereductie programma’s omhelzen met het oog op het behalen van de 

Millenniumdoelstellingen.45 

 

 

 

                                                
41

 COGEN, M .,The comprehensive guide to international law, Brugge, Die Keure, 2008, 434p, p236-
337 
42

 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, New York, 19 december 
1966, 993 UNTS 3 
43

 Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, 2010, UN doc. 
HR/PUB/10/3 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf  
44

 Artikel 2 van het ECOSOC-verdrag stelt : ‘The States Parties to the present Covenant undertake to 
guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination 
of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status.’ 
45

 De Millenniumdoestellingen verwijzen naar een VN Verklaring van  6 september 2000, waarbij 190 
landen de zich ertoe verbonden mee te helpen aan het  verwezenlijken van acht ambitieuze 
doelstellingen. Het omhelsde een vijfjarenplan waarbij één doelstelling eruit bestond binnen deze 
tijdspanne armoede fors te reduceren. 
Resolutie A/55/L.2 (8 september 2000) ‘United Nations Millennium Declaration’ 
 
 
 
.  
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Artikel 1 van het Verdrag stelt ‘All peoples have the right of self-determination. By virtue of  

that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social 

and cultural development.’ Het verdrag stelt dus het zelf-determinatieprincipe centraal. 

Volgens datzelfde artikel zal dit principe echter geen afbreuk kunnen doen aan de 

verplichtingen die voortvloeien uit het algemeen geldend economisch stelsel. Bijgevolg kan 

men deze convenant niet omschrijven als zijnde een economisch verdrag.  De economische 

rechten worden hier duidelijk op abstracte wijze geformuleerd. Deze vage bewoordingen zijn 

te wijten aan de tijdsgeest waarin het verdrag tot stand kwam. Het onderhandelingsproces 

vond immers plaats in de gespannen sfeer ten tijde van de Koude Oorlog. Vandaag worden 

deze rechten echter gelezen als internationale verplichtingen die moeten worden uitgelegd in 

het licht van een open en vrijemarkteconomie.46 

 

Het is steeds een moeilijke zaak geweest om socio-economische rechten een directe 

werking toe te kennen gelijksoortig met de eerste generatie mensenrechten. Directe werking 

wordt immers slechts toegekend aan duidelijke en juridisch volledige verdragsbepalingen die 

de verdragspartijen een duidelijke onthoudingsplicht of een plicht om op een bepaalde wijze 

te handelen oplegt. 47Gelet op de reeds vermelde abstracte formulering van economische, 

culturele en sociale rechten werd er slechts aan enkele van deze rechten directe werking 

toegekend. 

 

Ontwikkelingslanden hebben de westerse landen vaak beschuldigd van een éénzijdige 

nadruk op de burgerlijke en politieke rechten met verwaarlozing van de socio-economische 

rechten. Daarnaast kan men het delicaat karakter van de kwestie ook toeschrijven aan de 

grote verantwoordelijkheid die welvarende staten zouden moeten opnemen wanneer men de 

rechten voor iedereen zou willen verwezenlijkt zien. 48 Het IVESCR voorziet dan ook in een 

internationale verplichting voor de rijkere staten om armere staten bijstand te bieden in het 

realiseren van deze rechten. 49 

  

Het verdrag bundelt diverse rechten waarvan het recht op onderwijs50 de grootste relevantie 

met zich meedraagt voor de Romaproblematiek. Kishore Singh, Speciale VN-rapporteur 

                                                
46

 COGEN, M .,The comprehensive guide to international law, Brugge, Die Keure, 2008, 434p, p236-
337 
47

 VANDE LANOTTE. J., HAECK Y., Handboek EVRM, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p949, p 
3-15 
48

 HEINS, J J F., Mensenrechten en minderheden, Amsterdam, VU Uitgeverij, 1994, 144p, p 26-47 
49

 Artikel 3 IVSCR 
50

 Artikel 13 IVSCR :’De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op 
onderwijs. Zij zijn van oordeel dat het onderwijs gericht dient te zijn op de volledige ontplooiing van de 
menselijke persoonlijkheid en van het besef van haar waardigheid en dat het dient bij te dragen tot de 
eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.’ 
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inzake onderwijs benadrukte dat ‘onderwijs de cyclus van systematische uitsluiting van 

Roma kan breken, maar dat Roma-kinderen vaak afgescheiden worden van niet Roma-

kinderen en school lopen in minder kwalitatieve scholen, in vergelijking met de anderen’. Het 

was naar aanleiding van de Internationale Romadag op 8 april 2012 dat hij het succes van 

enkele kleinschalige educatieprogramma’s aantoonde. Wanneer deze problematiek in de 

toekomst op grotere schaal zou begrepen worden, zou men meer autoriteiten ertoe kunnen 

overtuigen de nodige financiële en pedagogische steun te gaan investeren in projecten van 

grotere omvang. 51 

 

In tegenstelling tot de burgerlijke en politieke rechten voert dit verdrag een ‘geleidelijke 

realisatie’ 52 van de geformuleerde rechten in. Zo houdt het verdrag rekening met de 

beschikbare middelen van de individuele verdragspartijen.53 Deze categorie mensenrechten 

leggen de staten immers een reeks van positieve verplichtingen op die vaak vergaande 

budgettaire implicaties met zich meebrengen. Dit verklaart waarom de verwezenlijking van 

het gamma aan socio-economische rechten vaak aanzien wordt als een 

inspanningsverbintenis in hoofde van individuele staten, daar waar de eerste generatie 

mensenrechten eerder een resultaatverbintenis veronderstellen. 

 

Het minder strikt karakter van dit verdrag vormt dan ook de grootste belemmering in het 

vinden van instrumenten die een antwoord kunnen bieden op de Roma problematiek. De 

kern van het Romaprobleem bestaat immers in de slechte maatschappelijke situatie waarin 

ze zich nog steeds bevinden. Roma leven nog steeds in armoede, zowel in Centraal- en 

Oost-Europa als diegenen die in de jaren negentig hun geluk gingen gaan zoeken in West-

Europa ondervinden erg veel integratiemoeilijkheden. Ze zijn vaak het slachtoffer van 

racisme, discriminatie op vlak van werk, gezondheid, onderwijs en huisvesting en worden 

vaak sociaal uitgesloten.54 De rechten die hierbij in het vizier komen en die bescherming 

zouden kunnen bieden zijn hoofdzakelijk sociale, economische of culturele rechten. Gelet op 

de taal die in het IVESCR gehanteerd wordt, bezitten ze minder capaciteit om statenpartijen 
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tot positieve maatregelen te dwingen. Zij zijn er immers slechts toe gehouden alle mogelijke 

en gepaste stappen te ondernemen om de volledige verwezenlijking van de in het verdrag 

opgenomen rechten geleidelijk op progressieve wijze te bereiken. 55 

 

De moeilijke afdwingbaarheid van deze rechten is een probleemveld dat erg goed geschetst 

wordt door de golf van gedwongen uitzettingen waarmee Roma steeds mee af te rekenen 

kregen. 56   Sinds 2008 werden in verschillende landen –EU als niet-EU-  zoals Italië, 

Slovakije, Bulgarije, Servië57 en Macedonië tal van Romagezinnen uit hun huizen gezet.58 Dit 

gebeurde meestal zonder aanbod van alternatieve huisvesting. Hun huizen werden 

daaropvolgend vernietigd.  In een aantal gevallen gebeurde dit zodanig snel dat Roma 

amper nog de kans kregen om hun persoonlijke bezittingen daarbij in veiligheid te brengen.  

 

De rechten die in aanmerking komen om in deze bescherming te kunnen bieden zijn het 

recht op huisvesting en het recht op eerbiediging van het privé- , gezin- en familieleven. 

Wanneer een overheid overgaat tot een gedwongen uitzetting, is ze op grond van het recht 

op behoorlijke huisvesting ertoe verplicht om in een alternatieve huisvesting te voorzien in 

zoverre dat dit mogelijk zou zijn. 59  Maar het VN Comité voor economische, sociale en 

culturele rechten wees in haar commentaar op het artikel -waarin dit recht besloten ligt- op 

de ondeelbaarheid van mensenrechten. Zo verduidelijkte ze dat een overheid bij het 

uitvoeren van een gedwongen huiszetting ook andere rechten mogelijks zou kunnen 

geschonden hebben.60 

 

Het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, -dat vervat ligt in het 

Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten- is hier bijzonder relevant. 

Een schending van dit recht kan enkel gerechtvaardigd worden wanneer ze legitiem, 
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noodzakelijk en redelijk zou zijn en er voldoende procedurele waarborgen voorhanden zijn 

voor mensen die met een gedwongen huiszetting worden geconfronteerd.61 ‘De gedwongen 

uitzetting zal dus enkel geen schending opleveren van het recht op eerbiediging van het 

privé-, familie- en gezinsleven wanneer ze binnen de grenzen van de wet plaatsvindt, 

noodzakelijk is in een democratische samenleving en moet ze in het belang zijn van de 

nationale veiligheid, de openbare orde of het economisch welzijn van het land (bv. 

bescherming van het milieu, de bouw van een industrieterrein), voor de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden (bv. Bij instortingsgevaar) of voor de preventie van 

ordeverstoring of misdrijven, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen(zoals andermans recht op huisvesting), stelt Michèle Morel. Roma die getroffen 

worden door een gedwongen uitzetting moeten deze beslissing ook kunnen aanvechten bij 

een rechterlijke instantie en  moeten kunnen genieten van een gepaste compensatie jegens 

de overheid voor de eigendom die ze zagen verloren gaan. Uit de tekst blijkt dat ze 

ongetwijfeld het uitzonderlijk grote belang van procedurele  bescherming en eerlijke 

procesvoering binnen deze problematiek onderschrijft en verder benadrukt. 62 

 

Dit voorbeeld van de gedwongen uitzettingen toont aan dat -niettegenstaande de 

Romaproblematiek vaak een zaak van integratiemoeilijkheden blijkt te zijn die maatregelen 

vragen van sociale, economische en culturele aard- men beter een beroep doet op 

burgerlijke rechten teneinde de maatschappelijke situatie van Roma te verbeteren omdat 

deze de facto een betere bescherming kunnen bieden. Dit onderscheid vloeit voort uit de 

eigenheid van de verschillende rechten als uit de bewoordingen dan de desbetreffende 

verdragen.63 

 

Dit verdrag impliceert in se de noodzaak van het bestaan van minderheidsrechten. Het genot 

van culturele rechten kan slechts verzekerd worden aan iedereen wanneer staten de 
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culturele identiteit van minderheden wel degelijk respecteren en beschermen.64 Het is dan 

ook vanuit die veronderstelling dat het VN Comité voor Sociale, Economische en Culturele 

Rechten in 2009 een algemene commentaar uitbracht waarbij ze stelde dat het recht voor 

iedereen tot deelname aan het culturele leven ‘an obligation entails on States parties to 

recognize, respect and protect minority cultures as an essential component of the identity of 

the States themselves.’65 

 

Net zoals het IVBPR voorziet dit verdrag dus in een mechanisme dat belast is met de 

controle op de naleving van dit verdrag, namelijk het VN Comité voor Sociale, Economische 

en Culturele Rechten. Maar het feit dat dit mechanisme hier slechts een loutere 

rapportageprocedure voorstelt zorgt enigszins voor een minieme slagkracht in verhouding 

met het VN Mensenrechtencomité dat op de naleving van het IVBPR toeziet.66 Nochtans zal 

een -recent in het leven geroepen- individuele klachtenprocedure daar binnenkort 

verandering in brengen. De Algemene Vergadering van de VN nam immers op 10 december 

2008 een resolutie aan dat voorzag in een optioneel aanvullend protocol dat de procedure in 

het leven riep.67 Het protocol treedt in werking wanneer tien staten het protocol zouden 

hebben geratificeerd.68 Dat is vandaag nog niet gebeurd.69 Het aanvullend protocol zal het 

EVSCR in de toekomst meer gewicht geven. Zo zullen nationale rechters klachten omtrent 

deze rechten ernstiger nemen. De wetenschap dat er een internationale instantie zal bestaan 

die de klacht ook zal kunnen behandelen, zullen hun responsabiliseren om dergelijke 

klachten grondig te onderzoeken. Daarnaast zal het VN Comité voor de Economische, 

Sociale en culturele Rechten een rechtspraak inzake socio-economische rechten gaan 

ontwikkelen waardoor de draagwijdte van de bepalingen een stuk duidelijker zal worden.70  
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Maar beide Comités zijn er niet in geslaagd te voorzien in effectieve 

afdwingingsmechanismen, althans in de juridische zin van het woord. De belangrijkste taak 

van deze VN Comités bestaat erin om na te gaan in hoeverre de Staten vooruitgang kunnen 

boeken in de verwezenlijking van mensenrechten. De suggesties en aanbevelingen die de 

VN Comités in het kader daarvan fabriceren zijn dus niet bindend. Een individueel persoon 

die zijn rechten geschonden ziet, zal een klacht voor het bevoegde comité kunnen brengen. 

Maar datzelfde Comité is echter niet bevoegd tot het vellen van vonnissen of arresten 

waarbij staten zouden veroordeeld worden. Zij zullen zich –na onderzoek van de feiten- 

moeten beperken tot het formuleren van loutere aanbevelingen.71 

 

 

1.1.1.4 VLUCHTELINGENVERDRAG72 

 
De Conventie van Genève van 1951 (het Vluchtelingenverdrag) en het bijhorende Protocol 

van New York van 1967 werd wereldwijd aangenomen als het referentiepunt voor het 

verzekeren van een asielrecht.73 De oorsprong van het verdrag vindt men terug in Artikel 14, 

lid 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit artikel stelt expliciet: 

‘Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from prosecution.’74 

 

Het verdrag kent echter geen recht op asiel toe op het grondgebied van een verdragspartij. 

In de verdragstekst staat er immers geen enkele verplichting te lezen op grond waarvan 

staten asielzoekers daadwerkelijk asiel moeten verlenen.75 Niettemin vormt ze een belangrijk 

en bekend instrument voor het asielbeleid omdat ze het statuut van vluchtelingen definieert. 

 

Het verdrag is van belang omdat Roma die hun land omwille van de penibele situatie 

ontvluchtten, vaak een beroep doen op bepalingen van het verdrag door het inleiden van 

asielprocedures in de ontvangende staten.76 De voorbije jaren kenden de westerse staten 
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een enorme stijging van asielaanvragen die door Roma, afkomstig uit Oost-Europa werden 

ingediend.77 Tegelijkertijd kan men echter vaststellen dat procedures die door Roma werden 

ingeleid, bitter kans op slagen kregen.78 De redenen daarvoor kan men rechtsreeks afleiden 

uit de bovenstaande definitie. Bij een grondige ontleding van de definitie zijn er twee 

begrippen die van fundamenteel belang zijn voor de toepassing van het verdrag, alsook 

problematisch zijn voor Roma. 

 

I DE VLUCHTELINGENDEFINITIE 

 

Artikel 1 van het vluchtelingenverdrag stelt dat een vluchteling: 

‘Elke persoon is die, ten gevolge van gebeurtenissen welke voor 1 januari 1951 hebben 

plaatsgevonden, en uit gegronde vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het 

behoren tot een bepaalde groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij 

de nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, 

daarheen niet kan of, uit bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.’ 

 

GEGRONDE VREES 

 

Het eerste begrip dat voor problemen kan zorgen voor Roma in hun asielaanvraag is de 

‘gegronde vrees voor vervolging’. Die gegronde vrees omvat een subjectief en objectief 

element. Het subjectief element heeft betrekking op de persoonlijke vervolgingsvrees die 

aanwezig moet zijn in hoofde van de persoon die asiel aanvraagt. De asielzoeker moet de 

vrees op zichzelf kunnen betrekken en kunnen voelen. Die subjectieve vrees moet men 

vervolgens gaan beoordelen met inachtneming van de objectieve omstandigheden in het 

land waarvan de asielzoeker de nationaliteit heeft. 79Daartoe kan men rapporten van NGO’ s, 

overheden en instellingen aanwenden. Maar Roma hebben het in de procedures vaak 

moeilijk met het aannemelijk te maken dat ze persoonlijk vrezen om vervolgd te worden. Het 

personaliseren van de vrees vormt voor Roma een groot probleem daar niet alle Roma 

vervolgd worden.80 
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VERVOLGING   

 

Maar ook het begrip ‘vervolging’ brengt een aantal complicaties met zich mee. Vooreerst zal 

vervolging op zich niet volstaan. Deze moet ingegeven zijn door één van de door het verdrag 

opgesomde vervolgingsgronden namelijk omwille van hun ras, godsdienst, nationaliteit, het 

behoren tot een bepaalde groep of zijn politieke overtuiging.81 Door de ruime notie die de 

rechtspraak aan de gronden geeft en de term ‘sociale groep’ zullen de meeste gevallen van 

vervolging binnen de definitie van het verdrag vallen. 82  De vervolging hoeft ook niet 

afkomstig te zijn van een overheidsinstantie zodat etnische spanningen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen ook tot vervolging kunnen leiden. Maar ze moet wel voldoende ernstig 

zijn om te kunnen funderen welke de feiten of praktijken zijn waarvoor de betrokkene zijn 

land van herkomst heeft ontvlucht. 83 

 

Binnen de Europese context daarentegen hanteert men een vluchtelingendefinitie die te 

onderscheiden valt van diegene vermeld in het Vluchtelingenverdrag. In een nota van 4 

maart 1996 omschrijft de Europese Raad ‘vervolging’ als volgt ‘Persecution is generally the 

act of a State organ (central State or federal States, regional and local authorities) whatever 

its status in international law, or of parties or organizations controlling the State. In addition to 

cases in which persecution takes the form of the use of brute force, it may also take the form 

of administrative and/or judicial measures which either have the appearance of legality and 

are misused for the purposes of persecution, or are carried out in breach of the law.’ 84 Deze 

nota geeft het gezamelijke standpunt terzake weer van de Europese lidstaten. 
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Uit deze bewoordingen kan men afleiden dat de Europese Unie aangeeft dat enkel een 

persoon die door de staat wordt vervolgd -naar haar inziens- als vluchteling kan aangemerkt 

worden. Bijgevolg sluit ze de personen -die niet door de staat worden vervolgd- uit van de 

toepassing van het Vluchtelingenverdrag.  

 

II HET NON-REFOULEMENT PRINCIPE 

 
Eén van de belangrijkste principes in het asielrecht is het non-refoulement principe.85 Artikel 

33 van het Vluchtelingenverdrag heeft dit als volgt beschreven: ‘Geen der verdragsluitende 

staten zal, op welke wijze dan ook, een vluchteling uitzetten of teruggeleiden naar de 

grenzen van een grondgebied waar zijn leven of vrijheid zou worden bedreigd op grond van 

zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren van een sociale groep of zijn politieke 

overtuiging.‘  Elke verdragspartij moet de naleving van dit principe verzekeren.  

 

Dit beginsel maakt dan ook de link met het EVRM die zelf geen bepaling over asiel bevat. 

Artikel 3 EVRM stelt dat niemand mag onderworpen worden aan foltering, een 

mensonterende of vernederende behandeling of een straf. Uit dit artikel kan men het non-

refoulement principe afleiden. Het EVRM heeft directe werking waardoor een asielzoeker die 

dreigt verwijderd te worden naar een land waarvan hij het bewijs kan leveren dat hij het risico 

loopt op een behandeling overeenkomstig artikel 3 EVRM, zich direct kan wenden tot een 

nationale rechter die zijn verwijdering kan verhinderen. Het EVRM werd gaandeweg dus op 

zodanige wijze geïnterpreteerd via rechtspraak en rechtsleer zodat ze ook in het kader van 

asielprocedures van belang werd. Asielzoekers kunnen dus ook bij een uitlevering een 

beroep doen op het EVRM voor bescherming. 86 

 

Eén van de pijnpunten van het verdrag ligt vervat in het feit dat ze de staten -die zich bij het 

verdrag aansloten- geen verplichting oplegt om vluchtelingen toe te laten op hun 

grondgebied. Dat kan men ook afleiden uit het tweede lid van artikel 33 van het 

Vluchtelingenverdrag dat de redenen voorschrijft waarvoor een uitzondering kan worden 

gemaakt op het non-refoulement principe.87 Maar ook het feit dat verdragsluitende staten een 

eigen invulling konden geven aan de vluchtelingendefinitie heeft geleid tot een 
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verscheidenheid in toepassing. 88Diverse staten hanteerden immers verschillende criteria om 

al dan niet het vluchtelingenstatuut toe te kennen.  

 

Om dit tegen te gaan ondernam de EU enkele initiatieven om te komen tot een 

gemeenschappelijk asielbeleid. Sinds het Verdrag van Maastricht begon ze resoluties en 

aanbevelingen uit te vaardigen met als doel de asielprocedures te harmoniseren. Al bleek ze 

op die manier ook de toegang tot de procedures te beperken. De West-Europese staten, die 

geconfronteerd werden met het uiteenvallen van Ex-Joegoslavië vreesde immers een derde 

migratiegolf rekening houdende met de bestaande etnische spanningen en minderheden in 

het gebied. De opvang en integratie van asielzoekers staat immers steeds gelijk aan niet 

geringe financiële inspanningen. Naast een gemeenschappelijk asielbeleid streeft ze ook 

naar een gemeenschappelijk visumbeleid. Beide streefdoelen hebben geleid tot de fabricatie 

van enkele instrumenten en centrale kernbegrippen.89 

 

III DE KWALIFICATIERICHTLIJN 

 

Zo vaardigde ze onder meer de kwalificatierichtlijn 90  uit. De kwalificatierichtlijn voert 

minimumnormen in voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en omschrijft 

de inhoud van de verleende bescherming.  Maar ze creëert ook een asielrecht door aan de 

erkenning van een vluchteling expliciet een recht van verblijf te koppelen. Artikel 24, lid 1 

stelt ‘Zo spoedig mogelijk nadat de vluchtelingenstatus is verleend en zonder dat afbreuk 

wordt gedaan aan artikel 19, lid 3, verstrekken de lidstaten aan personen met de 

vluchtelingenstatus een verblijfstitel die ten minste drie jaar geldig is en kan worden 

verlengd, tenzij dwingende redenen van nationale veiligheid of openbare orde zich daartegen 

verzetten.’  

 

De kwalificatierichtlijn legt ook uit wanneer er sprake kan zijn van een daad van vervolging. 

Volgens artikel 9 van de kwalificatierichtlijn moet een daad van vervolging in de zin van 

artikel 1 A van het verdrag van Genève Daden van vervolging in de zin van artikel 1 A van 

het Verdrag van Genève moeten: ‘a) zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij 
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een ernstige schending vormen van de grondrechten van de mens, met name de rechten ten 

aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, lid 2, van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; b) een 

samenstel zijn van verschillende maatregelen, waaronder  mensenrechtenschendingen, die 

voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke wijze te treffen als omschreven  in punt 

a).’ 

 

IV VEILIGE LANDEN VAN HERKOMST91 

 
De voorbije jaren is er onder de westerse staten de tendens ontstaan om asielaanvragen 

eerder te gaan beoordelen op grond van de veiligheid in het land van de betrokken 

asielzoeker. Zo gaat men er meestal vanuit dat in staten waar de burgerlijke, politieke 

rechten en mensenrechten een aanvaardbaar peil hebben bereikt, er geen ‘gegronde vrees’ 

voor vervolging zal kunnen bestaan. Op deze manier draait men de facto de bewijslast om. 

Het is aan de asielzoeker om te bewijzen dat de -algemeen aangenomen- geschatte 

veiligheidssituatie van zijn land niet juist is. Dit is een miskenning van de bepaling –zoals die 

vervat ligt in het verdrag- dat stelt dat men bij het onderzoek ook de individuele 

omstandigheden mee in rekening moet nemen. 92  De bepalende factor dat men aan de 

‘algemene toestand van het land van herkomst’ toeschrijft is het gevolg van het 

Vluchtelingenverdrag dat zelf in gebreke blijft een billijke lastenspreiding door te voeren 

onder te staten. Het verdrag biedt nochtans een internationaal kader waarbinnen men 

concrete afspraken zou kunnen maken. Daarnaast kan deze praktijk ook strijdig worden 

geacht met het non-discriminatiebeginsel zoals vastgelegd in artikel 3 van het 

Vluchtelingenverdrag.   

 

Al trekken sommigen dit in twijfel door te wijzen op het weerlegbaar karakter van het 

vermoeden van niet-vervolging.  Ieder krijgt dus nog steeds de kans dit vermoeden te 

weerleggen. Niettemin kan men niet ontkennen dat een persoon die afkomstig is van een 

land die door een andere staat deze status kreeg toegedicht, zich procedureel gezien in een 

benadeelde positie bevindt.93 
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Men kan zich ook de vraag stellen welke betekenis men eigenlijk kan geven aan de term 

‘veilig’.  In stabiele regimes kan het immers voorkomen dat er geen vrees voor vervolging 

kan bestaan bij een bepaalde groep van de maatschappij terwijl dat wel het geval kan zijn 

voor een andere sociale groep. Daarnaast kan de politieke context van een land ook steeds 

veranderen. Het lijkt daarbij niet zo voor de hand liggend dat staten het ‘gunstig statuut’ van 

bevriende staten in dat geval snel zouden herzien.94 

   

Anderzijds brengt het ‘safe countries of origin’ – concept wel één groot voordeel met zich 

mee. Zo maakt ze een snelle asielprocedure mogelijk die een lange periode van onzekerheid 

kan vermijden. 95  Deze evolutie wordt door mensenrechtenorganisaties vaak als erg 

zorgwekkend beschouwd. Voorbije jaren uitten ze regelmatig hun zorgen omtrent de 

toepassing van het non-refoulement principe dat op de achtergrond dreigt te geraken door 

het gebruik van algemene vuistregels.  

 

V REFOULEMENT AKKOORDEN 

 
De zogenaamde ‘refoulement-akkoorden’ vormen een belangrijke hindernis voor Roma om 

hun beroep op de asielprocedure te doen slagen. Refoulement akkoorden zijn bilaterale 

akkoorden die West-Europese staten sloten met naburige staten om interpretatieproblemen 

omtrent het ‘first country of asylum principe’. Staten hebben immers de neiging om hun 

handen in onschuld te wassen en asielzoekers terug te sturen naar een andere staat die zij 

verantwoordelijk achten voor de behandeling van het asielverzoek. Van zodra er komt vast te 

staan dat de asielzoeker de staat -waar hij zijn eerste asielverzoek indient- niet rechtstreeks 

heeft bereikt, heeft de staat een middel in handen om de verantwoordelijkheid van zich af te 

wentelen. De bilaterale akkoorden lossen deze problemen hoofdzakelijk ook op maar 

veroorzaken een nieuw probleem. Dit soort akkoorden past men vaak quasi automatisch toe 

op asielzoekers, terwijl een asielverzoek toch betrekking heeft op een fundamenteel 

grondrecht, dat een ernstige boordeling behoeft. 96 
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Deze praktijk is uiterst relevant voor Roma die vaak afkomstig zijn uit de naburige staten met 

welke het opportuun was om dergelijke akkoorden af te sluiten. De ontwikkeling van de 

rechtstaat en de democratie en het de strategie van het Europees Nabuurschap zorgt ervoor 

dat in de meeste Balkangebieden de vrees voor vervolging in de strikte zin van het woord is 

verdwenen, waardoor de stroom asielzoekers uit deze regio zou moeten uitblijven. Nochtans 

kent de Europese Unie nog steeds een vloed aan asielaanvragen van Roma en de Sinti. Zij 

worden echter bijna in alle gevallen teruggestuurd. Deze ’terugname- en 

overnameakkoorden’ regelen de aflevering van reisdocumenten en de terugname van eigen 

onderdanen en asielzoekers, waar ze hun naam ‘visumakkoorden’ aan ontlenen. 97 Onder 

meer ECRE uitte hieromtrent haar bezorgdheid en wees op een verhoogd risico van 

refoulement bij toepassing van terugnames via terugnameakkoorden.98 Dergelijke akkoorden 

zorgen ervoor dat bij de behandeling van een asielverzoek de focus komt te liggen op 

veiligheid. De staten met wie zulke akkoorden worden gesloten, worden verondersteld ‘veilig’ 

te zijn waardoor ingediende asielverzoeken van mensen afkomstig uit één van die staten 

vaak niet meer grondig worden onderzocht. Dit druist zonder meer in tegen de geest van het 

Vluchtelingenverdrag, dat ook een individuele beoordeling garandeert. Zulke akkoorden 

stuitten vaak op felle kritiek door mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties. Bij de 

onafhankelijkheid van Kosovo in 2008 werden er allerijl akkoorden gesloten met westerse 

staten waardoor minderheden waaronder voor Roma werden teruggestuurd naar Kosovo. 

Ook België sloot in 2009 een visumakkoord met Kosovo dat vandaag nog steeds in werking 

is. Men kan zich de vraag stellen of dit niet tegenstrijdig is met de voortgangsrapporten die 

de Europese Commissie jaarlijks opstelt. Uit deze rapporten blijkt dat Kosovo nog een lange 

weg voor de boeg heeft om Roma van een adequate bescherming te voorzien. Ook Amnesty 

International bracht een rapport uit over de situatie van Roma in Kosovo waarin men 

concludeerde dat de voorwaarden voor een veilige en duurzame terugkeer nog niet waren 

vervuld. 99 

 

Een belangrijk aspect waarom de Oost-Europese staten bereid waren of zijn tot het voeren 

van lange onderhandelingen om dergelijk akkoord af te sluiten, bestaat uit het gegeven dat 

men er een soepelere visumregeling voor in de plaats kreeg.100 Deze visumakkoorden zijn 
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vandaag nog steeds relevant omdat de Europese Unie ook met landen als Servië, 

Montenegro en Macedonië zulke akkoorden in 2008 heeft gesloten.101 Deze landen komen 

allemaal in aanmerking om in de toekomst tot de Europese Unie toe te treden. Elk van deze 

staten hebben grote Roma minderheden op hun grondgebied.  Zo heeft de Europese Unie 

ondertussen zulke akkoorden102 gesloten met Servië (2008), Montenegro (2007), Macedonië 

(2007), Albanië (2007), Bosnië en Hercegovina (2007), Moldavië (2007), Oekraïne (2007)en 

Rusland (2007) in het kader van het Europees Nabuurschap.103 

 

 

VI RELEVANTIE EVRM 

 
Zoals reeds vermeld werd, bevat het EVRM geen bepaling die het recht op asiel garandeert. 

De opstellers van het verdrag beschouwden het recht op asiel niet als één van de 

mensenrechten die primair diende beschermd te worden. Maar rechtsleer en rechtspraak 

interpreteerden het EVRM na verloop van tijd op een wijze dat ze ook aan asielzoekers 

rechtsbescherming bood. 

 

Artikel 3 van het EVRM is het eerste artikel dat relevant kan zijn binnen het asielrecht. Het 

artikel houdt het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of straffen 

in. Een schending van het non-refoulement beginsel houdt dus steeds ook een schending 

van artikel 3 EVRM in. Als men de redenering verder trekt, kan men besluiten dat de 

uitzetting van een asielzoeker die een gegronde vrees heeft voor vervolging in strijd is met 

artikel 3 EVRM.104  

 

Dit is van belang omdat het EVRM het enigste juridische instrument is dat voorziet in een 

klachtenprocedure met een internationale draagwijdte bij een jurisdictioneel orgaan. De 

procedure van het EVRM kan immers leiden tot een juridisch bindende uitspraak, 

uitgesproken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een voorlegging van de 

zaak aan het Hof veronderstelt wel de voorafgaandelijke uitputting van alle nationale 

middelen en een gegrond verklaard ontvankelijkheidsonderzoek. Deze klachtenprocedure 
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reikt een asielzoeker de kans aan om de uitzettende staat onmiddellijk ter verantwoording te 

roepen.105 Op die manier kan de rechtspraak over artikel 3 van het EVRM een additioneel 

instrument zijn om de asielzoeker te beschermen. Niettegenstaande het Hof niet bevoegd is 

om op de naleving van het Vluchtelingenverdrag toe te zien, zal het non-refoulement 

beginsel vanuit een andere invalshoek de vraag beantwoorden of een staat al dan niet het 

artikel 3 EVRM naleeft.  

 

De fundamentele vraag die zich hier opwerpt is diegene naar de effectiviteit van dergelijke 

bindende beslissing. Die komt immers in vele gevallen een stuk later dan het tijdstip waarop 

de uitzetting werd uitgesproken waardoor deze laatste zich reeds kan zijn voltrokken 

voorafgaand aan de uitspraak van het Hof. Al biedt artikel 36 van het huishoudelijk reglement 

van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens een oplossing.106 Op basis van 

dit artikel kan men een staat aanbevelen de uitzetting op te schorten. Of men aan deze 

aanbeveling in de zin van een voorlopige maatregel verbindende kracht moet gaan 

toeschrijven is steeds een punt van discussie geweest. Maar gezien de meeste staten deze 

aanbevelingen tot opschorting opvolgen, vormt dit artikel ook een belangrijk basiselement in 

de bescherming van de asielzoeker. In het geval van uitzetting is dit enkel mogelijk door die 

niet te laten plaatsvinden. Voor een uitgewezen asielzoeker zal de inbreuk op artikel 3 EVRM 

meestal onherstelbaar zijn. De opvolging van een aanbeveling tot schorsing van een 

uitzettingsbevel zal in asielprocedures vaak noodzakelijk zijn om de effectieve naleving van 

het EVRM te verzekeren.  

 

Het is hierbij belangrijk voor ogen te houden dat het non-refoulement beginsel niet volledig 

gelijk kan gesteld worden met artikel 3 van het EVRM. Zo maakt niet elk risico voor 

vervolging steeds een onmenselijke behandeling uit.  Anderzijds kan het gebeuren dat een 

asielzoeker niet het statuut van vluchteling krijgt toegewezen maar waarvan zijn/haar 

uitzetting een schending van artikel 3 zou betekenen. De toepassing van artikel 3 EVRM 

reikt immers verder dan het toepassingsgebied dat het non-refoulement beginsel bestrijkt. Zo 

vermeldt artikel 3 EVRM geen oorzaken waaraan de onmenselijke behandeling aan moet 

voldoen. Het vluchtelingenverdrag daarentegen beperkt de toepassing van het non-

refoulement beginsel via een limitatieve lijst van vervolgingsgronden en de eis tot 

individualisatie. Daarnaast voorziet het verdrag ook enkele uitzonderingen op het beginsel 

die in een volgend hoofdstuk nog verder zullen worden belicht. Men kan er dus niet 
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automatisch vanuit gaan dat iemand die het risico op een behandeling overeenkomstig 

artikel 3 EVRM loopt, bescherming zal krijgen door het vluchtelingenverdrag. Omgekeerd zal 

artikel 3 van het EVRM een asielzoeker wel bescherming kunnen bieden wat haar feitelijke 

situatie betreft.  In bepaalde gevallen verzet ze zich immers tegen de uitwijzingsbeslissing 

zonder dat ze daarbij iets zal gaan veranderen aan de afloop van de asielprocedure en 

zijn/haar definitief statuut.107 

 

Artikel 8 van het EVRM is het tweede artikel dat van belang kan zijn voor de 

rechtsbescherming van asielzoekers. Deze bepaling betreft het recht op eerbiediging van het 

privé-, gezins-en familieleven, zijn huis. Een voorgenomen uitzetting kan immers het privé- , 

gezins- of familieleven van een asielzoeker ernstig verstoren. Een uitzettingsmaatregel zal in 

dit geval volgens het EVRM slechts gerechtvaardigd zijn wanneer het doel dat ze nastreeft 

het algemeen belang dient en proportioneel is ten aanzien van de inbreuk op het 

gezinsleven. 108 

 

Ook het artikel 4 van het vierde Protocol dat “collectieve uitzetting van vreemdelingen” 

verbiedt kan gevolgen genereren voor vluchtelingen. Men kan daar ook artikel 1 van het 

zevende Protocol aan toevoegen. Dit artikel biedt vreemdelingen procedurele bescherming 

tegen uitzetting. Ze bepaalt dat vreemdelingen ‘ die op regelmatige wijze op het grondgebied 

verblijven’ slechts na een rechtsgeldige beslissing na analyse van de argumenten tegen de 

uitzetting, het land mogen worden uitgezet.’ Dergelijke formulering sluit asielzoekers die niet 

voldoen aan de vluchtelingendefinitie per definitie uit. 

 

VII SOCIAAL-ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN 

 
Om een beroep op het Vluchtelingenverdrag te doen slagen, moet men het risico op 

vervolging aannemelijk kunnen maken.  Roma maken een bijzondere groep uit van de 

jaarlijkse stroom asielzoekers die de vlucht namen naar West-Europa en die de hoop 

koesteren daar een nieuw leven op te bouwen. Voor Roma is dit geen evidente zaak omdat 

ze zich vaak in een grijze zone bevinden. Zo bestaat er de perceptie dat de migratie van 

Roma eerder te wijten valt aan de sociaal economische omstandigheden waarin ze zich 

bevinden, dan dat ze een daadwerkelijke vervolging trachten te ontvluchten. Het Europees 

Agentschap voor de Fundamentele Rechten wijst in dat verband twee push factoren aan die 

Roma ertoe brengen te migreren  zijnde; armoede en racisme. Vaak krijgen ze moeilijk 
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toegang  tot onderwijs, werk, huisvesting en gezondheidszorg of worden ze gewoonweg 

open en rechtsreeks gediscrimineerd.109 Ook het Europees Comité voor Sociale Rechten 

herhaalde al meermaals haar zorgen over de naleving van het Europees Sociaal Handvest. 

Meer bepaald het recht op gezondheidszorg en huisvesting zouden volgens het Comité door 

verscheidene lidstaten een stuk ernstiger moeten genomen worden. 110 

 

Asielaanvragen die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op een toestand van sociale uitsluiting 

zullen enkel kans op slagen maken wanneer ze bijzonder ernstig zijn. Schendingen van 

socio-economische rechten zullen een moeilijkere test moeten doorstaan dan deze van 

andere rechten. In de rechtsleer spreekt men dan ook van vier ‘levels’ van rechten waarvan 

de socio-economische rechten de derde bekleden. Dit gegeven veronderstelt de hiërarchie 

van rechten dat de basis vormt voor de strengere toets die schendingen van socio-

economische rechten wordt opgelegd bij asielaanvragen. Beleidsmakers achtten socio-

economische rechten ondergeschikt aan politieke en burgerlijke rechten bijgevolg worden 

ook de inbreuken geacht ernstiger te zijn om een vervolging uit te maken.111 Algemeen zal 

men minder snel aannemen dat een socio-economisch beleid dat mensen in armoede duwt 

ook een vervolging uitmaakt, ook al vormt ze een bedreiging voor de mobiliteit op de sociale 

ladder. De ‘treshold point’ waar discriminatie ombuigt tot vervolging, zal dus hoger liggen bij 

een lagere categorie van mensenrechten. Bovendien gaat men ervan uit dat enkel een 

accumulatie van verscheidene inbreuken op deze rechten of de combinatie met een inbreuk 

op een hoger geplaatst recht aangemerkt kan worden als een daadwerkelijke vervolging. 112 

 

Daarnaast acht men het niet gangbaar om socio-economische vluchtelingen -die in hun land 

van herkomst geen toegang kregen tot basisrechten-  bescherming te bieden. Zo wijt men 

deze situatie vaak aan een samenloop van natuurlijke condities, eerder dan dat ze het 

gevolg zou zijn van een positieve daad van de regering in kwestie. Dit onderscheid werd 

door enkele NGO’s als volgt beschreven; ‘People having their home countries because of 

violations of their economic  and social rights have generally not been granted the same level 

of protection as those fleeing violations of their civil and political rights. The denial of cicil and 
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political rights is considered as a ‘violation’, while the denial of economic and social rights is 

generally viewed as an ‘injustice’. 113 

  

De eventuele nationalistische krachten, etnische verdraagzaamheid en 

mensenrechtenschendingen die vaak achter de economische condities schuilgaan worden 

hier niet in rekening genomen. Die condities waarover men het heeft bepalen nochtans in 

grote mate de leefomstandigheden waarin mensen dienen te leven. Bovendien hebben de 

maatregelen die door regering worden getroffen vaak een wazig karakter. Zo streven 

‘schijnbare’ economische of sociale maatregelen soms ook politieke of racistische 

doelstellingen na. Met kan hieruit concluderen dat in de gevallen waar burgers omwille van 

zware armoede hun land van herkomst ontvluchtten, het steeds aangewezen is om de  

economische situatie aan een dieper onderzoek te onderwerpen. Zo kan nagegaan worden 

of er sprake zou zijn van een repressief regime en of er op grote schaal mensenrechten 

(waaronder sociale, economische en culturele) worden geschonden. In dit geval zouden 

asielaanvragen die voornamelijk de armoedige situatie in het land van herkomst als oorzaak  

aangeven, een stuk aannemelijk worden gemaakt. 

 

De lage maatschappelijke status die Roma op de sociale ladder vaak innemen neemt echter 

niet weg dat ze soms ook daadwerkelijk racistisch geweld vrezen. Het klimaat in Oost-

Europa is van die aard dat Roma ook schrik hebben voor een eventuele uitspatting van 

gewelddaden die naar hen zijn gericht. Dit heeft te maken met het feit dat de lokale 

ordehandhavers van de Oost-Europese staten niet steeds naar behoren optreden wanneer 

er racistische gewelddaden tegen Roma werden gepleegd. Op die manier krijgen ze het 

gevoel dat ook de overheidsinstanties niet in staat zijn hen de nodige bescherming aan te 

bieden. Ook het feit dat Roma hoofdzakelijk worden gediscrimineerd door niet-statelijke 

partijen maakt het er niet gemakkelijker op om de situatie structureel aan te pakken. De mate 

waarin de staat hierin haar aandeel heeft is steeds een gegeven waarover weinig klaarheid 

kan geschapen worden. Het is moeilijk te bepalen wanneer een staat in gebreke blijft Roma 

te beschermen tegen geweld en racisme omdat het niet steeds duidelijk is of een staat 

onbekwaam, dan wel onwillig is om vervolging van etnische groepen te voorkomen. 

Nochtans wordt aangenomen dat wanneer leden van etnische groepen een leven lang door 

niet- statelijke partijen worden gediscrimineerd, men kan stellen dat ze vervolgd worden in de 

zin van het Vluchtelingenverdrag.114 
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VIII SOCIAAL- ECONOMISCHE UITSLUITING 

 
De problemen van de Roma spelen zich hoofdzakelijk af binnen het socio-economisch 

kader. Dit gegeven vorm de kern van het probleem. Men kan immers uit voorgaande analyse 

concluderen dat inbreuken op deze rechten heel erg moeilijk worden afgedwongen.  Ze 

veronderstellen immers een inspanningsverbintenis jegens de overheid wat erg moeilijk te 

beteugelen valt. Door de jaren heen is men alsmaar meer het belang van het bindend 

karakter van deze rechten gaan beginnen inzien. Zo ontwikkelde de Verenigde Naties enkele 

initiatieven waarmee ze haar bekommernis voor de realisatie van deze rechten 

tentoonspreidde. De VN Mensenrechtencommissie 115  benoemde zo onder meer enkele 

speciale rapporteurs belast met de respectievelijke thema’s als onderwijs, voeding en 

gezondheid.  

 

Ook organisaties en rechtsgeleerden maken alsmaar meer de link tussen armoede en 

inbreuken op dergelijke rechten. Daar waar vroeger een strikt onderscheid werd gemaakt 

tussen vervolging -wat steeds een positieve actie van de overheid impliceerde- en anderzijds 

armoede –dat eerder beschouwd werd als een oncontroleerbaar feit, begrijpt men vandaag 

de relatie tussen beide beter. Niet alle -economisch getinte- asielaanvragen worden nog 

steeds automatisch geweigerd. Er zijn gevallen binnen de rechtspraak waarin men duidelijk 

te kennen gaf dat mensen ook door sociale uitsluiting zwaar kunnen worden getroffen. Zo 

gaf de Britse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken te kennen dat vervolging  zich niet 

beperkt tot directe fysieke mishandeling maar dat het leven of vrijheden van mensen ook 

door andere mensenrechtenschendingen kunnen bedreigd worden, zoals de cumulatie van 

verschillende inbreuken gelegen in de socio-economische sfeer. De redenering die 

hierachter schuilgaat is die waarbij het negeren van verschillende rechten finaal een 

levensstandaard zal creëren waarvan de kwaliteit niet meer zal beantwoorden aan een 

menswaardig bestaan. Dit gewijzigd perspectief legt de overheid grotere verplichtingen op 

om de nakoming van sociale en economische rechten te verzekeren. Deze invalshoek is ook 

bijzonder interessant voor Roma die in hun dagdagelijkse leven vaak worden 

gediscrimineerd. Discriminatie is een term die de ‘minder ernstige vormen van geweld of 

schade’ omvat. Wanneer echter mensen worden gediscrimineerd op verschillende 

afzonderlijke domeinen en er een accumulatie van ‘minder ernstige‘ inbreuken –waaronder 

de socio-economische inbreuken worden begrepen— zal plaatsvinden, kan er toch sprake 

zijn van vervolging.  Het treshold point waar discriminatievormen ombuigen naar 

vervolgingsdaden is nog steeds een punt van discussie. De concrete invulling van dit 
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treshold point komt nog steeds de rechter toe, al rijst de vraag of het niet eerder aan de 

wetgever behoort. 116 

  

 

IX CONCLUSIE 

 
De problematiek van de Roma bracht heel wat discussie op gang over de verschillende 

elementen van het Vluchtelingenverdrag. Het onderscheid dat de verdragspartijen steeds 

gemaakt hadden, bleek niet sluitend te zijn. De golf in West-Europa aan asielaanvragen van 

Roma, deed vaak twijfels rijzen of men de bescherming  -zoals voorzien in het 

Vluchtelingenverdrag- al dan niet zou moeten toekennen. Roma hebben in hun land van 

herkomst amper toegang tot de basisvoorzieningen waardoor ze vaak heel erg moeilijk in 

hun levensonderhoud kunnen voorzien.117 Dit is het resultaat van allerhande discriminaties 

op de verscheidene domeinen. De integratiefocus die de Europese Unie in het land van 

herkomst steeds voor ogen heeft, lijkt dus nog niet aan de werkelijkheid te beantwoorden. 

Maar dat is niet het enige argument waarom Roma aanspraak zouden kunnen maken op het 

vluchtelingenstatuut. Tal van rapporten wijzen immers uit het geweld tegen de Roma alleen 

maar aan het toenemen is. Dat geldt niet zozeer in Oost-Europa, ook in het Westen nemen 

de gevoelens van haat en racisme toe.118 

 

Men kan zich echter de vraag stellen of dit onderscheid niet louter retorisch is in de plaats 

van dat ze vervat ligt in de definitie. Het onderscheid blijkt eerder uit de associaties die 

worden gemaakt dan dat er een wettelijke analyse aan vooraf zou zijn gegaan. Zo worden 

socio-economische vluchtelingen beschouwd als vrijwillige vluchtelingen die hen 

hoofdzakelijk laten leiden hebben door de ‘pull factoren’ van de staat van ontvangst, terwijl 

politieke vluchtelingen gelijkgesteld worden met gedwongen vluchtelingen aangedreven door 

de ‘push factoren’ van de staat van herkomst. Dit onderliggend onderscheid biedt 

beleidsmakers een achterdeur om hun verplichtingen die hen door het verdrag werden 

opgelegd eerder te ontwijken dan ze na te komen. De Roma vallen vaak tussen die twee 

categorieën in, daar waar deze grijze zone door beleidsmakers steeds werd genegeerd. Al 

begint vandaag  -mede door de complexe situatie waarin de Roma vaak verzeild geraakten- 
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alsmaar meer het besef te groeien dat deze polarisering niet meer te verdedigen valt en er in 

realiteit een waaier aan varianten te ontdekken valt. 119 

 

 

1.1.2 HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 

 
Het Europees Hof voor de Rechten Van de Mens heeft steeds een belangrijke rol gespeeld 

in het kader van de mensenrechtenbescherming. Dit orgaan van de Raad van Europa ziet 

toe op de implementatie van de rechten die vervat liggen in de Europese Verklaring van de 

Rechten van de Mens. 120  Tot op heden is dit het enige orgaan dat bij machte is om 

mensenrechten af te dwingen in de juridische zin van het woord. Het hof heeft dus de 

capaciteiten om op het niveau van de individuele mensenrechten de bescherming van Roma 

te verbeteren. Afgaande op de ontwikkelingen die zich reeds door haar toedoen hebben 

voorgedaan, kan men er geen twijfel over laten bestaan dat het Hof de kwetsbare positie van 

Roma  is beginnen inzien. Daarenboven blijkt uit haar laatste arresten dat er een tendens is 

gaan ontstaan de appreciatiemarge van staten op het domein van de mensenrechten 

alsmaar meer te gaan beperken.121 Daarnaast heeft het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens ook heel wat bepalingen uit het EVRM een horizontale werking toegekend.122 Deze 

zogenaamde indirecte derdenwerking heeft tot gevolg dat de staat kan worden aangeklaagd 

wanneer een particulier een dergelijk recht zou hebben geschonden. Men moet hiervoor wel 

kunnen aantonen dat de staat in gebreke is gebleven de nodige maatregelen te treffen om 

de naleving van het recht ook in onderlinge verhoudingen te verzekeren. Dit gegeven speelt 

uitermate in het voordeel van Roma, die vaak het slachtoffer zijn van racistisch geweld en 

discriminaties door de lokale bevolking. De Straatsburgse rechtspraak verschaft hen dus een 

extra instrument om hun rechten te laten gelden. 

 

 

                                                
119

   FOSTER, M., International Refugee law and Socio-economic Rights: refuge from deprivation, 
New York, Cambridge University Press, 2007, 387p, p 5-6 
120

  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Rome, 1 november 1950 

 
121

 HENRARD K., The interrelationship between Individual Human Rights and the Rights to Self-
Determination and It’s Importance for the Adequate Protection of Linguistic Minorities, The Global 
Review of Ethnopolitics 2001, p41-61 
122

 VANDE LANOTTE. J., HAECK Y., Handboek EVRM, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p949, p 
12-13 



 
40 

1.1.2.1 EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE 

MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN123 

 
De Raad van Europa construeerde met de Europese Verdrag van de Rechten van de Mens 

een bijzonder instrument ter bescherming van de mensenrechten. Ze is gegrondvest op de 

algemene mensenrechtenprincipes, democratie en de rechtsstaat. Het EVRM wordt 

afgedwongen door middel van het mechanisme dat vervat ligt in artikel 34 van het EVRM. Dit 

artikel biedt mensen die zich in hun rechten geschaad achten na uitputting van alle nationale 

rechtsmiddelen de mogelijkheid hun zaak aan het Hof voor te leggen. De voorbije jaren 

trokken heel wat Roma uit Centraal en Oost-Europese landen naar het Europees Hof om 

hun zaak te verdedigen.  

 

Vooral in de jaren negentig kende het aantal hangende procedures van Roma een 

spectaculaire stijging. Dit viel grotendeels te verklaren door de tijdsgeest. De Roma-

zigeuners leefden een aantal decennia geleden hoofdzakelijk in de voormalige 

communistische landen De transitie van de staatseconomieën van die Oost-Europese staten 

naar markteconomieën bracht dramatische gevolgen met zich mee voor de Roma-zigeuners. 

De laaggeschoolde jobs in de landbouw en in de productie die de staat verschafte en 

traditioneel werden ingevuld door de Roma kenden een terugval na de val van het 

communisme. Het gevolg daarvan was de ontplooiing van een langdurige structurele 

werkloosheid in de Balkan. Dit veroorzaakte een Roma-migratiestroom naar het westen om 

daar de traditionele en meestal seizoengebonden jobs te gaan aannemen. Er bestaan 

statistieken waaruit blijkt dat de Roma-bevolking het meest heeft geleden onder die 

economische transitie, en de zware dramatische gevolgen van de hoge werkloosheidsgraad 

zoals armoede en slechte huisvesting moesten ondergaan. 124  Naast deze extreme 

levensomstandigheden van Roma en de onbekwaamheid van nationale regeringen deze te 

verbeteren, werden Romarechten ook een strijdpunt in het streven naar internationale justitie 

omdat minderheidsrechten tout court in het vizier kwamen van mensenrechtenspecialisten. 

Maar ook heel wat internationale organisaties –die zich reeds geruime tijd bewust waren van 

de problematische situatie in Centraal- en Oost Europa- slaagden er niet in om het item tot 

het Europese platform te tillen en de problematiek enkele structurele oplossingen aan te 

reiken.  
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Dit alles zetten Roma ertoe aan om de bescherming  -die door hun nationale instanties 

onvoldoende kon worden gegarandeerd- nu via procesvoering voor het Europese Hof  op te 

eisen. Op die manier werd het Europees Hof gedwongen om zich verder in de Roma kwestie 

te gaan interesseren. Dit proces resulteerde in enkele gunstige arresten voor Roma met 

betrekking tot verschillende rechten. Deze zijn ook relevant voor minderheden in het 

algemeen. Het EVRM bevat geen afzonderlijk artikel ter bescherming van minderheden, 

waardoor leden van minderheden het niet gemakkelijk hebben met het formuleren van een 

klacht die betrekking zou hebben op hun status als dusdanig. Niettemin heeft het Hof in grote 

mate kunnen bijdragen aan de optimalisatie van de levensomstandigheden van Roma en 

minderheden. In haar arresten benadrukte ze het belang van artikel 1 van het EVRM dat de 

lidstaten (van de Raad van Europa) verplicht om ieder die zich op hen grondgebied bevindt 

de gelijke toegang tot de rechten (van het EVRM) te garanderen. Door de artikelen van het 

EVRM inventief en doelmatig te gaan interpreteren heeft men toch enkele standaarden 

kunnen creëren waaraan de mensenrechten van Roma dienen te voldoen. De artikelen die 

vanuit deze optiek het meest in het oog springen en die het meest relevant worden geacht 

voor de Romaproblematiek, worden hieronder toegelicht. 

 

1.1.2.1.1 VERBOD VAN FOLTERING125 

 
Als eerste boog het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich over enkele 

preliminaire zaken, namelijk het gelijkheidsprincipe en de bescherming van de fysieke 

integriteit. Deze rechten vormen de basis waarop men culturele rechten – ook naar 

minderheden toe- verder kan gaan uitbouwen. Het recht op leven en het verbod op tortuur en 

onmenselijke of onterende behandeling of straf is ongetwijfeld de belangrijkste conditie voor 

het genot van alle fundamentele rechten en vrijheden te verzekeren. Er bestaan talrijke 

gevallen waar Roma mishandeld door de politie, waarvan sommigen zelfs met de dood tot 

gevolg. Daarnaast werden ze vaak ook het slachtoffer van racistisch geweld van gewone 

burgers. Dit vormt steeds een moeilijke oefening die de essentie uitmaakt van de 

probleemstelling die de situatie van Roma opwerpen. Rechters die geconfronteerd worden 

met klachten die zich binnen de private sfeer situeren zullen dus moeten nagaan in welke 

mate er in casu op de overheid een positieve verplichting rustte om deze voorvallen te 

verhinderen. De discussie over de reikwijdte van de horizontale werking van mensenrechten 

zal hier telkens opnieuw gevoerd worden. 126 
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Met moet hierbij wel de bedenking maken dat de aard van de oneerlijke behandeling die 

Roma vaak hebben ondergaan het hen bijzonder moeilijk maakt om steeds toegang te 

krijgen tot het Europees Hof. Vele zaken worden immers ‘manifest ongegrond’ bevonden en 

geweigerd omdat deze niet voldoende ernstig zouden zijn om het niveau van een schending 

van artikel 3 EVRM te bereiken. Meestal zijn de feiten immers vaag en onduidelijk. 

Bovendien worden ze vaak onvoldoende bewezen waardoor het Europees Hof zich 

zeldzaam geroepen voelt om het standpunt van de lokale autoriteiten – die beter geplaatst 

zijn om de feiten grondig te onderzoeken- te verlaten en de zaak aan een nieuw onderzoek 

te onderwerpen. Wanneer ze dit toch zou doen, zou ze afwijken van haar eigen jurisdictie die 

stelt dat ze enkel over deze bevoegdheid zou beschikken bij onenigheid in de nationale 

rechtbank of wanneer er sprake zou zijn van verwondingen die onder politiebewaking 

zouden zijn aangebracht.127 

  

Toch werden in dit licht heel wat arresten geveld –voornamelijk tegen Bulgarije- die 

politiegeweld ten aanzien van Roma als voorwerp hadden. Twee arresten springen hierbij in 

het oog. In de zaak Anguelova v. Bulgarije128 besloot het Hof dat meerdere overtredingen 

van mensenrechten de dood van haar zoon hadden veroorzaakt. Het Hof stelde een inbreuk 

vast op artikel 2 EVRM 129  omdat de betrokkene stierf onder arrestatie van de politie - 

niettegenstaande hij daarvoor perfect gezond bleek te zijn - en de staat daarvoor geen 

plausibele verklaring had. Daarnaast zou het onderzoek naar het verdachte overlijden 

volgens het Europees Hof bezwaarlijk objectief en transparant kunnen worden genoemd. 

Daarnaast stelde het Europees Hof ook een inbreuk vast op artikel 3 van het EVRM omdat 

de verwondingen van de overledene bijzonder ernstig werden bevonden. Als laatste hekelde 

het Europees Hof ook dat de arrestatie niet bekend was gemaakt en besloot hierop ook tot 

een schending van artikel 5 EVRM.130  In deze zaak blijkt dat het Hof zich bewust werd van 
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de kwetsbare positie van Roma. Ze wijzigde in deze dus haar koers.131  Ze nam duidelijk een 

striktere houding aan ten opzichte van de handelingen -of het gebrek eraan- die door de 

nationale autoriteiten werden gesteld. 

 

Het tweede vermeldenswaardig arrest is dat van Nachova v. Bulgaria132 waarbij de politie 

buitensporig geweld had aangewend om twee mannen van Romaorigine te kunnen  

arresteren. In casu hadden de politieofficieren het vuur geopend terwijl de wegvluchtende 

mannen -die het leven lieten in dit vuurgevecht- ongewapend bleken te zijn en bovendien 

gezocht werden voor een niet gewelddadig feit. De politieagenten wilden hier gerechtigheid 

brengen door de mannen achterna te gaan. Het doel was alvast legitiem, maar de middelen 

die ze daarvoor aangewend hadden konden amper de proportionaliteitstoets doorstaan. Het 

Hof besloot ook hier tot een inbreuk van artikel 2 van het EVRM en voegde daaraan toe dat 

men mensenlevens niet zomaar in gevaar mag brengen voor een legitiem doel. 

  

Opmerkelijk genoeg wierp het Hof ook de schending van artikel 2 van het EVRM op in 

combinatie met artikel 14 van het EVRM133 opdat de autoriteiten er niet in geslaagd waren 

een onderzoek te voeren naar de racistische motieven die mogelijks aan de grondslag lagen 

van de dood van de twee mannen. Het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de twee 

Roma mannen concludeerde dat de desbetreffende politieagent gehandeld had in 

overeenstemming met de reglementen van de militaire politie en dat de zaak mocht gesloten 

worden. De klagers hekelden in hun neergelegde klacht dit gebrekkig onderzoek en in het 

bijzonder de afwezigheid van onderzoek naar mogelijke discriminatie, de algemene situatie 

en het feit dat dit niet de eerste zaak was tegen Bulgarije waarin sprake zou zijn van extreem 

politiegeweld tegen de Roma bevolking. Het Hof volgde de klagers in hun grieven en 

veroordeelde Bulgarije in deze zaak wegens het gebrek aan een effectief onderzoek. Voor 

het eerst keerde het Hof de bewijslast inzake de aanwezigheid van racistische 

                                                                                                                                                   
overeenkomstig lid 1.c van dit artikel, moet onverwijld voor een rechter worden geleid of voor een 
andere magistraat die door de wet bevoegd verklaard is rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het 
recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor 
de verschijning van de betrokkene ter terechtzitting. 4. Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn 
vrijheid is ontnomen, heeft het recht voorziening te vragen bij het gerecht opdat deze spoedig beslist 
over de rechtmatigheid van zijn detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de detentie 
onrechtmatig is. 5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in strijd 
met de bepalingen van dit artikel, heeft recht of schadeloosstelling.’ 
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beweegredenen die achter het politiegeweld zouden schuilgaan om en legde deze bij de 

Bulgaarse regering. In casu had de Bulgaarse regering immers geen effectief onderzoek 

gevoerd naar de eventuele racistische beweegredenen van de beschuldigden. Al moet erop 

gewezen worden dat ze de schending van artikel 2 van het EVRM slechts bewezen acht in 

haar procedurele aard. Het Hof acht dus niet bewezen dat de dood van de twee mannen het 

gevolg was geweest van etnisch geweld. Er werd dus een onderscheid gemaakt tussen een 

inhoudelijke scheiding van artikel 14 van het EVRM en een procedurele schending. Enkel de 

procedurele schending – namelijk de nalatigheid om het verband tussen het beweerde 

racisme en de dood van de twee Roma mannen nader te onderzoeken- gaf aanleiding tot 

een schending van artikel 14 van het EVRM in combinatie met artikel 2 van het EVRM. 134 

  

Het was het eerste arrest in de geschiedenis waarbij het Europees Hof concludeerde dat 

racistische motieven aan de basis kunnen liggen van geweld en misdaden. Voor het eerst 

werd er dus een schending van artikel 2 vastgesteld in combinatie met artikel 14, met andere 

woorden personen die behoorden tot een kwetsbare minderheid, zoals de Roma die vaak 

het slachtoffer werden van geweld, soms met de dood als gevolg, konden dit nu voor het 

eerst in verband brengen met hun origine of ras terwijl dit voorheen niet mogelijk was 

geweest.  In die zin betekent het arrest een belangrijke vooruitgang. Het blijft echter nog 

steeds moeilijk om -zelfs een procedurele- schending van artikel 14 van het EVRM aan te 

tonen, zo bleek uit meerdere arresten. Ook het accessoir karakter van het artikel zorgt ervoor 

dat het Hof het niet steeds zal gaan onderzoeken wanneer er reeds een schending van een 

ander artikel werd gevonden. Ook na dit arrest is het nog steeds niet duidelijk wanneer men 

moet overgaan tot een onderzoek van een mogelijke schending van artikel 14 van het 

EVRM.135 Maar kan hier opteren voor de Europese standaard dat de bewijslast omdraait 

zodra het een prima facie-zaak van discriminatie blijkt te zijn. In dat geval rust er op de 

overheid ook een positieve verplichting om de zaak in het licht daarvan nader te gaan 

onderzoeken, aldus het Europees Hof. Dit arrest weerspiegelde de bewustwording van Hof 

over het excessieve politiegeweld dat vaak tegen Roma wordt aangewend. 

  

Een week later na Nachova v. Bulgarije velde het Hof opnieuw een ophefmakend arrest. In 

de zaak Moldovan and Others v. Romania136 haalde de Romagemeenschap de woede op de 

hals van de Roemeense bevolking. De aanleiding zou een ruzie zijn geweest waarin drie 

Roma mannen betrokken waren en die de dood van een niet-Roma man tot gevolg zou 

hebben gehad. Die woede resulteerde in het uitdrijven van de Roma terwijl hun huizen 
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werden afgebroken en verbrand.  Eén Roma zou in de brand zijn achtergebleven terwijl de 

twee anderen dood werden geslagen. Deze feiten vonden plaats in aanwezigheid van de 

politie die op dat moment niets ondernam om een einde te stellen aan het geweld. De 

weggedreven Roma dienden een klacht in bij het openbaar ministerie. Die klacht had ook 

betrekking op het feit dat de staat in gebreke was gebleven om de Roma na het voorval van 

passende hulp te voorzien. Zeven jaar later werden vier verdachten veroordeeld, waarvan er 

twee niet veel later in vrijheid werden gesteld wegens een beslissing tot gratie. Het Europese 

Hof besloot in casu tot meerdere mensenrechtenschendingen. Het Hof besloot dat Roma het 

voorwerp waren geweest van een onmenselijke behandeling omdat zij na de feiten in 

barslechte omstandigheden hadden moeten verder leven en dit nog jarenlang bleef 

voortduren. In de behandeling van de zaak benadrukte het Hof de positieve verplichting die 

op nationale overheidsinstanties rust om ervoor te zorgen dat mensen niet zomaar kunnen 

onderworpen worden aan een onmenselijke behandeling door private particulieren.137 Maar 

het feit dat etnisch geweld aan de grondslag lag van de slechte levensomstandigheden van 

Roma leverde ook schendingen van de artikelen 14, 6 en 8 op van het EVRM. 138  De 

schokkende feiten die in dit arrest aan het licht kwamen weerspiegelen de perceptie dat 

Roma vaak weerloos blijken te zijn tegen de verschillende en vijandige behandeling die ze 

van de politie krijgen.  

 

Aan de hand van deze arresten kan men zien dat het Hof ondertussen een pleitbezorger is 

geworden voor een verhoogde waakzaamheid naar politiegeweld ten opzichte van Roma. Dit 

zou ertoe moeten leiden dat Roma op termijn optimaal in hun rechten zouden worden 

beschermd. 
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1.1.2.1.2 VERBOD VAN DISCRIMINATIE139 

 
Het non-discriminatie beginsel is het tweede fundamentele concept dat de voorbije jaren een 

enorme evolutie onderging. Die evolutie bestond hoofdzakelijk uit de gedachte dat men ook 

onrechtstreeks kon gediscrimineerd worden. Wanneer men verschillende groepen van 

mensen gelijk gaat behandelen zonder daarbij rekening te houden met hun onderlinge 

verschillen, roept men ook ongelijkheden in het leven. In het licht van minderheden versus 

meerderheid is dit een belangrijk gegeven. Als men dus tot een substantieve gelijkheid wil 

komen moet men erkennen dat er ook indirect kan worden gediscrimineerd. Om indirecte 

discriminatie te vermijden moet de overheid bijkomende positieve maatregelen nemen. 

Alleen op die manier kan men voor ieder het volledig genot van alle socio-economische en 

culturele rechten verzekeren. 140Ook hier komt telkens dezelfde vraag aan bod. Zo moet het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens telkens beoordelen of de betrokkken staat aan 

haar verplichting heeft voldaan. Men kan zich dus de vraag stellen wanneer men kan 

besluiten dat er voldoende voorzorgen zijn genomen om gelijke rechten voor iedereen te 

verzekeren, zowel in relatie tot de overheid als in private verhoudingen. 

  

De koerswijziging van het Hof naar een ‘substantieve gelijkheid’ –die opgeworpen werd als 

de tegenhanger van de formele gelijkheid- werd alsmaar meer zichtbaar in haar 

rechtsspraak. Ondertussen aanvaardde het Hof meerdere klachten die in de sfeer hingen 

van indirecte discriminatie.  

 

Een belangrijk arrest in dit verband is D.H and Others v. The Czech Republic141 waarin  het 

onderwijssysteem van Tsjechië in vraag werd gesteld. Het Hof concludeerde in deze zaak 

dat de Roma kinderen uit de regio Ostrava in hun recht op onderwijs werden geschonden. 

Zo bleek uit de statistieken dat Roma kinderen vaker werden geplaatst in ‘speciale’ scholen, 

ondanks hun normale intellectuele capaciteiten. De ‘speciale’ scholen waar Roma 

systematisch naartoe werden verwezen zijn bestemd voor achtergestelde kinderen en 

voorzien daartoe in aangepaste programma’s. De reden voor deze discrepantie lag deels 

aan de slechte communicatie naar de ouders toe, het testsysteem en de cultuur van sociale 

achterstelling maar ook aan de keuze van de ouders om hun kinderen naar zulke scholen te 
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sturen omdat de meeste Roma kinderen daar school liepen. Concreet werd de beslissing tot 

plaatsing in een speciale school immers steeds voorafgaan door een psychologische test. 

Daarnaast moesten ook de ouders met deze beslissing instemmen. De verzoekers verweten 

de overheid geen inspanningen te hebben geleverd om die ongelijkheid tegen te gaan. Wel 

integendeel zou ze er indirect toe hebben bijgedragen wegens haar wetgeving omtrent dit 

onderwijssysteem.  

  

Het Hof benadrukte in haar arrest de kwetsbare positie van Roma en de bijzondere aandacht 

die ze verdienen. In haar oordeel steunt ze zich op twee argumenten waarna ze besloot tot 

een schending van artikel 2 van het eerste protocol van het EVRM142 in combinatie met 

artikel 14 van het EVRM. Vooreerst meent het Hof dat het ‘op het eerste zicht neutrale’ 

testsysteem een disproportioneel effect op Roma kinderen had en er daardoor een vorm van 

indirecte discriminatie werd gegenereerd. Zo besluit ze dat de bovenvermelde 

psychologische test geen rekening houdt met de specifieke socio-economische kenmerken 

van de Romagemeenschap  waardoor Roma juist omwille van een gelijke behandeling, ‘de 

facto’ worden gediscrimineerd. Het non-discriminatiebeginsel werd in deze zaak heel erg 

ruim geïnterpreteerd. Men vroeg zich in deze zaak niet af of het systeem van speciale 

scholen in se onverenigbaar is met het EVRM maar ze wilde nagaan of die verschillende 

behandeling wel gerechtvaardigd kon worden, rekening houdende met de grote verschillen 

die kinderen uit Romagezinnen kenmerken. De afwezigheid van een positieve actie vanwege 

de overheid om de feitelijke ongelijkheid weg te werken leverde de schending op van artikel 

2 eerste protocol EVRM in combinatie met artikel 14 EVRM.  Ten tweede stelt het Hof dat 

ook de toestemming van de ouders de feiten niet kon rechtvaardigen omdat zij niet over 

voldoende informatie beschikten om met kennis van zaken te beslissen.143 

  

Het arrest vormde de ontknoping in een lang proces van het vergaren van bewijs- en 

statistisch materiaal om de discriminatie van Roma met betrekking tot de toegang tot het 

onderwijs aan te klagen. Dit arrest was het voorbeeld van de manier waarop een schijnbaar 

neutraal onderwijssysteem in werkelijkheid de segregatie in de hand kan werken. Het Hof zet 

hier een belangrijke stap vooruit omdat ze voor de eerste maal erkent dat indirecte 

discriminatie op grond van ras ook het artikel 14 van het EVRM kan schenden, zelfs wanneer 

de overheid niet de intentie had te discrimineren. Dit arrest was een mijlpaal in de Roma 
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rechtspraak omdat het Hof duidelijk stelde dat feitelijke segregatie overeenkomstig het 

EVRM  niet kan worden toegestaan.144 

  

In een ander belangrijk arrest was Angelova en Iliev v. Bulgarije145 waarbij een man van 

Roma op brute wijze was aangevallen door een aantal tieners. De man overleed de 

volgende dag aan zijn verwondingen. Uit de verklaringen van de tieners bleek duidelijk dat 

deze gehandeld hadden uit racistische overwegingen. Deze feiten dateerden uit 1996 maar 

in 2001 werd het onderzoek nog steeds niet klaar bevonden om gepleit te worden. In 2005 

verwerpt het openbaar ministerie daar bovenop de aanklachten tegen zes van de zeven 

daders omwille van verjaring. De klagers voerden voor het Hof de schending van artikel 2 

van het EVRM, maar ook die van artikel 14 van het EVRM aan. Naar hun inzien had de 

overheid discriminerend opgetreden door het feit dat ze de aanvallen -die de 

Romagemeenschap systematisch te beurt vielen- niet ernstig onderzocht omwille van hun 

Roma origine. Het Hof herhaalde dat een spoedig optreden van de overheid enorm 

belangrijk is om het vertrouwen in de rechtstaat te vrijwaren. Het Hof onderschreef dit 

principe in talrijke voorafgaande gevallen van excessief politiegeweld. Eveneens zou dit 

principe van toepassing moeten zijn in zaken waar de politie niet aan de basis ligt van de 

geweldpleging. Aanvankelijk was de overheid snel geweest in het identificeren en 

aanhouden van de daders, het stellen van onderzoeksdaden en het afnemen van 

verklaringen. Vervolgens begon de zaak  steeds meer aan te slepen zonder dat er veel 

vooruitgang werd geboekt. Als gevolg daarvan trad de verjaring in. Op grond van die 

verjaring besloot het Hof tot een schending van artikel 2 § 1 van het EVRM omdat er geen 

spoedig, effectief en onpartijdig onderzoek werd gevoerd dat zou moeten geleid hebben tot 

een eerlijke procesvoering waar de verantwoordelijken aansprakelijk zouden kunnen gesteld 

worden. Maar het Hof achtte ook artikel 14 van het EVRM geschonden. Zo bevestigt ze de 

bijkomende zorgvuldigheidsplicht in hoofde van de overheid om na te gaan in welke mate er 

racistische vooroordelen aan de basis lagen van de gewelddaden. Omdat de overheid daar 

in haar onderzoek geen rekening mee had gehouden, terwijl het Hof stelt dat dit in casu wel 

het geval was geweest, werden de klagers dus verschillend behandeld. Dat 

ongerechtvaardigd verschil in behandeling vormde voor het Hof dan ook de basis voor haar 

besluit waarbij ze artikel 14 als geschonden achtte.146 
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Samenvattend kan men stellen dat het Hof de functie van het non-discriminatiebeginsel 

herdefinieerde via procedurele gronden. In Nachova en Angelova en Iliev v. Bulgarije las 

men tussen de lijnen van artikel 14 EVRM de impliciete verplichting om bij criminele 

misdaden een onderzoek te voeren naar eventuele racistische motieven, wanneer de 

slachtoffers deel uitmaakten van een benadeelde minderheidsgroep. In D.H and Others v. 

The Czech Republic wierp men een diepgaandere blik op de verscheidene 

omgevingsruimten waarin gemakkelijk gediscrimineerd wordt. Men zag in dat discriminatie 

ook het resultaat kon zijn van het voeren van een ‘neutraal beleid’. De procedurele kijk op 

artikel 14 EVRM en de tendens om het beginsel ruimer te gaan interpreteren verhoogt 

aanzienlijk de capaciteit van het non-discriminatie beginsel om tussen te komen in gevallen 

van indirecte discriminatie.147 

  

De ontwikkelingen met betrekking tot het non-discriminatiebeginsel zijn dus van groots 

belang geweest voor de Roma, net zoals voor minderheden in het algemeen. Door die 

ontwikkelingen heeft het Hof de verschillende vormen van raciale en etnische discriminatie in 

kaart kunnen brengen waar Roma dagelijks mee geconfronteerd worden en heeft ze haar 

bijdrage kunnen leveren aan de erkenning en de publiekmaking daarvan. Het Hof kreeg 

gaandeweg een dieper inzicht in de problematiek waardoor ze de klachten  een stuk 

ernstiger kon gaan nemen. Zo kan ze, rekening houdende met de situatie zoals die reeds 

gekend is,  bepaalde gevallen van politiegeweld ten opzichte van Roma met recht en reden 

sneller klasseren als een mogelijke onmenselijke behandeling overeenkomstig artikel 3 

EVRM. 

 

1.1.2.1.3 RECHT OP EERBIEDIGING VAN PRIVÉLEVEN, FAMILIE- EN 

GEZINSLEVEN 148 

 
Roma worden geklasseerd onder de algemene term van woonwagenbewoners.  Die term 

refereert naar trekkende bevolkingsgroepen, diegenen er traditioneel een nomadische 

levensstijl op na houden of die groepen waarvan het verwijzen hiernaar constitutief is voor 

hun culturele identiteit, niettegenstaande hun werkelijke huisvesting. Vandaag is  –mede 

door een beleid van gedwongen sedentarisatie- de groep van de rondreizende Roma eerder 
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beperkt maar door hun culturele identiteit en tradities zijn ze nog steeds erg verbonden met 

een nomadisch leven.149 

    

Een bijzonder kenmerk van de Roma bestaat eruit dat dat ze een niet-territoriale minderheid 

vormen wegens hun territoriale dynamiek en het feit dat ze territoriaal verspreid zijn. Dit 

betekent dat ze niet verbonden zijn met een welbepaald territorium. Ondanks het feit dat de 

meerderheid zich ondertussen reeds gesetteld heeft, dragen zij nog steeds enkele gevolgen 

van hun voormalige levensstijl. Hun culturele identiteit bestaat dan ook uit de negatie van 

een band met een bepaald territorium of een staat, wat het resultaat is van een lange 

nomadische geschiedenis. Waar ze zich ook bevinden, de juridische of culturele identiteit 

van Roma zal steeds verwijzen naar die van een minderheidspositie.150 Hun rechtspositie zal 

steeds moeilijk te bepalen zijn omdat Roma door die nomadische levensstijl vaak ook 

staatloos zullen zijn en bij gebrek aan een juridische of culturele band met een bepaald land 

minder snel kunnen rekenen op de bescherming van een staat. Maar zelfs wanneer ze de 

nationaliteit hebben van een welbepaald land, zullen ze vaak een slechtere rechtspositie 

hebben omdat de toepassing van heel wat rechten gekoppeld is aan een residentie. Gezien 

Roma vaak nog steeds in woonwagens of tentenkampen leven, is dit laatste punt voor hen 

vaak problematisch. Maar er rijzen ook problemen zoals het gebrek aan 

woonwagenterreinen, het illegaal stationeren van woonwagens met dreiging van boetes, het 

niet verlenen van vergunningen (om op een stuk grond een caravan te plaatsen) en 

uitdrijving waardoor men weer een zwervend bestaan moet gaan leiden. Zo komen ze 

terecht in barslechte woonomstandigheden en hebben ze geen elektriciteit en water. Heel 

wat Roma gezinnen leven om die reden – al dan niet gedwongen- in huizen. Om deze 

redenen vergt hun bescherming een bijzondere benadering met specifieke aandacht voor 

hun culturele identiteit.151 

 

Een belangrijk instrument om deze precaire woonsituatie tegen te gaan vond men in het 

EVRM met het artikel 8 dat bescherming kon bieden aan een nomadische levenswijze.152 
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Het was in G. & E. v. Norway153 dat de commissie zich voor het eerst uitsprak dat een 

minderheidsgroep - in casu de Sami in Noorwegen - een beroep kan doen op artikel 8 EVRM 

om de bescherming van haar bijzondere levensstijl te garanderen. Die bijzondere levensstijl 

heeft dan ook betrekking op haar ‘privéleven’,  haar ‘gezinsleven’ of haar ‘huis’. Vervolgens 

werd in verscheidene arresten de relevantie van dit nieuwe inzicht voor de Roma 

aangetoond en afgebakend.  

 

Twee arresten vormden in dit verband een doorbraak voor de culturele levenswijze van de 

Roma.  De zaak Buckley v. UK154 was tevens de eerste zaak waarbij een klacht van een 

Roma door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens werd doorverwezen naar 

het Europees Hof. De klaagster was een vrouw van Roma origine die er steeds een 

traditionele nomadische levenswijze had op na gehouden tot ze zich op een bepaald 

moment permanent wou vestigen. In de overtuiging dat ze haar kinderen slechts een goede 

opvoeding en educatie kon bieden in een stabiele omgeving stationeerde ze haar drie 

woonwagens -waarin ze steeds met haar kinderen en moeder had geleefd- op haar eigen 

stuk grond. De overheid weigerde haar echter een definitieve vergunning te verlenen en 

beval haar de woonwagens te verplaatsen. De klaagster achtte zich in haar recht op 

eerbiediging van het privé- en gezinsleven geschonden. Daarnaast argumenteerde ze ook 

een schending van artikel 14 EVRM omdat de regelgeving inzake ruimtelijke ordening haar 

traditionele levensstijl niet toeliet. Het Hof besluit in casu dat er zich geen schendingen van 

het EVRM voordeden omdat de inmenging gerechtvaardigd was.155 

  

Het arrest was wel van belang omdat het Hof de Europese Commissie voor de Rechten van 

de Mens volgde in haar stelling dat de maatregelen tegen Mevrouw Buckley v. UK indruisten 

tegen het recht op een woning. Het Hof sprak zich evenwel niet uit over het recht op het 

privé- en gezinsleven. In die zin volgde ze de commissie niet om  - zoals voor het eerst ter 

sprake gebracht in G. & E. v. Norway -  het concept van een recht op een traditionele 

levensstijl te onderschrijven. Ook besteedde ze geen aandacht aan de bijzondere kwetsbare 

positie van de Roma minderheid.156 
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Daarentegen vormden de afwijkende meningen van enkele rechters en het verslag van de 

commissie (als orgaan van het Hof) uiterst interessante en invloedrijke documenten die de 

positie van de Roma danig verstevigden. Zo stelde de Europese Commissie voor de 

Rechten van de Mens wel dat een traditionele levenswijze deel uitmaakt van het privé- en 

gezinsleven en dus artikel 8 van het EVRM toepassing moet vinden wanneer de uitoefening 

daarvan zou bedreigd worden.157 

   

Op 18 januari 2001 velde het Europees Hof vijf gelijksoortige arresten tegen het Verenigd 

Koninkrijk, met name in de zaken Chapman v. UK, Beard v. UK, Coster v. UK, Lee v. UK en 

Jane Smith v. UK. Al deze zaken hadden hetzelfde onderwerp, namelijk de reglementering 

inzake het stationeren van caravans en het verband daarmee met de eerbiediging van de 

woonst. 

 

In de zaak Chapman v. UK158 had de klaagster (van Roma origine) een stuk grond gekocht 

met de bedoeling om daarop haar caravan te stationeren. Dit had ze gedaan nadat haar man 

een vaste job had aangenomen en zij nog steeds geen permanente staanplaats had 

gekregen, ondanks haar inschrijving op de wachtlijst. Als gevolg daarvan werd het gezin 

gedwongen steeds te blijven verhuizen. Ze vroeg daartoe meermaals een vergunning aan, 

die telkens opnieuw werd geweigerd omdat het stuk grond in een groene zone was gelegen. 

Zij kreeg echter wel de nodige tijd om een alternatieve oplossing te zoeken. De verzoekster 

achtte zich in haar recht op eerbiediging van haar privéleven geschonden omdat de overheid 

bleef weigeren haar een vergunning toe te kennen. Niettegenstaande het gelijksoortig arrest 

Buckley v. UK dat eerder werd geveld  en waarin het Hof dit recht niet zo ruim had 

geïnterpreteerd, wijzigde het Hof haar zienswijze in het licht van de Europese consensus die 

ondertussen was bereikt. Het Hof erkende namelijk dat de overheidsmaatregelen in casu 

zowel het recht op eerbiediging van het privéleven als het recht op een woning in het 

gedrang brachten. De familie werd immers verplicht om een nomadisch bestaan op te geven 

of te gaan wonen in een gewoon huis. Het Hof benadrukte in haar arrest dat ze zich in de 

behandeling van de zaak zou beperken tot de feiten van de zaak en geen uitspraak zou 

doen over het algemeen beleid van het Verenigd Koninkrijk. In casu concludeerde het Hof 

dat artikel 8 EVRM finaal niet werd geschonden omdat de inmenging gerechtvaardigd was. 

Ze was legitiem -want ze streefde de bescherming van het leefmilieu na-, noodzakelijk en 
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proportioneel.159 Het Hof stelde dat het feit dat er niet voldoende staanplaatsen waren, dit 

niet de vestiging van een woonwagen op een willekeurige plaats kon rechtvaardigen.160  

  

Niettemin was het arrest vooruitstrevend omdat ze voor de eerste maal erkende dat een 

‘traditionele levenswijze’ ook onder de toepassing valt van artikel 8 EVRM en omdat ze de 

kwetsbare positie van de Roma in haar oordeel mee in rekening nam. Zo stelde ze expliciet 

in het arrest dat deze bijzondere positie van de Roma de overheid een positieve verplichting 

oplegt ‘het zigeunerbestaan te vergemakkelijken’.161 

 

In Chapman v. UK liet men een grote appreciatiemarge aan de overheid met betrekking tot 

hun ruimtelijke ordeningsplannen, terwijl men die marge eerst had moeten aftoetsen aan de 

identiteit en de specifieke noden van de Romagemeenschap. Het Hof verduidelijkte in haar 

arrest dat ze het beleid inzake ruimtelijke ordening van de desbetreffende staat slechts aan 

een beperkte toetsing kon onderwerpen.162 Het is uiteraard eigen aan de materie dat een 

staat -meer dan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens- beter geplaatst is om na te 

gaan welke gevolgen bouwprojecten kunnen hebben op het leefmilieu. Niettemin bleken heel 

wat mensenrechtenexperten teleurgesteld omdat het Hof de kans had gemist de zaak in een 

breder perspectief te bekijken en het nationale beleid van de staat in zijn geheel eens onder 

de loep te nemen. Het Verenigd Koninkrijk -zo stelde enkele specialisten- had reeds een 

lange tijd nagelaten de precaire toestand van de Roma en hun penibele 

levensomstandigheden trachten te verbeteren. In Chapman v. UK liet het Hof volgens menig 

experten de kans voorbij gaan om de overheid de positieve verplichting in concreto op te 

leggen door haar te verplichten in haar ruimtelijke ordeningsplannen een bepaald aantal 

caravansites te voorzien. 163  

 

Het Hof onderschrijft in dit arrest de bijzondere aandacht die men zou moeten besteden aan 

de speciale noden en levenswijze van de Roma. Maar ook de - in het arrest vermelde - 
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positieve verplichting die op de overheid zou rusten om die traditionele levensstijl te 

vergemakkelijken bracht een nieuwe visie naar voor. Met die veranderde zienswijze speelde 

het Europese Hof ook in op de recente Europese ontwikkelingen, waar er zich in het zog van 

de Raad van Europa een Europese consensus aan het ontwikkelen was over de erkenning 

en bescherming van minderheden. Opmerkenswaardig is dan ook de verwijzing die het Hof 

in haar arrest maakte naar het Kaderverdrag van de Raad van Europa ter bescherming van 

minderheden. Al is het Hof evenzeer van oordeel dat het niet de bedoeling was dat haar 

jurisdictie of Europese wetgeving ertoe zou moeten leiden dat men de individuele staten zou 

gaan opleggen hoe men hun ongelijkheden moet gaan aanpakken. 

  

Sommigen wierpen op dat wanneer de overheid in haar vergunningsbeleid rekening zal 

houden met de noden van de Romagemeenschap, zou dit een probleem kunnen vormen 

voor het gelijkheidsbeginsel. Roma en niet-Roma worden hier echter verschillend behandeld. 

In Chapman v. UK stelde men duidelijk dat dit verschil in behandeling gerechtvaardigd is 

door de specifieke levensstijl van de Roma die als toegevoegde factor hier een rol inspeelt. 

 

De vernieuwende aspecten die vorig vermeldde arresten –in het bijzonder Chapman v. UK- 

naar voor schoven, werden reeds bevestigd in het arrest Connors v. UK164. Klagers waren 

een Roma familie die op harde wijze werden verdreven van een officiële site waar veel 

Roma gevestigd waren. De uitzetting gebeurde omwille van overlastredenen. 

Niettegenstaande hen een alternatieve accommodatie werd aangeboden, achtte de familie 

zich in haar recht op privéleven geschonden omdat ze daarbij haar leefgemeenschap zou 

moeten verlaten. Het Hof besloot in deze zaak -in navolging van de arresten Chapman en 

Buckley-  dat –gelet op hun kwetsbare positie als minderheid- de specifieke levensstijl van 

de Roma moet gewaarborgd blijven en dat dit staten de positieve verplichting oplegt om die 

traditionele levenswijze te vergemakkelijken. Het Hof besloot tot schending van artikel 8 

EVRM. De invoering van het concept ‘positieve verplichting’ heeft dus wel degelijk een 

invloed gekend op de proportionaliteitstest en de afbakening van appreciatieruimte voor de 

staten.165 

  

In de zaken die betrekking hadden op deze materie moest het Hof nagaan of er een soort 

afdwingbaar recht op woonwagenterreinen bestond en of er op de overheid al dan niet een 

positieve verplichting rustte om daar ook daadwerkelijk in te voorzien. Het Hof interpreteerde 
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artikel 8 EVRM op zodanige wijze dat ze de bijzondere levenswijze van minderheden kon 

beschermen wanneer die bepalend zou zijn voor haar privé- en gezinsleven. De eerbiediging 

van dat privéleven veronderstelt dus ook het recht op een culturele vorm van wonen voor 

minderheidsgroepen. Een belangrijke hindernis in het verzekeren van dit recht, kan men 

vinden in de aard van de positieve verplichting die op de overheid rust om de traditionele 

levensstijl te garanderen. Die positieve verplichting staat niet expliciet te lezen in artikel 8 

EVRM maar wordt afgeleid uit de rechtspraak van het Hof. Gezien diezelfde rechtspraak aan 

de overheid nog genoeg ruimte openlaat in de keuze van de middelen om aan die plicht te 

voldoen, heeft de staat hieromtrent nog heel wat mogelijkheden. Die waaier aan 

mogelijkheden -die de staat nog steeds in handen heeft- brengt met zich mee dat de 

positieve verplichting niet als dusdanig kan beschouwd worden als een ‘voldoende 

nauwkeurig en duidelijk’ bepaling. Om die reden kan men de verplichting echter geen directe 

werking toekennen en zal het moeilijk worden om de staat een hogere bescherming op te 

leggen inzake de woonsituatie van Roma, zoals weergegeven in bovenstaande arresten.166  

Niettemin is het Hof meegegaan in de visie naar een recht op een ‘own way of life’ en de -op 

de overheid rustende- positieve verplichting. Bovendien toonde ze op die manier de precaire 

situatie van de Roma aan en bracht ze de problematiek onder de aandacht. Deze evolutie 

kon alleen maar leiden tot een versterking van de positie van de Romagemeenschap. 

 

 

1.1.2.1.4 RECHT OP ONDERWIJS167  

 
Niettegenstaande het onderwijs vaak een structureel probleem voor de Roma168 blijkt te zijn. 

zijn er weinig arresten over terug te vinden in het archief van het Hof. Onderwijs vormt 

nochtans het vertrekpunt voor de verwezenlijking voor alle andere mensenrechten, zo stelde 

het VN Comité voor Economische, Sociale en Culturele rechten in haar algemene 

commentaar op het recht op onderwijs.169 Patrick Thornberry stelt ‘The chances of political 

land social participation; effective equality, success in economic and cultural life; and the 

realization of freedom of expression through minority media, are reduced by a lack of 

                                                
166

 E. BREMS, E.C.R.M, nr 14455/88 (Smith/UK), 4 september 1991, http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/. 
167

 Artikel 2 van het eerste Protocol Protocol (Nr. 1) bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, Parijs, 20.III.1952 (recht op onderwijs): ‘Niemand mag 
het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de uitoefening van alle functies die de Staat in verband 
met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat het recht van ouders om zich 
van die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen 
godsdienstige en filosofische overtuigingen.’ 
168

 PHALET, K., ORKENY, A., Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context, 2001, 
Burlington,  Ashgate Publishing Limited, 391p, p249-265 
 
169

 Koning Boudewijnstiching, Romakinderen op weg naar school, november 2011 



 
56 

attention to education. The consequences of this deficiency are seen notably in the case of 

Roma, for whom educational deprivation connects with cumulative, systemic discrimination 

against them.’170 

  

Een heel erg belangrijk arrest dat ik in dit verband kan vermeld worden is D.H and Others v. 

Tsjechië.171 In die zaak – die eerder werd beschreven vanuit het oogpunt van indirecte 

discriminatie- hanteerde Tsjechië een reeks van testen die erop gericht waren de intelligentie 

en geschiktheid van schoolgaande kinderen te evalueren en na te gaan of deze al dan niet 

moesten worden overgeplaatst naar speciale scholen. Die speciale scholen waren bedoeld 

voor kinderen met een geestelijke handicap of leerproblemen. Dezelfde test werd afgenomen 

van alle kinderen die in aanmerking kwamen. Maar de facto bleek de test te zijn gericht naar 

het modale Tsjechische kind waardoor ook deze kinderen meer kans hadden op slagen. Uit 

de statistieken en het bewijsmateriaal dat jarenlang verzameld werd, blijkt die theorie te 

kloppen. Procentueel kwamen er veel meer Roma kinderen in het buitengewone onderwijs 

terecht. In dit geval oordeelde het Hof dat de overheid indirect had gediscrimineerd door na 

te laten op actieve wijze deze ongelijkheid te proberen verhelpen. In haar oordeel 

concludeerde ze dan ook dat het artikel 2 van het eerste Protocol van het EVRM werd 

geschonden in combinatie met artikel 14 EVRM.172 

 

Klachten van Roma die betrekking hadden op hun culturele identiteit kwamen vaak aan bod 

in de zaken tegen het Verenigd Koninkrijk. Telkens hadden ze de traditionele levenswijze als 

voorwerp. Nochtans vormden de onderwijskansen voor kinderen -bijvoorbeeld in Buckley v. 

UK- vaak de voornaamste beweegreden om zich permanent te vestigen. Op die manier 

speelde dit recht dus vaker een rol in zaken dan dat op het eerste zicht zou blijken. 

  

1.2.2.2 CONCLUSIE 

 

Het juridisch discours waarbij algemene mensenrechten via de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens opnieuw werden geconceptualiseerd in functie 

van minderheden, heeft zeker een aantal ontwikkelingen op gang gebracht ten gunste van 

minderheden, de Roma in het bijzonder. Ondanks het gebrek aan specifieke 

minderheidsbepalingen in het EVRM, was zulks discours bekwaam om minderheidspunten 
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rechtstreeks of onrechtstreeks ter discussie te brengen. De vooruitgang die werd geboekt op 

het vlak van discriminatiewetgeving en traditionele levenswijze hebben de bescherming van 

de Roma zonder meer versterkt. Maar als men een blik werpt op domeinen als taal en 

onderwijs -waarop het Europees Hof amper een invloed heeft kunnen uitoefenen- kan men 

besluiten dat het ook voor het Europees Hof bijzonder moeilijk is om de socio-economische 

rechten onder de loep te nemen, schendingen vast te stellen en ze af te dwingen. 

 

2. MINDERHEIDSRECHTEN  

 

Na de tweede wereldoorlog werden de rechten van etnische en culturele minderheden 

beschermd door zowel het internationaal recht als door de binnenlandse wetgeving van de 

Europese staten. Dit gebeurde door de minderheden het recht te garanderen dat zij niet 

gediscrimineerd zouden worden. Maar die ‘gelijkheid’ verankeren in de grondwet of 

conventies bleek geen voldoende waarborg te zijn om discriminatie uit te sluiten. Het was 

vanuit die overtuiging dat de Raad van Europa ijverde voor specifieke rechten voor etno-

culturele minderheden. Deze ‘minderheidsrechten’ dienen voor de verdere ontwikkeling en 

uitbouw van een minderheid tot een afzonderlijke culturele gemeenschap, daar waar anti- 

discriminatiewetten de gelijke toegang tot diensten, levensmiddelen en hulp trachten te 

bewerkstelligen.173 

Dit inzicht werd gedeeld met Francesco Capotorti, VN rapporteur van het sub-Comité ter 

voorkoming van discriminatie en bescherming van minderheden, die in zijn rapport enkele 

duidelijke beschouwingen over minderheidsbescherming openbaar maakte. Volgens 

Capotorti zou de core business van minderheidsbescherming er moeten uit bestaan om via 

een geheel van normen en standaarden enerzijds te komen tot een volledige integratie van 

alle bestaande minderheden, en anderzijds er ook voor te zorgen dat zij worden toegestaan 

hun culturele aspecten te blijven beleven. Dit systeem heeft dus twee grote uitgangspunten; 

enerzijds het verbod op discriminatie, anderzijds het vervaardigen van maatregelen die erop 

gericht zijn de afzonderlijke culturele identiteit van groepen te beschermen als te 

promoten.174 Daar waar minderheidsbescherming sensu stricto slechts beperkt blijft tot non-

discriminatiemaatregelen, pleit Capotorti voor sensu latu interpretatie waar ook speciale 

maatregelen in zijn inbegrepen. Deze opvatting werd later in de zaak ‘Minority Schools in 
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Albania’ voor het eerst uiteengezet door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

waardoor dit tweesporenstelsel ook juridisch werd verankerd.175 

Een van de oudste Europese institutionele teksten werd volledig gewijd aan de Roma-

bevolking, waarmee wordt aangetoond hoe oud deze problematiek ondertussen al is. De 

bijzondere positie van de Romazigeuners in Europa kon al reeds decennia op erg veel 

aandacht rekenen. In 1969 stemde de Algemene Vergadering van de Raad van Europa 

namelijk de aanbeveling 563 betreffende de situatie van de Roma.176 De Raad van Europa 

vatte de probleemstelling als volgt samen: ’Considering that permanent residence for 

Gypsies and Travellers are almost necessary conditions to enable the to receive a proper 

education and to adapt to modern society.’ Verder deed ze enkele aanbevelingen die het 

vraagstuk van het burgerschap dienden te regelen. Er was echter gebleken dat het niet zo 

eenvoudig was om de Roma van minderheidsrechten te voorzien. Erkend worden als 

minderheid werd immers vaak gekoppeld aan territorium, iets wat Roma uiteraard niet 

hadden. En als de staat dan toch de Roma als taalminderheid zou erkennen, zou dit weinig 

praktische gevolgen met zich meebrengen. Alle relevante wetgeving was immers gebaseerd 

op de permanente verblijfplaats. Het rapport van de Minority Rights Group stelde zelfs dat de 

voornaamste minderheidsrechten automatisch verkregen werden door het ‘burgerschap’ en 

om die reden weinig zoden aan de dijk zetten voor de Roma. Het rapport concludeerde zelfs 

tot een ‘selectieve toepassing van de basisrechten’ dat tegen de geest van de constitutionele 

wetten van de Europese staten indruiste, ook al konden zij dit rechtvaardigen op grond van 

de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.177 

Zoals eerder vermeld waren het de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa die zich een voortrekkersrol toeëigenden in het 

ontwikkelingsproces van de minderheidsrechten zodoende de cultuur, identiteit en de taal 

van minderheden zo goed mogelijk te promoten en beschermen. In het licht daarvan werd de 

volgende aanbeveling gestemd in 1993 ‘On the situation of Roma in Europe’. 178  Deze 

aanbeveling was vooruitstrevend gezien ze de eerste was die duidelijk stelde dat 

Romazigeuners -als zijnde een belangrijke niet-territoriale minderheid op het grondgebied 

van Europa- speciale bescherming zouden moeten krijgen.179 De redenering die achter de 
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vooropgestelde speciale bescherming schuilde, was dat Roma systematisch uit de nationale 

rechtstelsels werden gesloten omwille van hun nomadische levensstijl. 

Daaropvolgend richtte de Raad van Europa een werkgroep180 op die de situatie van de 

Roma zou opvolgen met betrekking tot hun etnische rechten. De Roma werden immers nog 

niet in elke Europese staat erkend als etnische of culturele minderheden. 181 

Vermeldenswaardig is ook resolutie 249 (1993)182 van het Congres van Lokale en Regionale 

Autoriteiten van Europa (CLRAE)183 waarin de lokale autoriteiten werden opgeroepen de 

noodzakelijke maatregelen te treffen om de integratie van de Roma in de dorpen en steden 

te vergemakkelijken. De eerste regel van de resolutie liet niets aan de verbeelding over: 

‘…regretting that the text on Roma have as yet, been followed up with little concrete 

action…’. Ze wezen daarbij zelfs de schuldigen met de vinger : ‘the media all too often 

project a negative image of Gypsies, encouraging rejection, expulsion and violence’. 

 

2.1 CONCEPT  MINDERHEDEN 

 

Er bestaat nog geen universele, eenduidige allesomvattende definitie van wat een 

minderheid precies is. De moeilijkheid om tot een algemeen aanvaarde beschrijving te 

komen ligt hem in het feit dat de status van minderheden enorm verschillend kunnen zijn. 

Sommigen hebben een sterke gemeenschappelijke culturele identiteit, terwijl die van andere 

heel erg gefragmenteerd kan zijn. Minderheden kunnen gehecht zijn aan een welbepaalde 

territorium, maar er bestaan ook gevallen van transnationale minderheden. 184 

Francesco Capotorti, de speciale rapporteur van de VN sub-Comité ter voorkoming van 

discriminatie en bescherming van minderheden omschreef in 1977 een minderheid als volgt:  

‘A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant 

position, whose members –being nationals of the State- possess ethnic, religious or linguistic 
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characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a 

sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or 

language.’185 

Deze definitie werd  -mits enkele aanpassingen- door de parlementaire vergadering van de 

Raad van Europa vaak naar voor geschoven tijdens de onderhandelingen omtrent het 

Kaderverdrag inzake de Bescherming van Nationale Minderheden. Uiteindelijk werd ze niet 

opgenomen in het Verdrag doch bleef ze een belangrijke -en de meest gezaghebbende- 

referentie.186 De nationaliteitsvereiste kon men na verloop van tijd nog moeilijk handhaven, 

terwijl de niet-dominante positie echter nog steeds van groot belang blijkt te zijn.187 De staten 

zijn er immers toe gehouden de rechten van alle personen die onder hun rechtspraak vallen 

te beschermen. De beslissing waarbij men besluit dat een bepaalde groep mensen een 

minderheid vormt wordt veelal beschouwd als een feitenkwestie waarbij zowel objectieve als 

subjectieve factoren worden in acht genomen. Een subjectieve factor kan erin bestaan dat 

men zichzelf kan en wil identificeren als een lid van een minderheid.188  

Minderheidsrechten maken integraal deel uit van de internationale 

mensenrechtenbescherming. Dit blijkt uit artikel 27 van het BUPO-verdrag dat de 

minderheidsbescherming in het ruime kader van de algemene mensenrechten plaatst. Maar 

ook het Kaderverdrag inzake de Bescherming van Nationale Minderheden bevestigt in haar 

eerste bepaling expliciet deze zienswijze. Hieruit vloeit ook dat mensenrechten en 

minderheidsrechten ook geen identieke noties zijn, maar integendeel een fundamenteel 

verschil kennen. Mensenrechten impliceren immers het gelijk genot voor iedereen van 

‘basisrechten’ daar waar minderheidsrechten exclusieve rechten zijn, bestemd voor leden 

van minderheden. 

In haar Verklaring over de Rechten van Personen die behoren tot Nationale of Etnische, 

Religieuze en Linguïstische Minderheden van 1992 erkende de Verenigde Naties de 
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speciale rechten die de leden van minderheden – op basis van het artikel 27 van het BUPO-

verdrag -  toekwamen.189 Ze formuleerde daarbij ook de verplichting in hoofde van de staat 

om ook de identiteit en de culturele aspecten van een minderheid in zijn geheel te 

beschermen.190 De verklaring was het eerste internationale instrument dat exclusief gewijd 

was aan de bescherming van minderheden. Gezien ze expliciete bepalingen bevatte die 

betrekking hadden op de taal en onderwijs van minderheden en daarbij stelde dat staten 

moesten worden aangemoedigd om daartoe de nodige ‘speciale’ maatregelen te treffen, 

hield ze een verbetering in ten opzichte van de traditionele bescherming die individuele 

mensenrechten hun reeds te bieden hadden.191 Dit juridisch niet-bindende document was erg 

betekenisvol omdat de VN daar mee aangaf dat het in haar intenties lag om de 

minderheidsbescherming onder haar systeem verder uit te bouwen. Bovendien heeft de VN 

een lange traditie waarbij ze aan zulke formele verklaringen steeds een ernstige navolging 

gaf. 

2.2 INTERNATIONALE BRONNEN EN ACTOREN 

 

2.2.1 ARTIKEL 27 VAN HET BUPO-VERDRAG 

 

Artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten stelt : 

‘In those States  in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to 

such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their 

group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or the use their 

own language.’ 

Dit artikel vormt de basis voor zowat elk document dat naderhand werd opgesteld ter 

bescherming van de rechten van minderheden. Het artikel beschermt de rechten van leden 

van minderheden die refereren naar hun nationale, etnische, culturele of religieuze identiteit 
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en vrijwaart hun specifieke kenmerken. Niettegenstaande de bewoordingen van het artikel, 

wordt de toepassing van dit artikel niet afhankelijk gesteld van de officiële erkenning als 

minderheid door de staat.192  

Artikel 27 ontleent zijn gelding aan het feit dat men deel uitmaakt van een minderheid en valt 

op die manier te onderscheiden van alle andere rechten -die vervat liggen in het BUPO-

verdrag en die voor iedereen –al dan niet als lid van een minderheid- gelden. Op die manier 

interpreteert het VN Comité voor de Rechten van de Mens artikel 27 op zodanige wijze dat 

ze de zal bijdragen tot de erkenning en de bescherming van minderheden. Het artikel kent 

dus een autonome uitlegging. Niettegenstaande dit artikel enkele collectieve belangen tracht 

te verdedigen blijkt uit haar bewoordingen –zoals opgenomen in het VN document- dat ze 

enkel bescherming zal bieden aan de rechten van leden die behoren tot minderheden, en 

dus niet aan groepsrechten.193 

De negatieve formulering van het artikel heeft tot gevolg dat de staten hier eerder een 

negatieve verplichting lezen, in die zin dat ze niet mogen tussenkomen bij de uitoefening van 

deze rechten in de private sfeer. Men beschouwd het artikel dus hoofdzakelijk als een 

afweerrecht dat minderheden beschermt tegen gedwongen assimilatie. Nochtans zou men 

hieruit ook een positieve verplichting kunnen afleiden -overeenkomstig met het non-

discriminatiebeginsel en de theorie van de substantieve gelijkheid- om te voorzien in 

proactieve beleidsmaatregelen met het oog op het wegwerken van de ongelijkheden 

waardoor minderheden vaak worden getroffen.194 Dit zou de nationale staten bijkomende 

inspanningsverbintenissen opleggen om de positie van minderheden effectief te verbeteren. 

 

Vanuit de traditionele invulling die men het artikel toeschrijft, kan men besluiten dat artikel 27 

van het BUPO-verdrag -niettegenstaande ze het basisartikel vormt voor de 

minderheidsbescherming- in concreto weinig meerwaarde heeft te bieden ten opzichte van 

de individuele mensenrechten.195 
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2.2.2 HOGE COMMISSARIS VOOR DE NATIONALE MINDERHEDEN 

 

Ook op het regionale niveau werden er pogingen ondernomen tot het vaststellen van 

standaarden voor minderheidsrechten. Dit gebeurde onder meer door de Organisatie voor 

Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het document van de bijeenkomst in Kopenhagen in 

1990 ter gelegenheid van de zogenaamde ‘menselijke dimensie’- conferentie van de  

Commissie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (de voorloper van de latere OVSE, 

de Organisatie inzake Veiligheid en Samenwerking in Europa) sprong ongetwijfeld het meest 

in het oog.196 In dit historisch slotdocument van Kopenhagen werden zowel de rechten van 

nationale minderheden als de maatregelen ter voorkoming van conflicten met minderheden 

omschreven. Tevens werd hierin afgesproken dat alle -in de CVSE deelnemende- staten 

zich er politiek zouden toe verbinden de in het document omschreven minderheidsrechten te 

respecteren. Hiermee reageerde de OVSE op de spanningen die sedert 1989 met de val van 

het communisme steeds meer toenamen. De etnische conflicten binnen de Centraal- en 

Oostelijk gelegen staten vormden immers  een ernstig gevaar voor de vrede en de stabiliteit 

van Europa waardoor een recht op ontplooiing van de eigen etnische, culturele, linguïstische 

en religieuze identiteit zich als maar meer opdrong. Alhoewel het document van Kopenhagen 

geen bindende kracht had, kende ze en grote invloed op latere initiatieven in verband met 

minderheidsrechten, zoals het Kaderverdrag van de Raad van Europa en de VN Verklaring 

inzake de Rechten van Personen die behoren tot Nationale, Etnische, Religieuze of 

Linguïstische Minderheden. 197  

In 1991 werden de minderheidsrechten gedetailleerd omschreven in het Paris Charter.198 Het 

Charter creëerde een kader voor de rechten van minderheden en het document verwees 

expliciet naar de unieke problemen die de Roma kenden. In 1993 werd de Hoge  

Commissaris voor de Nationale Minderheden aangesteld om te rapporteren over de situatie 

van de minderheden in regio van de OVSE. 199  Hiermee werd de noodzaak van een 

internationale behandeling van het minderhedenprobleem onderstreept. De Hoge 

Commissaris heeft een tweedelige missie die men voornamelijk kan situeren op het domein 

                                                                                                                                                   
of those articulated components of minority identity, such as social or economic activities, that 
trascend the situation of specific individuals or families’. 
196

 Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the human dimension of the 
CSCE, te raadplegen op : http://www.osce.org/odihr/elections/14304  
197

 v. d. MEULEN J.W., Bescherming van minderheden als criterium bij EU-uitbreiding : de Europese 
Commissie en Midden-Europa; Gravenhage, Clingendael, januari 2003, 29p, p 3 
http://www.clingendael.nl/publications/2003/20030100_cli_ess_vandermeulen.pdf  
198

 Paris Charter for a new Europe van de Organisation for Security and Cooperation in Europe, 1990, 
http://www.osce.org/mc/39516  
199

 TERSTAL S.,HUBER K,KAMP C.,Journal of ethnic and migration Studies,april 1994, Journal of 
ethnic and migration studies, 5O2-510p 

http://www.osce.org/odihr/elections/14304
http://www.clingendael.nl/publications/2003/20030100_cli_ess_vandermeulen.pdf
http://www.osce.org/mc/39516


 
64 

van de conflictpreventie. Hij heeft de opdracht om spanningen met betrekking tot een 

nationale minderheid op het grondgebied van de OVSE in een zo vroeg mogelijk stadion te 

ontdekken en escalatie tegen te gaan door actie te ondernemen. Zijn tweede taak bestaat uit 

het alarmeren van de andere organen binnen de OVSE wanneer zou blijken dat er zich 

daadwerkelijk etnische spanningen dreigen te ontwikkelen die ze zelf niet langer meer de 

baas zou kunnen. De OVSE en  de Hoge Commissaris voor de Nationale Minderheden 

beschouwen minderheidsbescherming dus eerder als een instrument om aan 

conflictpreventie te doen. De OVSE zal dus voornamelijk in actie treden wanneer de 

veiligheid op haar grondgebied in het gedrang lijkt te komen.200 

In 1994 organiseerde de OVSE samen met de Raad van Europa een Seminarie in Warschau 

om de situatie van de Roma opnieuw te evalueren. In 2000 bracht de OVSE een tweede 

rapport naar buiten ‘On the situation of Roma and Sinti on the OSCE area’ 201 waardoor ze 

de problematiek terug onder de aandacht bracht. In het rapport maakte ze enkele algemene 

aanbevelingen op het vlak van onderwijs, taal en participatie in het publieke leven die de 

levensomstandigheden van de Roma dienden te verbeteren. Deze richtlijnen boden de 

staten een handleiding om daarvoor de juiste condities te scheppen. Dit rapport kwam tot 

stond onder leiding van Max Van Der Stoel, de eerste Hoge Commissaris inzake 

Minderheden die zijn mandaat een maximale invulling gaf niettegenstaande de beperkingen 

die de functie met zich meebrengt. De Hoge Commissaris inzake Minderheden heeft immers 

geen bevoegdheid om een staat aan te spreken op haar minderhedenbeleid wanneer ze 

daarin zou tekortkomen. Dit betekent dat hij de normen en aanbevelingen uit de documenten 

van de OVSE niet bij staten kan afdwingen. 202 

De normen en aanbevelingen van de OVSE zijn dus beginselen zonder enige juridische 

waarde. Noch beschikt de OVSE over een daadwerkelijk sanctiemechanisme waardoor ze 

haar beginselen zou kunnen afdwingen. Alleen via haar consultatiemechanisme inzake de 

Menselijke Dimensie en de Procedure voor de Vreedzame Beslechting van Geschillen kan 

ze op minieme wijze eventueel een invloed uitoefenen op het minderhedenbeleid van de 

individuele staten. 203 
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2.2.3 HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE 

MINDERHEDEN 

 

Op 1 februari 1995 deed de Raad van Europa via het Kaderverdrag inzake de Bescherming 

van de Nationale Minderheden 204  –dat door 39 Europese staten werd aangenomen-  

opnieuw een grote stap vooruit in het ontwikkelingsproces van de minderheidsrechten. Men 

verliet het domein van de politieke verklaringen en het Kaderverdrag leverde het eerste 

internationale juridisch bindende document op dat volledig gewijd was aan 

minderheidsbescherming in het algemeen.205 Ze opteerde voor een Kaderverdrag dat louter 

de juridische beginselen zou uiteenzetten waarop minderheidsbescherming zou moeten 

worden gestoeld. De bepalingen van het Kaderverdrag schuiven dus hoofdzakelijk de 

doelstellingen naar voor terwijl het aan de nationale staten zelf is om die in concreto in 

nationale wetgeving te gaan omzetten.206  

Malinverni kan uit het Kaderverdrag drie onderscheiden uitgangspunten afleiden waarop alle 

bepalingen van het Kaderverdrag werden geënt. De bescherming van de minderheden en 

het  -daarmee gepaard gaande- verbod op assimilatie achtte hij als het eerste uitgangspunt 

van het Kaderverdrag. Het behoud en de verdere ontwikkeling van de eigen identiteit 

omhelsde volgens hem de tweede pijler. Als laatste waarborgde het Kaderverdrag ook het 

non-discriminatieverbod, aldus Malinverni.207  

De belangrijkste vernieuwende bepalingen van het Kaderverdrag zijn de artikel 10 tot en met 

15 die de specifieke rechten waarborgen. Deze specifieke rechten hebben betrekking op de 

minderheidstalen, onderwijsaangelegenheden –in het bijzonder de gelijke toegang tot 

onderwijs in artikel 12- en de effectieve participatie van minderheden aan het socio-

economische, culturele en het publieke leven. De zwakte van het Kaderverdrag bestaat 

echter uit het feit dat er nog heel wat appreciatiemarge werd opengelaten voor de 

verdragsluitende staten om zelf in de keuze van hun middelen te voorzien. De nationale 

staten kunnen dus zelf bepalen welke beleidsmaatregelen ze zullen treffen om de 

vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Er wordt dan ook algemeen aangenomen dat 

                                                                                                                                                   
samenwerking en regimevorming in de internationale betrekkingen, Assen, Van Gorcum, 2004,316p, p 
113 
204

 Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden, Straatsburg, 1 februari 1995, 
H(1995)010 
205

 WELLER, M., The rights of minorities, New York,  Oxford University Press Inc., 2005, 688p, p1- 5 
206

 WELLER, M., The rights of minorities, New York,  Oxford University Press Inc., 2005, 688p, p7-15‘ 
‘domestic implementation to obligations flowing from any framework convention cannot be subject to 
international judicial control’: Het kaderverdrag voorziet enkel in een monitoringsmechanisme, art 24-
26 FCNM 
207

 CLEMENT J., V.D. PUTTE M., “Het Europees verdrag tot bescherming van nationale minderheden 
en de etnisch-culturele minderheden in België”, T. Vreemd. 2003, p 102-117, p103 



 
66 

minderheidsleden zich moeilijk rechtstreeks op het Kaderverdrag kunnen beroepen en dat de 

meeste bepalingen geen directe werking zullen genereren.208 Nochtans bestaat er binnen de 

rechtsleer en de Raad van Europa nogal wat discussie over het al dan niet toekennen van 

directe werking aan de specifieke minderheidsbepalingen. Uiteraard valt hier op te merken 

dat bepaalde bepalingen van het Kaderverdrag  -zoals het non-discriminatiebeginsel in 

artikel 4- ook terug te vinden zijn in andere verdragen waaraan reeds wel directe werking 

werd toegekend. 

Al betekende dit document een mijlpaal op het domein van de minderheidsbescherming, de 

conventie is nog steeds flexibel genoeg zodat staten nog altijd zelf kunnen bepalen welke de 

condities zullen zijn bij het verlenen van de status van minderheid, aldus Kinga Gal.209 Het 

Kaderverdrag heeft het immers ook over ‘nationale minderheden’ maar laat ook hier na die 

term te definiëren.210 Ze hanteerde een pragmatische aanpak omdat ze zich ervan bewust 

was dat het zeer moeilijk zou zijn om tot een definitie te komen die op de algemene steun 

van alle lidstaten zou kunnen rekenen en dit een enorm vertragend effect zou genereren. Op 

die manier laat men de nationale staat steeds een achterdeur na en is het niet gemakkelijk 

om minderheden effectief op grond van dit Kaderverdrag van een adequate bescherming te 

voorzien. Dit werpt in het bijzonder voor de Roma, als transnationale minderheden, grote 

problemen op, daar ze niet steeds in elke Europese staat worden erkend en op die manier 

socio-economische voordelen mislopen.211 

Dit beletsel is niet beperkt tot een semantische kwestie. Het internationale recht is dan ook 

gegrondvest op het idee dat de soevereine staten de belangrijkste actoren zijn die 

handelingen kunnen stellen – zoals het scheppen van een wetgevend kader- binnen het 

internationale systeem. Omdat die staten zich in het verleden soms schuldig maakten aan 

allerhande misbruiken ten aanzien van hun burgers, bedacht men een systeem waarbij men 

als individu –die zich geschaad zag in zijn rechten door de overheid- een mogelijkheid om op 

het internationale niveau een vordering in te stellen tegen diezelfde overheid. Via deze 

minimale erkenning van het individu als actor op het internationale platform kon men de staat 

-die zich niet hield aan zijn internationale verplichtingen- aansprakelijk stellen voor zijn 

handelingen. De procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het 
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bekendste voorbeeld van dit systeem. Het EVRM garandeert haar rechten echter enkele ten 

aanzien van individuele personen. Het feit dat het document geen rechten had toegekend 

aan groepen betekent dat men de overheid er ook niet toe kan verplichten te voorzien in een 

algemene bescherming - onder meer door middel van het nemen van proactieve 

beleidsmaatregelen - van de groep.212 

In 2005 kwam de specifieke situatie van de Roma zodanig onder de aandacht van de Raad 

van Europa dat ze haar lidstaten vroeg ‘to take a comprehensive approach to Roma issues’ 

en ze hen beval positieve maatregelen te nemen met het oog op het beschermen van de 

Roma als het bestrijden van het toenemend racisme, geweld en onverdraagzaamheid die 

hun sociale uitsluiting bevorderden.213  

Dat ze de situatie van de Roma bijzonder ernstig nam, bewees ze ook door de aanstelling 

van een Comité van experten over Roma aangelegenheden. Het doel van dit comité bestond 

eruit de verdragstaten met Roma minderheden advies te verlenen inzake Roma rechten en 

hun aanbevelingen te maken wanneer er zich positieve acties opdrongen.214 

 

2.3 MINDERHEIDSBESCHERMING IN DE EUROPESE UNIE 

 

De Romaproblematiek is de voorbije jaren een hot issue geworden binnen Europa en dat is 

grotendeels het gevolg van het toenemend aantal Roma-asielzoekers in de EU.  De Roma 

worden vandaag wereldwijd beschouwd als ‘Europe’s largest ethnic minority’. Hun aantal 

binnen Europa wordt geschat op 7-8 miljoen en er is bijna geen enkel Europees land die niet 

geconfronteerd worden met Roma- en reizigersgemeenschappen.215 

De herconceptualisering van de Midden-Europese kaart begin de jaren ’90 leverde heel wat 

minderheidsproblemen op omdat het niet eenvoudig was om telkens opnieuw duidelijke 

grenzen te trekken tussen volkeren. Het principe van de ‘primordiale autochtonie’216 op basis 
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waarvan groepen ten aanzien van een bepaald territorium een bijzondere kwalificatie 

toegekend krijgen is duidelijk slechts een ideologische maar weinig praktische constructie.  

Romazigeuners zijn zonder enige twijfel één van de grootste slachtoffers van het bestaande 

internationaal systeem dat geënt is op het bestaan van soevereine staten. De Roma vormen 

dan ook een atypische minderheid om welbepaald 3 redenen. Zo zijn ze transnationaal 

aanwezig zonder hierbij territoriumaanspraken te claimen, verder worden ze gekenmerkt 

door een historische, etnografische en taalkundige diversiteit en als laatste leven ze in 

uitzonderlijk zorgwekkende omstandigheden.217 Hun transnationale aanwezigheid wijst erop 

dat deze problematiek een nationale, regionale en zelfs Europese gemeenschappelijke 

strategie vergt. De internationalisering van de ‘Roma policy’ werd ingeleid door het Europees 

Parlement dat in  1984  een resolutie goedkeurde ‘On the Situation of Gypsies in the 

Community’ 218 waar de lidstaten aangespoord werden hun beleid ten aanzien van de Roma 

op elkaar af te stemmen. De creatie van een ‘Comman European home’ waarin Roma-

zigeuners als burgers van een multicultureel Europa aanzien worden, biedt wellicht meer 

mogelijkheden om de minderheidsproblemen weg te werken, dan wanneer men blijft 

vertrekken vanuit de ‘minderheden binnen nationale staten’.   

Het gevaar dat een ‘Comman European home’ echter met zich kan meebrengen, kan er in 

bestaan dat nationale staten hun verantwoordelijkheid zullen trachten te gaan ontlopen 

vanuit de visie dat het een Europees/internationaal probleem betreft en dus op 

supranationaal niveau zou moeten worden behandeld, aldus de charity Save The Children in 

haar rapport. 

 

2.3.1 ALGEMEEN  

 

Artikel 2 (huidig artikel: artikel 1 bis) van het Verdrag betreffende de Europese Unie stelt:  

‘De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, 

democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de 

rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten 

gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, 

verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.’ 
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In 2004 incorporeerde het Verdrag van Lissabon voor het eerst deze expliciete verwijzing 

naar minderheden in het communautaire aqcuis waardoor minderheidsbescherming voor het 

eerst op de Europese agenda kwam te staan. Het Verdrag van Lissabon had immers een 

Unie voor ogen die zou moeten beantwoorden aan een waardengemeenschap, gebaseerd 

op de waarden en normen zoals die reeds verankerd waren in het reeds vermelde artikel 

alsook in haar grondrechten.219  Het artikel heeft het over ‘rechten van personen die tot 

minderheden behoren’ wat erop wijst dat men hier niet de intentie had om groepen een 

juridische argument te verschaffen om bijzondere rechten af te dwingen. 

Ook binnen de Europese Unie vormt het terrein van de minderheidsbescherming een heikel 

punt dat voor de lidstaten vaak erg gevoelig ligt. Ze voorziet dan ook nog steeds niet in een 

instrument dat specifieke minderheidsrechten beoogt. Het beleid van de Europese Unie 

inzake deze materie kan men opdelen in een intern beleid, dat gericht is op de lidstaten van 

de Unie en een extern beleid waarbij ze zich tot de naburige staten wendt.  

In haar intern beleid legde ze de focus voornamelijk op het gelijkheidsprincipe en het non-

discriminatiebeginsel, eerder dan op minderheidsrechten. Artikel 13 van het Verdrag (huidig 

artikel: artikel 19 Verdrag van Lissabon) ter oprichting van de Europese Unie (ook het 

Verdrag van Amsterdam) verleent de Europese Raad de bevoegdheid om passende 

maatregelen nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, 

godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. Op grond 

daarvan nam de Europese Unie reeds enkele initiatieven.220 

In dit verband kan men ook het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie221 

vernoemen. Er werden heel wat voorstellen gesuggereerd om in het Handvest een 

specifieke bepaling inzake minderheidsrechten in te lassen. Maar ook in dit document 

beperkte de Unie zich tot de uitbreiding van haar anti-discriminatiebenadering door een 

algemene clausule in te lassen in artikel 21, § 1 en het confirmeren van de eerbiediging van 

de culturele diversiteit binnen de Unie. Zo stelt artikel 22 dat ze de verscheidenheid inzake 

cultuur, taal en religie in de Unie zal respecteren waardoor het Handvest wel enkele 

specifieke rechten zal genereren. Welke invloed deze algemene grondrechten nu zullen 

uitoefenen op de bescherming van minderheden –met  de recente ontwikkelingen die verder 
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nog aan bod komen- valt nog af te wachten, zo ook de rol die het Europees Hof van Justitie 

via haar jurisdictie in deze materie zal vervullen.222 

Het Europees extern beleid bestaat dan weer uit een reeks van instrumenten en 

mechanismen die ertoe zouden moeten bijdragen dat de Oost-Europese staten zouden 

kunnen uitgroeien tot volwaardige democratieën. De strategie van de EU bestaat eruit deze 

mechanismen te linken aan de verdere integratie binnen de structuren van de Europese 

Unie, onder meer door ze te verankeren in de toetredingsprocedure. Ze bepaalt de criteria 

voor een adequate minderheidsbescherming niet zelf, maar maakt gebruik van de 

standaarden die reeds door de Raad van Europa of de OVSE werden vervaardigd. Het 

extern beleid van de EU richt zich dus voornamelijk op de promotie en implementatie van de 

reeds bestaande condities en zal de geviseerde staten weinig nieuwe voorschriften 

aanreiken ter bescherming van minderheden.223 

 

2.3.2 EXTERN BELEID 

 

2.3.2.1 CONDITIONERING 

 

Begin de jaren ’90 kon men in de Centraal-Europese staten een snelle toename aan 

etnische spanningen tussen minderheden waarnemen. Ook andere internationale 

organisaties hielden de ontwikkelingen reeds enkele jaren nauwlettend in het oog. Zo 

werden de eerste rechten van nationale minderheden door Europese instanties in snel 

tempo gecodificeerd.  Men denkt hierbij onder meer aan het eerder vermelde OVSE 

Slotdocument van Kopenhagen 224  als het Kaderverdrag inzake de Bescherming van 

Minderheden van de Raad van Europa. Met de oorlogen die losbarstten in Ex-Joegoslavië 

was het praktisch onmogelijk geworden voor de Europese Unie om nog langer achter te 

blijven en een actieve rol te gaan bekleden op het terrein van de minderheidsrechten. 

Hetgeen er zich afspeelde in haar achtertuin wees haar immers op het belang van de 

voorkoming van dergelijke minderheidsconflicten. Binnen dit tijdvak kan men dan ook haar 
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demarche kaderen waarbij ze de mogelijkheid tot toetreding tot Europa afhankelijk stelde van 

enkele criteria.225 

Deze toetredingscriteria werden geformuleerd door de Europese Raad op de top van 

Kopenhagen (hierna : Kopenhagencriteria) in 1993226 : 

‘Een kandidaat-lidstaat moet:  

stabiele overheidsinstellingen hebben die de democratie, de rechtsorde, de mensenrechten en het 

respect voor en de bescherming van minderheden garanderen; 

een functionerende markteconomie hebben, evenals de mogelijkheid om te gaan met de 

concurrentiedruk van de marktwerking in de Unie; 

het vermogen hebben om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen, wat met name 

inhoudt dat de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie worden 

onderschreven.’ 

 

Elke kandidaat lidstaat die dus na 1993 wou toetreden tot de Europese Unie moest aan deze 

drie voorwaarden voldaan hebben. De eerste voorwaarde -ook de politieke voorwaarde 

genoemd- omhelst de bescherming van de minderheden. Op die manier maakte de 

bescherming van minderheden nu onderdeel uit van het voorbereidingsproces van kandidaat 

lidstaten op het lidmaatschap. De Europese Unie beschouwt respect en bescherming van 

minderheden dan ook als een onderdeel van de politieke criteria voor toetreding. Dit proces 

houdt een soort screening in -op continu basis- door middel van periodieke 

voortgangsrapporten. Daarin beoordeelt de commissie de wetgevende en gerechtelijke 

stappen die door de  kandidaat lidstaten al dan niet werden genomen om aan de condities 

tot toetreding te voldoen. Wanneer de staat nog geen vooruitgang boekte, daalden haar 

kansen op toetreding tot de Unie en had dit implicaties op de financiële steun die ze kreeg 

via hulpprogramma’s die gerelateerd waren aan de mogelijkheid tot toetreding. Dit systeem 

van sancties die de Europese commissie op het domein van de minderheidsbescherming 
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kon introduceren waren een stuk effectiever dan de dreigementen tot schorsing of uitstoting 

waarmee de andere organisaties een invloed op de staten trachtten uit te oefenen. 227 

Dit systeem -dat hoofdzakelijk was gericht naar de Oost-Europese staten- kaderde in haar 

algemene uitbreidingsstrategie. Die vertrok vanuit de redelijke veronderstelling dat de 

omwenteling van Oost-Europa ervoor zou zorgen dat de betrokken staten -die nog volop in 

transitie waren- zich bij de Unie zouden aanmelden om het lidmaatschap aan te vragen, 

terwijl men ze moeilijk al kon gaan omschrijven als volwaardige democratieën.  

Door mogelijke toetredingen tot de Europese Unie afhankelijk te stellen van een ‘conditio 

sine qua non’ -zoals de Kopenhagencriteria ook moeten begrepen worden- trachtte ze vrede 

en stabiliteit binnen de gehele Unie ook in de toekomst veilig te stellen. De 

kopenhagencriteria vormen dan ook de basis voor de standaarden waarop het begrip 

‘conditionaliteit’ werd geconstrueerd - en waarop de uitbreiding van de Unie in 1993 werd 

gevestigd. Conditionaliteit is het begrip waarmee de strategie ter zake van de Europese Unie 

kan omschreven worden.228 Het systeem van conditionaliteit is gebaseerd op de simpele 

afweging van kosten en baten. Men zal staten via sociale en materiële voordelen – wat een 

toetreding tot de Unie voor hun zal opbrengen- ertoe brengen dat ze bereid zullen zijn 

aanpassingen aan te brengen in hun politieke en juridisch systeem. De Europese Unie heeft 

dit systeem ingebonden in haar toetredingsproces via die Kopenhagencriteria die een sterk  

Europeaniseringseffect zullen uitoefenen op de kandidaat lidstaten. Hun sneller en 

effectiever hun transformatieproces zal verlopen, hoe sneller dat de EU instellingen de 

volgende fase tot toetreding zal opstarten.229 Conditionaliteit vormde dus een stok achter de 

deur om kandidaat lidstaten aan te moedigen hun interne systeem af te stemmen op dat van 

de Europese staten.230 
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2.3.2.2 VOORTGANGSRAPPORTEN  

 

In 1998 verschenen de eerste jaarlijkse voortgangsrapporten waarin de Commissie een 

eerste reeks van uiteenlopende opmerkingen, eisen en verlangens formuleerden ten aanzien 

van de verschillende kandidaat lidstaten.231 In de rapporten kwamen de Roma meermaals 

aan bod. Het feit dat de Commissie uitvoerig veel aandacht besteedde aan de Roma 

impliceerde dat zij als een potentieel probleem werden aanzien voor de toekomst van de 

vrede en veiligheid in de EU en dus een belangrijke struikelblok vormden voor de toetreding 

van de kandidaat lidstaten met grote groepen Roma op hun grondgebied. Eerder had de 

Commissie in Agenda 2000232 die ze in 1997 had gepubliceerd dat de zorg geuit over het feit 

dat de integratie van de Roma minderheden in de kandidaat lidstaten niet zo vlot verliep in 

verhouding met de andere minderheden waarover ze wel haar tevredenheid kon uitten.233 In 

navolging daarvan werd door de staten nationale actieplannen opgezet die de 

levensomstandigheden van de Roma moesten verbeteren. De situatie van de Roma werden 

door de Commissie dus gebombardeerd tot een politieke prioriteit voor de kandidaat lidstaten 

met aanzienlijke Roma minderheden. Men spreekt in dit verband over Roemenië, Bulgarije, 

Tsjechië, Slovakije en Hongarije. Deze landen konden daarom rekenen op extra Europese 

steun. Uit de jaarlijkse rapporten blijkt echter dat de Commissie zich in haar commentaar 

beperkt tot de bevordering van de integratie en de strijd tegen discriminatie. Bovendien is de 

toon van de rapporten toch tamelijk optimistisch te benoemen terwijl er zich toch enkele 

zorgwekkende ontwikkelingen voordeden. Zo kwamen er gewelddadige gevallen waarbij 

Roma betrokken waren en er bestonden nog steeds ‘ogenschijnlijk neutrale’ praktijken die de 

achterstand van Roma nog steeds in de hand werkten. Men kan hierbij verwijzen naar de 

rechtsspraak door het Europees Hof die in het vorig hoofdstuk werd besproken. In 

tegenstelling tot bepaalde NGO ’s die gewag maakten  van een toenemende 

onverdraagzaamheid en racisme naar de Roma toe, gaven de voortgangsrapporten daar niet 

veel blijk van. Dit deed de kritiek oplaaien dat de Commissie niet voldoende systemisch en 

consequent te werk was gegaan en dat ze een stuk ambitieuzer mocht geweest zijn bij het 

vooropstellen van de doelstellingen.  Mede om deze reden heeft men het Roma probleem -

bij de toetreding van deze Europese staten- in de Unie gebracht toen daar nog niet 
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voldoende een antwoord op was geboden. Resultaat hiervan was dat een  verdere opvolging 

noodzakelijk was geweest om aan hetzelfde tempo de socio-economische positie te 

versterken. Door het feit dat het verdere Europese toezicht minder streng was en minder 

indruk maakte op de staten die ondertussen een belangrijke beweegreden -voor hun 

medewerking- hadden zien ingelost worden, werd het min of meer een onhandelbaar 

probleem waarop men moeilijk kon gaan remediëren.234 

2.3.2.3 BESLUIT IMPACT CONDITIONALITEIT OP EUROPESE 

MINDERHEIDSBESCHERMING 

 

Conditionering heeft ertoe bijgedragen dat naburige staten die erop gebrand waren zich bij 

de Europese Unie te proberen aansluiten, zich eerst de moeite deden na te gaan welke de 

feitelijke en juridische positie waren van hun nationale minderheden. Onder de controle van 

de Europese Commissie voerden ze vaak de aanbevolen wetgevende of gerechtelijke 

hervormingen door die van belang waren voor de leden van minderheden. Dit heeft zonder 

meer geleid tot een aanzienlijke verbetering van de levensomstandigheden van hun 

minderheden. Men kan hieromtrent echter wel enkele kritische bedenkingen poneren. De 

eerste opmerking bestaat uit het feit –zoals eerder werd aangegeven- dat Europese 

Commissie vaak wat slagkracht tekortkwam om volledige en objectieve voortgangsrapporten 

op te maken. Daar bovenop kon ze zich in haar rapportages nog beter hebben 

geconcentreerd op de implementatie van anti-discriminatiewetgeving. Uit de rapporten blijkt 

dat ze daar – ondanks hun potentiele effectiviteit – niet of te weinig dieper is ingegaan op het 

non-discriminatiebeginsel dat het leidend criterium van de rapporten zou moeten hebben 

uitgemaakt. In de plaats daarvan leverde ze elk land per onderscheiden minderheid 

verschillende aanbevelingen aan, die niet altijd een internationale juridische basis hadden. 

Zo legde ze inzake Roma de nadruk geheel op non-discriminatie en integratie, terwijl ze de 

Hongaarse minderheden in Slovakije en Roemenië dan weer steunde in hun wensen voor 

een parallel onderwijs, zonder dat ze die verschillende aanpak kon rechtvaardigen. Dit alles 

bezorgde de rapporten een imago als zijnde onsamenhangend en weinig geobjectiveerde 

documenten. 235  Daarnaast constateerde de Europese commissie daarbij ook vaak een 

gebrek aan financiële middelen die het de staat moeilijk maakte om de ongelijke toestanden 

op een redelijk tempo weg te werken. Men kan nochtans niets anders dan vaststellen dat 

Roma de facto de afgelopen jaren aanzienlijk meer fondsen kregen toegewezen. Dit wijst 
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erop dat er achter de problematiek van de Roma een Oost- en Centraal- Europese 

samenleving schuilgaat waarin vooroordelen , discriminatie en racisme jegens Roma diep 

zijn geworteld. Maar naast de gebreken van de voortgangsrapporten, kan men nog een 

opmerking maken die bepalend is geweest voor het verdere verloop van het proces dat zou 

moeten leiden tot een Europese minderhedenbescherming. Die opmerking heeft betrekking 

op het tijdstip waarop men het concept conditionering had ingevoerd. De eis van een 

passende minderhedenbescherming werd alleen opgelegd aan de toetredingskandidaten 

(die na 1993 wilden toetreden), terwijl de huidige lidstaten zulke expliciete verplichtingen 

nooit hadden gekend. De kandidaat lidstaten waren dan ook gehouden om de eisen van de 

Europese Commissie ernstig te nemen. Zo werden ze vastgelegd in de latere 

partnerschapsovereenkomsten en dus ook werden gerelateerd aan de Europese financiële 

steun waarop ze konden rekenen. Op die manier creëerde conditionering een Europees 

minderhedenbeleid dat enkel bestond op het niveau van het externe beleid. Dit had als 

gevolg dat er twee standaarden in de Unie golden op het domein van de 

minderheidsbescherming.236 De staten die reeds de EU behoorden hadden dan ook nog 

geen gemeenschappelijk niveau aan minderheidsbescherming uitgewerkt. Het feit dat de 

ene staat het Kaderverdrag al had geratificeerd, en de andere staat dit nog niet had gedaan 

of meende zelf geen nationale minderheden te hebben, brengt dit goed tot uitdrukking. Die 

dubbele maatstaf werkte een discrepantie tussen West-Europa en Centraal- en Oost Europa 

in de hand die nu nog steeds enkele gevolgen genereert.237 

2.3.2.4 TOEKOMSTIGE UITBREIDING 

   
Die uitbreidingstrategie wordt vandaag nog steeds door de Europese Unie gehanteerd. 

Ondanks haar gebreken blijft het systeem van de conditionaliteit de belangen van 

minderheden op de agenda van nationale overheden plaatsen. Ook in de toekomst staan er 

de Europese Unie toetredingen van staten te wachten waar de rechten van minderheden, in 

het bijzonder van de Roma nog steeds niet voldoende worden gewaarborgd. Het is dan ook 

van belang dat de Europese Unie –rekening houdende met de kritiek die ze bij de vorige 

uitbreidingsronde te verduren kreeg- de toestand van de Roma van dichtbij volgt, 

beklemtoont en  -indien nodig- aanbevelingen zal maken die er de levensomstandigheden 

van Roma op vooruit zou moeten helpen. De belangrijke staat die in dit verband reeds de 
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status als kandidaat lidstaat kreeg toegekend betreft Macedonië. Recent deed de Europese 

Commissie de aanbeveling om die status ook aan Servië en Montenegro toe te kennen.  

 

Albanië maakte nog niet genoeg vooruitgang in hun democratiseringsproces om het naar 

een verdere fase in het proces toe te geleiden.  In het rapport over de Westelijke Balkan 

staat expliciet te lezen dat Albanië nog onvoldoende inspanningen heeft geleverd om de 

levensomstandigheden van de Roma te verbeteren. Niettemin blijft ze het land aanmoedigen 

de politieke dialoog met de Europese Unie verder te zetten en de nodige hervormingen door 

te voeren om uit te groeien tot een volwaardige democratie.238  

 

Bosnië en Hercegovina kent nog steeds een grote politieke instabiliteit en vroeg vooralsnog 

geen lidmaatschap aan. De onenigheid binnen de Europese Unie omtrent het statuut van 

Kosovo belemmert dan weer de betrekkingen met het land tot op een hoger niveau te tillen. 

Maar in de evaluatie van de politieke criteria in het algemeen rapport maakte de commissie 

voor beide staten enkele opmerkingen omtrent de Roma. Zo vermelde ze in haar verslag 

over Bosnië239 de zaak Sejdic en Finci waarbij die eerste omwille van zijn Roma origine zich 

niet verkiesbaar mocht stellen. Maar ook de situatie van de Roma in Kosovo gaf redenen tot 

grote ongerustheid.240 

 

2.3.2.4.1 MACEDONIË 

 

Macedonië heeft naar het oordeel van de Europese Unie voldoende evolutie gemaakt om 

aan de politieke criteria tot toetreding te voldoen. Nochtans blijkt uit het voortgangsrapport 

van 2011 dat dit toch enigszins moet worden genuanceerd. Macedonië heeft zonder meer 

heel wat vooruitgang kunnen boeken inzake de integratie van Roma. Zo introduceerde ze 

een actieplan voor het onderwijs van Roma, wijzigde ze haar wetgeving om de segregatie in 

het onderwijs van Roma tegen te gaan en nam ze enkele positieve arbeidsmaatregelen. 

Bovendien zijn de Roma ondertussen ook beter vertegenwoordigd in openbare ambten. 

Maar het rapport besluit dat de staat bij de uitvoering van haar nationaal Roma-plan 
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gaandeweg  is beginnen vertragen. De implementatie van de Romastrategie leek alsmaar 

stroever te verlopen. Zo hekelde de Europese Commissie het gebrek aan goede evaluatie en 

controlemechanismen. Ze wees erop dat Roma nog steeds vaker af te rekenen hadden met 

leerproblemen waaraan bijzondere aandacht moest worden besteed. Er werden nog steeds 

gevallen gemeld waar Roma door de politie slecht werden behandeld. Roma waren bijgevolg 

nog steeds erg terughoudend om hun klachten naar de politie te wenden. Daarnaast stelde 

men vast dat ook de Romavluchtelingen uit Kosovo niet volgens Europese normen werden 

behandeld. Als laatste werd er totaal geen werk gemaakt van een heel erg belangrijk punt 

voor de Roma. Zo werd er nog geen oplossing gezocht voor het probleem van de 

persoonlijke documenten. Door het gebrek eraan worden Roma vaak uitgesloten uit tal van 

‘sociale maatregelen’ die hun sociale- en economische ontwikkeling mogelijk zou maken. 

Sociale huisvesting en steunmaatregelen in de gezondheidszorg zijn voorbeelden van 

dergelijke sociale voordelen waarop ze geen aanspraak kunnen maken. 

 

In het algemeen zette Macedonië enkele belangrijke stappen vooruit met betrekking tot 

rechten voor minderheden en culturele rechten. Maar de aanhoudende discriminerende en 

moeilijke levensomstandigheden waarin Roma nog steeds in verzeild zitten, wijzen nog 

steeds op de nood aan extra maatregelen. De Europese Commissie maakt in dat verband 

enkele nuttige aanbevelingen zoals de bevordering van de interactie en communicatie 

tussen de leerkrachten van scholen en Roma, de training van leerkrachten, het stimuleren 

van de etnische dialoog, evenwichtige investeringen voor de verschillende etnische 

gemeenschappen.241  

 

2.3.2.4.2 SERVIË 

 

Met de aanhouding van de laatste twee verdachten van het Joegoslavië-tribunaal viel er een 

belangrijk struikelblok weg die de toetreding van Servië tot de Europese Unie belemmerde. 

Ook Servië kon er de Europese Commissie van overtuigen dat ze de status van kandidaat 

lidstaat ondertussen waard was. Het advies van de Europese Commissie voor de aanvraag 

tot toetreding verving het jaarlijkse voortgangsrapport van Servië. Het advies was beduidend 

beknopt in verhouding met de voortgangsrapporten die het advies vooraf gingen. Het advies 

wijst erop dat Servië ondertussen een uitgebreide strategie voor de Roma had opgesteld en 

ze die aan het implementeren was. Ze had ondertussen actieve maatregelen genomen 

inzake gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs. In tegenstelling tot Macedonië hadden de 
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Servische autoriteiten de moeilijke juridische problematiek van de Roma, die gecreëerd werd 

door de verplichte registratie, reeds opgelost. Die verplichte registratie bleek voor de Roma 

immers vaak te duur te zijn. Op die manier werd duidelijk dat Servië de toegang tot haar 

basisvoorzieningen voor ieder op haar grondgebied effectief gelijk wou trekken. Niettemin 

besluit het rapport nog steeds dat Roma nog steeds een erg kwetsbare positie innemen in de 

samenleving en dat verdere maatregelen aangewezen zijn.242  

  

2.3.2.4.3 BESLUIT 

 

Met de toetreding in het vooruitzicht van Servië, Montenegro en Macedonië wordt de 

Europese Unie nogmaals voor haar verantwoordelijkheden geplaatst. De Europese 

Commissaris Stefan Füle is ervan overtuigd dat de Europese Unie met haar 

uitbreidingsproces een grote bijdrage kan leveren aan de stabiliteit en de welvaart in de 

regio. Goed bestuur, een rechtsstaat, de versterking van de bestuurlijke capaciteit, 

werkloosheid en economische hervormingen blijven echter grote uitdagingen waarvoor de 

landen nog worden geplaatst en die bepalend zullen zijn voor de toekomst van al hun 

burgers, waaronder de Roma inbegrepen. Er valt dan ook af te wachten of de Europese Unie 

de situatie van de Roma zal blijven opvolgen en monitoren, opdat er zich significante 

positieve ontwikkelingen zouden blijven voltrekken.243 

 

2.3.3 INTERN BELEID 

2.3.3.1 ANTI- DISCRIMINATOIRE WETGEVING 

 

De aanhoudende problemen waarmee de Roma nog steeds hebben te kampen, vinden nog 

steeds hoofdzakelijk hun oorzaak in de tal van vooroordelen, discriminatie en racisme die 

nog steeds diep in de maatschappij vastgeworteld liggen. Tal van 

mensenrechtenorganisaties en NGO ’s brengen nog steeds rapporten waaruit blijkt dat de 

situatie voor Roma er maar niet op vooruit blijkt te gaan. Integendeel, de anti-Roma 

gevoelens in Centraal- en Oost Europa kennen een grote stijging. Het recente rapport van 
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Thomas Hammarberg, mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa blijkt dat 

flagrant racisme nog steeds de voornaamste oorzaak is die de achterstand van de Roma 

nog op verschillende domeinen lijkt te bestendigen. Het rapport onderscheidt nog steeds 4 

grote domeinen waar de discriminaties van Roma nog steeds grote proporties aannemen en 

zelfs lijken te vermeerderen. Op het vlak van onderwijs, fatsoenlijke huisvesting, gezondheid 

en werkgelegenheid presteren ze vaak nog ver onder het gemiddelde. Het rapport legt hier 

de verantwoordelijkheid bij de lidstaten van de Raad van Europa die niet voldoende 

ondernemen om de wijdverspreide zigeuner- en Romahaat en het racistische geweld tegen 

te gaan en hun justitiële autoriteiten ertoe te brengen de wet correct te gaan handhaven. 

Vanuit de gedachtengang dat discriminatie de cirkel van achterstand, uitsluiting, 

marginalisering en segregatie sluit, beveelt hij tal van maatregelen aan die een einde zouden 

moeten stellen aan de discriminatie van Roma. Hij vernoemt daarbij onder meer de 

desegregatie van scholen en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs van Roma. 

Ook gerichte opleidingen aan de politie zouden interessant kunnen zijn om het aanhoudend 

wangedrag binnen de sector in de toekomst te voorkomen.244  

Lange tijd was de Europese non-discriminatiewetgeving beperkt tot een enkele bepaling die 

discriminatie verbood op grond van ras binnen de sfeer van arbeid en sociale zekerheid. 

Onder impuls van de etnische spanningen in de jaren ’90 kwam er een lobby op gang die 

erin slaagde het gehele Europese non-discriminatieapparaat in een nieuwe dimensie te 

loodsen. Men wou de Europese Gemeenschap op dit domein wetgevende bevoegdheden 

toekennen zodat ze ook hier als een stuwende factor de zaken wat in beweging kon brengen 

en haar rol als ‘mensenrechtencoach’ zou kunnen bevestigen. 245  Het Verdrag van 

Amsterdam, dat in 1997 werd goedgekeurd voorzag dan ook in een bepaling waarin men de 

Europese Raad de bevoegdheid verleende ‘om passende maatregelen te nemen om 

discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, 

handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden’.246 

Dat deed ze door twee richtlijnen uit te vaardigen. De richtlijn inzake gelijke behandeling in 

arbeid en beroep verbiedt discriminatie op grond van seksuele geaardheid, geloof of 

overtuiging, leeftijd of handicap. De tweede richtlijn –tevens de meeste relevante in het kader 

van deze paper- is de rassenrichtlijn. De rassenrichtlijn verbiedt discriminatie in de context 
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van arbeid op grond van ras of etnische afstamming.247 Maar het vernieuwende aspect van 

deze richtlijn ligt hem in het feit dat dit verbod ook van toepassing is voor wat betreft de 

toegang tot het welzijnsstelsel, sociale zekerheid maar ook goederen en diensten. Dit 

impliceerde een enorme uitbreiding van het non-discriminatiecontentieux omdat het de 

gedachtegang weerspiegelde dat de verbanning van discriminatie op de arbeidsmarkt, ook 

een gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting veronderstelt.248 

2.3.3.2 RICHTLIJN RASSENGELIJKHEID249  

 

Op 29 juni 2000 vaardigde men op grond van artikel 13 EG de Richtlijn op grond van ras en 

etnische gelijkheid uit. De richtlijn bevat zowel een verbod op directe als indirecte 

discriminatie.  

Volgens artikel 2, lid 2, van de richtlijn rassengelijkheid is er sprake van directe discriminatie ‘wanneer 

iemand op grond van ras of etnische afstamming ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een 

vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld’. 

Artikel 2, lid 2, onder b, van de richtlijn rassengelijkheid spreekt van ‘indirecte discriminatie, wanneer 

een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald ras of een 

bepaalde etnische afstamming in vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt.’ 

Een relatief nieuwe ontwikkeling in de richtlijn is het verbod op intimidatie en van de opdracht 

tot discrimineren dat vervat ligt in het artikel 2 § 3. Hiermee wordt de bescherming tegen  

discriminatie aanzienlijk uitgebreid. De opname van intimidatie in een aparte paragraaf wijst 

erop dat men deze specifieke vorm van discriminatie een bepaald gewicht wenste te geven 

en klachten daaromtrent ernstig moest behandelen.  

Daar zulke klachten meestal worden afgehandeld in de nationale rechtbanken, kan men voor 

de uitlegging beter verwezen naar enkele nationale rechtspraakgevallen. Zo velde de 

Hongaarse autoriteit voor gelijke kansen een arrest waarin ze leerkrachten veroordeelde 

omdat ze bij Romastudenten  angsten hadden verwekt die tot in intimidatie hadden geleid. In 

casu hadden ze aan leerlingen van Roma origine verteld dat hun problematisch gedrag op 
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school zou gemeld worden aan een organisatie die bekend stond om zijn racistische 

gewelddaden tegen de Roma. In een andere zaak werd een Bulgaars parlementslid 

veroordeeld door de regionale Bulgaarse rechtbank wegen het intimideren en opdracht tot 

intimidatie omdat hij racistische opmerkingen gemaakt over de Roma.250  

Ook de ‘opdracht verlenen tot het discrimineren’ werd opgenomen in de richtlijn. Alhoewel 

deze vorm van discriminatie niet verder wordt uitgewerkt, verdient het nochtans de 

aanbeveling om die een ruime toepassing te geven. Voor Roma, die vaak -zoals eerder werd 

weergegeven- niet de nodige steun krijgen van de politionele macht wanneer er zich 

gewelddaden hadden voorgedaan, zou een ‘uitgesproken voorkeur’ als discriminatietype wel 

eens heel interessant kunnen zijn.  

Artikel 3, lid 2 speelt dan weer in het nadeel van de Roma die het niet steeds makkelijk 

hebben om het burgerschap toegewezen te krijgen. Soms zijn ze staatloos en worden ze op 

grond van volgend artikel uitgesloten van de toepassing van deze richtlijn: ‘Deze richtlijn is 

niet van toepassing op geschillen die in behandeling zijn en gebaseerd zijn op nationaliteit en 

doet geen afbreuk aan de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de toegang en 

verblijf van onderdanen van derde landen en staatlozen tot op het grondgebied van de 

lidstaten, noch aan enige behandeling die voortvloeit uit de wettelijke status van de 

onderdanen van derde landen en staatlozen.’ Het niet hebben van een nationaliteit is immers 

geen discriminatiegrond in de zin van deze richtlijn m. a. w men mag op grond van 

nationaliteit discrimineren.  

De richtlijn legt de lidstaten een reeks van verplichtingen op om ook in de naleving van 

bovenstaande bepalingen te voorzien. Zo verplicht ze de staten te voorzien in een 

gerechtelijke of administratieve procedure langs de welke klagers van discriminatie hun 

rechten kunnen laten gelden en in het instellen van een orgaan dat gespecialiseerd zou 

moeten zijn in dergelijke zaken.251 

Een ander belangrijk punt van de richtlijn vormt de bewijslast.252 De richtlijn hield rekening 

met het gegeven dat het voor slachtoffers niet steeds evident is om aan te tonen dat zij 

gediscrimineerd werden. De richtlijn draaide dan ook de bewijslast om via een 
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tweefasentest. 253  In de eerste fase wordt van het slachtoffer verwacht dat het feitelijk 

bewijsmateriaal verzamelt waardoor er een vermoeden van discriminatie wordt geschapen. 

Vervolgens zal de verweerder moeten aantonen dat dit vermoeden van discriminatie 

ongegrond is. Hierdoor werd de rechtsbescherming van vermeende slachtoffers van 

discriminatie door de richtlijn aanzienlijk versterkt. 

De Commissie voor Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, onder leiding van 

speciale rapporteur Buitenweg, concludeerde echter in haar verslag dat -naast de juridische  

omzetting  van de richtlijn- vooral de situatie op terrein moet verbeterd worden. Veelal is men 

niet op de hoogte van de rechtsbescherming die men op grond van deze richtlijn geniet. Een 

voorbeeld daarvan vormt de mogelijkheid tot schadeloosstelling dat de richtlijn in voorziet.254 

Men moet dus in de toekomst de nadruk durven leggen op een goede voorlichting over de 

bestaande anti-discriminatiewetgeving zodat rechtsonderhorigen hun aanspraken beter 

kunnen laten gelden.255 

 

Belangrijk is echter dat deze richtlijn gedeeltelijk de paradox tussen de Centraal- en Oost 

Europese staten ophief. Deze paradox was er gekomen door de nieuwe uitbreidingsstrategie 

die de Unie in 1993 had aangenomen. Daar had ze de nieuwe lidstaten ertoe verplicht hun 

wetgeving te voorzien van anti-discriminatieclausules, terwijl ze dat niet verlangde van de 

lidstaten die reeds tot de Unie behoorden.256 Mede door deze richtlijnen werd aan deze 

ongelijkheid tussen de staten onderling een einde gesteld.257 

Het belang van de richtlijn voor de Roma lijkt –rekening houdende met hun specifieke 

problemen- enorm groot te zijn. Vanuit die optiek maakt de Europese Commissie dan ook de 
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 Verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken over de toepassing 
van Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming(2007/2094(INI)), raadpleegbaar op: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-
0278&language=NL#title2  (toelichting) 
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 Artikel 15 van de Richtlijn Rassengelijkheid (sancties) 
255
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link tussen de bestrijding van discriminatie enerzijds, en anderzijds de nationale strategieën 

ter integratie van de Roma. Zo stelde ze eerder in een mededeling dat ze in haar 

beoordeling van 2013 over de toepassing van de richtlijn ook bijzondere aandacht zal 

besteden aan de doeltreffendheid ervan in het licht van de Romaproblematiek. Ook de 

kandidaat lidstaten met grote Roma minderheden zijn ertoe gehouden de richtlijn ernstig te 

nemen, de iure als de facto.258 Ook het Europees Bureau voor de Grondrechten bracht 

recent een rapport over de situatie van de Roma in maar liefst 11 lidstaten. Ook zij is van 

oordeel dat een meer concrete toepassing van de richtlijn rassengelijkheid de 

levenstandaard van de Roma aanzienlijk zou kunnen verbeteren. Uit de cijfers van het 

rapport blijkt dat meer dan de helft van de Roma populatie in de Europese Unie werkloos is, 

waarvan een hoog percentage aangaf reeds gediscrimineerd te worden bij het zoeken van 

een job. Een overtuigende discriminatiebestrijding lijkt dus de sleutel te zijn om de situatie op 

lange termijn te verhelpen. Ook het Bureau voor de Grondrechten concludeert dat de 

grootste taak hier weggelegd is voor overheden en diensten die haar bevolking moet 

voorlichten, informeren en bijstaan bij de afdwinging van haar rechten.259 

2.3.3.3 ACTIEPROGRAMMA TER BESTRIJDING VAN DE DISCRIMINATIE 260  

 

De Europese Raad stelde een actieprogramma ter bestrijding van de discriminatie (2001-

2006) vast in haar besluit van 27 december 2000. Daarmee drukte ze haar intenties uit om 

de strijd tegen discriminatie aan te gaan. Ze wou zichzelf in deze kwestie een voortrekkersrol 

toemeten en de acties en de wetgevende initiatieven aanvullen en coördineren. Haar 

hoofddoel bestond eruit om een betere inzicht en kennis te verwerven in de materies waarin 

discriminaties voorkwamen, of men wou nagaan welke groepen in de Europese Unie nog 

steeds kwetsbaar waren om gediscrimineerd te worden.  

Op basis daarvan wou ze haar bevindingen over ernstige discriminatievormen en de redenen 

daarvan onder de aandacht brengen zodat lidstaten, instanties en lokale autoriteiten de 

gevallen met een betere kennis van zaken konden behandelen. Ze ging ook na of de 

beleidslijnen en de genomen maatregelen geen al te grote lacunes bevatten. Men kan dus 
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 Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's nationale strategieën voor integratie van 
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besluiten dat de Europese Raad met dit besluit ernstig werk wou maken van een adequaat 

samenhangend non-discriminatiebeleid met aandacht voor probleemgroepen. 

Op die manier wou de Europese Raad toezicht uitoefenen op de implementatie van de anti-

discriminerende richtlijnen en de effectieve uitvoering ervan ondersteunen. Dit zesjarig 

programma was niet alleen gericht op de EU lidstaten maar op alle belanghebbende partijen 

die hun medewerking daartoe wilden verlenen waaronder de  toenmalige kandidaat lidstaten 

als de landen van de vrijhandelszone. 

In 2004 ging onder het auspiciën van dit actieprogramma een pilootproject261 van start dat 

specifiek op de Roma minderheden was gericht. De finale doelstelling bestond eruit om 

Roma dezelfde wettelijke en gelijke rechten te bezorgen dan de niet-Romabevolking. Dit 

project steunde op een Europese dialoog die werd tot stand gebracht door het 

samenbrengen van de belangrijke mensenrechten en non-discriminatieorganisaties van vijf 

Europese landen; Bulgarije, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Slovakije en Roemenië. De 

staten bevonden zich allemaal in  verschillende fasen van de implementatie van de non-

discriminatierichtlijnen maar hadden gemeenschappelijk dat ze de toegang tot de rechter 

moesten verbeteren en de sociale integratie van de Roma wilden verzekeren. Elk van hun 

had zo zijn eigen pijnpunten waaraan men moest werken, zo moest Bulgarije de huisvesting 

van de Roma onder de loep nemen en had Ierland eerder de taak haar arbeidsmarkt te 

sensibiliseren, maar de grote informatie-uitwisseling die door deze dialoog op gang werd 

gebracht, leverde wel degelijk een dankbare bijdrage aan de integratie van de Roma in de 

praktijk. In 2006 maakte ze in haar laatste rapport de balans op van haar werkzaamheden. 

Zo slaagden de respectievelijke staten erin vooruitgang te boeken de Roma bewust te 

maken van hun rechten en plichten. Ook de capaciteiten van de lokale NGO ’s omtrent de 

Romaproblematiek werden verhoogd. Juristen werden optimaal getraind. Dit project -

gesteund door het actieprogramma- wees erop dat Europa zich bewust was dat de 

problematiek van de Roma zich nog steeds op een erg kritisch punt bevond.262  
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2.3.4 SPECIFIEKE MINDERHEIDSRECHTEN 

 

Artikel 5 van de Rassenrichtlijn omschrijft de mogelijkheid voor de lidstaten om een positieve 

actie te ondernemen:  

‘Met het oog op een volledige gelijkheid in de praktijk wordt onder het beginsel van gelijke 

behandeling belet niet dat een lidstaat te handhaven of vaststelling van specifieke maatregelen om te 

voorkomen of te compenseren voor de nadelen verband houdende met ras of etnische afstamming.’ 

De integratie van Roma vergt meer dan enkele garanties om niet gediscrimineerd te worden. 

Het louter onderscheid dat de richtlijn maakt tussen enerzijds directe, anderzijds indirecte 

discriminatie biedt de Roma niet voldoende bescherming. Specifieke maatregelen zouden er 

kunnen voor zorgen dat de segregatie van de Roma op de relevante domeinen niet verder 

worden in de hand gewerkt.  

Dit kadert binnen de theorie die al meerdere keren in deze paper naar voor kwam, 

aangetoond door rechtspraak en rechtsleer. Indirecte discriminatie betekent immers dat de 

gelijke behandeling van groepen mensen die onderling erg verschillen, toch een 

discriminerende praktijk kan uitmaken. Die verschillen kunnen betrekking hebben op cultuur 

of socio-economische positie. Hieruit volgt dat regeringsleiders bij het uitstippelen van hun 

beleid rekening kunnen houden met de bestaande verschillen. Ze kan dus de bestaande 

ongelijkheden corrigeren of voorkomen door de geschikte beleidsmaatregelen te treffen. 

Specifieke of positieve maatregelen( ‘special measures’) in de VN literatuur zijn erop gericht 

om te komen tot een materiële gelijkheid. Die materiële gelijkheid veronderstelt gelijke 

kansen en een gelijke toegang voor iedereen tot de beschikbare middelen in de 

samenleving.  

Bovenstaand artikel geeft aan dat de richtlijn Rassengelijkheid deze mogelijkheid  voor de 

lidstaten expliciet heeft voorzien. Tot nu toe is echter gebleken dat het Europees Hof van 

Justitie heel erg voorzichtig is met het toestaan van specifieke maatregelen. Het kan enkel 

de bedoeling zijn om de bestaande ongelijke verhoudingen te remediëren en de escalatie 

van toekomstige wanverhoudingen te verhinderen. Alleen in een aantal omstandigheden 

waar de maatregelen voorwaardelijk en niet absoluut zijn, zullen de specifieke maatregelen 

geen inbreuk vormen op de discriminatievormen zoals die besloten liggen in artikel 2 van de 

Richtlijn Rassengelijkheid. Het Europees Hof van Justitie beschouwt deze mogelijkheid als 

een hulpmiddel dat enkel in laatste instantie kan aangewend worden om tot een absolute 

gelijkheid te komen. Wanneer er op grond van deze richtlijn een specifieke maatregel werd 

genomen, zal men dus steeds moeten nagaan welke positieve actie er achter de specifieke 

maatregel schuilgaat. Die ‘positieve actie’ refereert naar de actie die specifiek naar 
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minderheden is gericht en hun ongelijke positie -die zo gegroeid is uit het verleden- probeert 

recht te trekken. Hiermee bevinden de Europese Unie en de Verenigde Naties zich op 

dezelfde lijn.263 Ook het VN Comité ter Uitbanning van Rassendiscriminatie stelde eerder dat 

positieve maatregelen beperkt zijn door hun doel voor wat hun duur en draagwijdte betreft.264 

 

2.3.5 GRONDRECHTEN EU  

 

Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie265 (of het EU Charter genaamd) 

brengt alle rechten en vrijheden die erkend zijn in de Europese Unie, alsook de rechten die 

voortvloeien uit gemeenschappelijke tradities en internationale verplichtingen samen. Het 

Handvest werd op de Europese Raad van Nice op 7 december 2000 afgekondigd. Men had 

de betrachting de grondrechten op die manier wat meer onder de aandacht te brengen en de 

afstand tussen de Unie en de burger te verkleinen. Ze worden opgedeeld in zes 

hoofdstukken en in tegenstelling tot het EVRM bieden ze een brede waaier aan socio-

economische rechten. 

Oorspronkelijk vormden de grondrechten een protocol bij het Verdrag van Nice en waren ze 

juridisch niet afdwingbaar. Het Verdrag van Lissabon bracht daar verandering in via het 

artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: ‘De Unie erkent de rechten, 

vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast op 12 december 2007 te Straatsburg, 

dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft.’ De verwijzing naar het Handvest 

maakt haar feitelijk een juridische bindende bijlage bij het Verdrag. Die grondwettelijke 

verankering van het Handvest betekent dat de Unie ertoe is gehouden op actieve wijze de 

naleving ervan te verzekeren en daarmee rekening te houden in al haar beslissingen. Dit 

geldt evenzeer voor de lidstaten. Het Handvest van de grondrechten zijn nu juridisch 

afdwingbaar, wat gevolgen met zich meebrengt voor de rechtsbescherming.266 Vermeende 

schendingen van grondrechten ressorteren nu ook onder de rechtsmacht van het Europees 
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Hof van Justitie. Tegenwoordig is het dus ook mogelijk om voor de nationale rechter en het 

Europees Hof van Justitie  een beroep te doen op de in het Handvest neergelegde 

grondrechten. De bescherming die het Europees Hof van Justitie kan bieden aan Europese 

burgers, al dan niet als lid van een minderheid wordt hier dus uitgebreid.  

Met betrekking tot minderheden kan men drie artikelen uit het Handvest selecteren die 

relevant kunnen zijn voor de bescherming van hun rechten. Artikel 20 en 21 bevatten het 

gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel. Artikel 22 heeft het over de culturele, 

godsdienstige en taalkundige verscheidenheid.267 

Artikel 19 

Art 19 stelt :’Eenieder is gelijk voor de wet’. Het is dus een eenvoudige beschrijving van het 

gelijkheidsprincipe. 

Artikel 21268 

Artikel 21 houdt dus een verbod op discriminatie in op meer dan tien verschillende gronden. 

Daartoe behoren ras, etnische of sociale afkomst, taal en religie en het behoren tot een 

nationale minderheid. Dit artikel biedt leden van minderheden voor het eerst een 

mogelijkheid om in de gerechtsprocedure expliciet te verwijzen naar hun lidmaatschap van 

een nationale minderheid.  De rechten van leden van minderheden zijn door het ruime 

aanbod aan discriminatiegronden goed gedekt. Zo kunnen ze hun aanspraken ook baseren 

op ras, etnische of sociale afkomst, dan voor de algemene grond ‘ lid van een minderheid’ te 

kiezen. Dit is erg interessant voor de Roma die als transnationale minderheid vaak 

moeilijkheden kennen om hun status van minderheid erkend te krijgen.  

De legalisering van het Handvest en dus ook dit grondrecht is van ruimer belang dan alleen 

voor minderheden. Zo pakt ze de eerder vermelde ‘dubbele standaarden’ aan die binnen de 

Europese Unie waren gecreëerd door het concept ‘conditionaliteit’.  Dit artikel vult het 

respect voor minderheden als voorwaarde voor het lidmaatschap aan met een verplichting 

tot naleving van de rechten van leden minderheden ‘voor de lidstaten’. Deze aanvulling 

verhindert dat na toetreding staten hun standaarden zouden verlagen of niet meer aan te 

verbeteren. 
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Na een grondige beschouwing blijkt dat artikel 21 van het Handvest meer gronden aanduidt 

waarop discriminatie verboden is dan artikel 14 EVRM. Een verschilpunt dat nog niet werd 

uitgeklaard is het gegeven dat artikel 21 spreekt over ‘membership of a national minority’ 

terwijl artikel 14 EVRM het heeft over ‘association with a national minority’. Welke diepere 

betekenis aan deze nieuwe formulering wordt gegeven, is nog niet duidelijk.269 

Leden van minderheden kunnen zich dus beroepen op een juridisch bindend document dat 

in een echt handhavingsmechanisme voorziet. De toegang tot het EHRM krijgt men slechts 

verleend na uitputting van alle nationale rechtsmiddelen. Ook het Kaderverdrag voorziet niet 

in een gerechtelijk systeem. De leden van minderheden verkrijgen dus een directe toegang 

tot een supranationale rechter die de klachten van discriminatie op basis van ‘het 

lidmaatschap van een minderheid’ zullen behandelen. 

Artikel 22 

Artikel 22 van het Handvest stelt: ‘De Unie eerbiedigt de culturele, godsdienstige en 

taalkundige verscheidenheid.’ Deze bepaling is van groot belang voor minderheden. Het 

artikel impliceert het principe van diversiteit dat een belangrijke steunpilaar van de Europese 

Unie vormt. Daar waar diversiteit gewoonlijk wordt beschouwd als een concept dat op 

internationaal niveau zal spelen, is het voor minderheden van belang of dit principe ook van 

toepassing zou zijn op het niveau van de staat en haar minderheden. Wanneer men het 

artikel zou uitleggen aan de hand van artikel 167 VWEU – dat verwijst naar zowel de 

nationale als de regionale diversiteit- zou men een andere benadering gaan volgen dan die 

van de nationale autochtone minderheden die in het voordeel zou spelen van minderheden. 

Het is belangrijk hierbij op te merken dat het Handvest ook nog andere rechten genereert die 

op diversiteit betrekking hebben, zoals het recht van godsdienst, van vrijemeningsuiting.., die 

ook allemaal moeten gelezen worden in samenhang met het gelijkheidsbeginsel en die leden 

van minderheden een bijkomende bescherming aanbieden. 270 
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2.3.6 VERHOUDING TUSSEN EU EN EVRM IN DE TOEKOMST: POSITIEVE 

GEVOLGTREKKING VOOR MINDERHEDEN? 

 

Zoals reeds werd aangegeven, is het Europese Unierecht sterk verbonden met het EVRM.  

Die nauwe verbondenheid ligt hem in het feit dat het Handvest van de Grondrechten en het 

EVRM erg gelijkaardige documenten zijn. Beide juridisch bindende documenten beschermen 

dan ook hoofdzakelijk dezelfde rechten niettegenstaande het EVRM meer rechten genereert 

die in bepaalde gevallen ook een ruimere toepassing zullen kennen. Nochtans doet het 

Europees Hof van Justitie vaak een beroep op het EVRM om de mensenrechten uit het 

Handvest af te bakenen. Vooralsnog is de Europese Unie nog geen verdragspartij van het 

EVRM. Dit betekent dat een individueel persoon die zich geschaad ziet in een bepaald recht, 

de Europese Unie niet kan dagen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

wanneer zij deze voor de schending aansprakelijk zou achten. Momenteel kan men enkel 

indirect een klacht neerleggen bij het Europees Hof en een vordering instellen tegen een 

lidstaat.271 

Het Verdrag van Lissabon laste een bepaling in die een mogelijke toetreding van de EU tot 

het EVRM in de toekomst mogelijk maakte. De onderhandelingen werden opgestart en de 

onderhandelingsrichtsnoeren werden bekendgemaakt.272 De toekomstige status van de EU 

als ‘zelfstandige verdragspartij’ van het EVRM is bijzonder interessant. De Europese Unie zal 

hiermee nogmaals  haar gehechtheid bevestigen aan waarden, rechten en vrijheden. Haar 

toetreding zou een extra rechtelijke controle op de bescherming van de grondrechten 

betekenen. Klagers zullen in dat geval de mogelijkheid krijgen om rechtsreeks een zaak 

tegen de EU aanhangig te maken wanneer het EVRM niet werd nageleefd. Het belangrijkste 

gevolg zou dus zijn dat men zou kunnen toetsen in hoeverre de besluiten van de instellingen 

verenigbaar zijn met het EVRM. Dit zou – mijn inziens- enkele belangrijke gevolgen met zich 

kunnen meebrengen voor de Romaminderheden. Ik denk daarbij aan de pogingen tot het 

een gemeenschappelijk asielstelsel, de Dublinverordening en de rechtspraak van Europees 

Hof inzake het gelijkheidsbeginsel en de daaruit vloeiende positieve verplichtingen. 
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2.3.7 BESLUIT  

 

Anti-discriminatiewetgeving is ongetwijfeld een van de belangrijkste pijlers waarop de sociale 

integratie van de Roma moet zijn gebaseerd.  Maar wettelijke garanties op materiële 

gelijkheid  klinken hol wanneer die niet worden gekoppeld aan opportuniteiten voor een 

sociale en economische ontwikkeling. The Decade of Roma Inclusion,273 een pan-Europese 

beweging van NGO’ s, regeringen en mensenrechteninstellingen die zich verenigden in een 

initiatief dat de strijd aanbond tegen de maatschappelijke en sociale uitsluiting van de Roma, 

stelden ook een lange termijnsvisie voorop waarbij men via een geïntegreerde aanpak tot de 

sociale integratie van Roma zou kunnen realiseren. Dit consortium rond het Romaprobleem 

ging ervan uit dat werkgelegenheid de voornaamste oorzaak vormde van armoede en 

sociale uitsluiting. Toen ze de factoren bekeek die de opportuniteiten inzake 

werkgelegenheid voor de Roma bepalen, kwam men tot de conclusie naast discriminatie ook 

veel andere factoren speelden. De competitiviteit van Roma op de arbeidsmarkt is vaak ook 

afhankelijk van het onderwijs dat ze hebben genoten. Gelijke toegang tot kwalitatief 

onderwijs is hier dus erg belangrijk. Kwalitatief onderwijs veronderstelt dan weer een stabiele 

leefomgeving en verwijst dus op die manier naar een goede huisvesting maar ook een 

behoorlijke gezondheidszorg. Als men een einde wil maken aan deze vicieuze cirkel van 

discriminatie en gebrek aan ontwikkelingskansen, moet men dus erkennen dat discriminatie 

niet enkel een oorzaak vormt van het probleem. Het feit dat discriminatie - dat nog steeds in 

alle recente rapporten wordt aangegeven als de primaire oorzaak van de sociale uitsluiting 

van de Roma- ook een gevolg is van de lage socio-economische toestand van de Roma 

betekent dat enkel een veelzijdige oplossing kans op slagen heeft. Preventie van 

discriminatie wordt dus best aangevuld met sociale en economische hulpprogramma’s op 

alle vermelde domeinen wanneer men daadwerkelijk de ambitie heeft de cirkel  van sociale 

uitsluiting zo gauw mogelijk te doorbreken.274 
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3. ROMA’S & HET EU BURGERSCHAP 

 

3.1 BURGERSCHAPSRICHTLIJN275 

 
Artikel 6 van de burgerschapsrichtlijn bepaalt dat burgers van een  EU lidstaat: 

 

‘shall have the right of residence on the territory of anotrher member state for a period of up 

to three months without any conditions or any formalities other than the requirement to hold a 

valid identity card or passport’ 

 

Het burgerschap van de Unie verleent iedere burger van de Europese Unie een 

fundamenteel recht van vrij verkeer van personen en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten binnen de beperkingen van het Verdrag. Het vrij verkeer van personen vormt 

immers één van de fundamentele vrijheden van het Verdrag. Dit impliceert dus het 

inreisrecht, op basis waarvan men verplicht is EU burgers op hun grondgebied toe te laten. 

 

Artikel 7 van deze richtlijn verleent elke EU burger ook het recht op een verblijf van langer 

dan 3 maanden op het grondgebied van een andere lidstaat wanneer hij daar werknemer of 

zelfstandige zou zijn, of over voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering 

beschikt voor zichzelf en zijn familieleden. Belangrijk is dat dit verblijfsrecht echter niet 

absoluut wordt geacht. Om misbruik tegen te gaan voorzag de richtlijn in een mogelijkheid 

voor de staten  om een registratieverplichting op te leggen bij haar officiële autoriteiten. 
276 

 

 

3.2 ‘SAFE’ COUNTRY’S OF ORIGIN 

 
Protocol 29 EG inzake het verlenen van asiel aan EU burgers stelt : 

 
‘to sets out specific procedures that are tob e applied to the handling of any claim for asylum 

made by a national of a European Union member state. It provides that European Union 

member states shall be regarded as contituting “safe countries of origin” in respect of each 

other for all legal and pratical purposes in relation to asylum matters’ 

. 

Ook een beroep op subsidiaire bescherming door een Roma die vreest voor vervolging in 

een lidstaat van de Europese Unie, maakt bijzonder weinig kans op slagen. Subsidiaire 
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bescherming kan worden verleend wanneer een asielzoeker niet voldoet aan definitie van 

een vluchteling maar niet naar het land van herkomst kan worden gestuurd. De richtlijn 

inzake minimumnormen ‘voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen 

als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de 

inhoud van de verleende bescherming’277  brengt dan echter weer mee dat ook deze poging 

geen uitweg biedt. De richtlijn beschrijft echter in de preambule dat iemand die in 

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming, een onderdaan van een derde staat of een 

vluchteling is. Op die manier zullen Roma die de nationaliteit hebben van een lidstaat op 

basis van deze richtlijn worden uitgesloten. 

Het feit dat een staat als ‘veilig’ kan beschouwd worden voor de meerderheid van haar 

burgers zou in het licht van het Vluchtelingenverdrag niet mogen verhinderen dat een 

individuele asielzoeker niet een redelijke  kans zou krijgen om ‘het vermoeden van veiligheid’ 

in haar land van herkomst persoonlijk te weerleggen. 

Op grond van dit artikel zal een asielaanvraag van een EU burger in een lidstaat  van de 

Europese Unie steeds onontvankelijk worden verklaard. Alleen in de uitzonderlijke gevallen 

die limitatief in het artikel staan opgesomd, kan zulke asielaanvraag in aanmerking worden 

genomen om behandeld te worden. De condities van deze uitzonderlijke omstandigheden 

maken het voor Roma de facto onmogelijk om hun asielaanvragen te doen slagen. Met dit 

artikel voegt de Europese Unie het concept van ‘safe countries’ in.  Om een uitzondering te 

maken, moet er sprake zijn van een ernstige en voortdurende schending van één van de 

beginselen van artikel 6, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Maar vooral de 

bepaling dat de aanvraag in dat geval moet behandeld worden op basis van vermoeden dat 

ze ongegrond zou zijn, maakt een asielaanvraag van een EU burger in een lidstaat zo goed 

als onmogelijk. De vraag is echter of zulks vermoeden in se niet strijdig is met de geest en 

de bewoordingen van het Vluchtelingenverdrag dat stelt dat een asielaanvraag niet mag 

beoordeeld worden op grond van de nationaliteit van de asielzoeker. 

Het concept van een asielrecht in Europa is meestal een zwaar beladen thema. Europese 

staten met minderheden huiveren van onafhankelijkheidstrijders die zouden wegvluchten en 

in buurlanden asiel zouden gaan aanvragen. Zo bestaat er het geval waarbij een Baskisch 

koppel bij de Belgische autoriteiten asiel aanvroegen en dit tussen beide landen een politieke 

rel veroorzaakte. Daarnaast druist het concept natuurlijk regelrecht in tegen de fundamentele 

waarden waarop de Unie werd gebouwd. Politieke vervolging zou dan ook in theorie niet 

mogelijk kunnen zijn. Europa  De waardenunie zou zijn geloofwaardigheid fors zien dalen, al 
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rijst de vraag of dit niet reeds het geval is door de trend van collectieve uitzettingen die in het 

Westen op gang kwam.278 

 

3.3 JURIDISCH DILEMMA 

 
Uit samenhang van de bovenstaande Europese wetteksten blijkt dat Roma-asielzoekers die 

de nationaliteit hebben van een EU lidstaat in een erg moeilijke positie worden geplaatst. 

Hun beroep op asiel of subsidiaire bescherming maakt immers geen kans op slagen. De 

Europese Unie ging ervan uit dat alle lidstaten dezelfde waarden en democratische normen 

gemeenschappelijk hadden. Op basis daarvan vaardigde ze wetgeving uit die ervoor zorgde 

dat EU burgers zich niet konden beroepen op de mechanismen die het internationale recht 

voor zulke gevallen voorzien had. 

 

Maar ook hun rechten die ze aan het EU burgerschap ontlenen, kunnen ze bijzonder moeilijk 

laten gelden. Roma hebben vaak een erg lage socio-economische status. Ze zijn vaak niet 

geschoold279, hebben vaak weinig financiële middelen en geraken heel erg moeilijk aan een 

degelijke job. Dit is vaak het resultaat van het feit dat ze in hun land van herkomst geen 

gelijke toegang kregen tot basisvoorzieningen en maar al te vaak fors werden 

gediscrimineerd. 280Op die manier zullen de voorwaarden die de Unie aan haar burgers stelt 

opdat ze zouden kunnen genieten van een verblijf langer dan drie maanden op het 

grondgebied van een andere staat, voor Roma te hoog liggen. Men moet wel voor ogen 

houden dat die ‘hoge eisen’ als dusdanig zo worden beschouwd vanuit het perspectief van 

de Roma, een bijzonder sociaal kwetsbare groep in de samenleving. De eisen zijn dus 

specifiek voor Roma moeilijk in te lossen. 

 

Op die manier komen Roma in een moeilijke positie terecht waarbij ze bij een gegronde 

vrees tot vervolging nog de volgende keuzemogelijkheden hebben; of ze vragen asiel aan in 

een andere staat die niet tot de EU behoort, of ze komen terecht in moeilijke 

omstandigheden waar ze illegaal op het grondgebied van een EU staat verblijven en 

daardoor geen toegang krijgen tot sociale rechten, degelijke huisvesting, gezondheidszorg 
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en de arbeidsmarkt. Op die manier komt me hoe dan ook terug in een vicieuze cirkel die 

alleen maar tot maatschappelijke uitsluiting leidt. De derde optie, in het land van herkomst 

blijven is voor asielzoekers vaak geen optie. Uit voorgaande rechtspraak en uit talrijke 

gevallen die bekend raakten, blijkt echter dat Roma vaak het slachtoffer kunnen zijn van 

gewelddaden en excessief politiegeweld. (zelfs voor niet strafrechtelijke zaken) 281 

 

Men kan besluiten dat de Europese Unie op die manier een belangrijke lacune in haar 

mensenrechtendiscours heeft gecreëerd die de Roma vanuit juridisch perspectief voor een 

voldongen feit plaatst. Meer zelfs, die moeilijke juridische positie dwingen de Roma - die een 

ernstige vrees voor vervolging zouden kennen – voor onmogelijke keuzes . Dit feit benadrukt 

de duidelijke keuze die de Unie heeft gemaakt om in te zetten op een effectief Europees 

minderhedenbeleid.  

 

 

3.4 UITZETTING 

 

Het verblijfsrecht dat de burgerschapsrichtlijn aan EU burgers koppelt, is echter niet 

absoluut. Dit wil zeggen dat een gastland zich nog steeds het recht behoudt om EU burgers 

uit te wijzen, maar enkel onder strikte omstandigheden die de richtlijn haar voorschrijft. Zulke 

maatregelen zijn enkel toegelaten in het kader van de openbare veiligheid, openbare orde of 

volksgezondheid. De maatregelen moeten bovendien de redelijkheidstoets, 

noodzakelijkheidstoets kunnen doorstaan en moeten uitsluitend betrekking hebben op het 

persoonlijk gedrag van diegene tegen wie de uitzettingsmaatregel zal worden genomen.282 

Maar een collectieve uitzetting schendt niet alleen het Europese recht. Ook het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens als het Hof in Luxemburg ter interpretatie van het 

Handvest van grondrechten zullen de maatregel kunnen toetsen aan hun beginselen. In het 

licht van de recente gebeurtenissen waarmee Frankrijk de highlights van het nieuws 

haalden, moet men op het onderscheid duiden dat een uitzetting slechts een schending zal 

uitmaken van het vierde artikel van het vierde protocol wanneer deze met dwang 

plaatsvond.283 
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4 ALGEMENE CONCLUSIE  

 

In deze Masterproef heb ik mij trachten in te leven in de problematiek van de Roma.  Het 

was een heel erg omvattende opdracht. De Roma zijn immers geen homogene groep. Het 

merendeel is sedentair, terwijl een kleine minderheid nog steeds rondreist. Een deel van de 

Roma hebben zich ondertussen gevestigd in de West-Europese staten (legaal, hetzij 

illegaal), anderen bevinden zich nog steeds in de gekende landen van herkomst. Dat zijn 

voornamelijk Oost-Europese staten. Afhankelijk van het land waar ze zich gevestigd hebben, 

kregen ze reeds het Europees burgerschap toegekend. Dit feitelijk gegeven heeft het me bij 

de start van mijn onderzoek erg moeilijk gemaakt om in eerste instantie een overzicht te 

behouden over de gehele problematiek. De verscheidene situaties waarin Roma zich 

bevinden, wierpen immers telkens een verschillende juridische werkelijkheid op waar ik me 

opnieuw in diende te verdiepen.   Diverse internationale instellingen en organisaties houden 

zich met de kwestie bezig. Ook dit gegeven heeft me ertoe gedwongen om een breed 

onderzoek te voeren. Doorheen het complex geheel van informatiebronnen, gegevens en 

literatuur kon ik echter één rode draad onderscheiden. Waar ze zich ook bevinden, de Roma 

hebben de voorbije decennia een spectaculaire achterstand opgelopen in verhouding met de 

modale Europeaan. Gelet op hun aantal, vormt dit een omvangrijk probleem voor de 

Europese regeringsleiders die geacht worden daarin verantwoordelijkheid op te nemen. 

Geen wonder dat grote internationale instellingen zoals de VN, de OVSE, de Raad van 

Europa en de Europese Unie zich ondertussen over de kwestie hebben gebogen. 

Ik heb de problemen van de Roma juridisch vertaald om na te gaan waar de knelpunten zich 

bevinden, en welke mechanismen of organisaties in staat zijn de meeste vooruitgang te 

boeken. De VN verschaft een internationaal platform waar een doorstroom van informatie 

tussen de  internationale organisaties kan plaatsvinden en kan bevorderd worden. Dat 

terzijde gelaten heeft ze een immense bijdrage geleverd aan de totstandkoming van 

universele waarden en normen via de verdragen die onder haar auspiciën tot stand kwamen. 

Zij vormden ongetwijfeld de basis voor alle  daaropvolgende regionale en nationale 

initiatieven. Niettemin kent ze één grote tekortkoming, met name het voorzien van een 

efficiënt afdwingingsmechanisme. Ze deed een poging via de verscheidene 

rapporteringsmechanismen en klachtenprocedures waar de verscheidene VN Comités in 

voorzien waren. Maar het hoeft geen betoog dat ze weinig verandering konden 

teweegbrengen op het terrein. De VN –in het bijzonder wanneer het op mensenrechten 

aankomt- in zijn geheel immers een erg log instrument om een ingewikkelde problematiek –

zoals die van de Roma- mee te beteugelen. Al ben ik ervan overtuigd dat ze nog steeds een 

grote rol te vervullen heeft in het sensibiliseren van staten die universele mensenrechten 
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schaden. In de vorige scripties die ik in het kader van mijn opleiding heb geschreven, ben ik 

tot het besluit gekomen dat ze in belangrijke kwesties een grote diplomatieke druk kan 

uitoefenen die tot resultaten kan leiden. Dit kan ze omdat ze steunt op enkele  eenvoudige 

principes zoals wederkerigheid, samenhorigheid en het mechanisme van kosten en baten.  

Maar met het subsidiariteitsbeginsel in gedachten, lijkt het mij niet meer dan evident dat 

regionale initiatieven doeltreffender kunnen opereren. De Roma tragedie speelt zich in 

Europa af, dus vereist ze hoofdzakelijk een regionale aanpak. De regionale internationale 

instellingen bleken uiterst geschikt om de grensoverschrijdende Romaproblematiek te 

beteugelen.  Die werpt enkele fundamentele vragen op, waar amper wordt bij stilgestaan. 

Het betreft de vraag naar de evidentie en de houdbaarheid van een internationaal 

rechtstelsel dat enkele op nationale staten is gestoeld in de plaats van volkeren. Het is erg 

belangrijk dat ongelijkheden worden erkend en men daar op inspeelt. In dit licht daarvan is 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitstekend instrument geweest om 

langzamerhand het recht van minderheden op materiële gelijkheid juridisch te gaan 

uitbouwen. Jammer genoeg heeft ze haar opportuniteitsoordeel niet vaak in het voordeel van 

de Roma klager uitgesproken. De Europese Unie daarentegen heeft meer middelen en 

enthousiasme om de levensomstandigheden van de Roma te verbeteren. Ze heeft dan ook 

een groot voordeel: ze kan staten in ruil voor hun inspanningen op terrein iets in de plaats  

bieden, namelijk een vrije afzetmarkt, vrije doorgang naar andere staten, verblijfsrechten, en 

stabiliteit. In het verleden heeft ze via haar extern minderhedenbeleid dan ook een impact 

kunnen uitoefenen op het minderhedenbeleid van de kandidaat lidstaten. Al moet men dit 

toch enigszins nuanceren. Ze liet echter na in een daadwerkelijke opvolging  te voorzien 

waardoor ze een grote opportuniteit liet liggen. Het leverde haar de kritiek op van Roma-

activisten die stelde dat de staten die destijds uiteindelijk tot de Unie toetraden, eerder aan 

‘windowdressing’ 284  hadden gedaan. Zo schetst Hellen Kooijman in Mo Magazine het 

voorbeeld van Slovakije dat in haar voortgangsrapport werd aangemaand om iets te doen 

aan de hoge werkloosheidsgraad van de Roma. Zo werd er op korte termijn een groot aantal 

Roma tewerkgesteld, al werden die na toetreding als snel weggestuurd. Uit mijn 

literatuurstudie kwam ik vaak kritische opmerkingen tegen van NGO’ s die opperde dat de 

Europese Commissie niet capabel was geweest om doorheen de cijfers en resultaten van de 

voortgangsrapporten te kijken. Het lijkt mij dan ook erg belangrijk voor de toekomst dat de 

Europese Commissie verder durft te kijken, dan de documenten die ze voor haar neus krijgt. 

Zo niet dreigt de Europese Unie af te glijden naar een bureaucratische instelling zoals de VN 

die de greep op het terrein zal verliezen. Daar zij een regionale instelling is, heeft ze 
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nochtans de mogelijkheid om haar slagkracht op het terrein te optimaliseren. Met de 

toekomstige uitbreidingen in het vizier moet ze de integratie van Roma duidelijk als 

voorwaarde stellen tot toetreding.  Uit de eerder besproken voortgangsrapporten van de 

kandidaat lidstaten kon ik afleiden dat ze de focus juist legt. Maar ik durf te hopen –nu ze 

aan haar grootste uitbreidingshonger heeft  voldaan- dat ze ditmaal een realistische blik 

werpt op de ontwikkelingen en de resultaten op terrein afwacht alvorens -na louter 

wetgevende ontwikkelingen- de toetreding definitief te maken. Daarnaast mag de Unie niet 

blind zijn voor eventuele manipulaties. Ze moet zich bewust worden van het gegeven dat de 

voordelen die ze te bieden heeft, staten ertoe kan brengen om de zaken positiever voor te 

stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Zo las ik op mijn stage bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

het verslag van een collega die naar een persconferentie was geweest van de 

Macedonische delegatie die op bezoek was in België. De Macedonische minister van Roma 

kwam in Brussel haar omstandig Romabeleid toelichten. Dat het bezoek kaderde in het 

tijdperk waar –omwille van het toenemend aantal asielaanvragen van Macedonische Roma- 

het visumakkoord ter discussie werd gesteld, lijkt hier een niet onbelangrijk gegeven. 

De Europese Unie heeft een indrukwekkende anti-discriminatiewetgeving tot stand gebracht 

waardoor de EU lidstaten nu ook wetgeving voorhanden hebben waarmee ze slachtoffers 

van discriminatie van een effectieve bescherming kan voorzien. Anti-discriminatiewetgeving 

is bijzonder waardevol voor de Roma omdat de problematiek zich voornamelijk ent op 

vooroordelen, racisme en zigeunerhaat. Maar ook dit mechanisme stuit op beperkingen. Zo 

werd de inbreukprocedure van de richtlijn Rassengelijkheid gestart nadat Italië –na zware 

rellen tussen Roma en niet-Roma- de nomadennoodtoestand had uitgeroepen waarbij ze de 

vingerafdrukken van de Roma wou nemen en ze het land wou uitsturen. Die 

inbreukprocedure heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het land werd aangesproken op haar 

wetgeving, waarna het dan ook snel tegemoetkwam aan de eisen die door de Europese 

Commissie gesteld werden. Pittig detail is het feit dat de Hoge rechtbank van Italië slechts 

maanden later de noodtoestand als onwettig bevond waardoor tal van Roma families 

maanden niet konden terugkeren naar hun huizen.285 Dit voorbeeld geeft aan hoe moeilijk 

het op dit terrein kan zijn om wetgeving te construeren dat slachtoffers snel de nodige 

bescherming kan verlenen. De discrepantie tussen recht en praktijk vormt op het domein van 

de mensenrechten en de rechten van minderheden een moeilijke hindernis om te 

overbruggen. Maar dit geldt evenzeer voor de mechanismen van andere regionale 

instellingen. Zo kan men zich de vraag stellen of Frankrijk –die haar wetgeving aanpaste na 
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een rapport van de Raad van Europa286 over de collectieve aanpassingen- op terrein wel 

voldoende inspanningen levert om tegemoet te komen de grieven van de Roma. De 

uitzettingen gaven immers uiting aan een diepgeworteld wantrouwen en irritaties naar de 

Romabevolking toe. Niettemin is het belangrijk dat dergelijke beschermende wetgeving en 

procedures optimaal worden gebruikt. Het wijst de betreffende staat op haar 

verantwoordelijkheid in het creëren van de juiste perceptie ten opzichte van minderheden. 

Eerder in deze Masterproef werd al aangegeven dat studies uitwijzen dat Roma zich nog 

steeds onvoldoende bewust zijn van hun rechten. Kennisverspreiding vormt dan ook één van 

de grootste uitdagingen van de Europese Unie om minderheden effectief te beschermen. 

Europe heeft als waardenunie haar verantwoordelijkheden opgenomen, en dat doet ze nu 

nog steeds. Ze investeert in projecten voor de Roma, voorziet in overleg en laat Roma 

vertegenwoordigers mee participeren in het beleidsproces. Zo bestaan er tal van Europese 

fondsen die de lidstaten kunnen aanwenden voor de integratie van hun Roma minderheden. 

Betreurenswaardig dan ook is het gegeven dat het ze slechts een lage absorptiegraad 

kennen. Op een Roma vormingsdag in Brussel stelde een ambtenaar van de Integratiedienst 

van stad Gent onomwonden dat de Europese geldmiddelen die voorhanden zijn in schril 

contrast staan met de resultaten die ze genereren. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de 

complexiteit van de problematiek, die zich situeert op verscheidene domeinen. Uit de 

conclusie van The Decade of the Roma Inclusion en de presentaties van de actoren die op 

de Romadag aanwezig waren, werd het mij dan ook duidelijk dat een horizontale strategie de 

enige weg is die men hier moet gaan bewandelen. Het is dan ook aan de nationale staten 

om deze te bewerkstelligen. Internationale instellingen zoals de OVSE, de Raad van Europa 

en de Europese Unie hebben de bakens uitgezet van een effectieve 

minderhedenbescherming en een anti-discriminatiecontenieux. Ze hebben eerder een 

coördinerende rol, wijzen de staten op lacunes in hun wetgeving en hun plichten en 

corrigeren waar nodig. Maar het zijn de nationale staten die de geldmiddelen, de kennis en 

de mechanismen moeten aanwenden om de levensomstandigheden van de Roma te 

verbeteren. Dit kan ze enkel wanneer er de verscheidene problematische beleidsdomeinen 

aan elkaar koppelt in een algemeen Roma strategie. Voorzien in 

arbeidsintegratieprogramma’s koppelen aan degelijke huisvesting, schoolgaan koppelen aan 

kinderbijslag zijn voorbeelden van hoe men de problemen tegelijkertijd moet aanpakken.287 

Daarnaast is het aan de overheid om het goede voorbeeld te blijven geven. Zo pleit het 

Minderhedenforum voor een actief diversiteitsbeleid daar vrijblijvende afspraken en 
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sensibiliseringsacties weinig succes kenden. Alle betrokken actoren binnen een staat 

moeten gedwongen worden hun verantwoordelijkheden op te nemen.288 Enkel op die manier 

zullen Roma eerlijke kansen krijgen om hun levenstandaard te verbeteren. 
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