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ARTIKELEN

Realisering van het recht op onaantastbaarheid
van het lichaam door middel van wetgeving

P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt

1 Inleiding

Het menselijk lichaam is rechtsobject van het recht op de onaantastbaarheid van
het lichaam van mensen als rechtssubjecten en dragers van grondrechten. De
grondwetgever van 1983 en partijen bij verschillende verdragen hebben dat expli‐
ciet onderkend. Vaak zijn (overheids)beperkingen van het vrijheidsrecht van de
onaantastbaarheid van het lichaam echter noodzakelijk ter bescherming van het‐
zelfde recht of ter bevordering of bescherming van andere (grondrechtelijke)
belangen. Dergelijke (overheids)ingrepen vergen soms lastige afwegingen in hei‐
kele dilemma’s bij controversiële en ethisch beladen vraagstukken. Interventie is
slechts mogelijk onder strikte randvoorwaarden, waaronder de aanwezigheid van
een wettelijke grondslag die voldoet aan kwaliteitseisen. In deze bijdrage onder‐
zoek ik nut en meerwaarde van het recht op de onaantastbaarheid van het
lichaam en de grondrechtelijke randvoorwaarden die van belang zijn bij de realise‐
ring van het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam, mede in het licht van
de rechtspraktijk en huidige en toekomstige dilemma’s en technologische ontwik‐
kelingen. Daartoe ga ik achtereenvolgens in op de (historische) achtergrond en
betekenis van het grondwettelijk grondrecht (par. 2), relevante verdragsnormen
en het leerstuk van geïnformeerde toestemming (par. 3), wetgeving ter inperking
of regulering van het grondrecht (par. 4) en enkele toekomstige ontwikkelingen
(par. 5). Daarna volgt een conclusie (par. 6).

2 De onaantastbaarheid van het lichaam als grondwettelijk recht

In de Grondwet (Gw) vindt het recht op onaantastbaarheid van het lichaam expli‐
ciet bescherming in artikel 11. Het artikel is het resultaat van een compromis bij
de totstandkoming van de algehele grondwetherziening van 1983. In het wets‐
voorstel dat leidde tot die herziening was aanvankelijk geen afzonderlijk recht
over de onaantastbaarheid opgenomen.1 Als gevolg van een motie van VVD-
Kamerlid Kappeyne van de Coppello c.s.2 werd dat alsnog gedaan,3 uiteindelijk
met delegatiemogelijkheid. De regering hechtte daaraan, omdat de reikwijdte van
het grondrecht ruim zou zijn en moeilijk af te bakenen. De reikwijdte van artikel

1 Kamerstukken II 1975/76, 13872, 1-5.
2 Kamerstukken II 1978/79, 15463, 5; zie ook Kamerstukken II 1976/77, 13872, 10, p. 1-2.
3 Kamerstukken II 1979/80, 16086, 1-5.
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11 is niet ruimer dan van artikel 10 lid 1 Gw, dat de persoonlijke levenssfeer
beschermt, en beide artikelen kennen dezelfde beperkingsclausule. De juridische
bescherming van de beide artikelen geldt voor wat betreft de onaantastbaarheid
van het lichaam dan ook wel als dezelfde.4 Artikel 11 wordt geacht slechts een
explicatieve betekenis te hebben ten opzichte van artikel 10 lid 1 Gw, dat de
onaantastbaarheid van het lichaam mede omvat.5 Tegen de achtergrond van de
betekenis van artikel 10 Gw wordt artikel 11 ook wel overbodig6 en niet van groot
belang7 geacht. De vraag is of dat terecht is, reeds omdat artikel 11 Gw nu een‐
maal in werking is getreden en aldus het lichaam als rechtsobject beschermt. Dui‐
delijk mag zijn dat de betekenis van het ermee beschermde rechtsgoed onomstre‐
den is en mede ten grondslag ligt aan het verbod tot het opleggen van de dood‐
straf, ongeclausuleerd vastgelegd in artikel 114 Gw, en internationale normstel‐
lingen.

2.1 Rechtssubjectiviteit en gelding
De eerste vraag die moet worden gesteld bij de realisering van klassieke grond‐
rechten betreft die naar de rechtssubjectiviteit en de gelding en werking ervan.
Dat is bij artikel 11 Gw niet anders. Bijzonder bij dit artikel (en art. 10) is dat het
erdoor beschermde rechtsgoed of rechtsobject sterk samenhangt met het rechts‐
subject; het rechtssubject ís ten minste zijn rechtsobject. Het tegenovergestelde is
echter niet per se waar. Het grondrecht – en aldus de bescherming van het
lichaam – kan onder omstandigheden gelden voor de geboorte en geldt in beginsel
ook ongeacht de leeftijd en na overlijden,8 maar dat is (dus) niet per definitie het
geval. Het lichaam kan dan weliswaar nog steeds bescherming genieten als rechts‐
object, maar op andere gronden dan het grondrecht. Dit kan in de rechtspraktijk
vragen oproepen die bij andere grondrechten niet of minder aan de orde zijn,
zoals met betrekking tot de grenzen van mensen en daarmee tussen rechtssubject
en -object (zie par. 5). Voorts is relevant de gelding voor wat betreft de werking
van het grondrecht in verschillende rechtsverhoudingen. Hoewel grondrechten in
beginsel verticaal werken, werkt dit grondrecht ook horizontaal, zoals blijkt uit de
voorbeelden uit de grondwetsgeschiedenis en uit de rechtspraak.9

4 In deze zin ook D.E. Bunschoten, in: P.P.T. Bovend’Eert e.a., T&C Grondwet, Deventer: Wolters
Kluwer 2015, art. 11 Gw, aant. 1; D.J. Elzinga, R. de Lange & H.G. Hoogers, Van der Pot. Hand‐
boek van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 413.

5 Kamerstukken II 1978/79, 15463, 2, p. 7.
6 Bunschoten 2015, aant. 1, met de toevoeging ‘uit strikt juridisch oogpunt’.
7 Van der Pot/Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p. 413-414. Enige ruimte wordt nog gezien ten

aanzien van de reikwijdte van het artikel in verband met het zelfbeschikkingsrecht. Zie echter
hierna par. 2.2.

8 Kamerstukken II 1978/79, 15463, 2, p. 5.
9 HR 18 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1002, NJ 1994/347 m.nt. Brunner en Alkema (Aidstest I);

HR 12 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8442, NJ 2004/117 (Aidstest II). In deze gevallen
zijn als wettelijke beperkingsgronden aangemerkt de bepalingen uit het BW inzake respectieve‐
lijk onrechtmatige daad en de redelijkheid en billijkheid.
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2.2 Reikwijdte
De reikwijdte van elk grondrecht geeft toegang tot de mogelijke bescherming door
dat grondrecht. De omvang van de reikwijdte is daarom van groot belang. Dit
geldt te meer voor het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, omdat het
lichaam als rechtsobject ethisch en symbolisch zo sterk beladen is. Des te opval‐
lender – maar om politieke redenen ergens wel begrijpelijk – is dat een definitie
noch criteria ter bepaling van de reikwijdte van het artikel zijn gegeven. Wel biedt
de grondwetsgeschiedenis enkele aanknopingspunten ervoor. In de nota die aan‐
leiding gaf tot de motie-Kappeyne van de Coppello c.s. gaf de regering een niet-
limitatieve opsomming van handelingen die volgens haar een inbreuk vormen op
het recht op onaantastbaarheid van het lichaam: ‘foltering, lijfstraffen, lichame‐
lijke en geestelijke mishandeling, gedwongen medische experimenten, toedienen
van elektroshocks aan psychisch gestoorden, gedwongen behandeling van lijders
aan venerische ziekten, gedwongen toediening van voedsel tijdens een hongersta‐
king, toedienen van waarheidsserum aan verdachten, leegpompen van de maag,
encefalografie, bloedafname, inenting, röntgenologisch onderzoek, verwondin‐
gen, operaties, behandeling door een arts, knippen van de haren’.10 Deze hande‐
lingen geven enige geobjectiveerde indicatie van wat binnen de reikwijdte van het
grondrecht kan vallen. Subjectieve opvattingen van de grondrechtendragers lijken
slechts beperkt relevant voor de vaststelling van de reikwijdte van het grondrecht,
namelijk in zoverre het zelfbeschikkingsrecht als onderdeel van het grondrecht
niet zover gaat dat iemand het recht heeft om alles met zijn lichaam te doen.11

Hierbij geldt bovendien dat het zelfbeschikkingsrecht in de parlementaire
geschiedenis weliswaar is genoemd als onderdeel van het grondwettelijk grond‐
recht,12 maar dat dat – mede in het licht van de jurisprudentie en latere interna‐
tionale rechtsnormontwikkeling – moet worden begrepen als (slechts) betrekking
hebbend op de geïnformeerde toestemming als onderdeel van het grondrecht als
afweerrecht.13 Voor het bepalen van de reikwijdte zag de wetgever vooral een taak
weggelegd voor de rechter. Deze heeft in vele casus inderdaad opheldering gege‐
ven.14 Het blijft echter aan de wetgever om zelf nader invulling te geven aan de
betekenis van de reikwijdte van de Grondwet. Die heeft daarbij een grote vrijheid,
zolang zijn uitleg niet in strijd komt met de letter van de Grondwet of de expli‐
ciete uitleg ervan door de grondwetgever.15 Aldus is van belang dat de wetgever
deugdelijk motiveert.

10 Kamerstukken II 1978/79, 15463, 2, p. 4.
11 P. Mendelts, Interpretatie van grondrechten. Grondrechtenclaims en verschuivingen in de reikwijdte

van grondrechten (diss. Utrecht), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2002; B.C. van Beers, ‘Commen‐
taar op artikel 11 van de Grondwet’, in: E.M.H. Hirsch Ballin & G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs
commentaar op de Grondwet, webeditie 2017 (www. nederlandrechtsstaat. nl), p. 10.

12 Kamerstukken II 1975/76, 15463, 2, p. 5-6.
13 Van Beers 2017, p. 10. Zij wijst er tevens terecht op dat het zelfbeschikkingsrecht in ruimere zin

wel degelijk erkenning heeft gekregen in de internationale jurisprudentie, zie ook hierna par. 3.
14 Zie voor een beknopt overzicht Van Beers 2017, p. 6.
15 Vgl. P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, ‘Handhaving van voorschriften in de Engelse taal met

inachtneming van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel’, TvCR 2013, p. 224-233.
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De bepaling van de omvang van de reikwijdte is van belang in drieërlei opzicht. In
de eerste plaats om invulling te kunnen geven aan de positieve verplichting die is
vervat in artikel 11 Gw, namelijk om ervoor te zorgen ‘dat een klimaat ontstaat,
waarin het grondrecht van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam daad‐
werkelijk gestalte krijgt’16 en ter realisering van de (positieve) zorgplicht tot
bevordering van de volksgezondheid (art. 22 Gw en vele verdragsbepalingen, zie
par. 2.3.). In de tweede plaats om te kunnen ingrijpen wanneer het recht op licha‐
melijke integriteit van een betrokkene in het geding is.17 En ten derde voor de
mogelijkheid tot een eventuele beperking van het recht, zo nodig door het lokaal
bestuur of de lagere regelgever, zoals met betrekking tot de inzet van het appa‐
raat ‘mosquito’, dat een hinderlijk hoge zoemtoon produceert met als doel over‐
lastgevende jongeren te verwijderen van hun hangplaatsen.18 Aan de realisering
van de eerste twee hiervoor genoemde aspecten kan een grondrechtenbeleid bij‐
dragen zoals dat tot uitdrukking kan komen in een nationaal actieplan mensen‐
rechten en wetgeving, het derde aspect vraagt om een adequaat systeem van wet‐
gevingskwaliteitsbeleid en constitutionele toetsing ex ante. Zij komen aan de orde
in de volgende paragrafen.

2.3 Beperkingen bij of krachtens de wet
Artikel 11 Gw vereist voor een inperking van het recht een wet in formele zin met
de mogelijkheid van delegatie. In deze mogelijkheid is voorzien voor lichte inbreu‐
ken, in welk geval het een onevenredig zware eis leek om daarvoor een expliciete
bepaling in de wet op te nemen; voor de niet als licht aan te merken inbreuken is
een regeling in de wet zelf geboden.19 De formele wet die een grondslag biedt voor
delegatie moet voldoende precies zijn en de omvang van een eventuele discretio‐
naire beoordelingsruimte nauwkeurig bepalen; artikel 172 lid 2 Gemeentewet20

en artikel 3 Politiewet voldoen daaraan niet. De beperkingsbevoegdheid van arti‐
kel 11 Gw wordt in de rechtspraak nauw geïnterpreteerd. Voorts gelden weliswaar
geen grondwettelijke materiële criteria waaraan de beperkende wetgeving moet
voldoen, maar deze volgen deels wel uit de totstandkomingsgeschiedenis van de
grondwettelijke grondrechten. Zo zullen er voldoende zwaarwegende redenen

16 Kamerstukken II 1979/80, 16086, 1-5, p. 6.
17 Vgl. het oordeel dat van de Staat als toezichthouder op de gang van zaken in een particuliere kli‐

niek mag worden verlangd dat hij ingrijpt wanneer het recht op lichamelijke integriteit van een
patiënt in het geding is: Hof Den Haag 9 april 1987, ECLI:NL:GHSGR:1987:AL6194, NJ
1988/524.

18 Kamerstukken II 2008/09, 28684, 188 (bijlage). Zie daarover o.a. L.F.M. Verhey, ‘Wetgever en
constitutie: enkele beschouwingen over de mug en de olifant’, en M. Kuijer, ‘De betekenis van het
Europees verdrag voor de rechten van de mens voor de nationale wetgever’, beiden in: H.R.
Schouten (red.), Wetgever en constitutie (verslag symposium en preadviezen voor de Vereniging
voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009.

19 Vgl. Kamerstukken II 1978/79, 15463, 2, p. 8-9.
20 Een relevant vraagstuk in het kader van bijv. de hiervoor genoemde inzet en regeling inzake de

mosquito. Gemeentelijke grondrechtinperkende instrumenten zoals preventief fouilleren hebben
daarom een specifiek wettelijke grondslag gekregen in de Gemeentewet. Zie voor een recent
overzicht daarvan in het kader van de openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester
M.A.D.W. de Jong (e.a.), Orde in openbare orde, Deventer: Wolters Kluwer 2016.
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moeten zijn voor een beperking van het recht, mag de beperking niet verder gaan
dan strikt noodzakelijk is en moet het wettelijke kader waarin de beperking is ver‐
vat voldoende precies gedefinieerd zijn en de nodige formele waarborgen bieden.
Dergelijke criteria gelden voorts op grond van de interne moraal van het recht en
kwaliteitseisen van algemeen wetgevingsbeleid,21 zoals tot uitdrukking gebracht
in onder andere de Aanwijzingen voor de regelgeving en het integraal afwegings‐
kader voor beleid en regelgeving. Daarnaast volgen materiële criteria uit de inter‐
nationale regelgeving, die doorwerkt in de nationale rechtsorde (zie daarover
nader par. 4).

Weinig grondrechten kennen een zo sterk gelieerde positieve en sociaal collec‐
tieve pendant als het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam. Daarom is
het van belang te onderkennen dat voormelde eisen ook in acht dienen te worden
genomen bij (overheids)maatregelen ter realisering van de positieve verplichtin‐
gen die dit recht raken, zoals die tot de bevordering van de volksgezondheid
voortvloeiend uit artikel 22 lid 1 Gw,22 en daarbij het recht op de onaantastbaar‐
heid van het lichaam inperken. Daarbij kan worden gedacht aan (wetgeving
inzake) inentingsprogramma’s en medische experimenteerwetgeving. Dit geldt
mutatis mutandis voor zover dergelijke maatregelen gevolg geven aan de veelsoor‐
tige positieve verplichtingen voortvloeiend uit onder andere het Europees Ver‐
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM),23 het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
(IVBPR),24 het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten (IVESCR), het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)25 en
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH)26 en
(daarmee)/of dienen ter realisering van het legitieme doel ‘bescherming van de
gezondheid’, zoals opgenomen in de beperkingsgronden van andere nationale en
internationale grondrechten.27 Aldus is bij uitstek aan het grondrecht van de
onaantastbaarheid van het lichaam inherent een (interne) spanning tussen ener‐
zijds de nakoming van de beschermings- en zorgplicht (collectief of individueel)
en anderzijds het respecteren van de zelfbeschikking als afweerrecht en keuzevrij‐
heid van de burger/patiënt. In dergelijke gevallen waarin verschillende rechts‐

21 L. Fuller, The Morality of Law, New Haven/Londen: Yale University Press 1969 p. 19-26 en 33-94;
W. Witteveen, De wet als kunstwerk, Amsterdam: Boom 2014, p. 14.

22 P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, ‘Realisering van grondwettelijke sociale grondrechten; wetgever,
ubi est?’, RegelMaat 2016, afl. 4, p. 281-294.

23 Art. 2 (recht op leven) en art. 8 (privacy, waaronder begrepen onaantastbaarheid van het
lichaam). Uitgebreid over (varianten van) positieve verplichtingen onder het EVRM: J. Gerards,
EVRM. Algemene beginselen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, p. 229-262.

24 O.a. art. 6 (recht op leven), art. 7 (vrijwaring van foltering en onmenselijke of onterende bestraf‐
fing of behandeling) en art. 17 (privacy).

25 O.a. art. 6 (recht op (over)leven), art. 16 (privacy), art. 19 (tegengaan misbruik en verwaarlo‐
zing), art. 24 (recht op gezondheid en gezondheidszorg), art. 27 (levensstandaard), art. 32-36
(bescherming tegen schadelijke exploitatie) en art. 37 (vrijwaring van foltering en onmenselijke
of onterende bestraffing of behandeling).

26 Art. 25 (recht op genot van het hoogst haalbare niveau van gezondheid).
27 Nationaal: art. 6 lid 2 en 9 lid 2 Gw.
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plichten van de overheid tegenover elkaar staan, zal een juiste balans moeten
worden gevonden ten behoeve van de besluitvorming om legitieme overheids‐
maatregelen te kunnen of moeten treffen.28

Deze balans is bepaald niet altijd eenvoudig te vinden of te vormen, mede omdat
de omgang met lichaam en geest een sterk (medisch-)ethisch karakter heeft en
politiek en religieus/levensbeschouwelijk gemotiveerd kan zijn. Hij kan dan ook
verschuiven in de tijd, mede als gevolg van de ontwikkeling van veranderende
dominante discoursen, zoals het belang van (collectieve) veiligheid sinds 9/11 en
de verminderde lotsaanvaarding die zich manifesteert in vraagstukken inzake vei‐
ligheid en medische ethiek.29 Beide houden nauw verband met onder andere het
seculiere tijdperk en technologische ontwikkelingen die de beheersing van natuur
en lichaam steeds meer mogelijk maken, zolang de financiën daarvoor aanwezig
zijn. Vanwege de complexiteit en gevoeligheid van de te maken keuzen is het des
te belangrijker om de balans inzichtelijk te maken en de verschillende (grondrech‐
telijke) belangen te betrekken in de afwegingen. Of en hoe dat gebeurt in de rele‐
vante wetgeving die na de totstandkoming van artikel 11 Gw op vele terreinen tot
stand is gekomen, komt hierna aan de orde in paragraaf 4 en elders in dit thema‐
nummer.

3 Verdragsnormen, informed consent en beperkingssystematiek

De betekenis van artikel 11 Gw moet mede worden bezien in het licht van het
internationaal recht, waarbij geldt dat het een eventueel door de Grondwet gebo‐
den hogere rechtsbescherming onverlet laat.30 De bescherming van de onaantast‐
baarheid van het lichaam – en meer algemeen van de lichamelijke en geestelijke
integriteit – is verankerd in onder andere artikel 8 EVRM,31 artikel 17 IVBPR,
artikel 16 IVRK, artikel 17 IVRPH32 en artikel 3 en 4 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest).33 Het kerncriterium dat rele‐
vant is bij de werking van het grondrecht is dat van de geïnformeerde toestem‐
ming. Daarover gaat de volgende paragraaf, gevolgd door een korte paragraaf over
de algemene beperkingssystematiek in het verdragsrecht.

28 Zie voor wat betreft het gezondheidsrecht o.a. A. Hendriks, ‘De invloed van fundamentele rech‐
ten op het gezondheidsrecht’, in: J. Gerards & C. Sieburgh (red.), De invloed van fundamentele
rechten op het materiële recht, Deventer: Kluwer 2013, p. 237-264.

29 Vgl. J. de Mul, De domesticatie van het noodlot, Rotterdam: Lemniscaat 2015.
30 Zie o.a. art. 53 EVRM en art. 53 EU-Handvest. Bij dit laatste geldt echter dat de nationale consti‐

tutionele bescherming de voorrang, eenheid en werking van het Unierecht moet respecteren: o.a.
HvJ EU 26 februari 2013, C-399/11 (Melloni).

31 EHRM 26 maart 1985, 8978/80 (X en Y/Nederland), par. 22.
32 Nederland heeft de facultatieve (klacht)protocollen bij het IVRK en IVRPH nog niet geratificeerd

en zal de mogelijkheid daartoe in een later stadium onderzoeken; Kamerstukken I 2016/17, 33992
(R2034), F.

33 Het opleggen van de doodstraf is verboden in o.a. art. 1 Protocol 13 EVRM en art. 2 EU-Hand‐
vest.
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3.1 Geïnformeerde toestemming als drempelcriterium
Elke ingreep in de lichamelijke integriteit van het individu levert een inbreuk op
van artikel 8 EVRM als die plaatsvindt tegen de wil van de betrokkene.34 Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om gedwongen voeding, vocht en medicatie, lijfsvisitatie,
chemische castratie of om sterilisatie of vaccinatie.35 Indien de overheidsinter‐
ventie op dit terrein heel vergaand is en daarmee boven een minimum level of
severity uitkomt, kan zelfs sprake zijn van onmenselijke en vernederde behande‐
ling in de zin van onder andere artikel 3 EVRM en artikel 7 IVBPR. Aldus is de
aanwezigheid van instemming of toestemming voor een (medische) behandeling
of blootstelling aan omgevingsgevaren36 en dergelijke van cruciaal belang in het
licht van artikel 11 Gw en artikel 3 en 8 EVRM. Het gaat hier om een belangrijke
positieve verplichting die wordt afgeleid uit het betreffende recht.37 Voor wat
betreft de instemming moet het gaan om geïnformeerde toestemming ofwel
‘informed consent’; persoonlijke autonomie is daarbij de leidende kernwaarde. In
de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is
uitvoerig invulling gegeven aan dit dubbelvereiste.38 Zo moet er voor wat betreft
de goede informatieverschaffing onder andere sprake zijn van adequate
regelgeving die waarborgt dat artsen patiënten informeren over de consequenties
van een behandeling,39 moet de geboden informatie voldoende duidelijk en volle‐
dig zijn,40 tijdig worden verschaft41 en op een manier die het voor betrokkene
mogelijk maakt er zo goed mogelijk van te profiteren.42 Tot slot moet er een effec‐
tief systeem van rechtsbescherming worden ingericht ten aanzien van zowel

34 EHRM 16 juni 2005, 61603/00, EHRC 2005/82 m.nt. Van der Velde, BJ 2005/93 m.nt. Dute
(Storck/Duitsland).

35 Zie respectievelijk o.a. EHRM 5 april 2005, 54825/00, EHRC 2005/50 m.nt. Van der Velde,
GJ 2005/63 m.nt. Hendriks (Nevmerzhitsky/Oekraïne) (dwangvoeding); EHRM 3 juli 2012,
34806/04, EHRC 2012/157 m.nt. Hendriks (X./Finland) (gedwongen medicatie/antipsychotica)
en EHRM 11 juli 2006 (GK), 54810/00 (Jalloh/Duitsland) (gedwongen medische interventie/
behandeling); EHRM 26 september 2006, 12350/04, EHRC 2006/130 m.nt. De Jonge (Wain‐
wright/Verenigd Koninkrijk) (gedwongen lijfvisitatie); EHRM 8 november 2011, 18968, EHRC
2012/18 m.nt. Hendriks (V.C./Slowakije) (gedwongen sterilisatie). Over gedwongen vaccinatie is
aanhangig bij het EHRM: Vavricka e.a./Tsjechië (47621/13 e.a.).

36 EHRM 19 oktober 2005 (GK), 32555/96, EHRC 2005/118, NJ 2009/453 (Roche/Verenigd Konink‐
rijk); EHRM 5 december 2013, 52806/09, NJ 2015/129 m.nt. Alkema (Vilnes/Noorwegen).

37 Zie voor wat betreft het EVRM Gerards 2011, i.h.b. hoofdstuk 4, en voor wat betreft art. 11 Gw
Van Beers 2017, p. 10.

38 Zie voor een uitgebreid overzicht waarbij in het navolgende o.a. aansluiting is gevonden,
J.H. Gerards, N.R. Koffeman & A.C. Hendriks, ‘Zelfbeschikking in het recht van de Raad van
Europa, de EU en Nederland’, in: Achtergrondstudies zelfbeschikking in de zorg, Den Haag: ZonMw
2013, www. zonmw. nl/ publicaties, p. 23-94 (i.h.b. p. 40-49); H.-M.Th.D. ten Napel, F. Dorsse‐
mont & J.L.W. Broeksteeg, ‘Commentaar op art. 8 EVRM, par. 3.6.1.’, in: Sdu Commentaar EVRM.
Deel 1 – Materiële bepalingen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013.

39 EHRM 15 januari 2013, 8759/05, EHRC 2013/81 m.nt. Hendriks (Csoma/Roemenië), par. 42.
40 Csoma (2013), par. 42, 50; EHRM 2 juni 2009, 31675/04, EHRC 2009/96 m.nt. Hulst (Codarcea/

Roemenië), par. 105; EHRM 26 mei 2011, 27617/04, EHRC 2011/109 m.nt. Hendriks (R.R./
Polen), par. 197-198.

41 Codarcea, par. 105; Csoma, par. 42; R.R., par. 197.
42 V.C., par. 112 en 114.
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publieke als private zorginstellingen en -aanbieders;43 dat hoeft niet telkens een
rechterlijke toets vooraf te zijn. Voor wat betreft het vereiste van toestemming
geldt dat een keuze die is gemaakt door een ‘mentally competent adult’ steeds
moet worden geaccepteerd, zelfs indien die keuze schade zal toebrengen aan de
betrokkene zelf en zelfs indien deze daardoor zou komen te overlijden.44 Slechts
in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van een wilsbesluit worden afgewe‐
ken, namelijk (a) om de rechten en de gezondheid van anderen te beschermen,
zoals bij ernstig besmettingsgevaar, (b) indien de individuele beslissing niet in
volle vrijheid of bewustzijn is genomen,45 of (c) indien er sprake is van een
extreme urgentie bij het uitvoeren van een behandeling die rechtvaardigt dat niet
wordt gewacht op toestemming wegens direct dreigend risico van onomkeerbare
schade.46 Voor wat betreft de juridisch of feitelijk wilsonbekwame personen gaat
(ook) het EHRM ervan uit dat zij niet rechtsgeldig toestemming kunnen geven
voor een behandeling die inbreuk maakt op de integriteit; er zal dan plaatsvervan‐
gende toestemming nodig zijn overeenkomstig de nationale regelingen,47 waarbij
soms sprake kan zijn van veronderstelde instemming.48 Ten aanzien van minder‐
jarigen/kinderen zijn voorts in het bijzonder relevant artikel 12 IVRK, waarin is
verzekerd dat – naast de bevoegdheid van ouders tot vertegenwoordiging van het
kind conform onder andere artikel 5 IVRK – passend belang moet worden gehecht
aan de mening van het kind, en artikel 17 IVRK inzake de toegang tot informatie
inzake (onder andere) zijn/haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. Juist bij
deze groep vergt de regulering van experimentele behandelwijzen waarvan zij zelf
bovendien geen voordeel ondervinden een bijzonder zorgvuldige afweging van
individuele en algemene belangen, waarbij risico’s moeten worden ingeschat
tegen een achtergrond van snelle ontwikkelingen in de medische wetenschap.
Daarbij kan het ook gaan om heikele spiegelbeeldige situaties, zoals de weigering
tot toegang tot experimentele medicijnen of behandelwijzen.49

De voormelde positieve (deel)verplichtingen tot (toegang tot) informatie en
rechtswaarborgen ter realisering van het recht op de onaantastbaarheid van het
lichaam houden nauw verband met de positieve rechtsplicht van de overheid tot
realisering van de volksgezondheid. Overlappen doen zij niet. Wel kan wegens de
vele positieve verplichtingen in zekere mate worden gesproken van een recht op
preventie van gezondheidsschade.50

43 Codarcea, par. 102; R.R., par. 211-212.
44 EHRM 10 juni 2010, 302/02, EHRC 2010/89 m.nt. Gerards (Jehovah’s Witnesses of Moscow/Rus‐

land), par. 135-136.
45 Jehovah’s Witnesses of Moscow, par. 136 en 138-139.
46 V.C., par. 110 en 113.
47 Kritisch over de Nederlandse regelingen: C. Blankman & K. Vermariën, ‘Vertegenwoordigings‐

regelingen voor wilsonbekwamen in het Nederlandse recht in het licht van het VN-Verdrag Han‐
dicap en het EVRM’, Handicap & Recht 2016, afl. 1, p. 16-22.

48 EHRM 24 juni 2014, 4605/05 (Petrova/Letland, par. 93-95.
49 EHRM 27 juni 2017, 39793/17 (Gard/Verenigd Koninkrijk); EHRM 13 november 2012, 47039/11,

EHRC 2013/74 m.nt. Van Lessen/Kloeke (Hristozov e.a./Bulgarije).
50 J.C.J. Dute, De vrijblijvendheid voorbij. Over het recht op preventie (oratie Nijmegen), 2013.
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3.2 Beperkingssystematiek
Wegens de relevantie van het EVRM als toetsingskader voor de legitimiteit van
inbreuken op het grondrecht van de onaantastbaarheid van het lichaam maak ik
hier nog kort melding van de beperkingssystematiek van artikel 8 lid 2 EVRM.
Inbreuken zijn toelaatbaar indien zij hun grondslag vinden in ‘de wet’ en daarin
op een voldoende duidelijke en voorzienbare manier zijn omschreven. Daarnaast
moeten zij een legitiem doel dienen, zoals genoemd in dat tweede lid, namelijk de
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het
land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming
van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijhe‐
den van anderen. Tot slot moet de inbreuk noodzakelijk zijn in een democratische
samenleving. Dit laatste vereiste houdt in dat er een dwingende maatschappelijke
noodzaak moet zijn voor de inbreuk, onderbouwd met relevante en voldoende
dragende redenen. Bovendien moeten de inbreuk en de gevolgen daarvan voor
het betrokken individu in een evenredige verhouding staan tot het daarmee nage‐
streefde legitieme doel (proportionaliteitstoets). Ten slotte moet iemand zich
effectief kunnen verweren tegen een inbreuk indien hij of zij meent dat die onge‐
rechtvaardigd is.

4 Wetgeving nader bezien

Na de totstandkoming van artikel 11 Gw is er op vele terreinen wetgeving tot
stand gebracht ter uitwerking en inperking van het recht op de onaantastbaar‐
heid van het lichaam. In het oog springen de maatregelen op de terreinen van
zorg en welzijn, justitie en openbare orde, zoals opgenomen in bijvoorbeeld de
Politiewet, het Wetboek van Strafvordering, de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen, de Embryowet, de Wet op de orgaandonatie en de
– recent gewijzigde – Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
inzake het wijzigen van de mogelijkheden voor onderzoek met minderjarige en
wilsonbekwame proefpersonen. Nog aanhangig bij de Staten-Generaal zijn wets‐
voorstellen inzake bijvoorbeeld zorg en dwang (doelgroep: dementerende ouderen
en verstandelijk gehandicapten), forensische zorg (doelgroep: tbs’ers), verplichte
ggz (doelgroep: psychiatrische patiënten), gedwongen jeugdzorg, penitentiaire
beginselen en orgaandonatie. Nog in voorbereiding is het (concept)wetsvoorstel
Zeggenschap lichaamsmateriaal. Hierna zoem ik kort in op de recent aangenomen
Wet tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
inzake het wijzigen van de mogelijkheden voor onderzoek met minderjarige en
wilsonbekwame proefpersonen, het wetsvoorstel inzake orgaandonatie en het in
voorbereiding zijnde (concept)wetsvoorstel Zeggenschap lichaamsmateriaal.
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4.1 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen inzake het
wijzigen van de mogelijkheden voor onderzoek met minderjarige en wilsonbekwame
proefpersonen51

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) is ruim dertien
jaar geleden in werking getreden. In 2016 zijn de wettelijke mogelijkheden voor
wetenschappelijk onderzoek met kinderen en meerderjarige wilsonbekwame
proefpersonen verruimd en is voorzien in maatregelen die bijdragen aan de
bescherming van deze kwetsbare groepen. Ter uitwerking van de wetswijziging
heeft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) voor de
medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) een gedetailleerd toetsingskader
opgesteld, waarbij speciale aandacht is besteed aan de interpretatie van de nieuwe
bovengrens voor risico’s en belasting bij niet-therapeutisch onderzoek.52 De wet
is een helder voorbeeld, waarin verschillende grondrechtelijke belangen en ver‐
plichtingen, zoals die in de vorige paragrafen zijn geschetst, relevant zijn geweest.
Deels zijn deze ook in de afwegingen betrokken. Ten aanzien van artikel 7 IVBPR
volgde de wetgever een andere interpretatie dan die van het VN-Mensenrechten‐
comité, volgens welke de bepaling geen niet-therapeutisch onderzoek met de
betreffende groepen toestaat.53 Uiteindelijk is in de wet voorrang gegeven aan het
belang van wetenschappelijke innovatie, de ontwikkeling van de kindergenees‐
kunde en (daarmee) het belang van het toekomstige kind ‘in abstracto’ boven de
onaantastbaarheid van het lichaam en het belang van het individuele kind of de
(anderszins) wilsonbekwame. Hier is ‘geopereerd’ op het scherpst van de snede.54

4.2 Wijziging van de Wet op de orgaandonatie
Volgens cijfers van de Transplantatiestichting zijn er in 2016 117 mensen van de
wachtlijst voor een orgaan (nier, hart, long, lever, alvleesklier) af gehaald wegens
overlijden.55 Anderen, die niet of verlaat een donororgaan getransplanteerd krij‐
gen, zullen in meer of mindere mate een verlies aan levenskwaliteit ondervinden.
Het initiatiefvoorstel van Kamerlid Dijkstra (D66) tot wijziging van de Wet op de
orgaandonatie (Wod) in verband met het opnemen van een actief donorregistra‐
tiesysteem beoogt het orgaantekort in het kader van transplantaties te

51 Wet tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met
het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek
met proefpersonen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam
zijn, Stb. 2016, 424. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze wet de bijdrage van
E. Beenakker in dit themanummer.

52 Zie www. ccmo. nl/ attachments/ files/ toetsingskader -onderzoek -met -minderjarige -proefpersonen -
versie200117. pdf.

53 Concluding Observations, 27 augustus 2001, UN Doc. CCPR/CO/72/NET, par. 7 en Concluding
Observations, 25 augustus 2009, UN Doc. CCPR/C/NLD/CO/4, par. 8.

54 De wet kent een breed draagvlak, wat niet wegneemt dat er kritisch commentaar op is geleverd
tijdens de wetgevingsprocedure, zie o.a. het advies van het College voor de Rechten van de Mens
van 12 september 2013.

55 Zie www. transplantatiestichting. nl/ cijfers/ organen -jaarcijfers/ wachtlijsten/ patienten -die -van -
wachtlijsten -af -gaan. Aannemelijk is dat het overlijden een gevolg is geweest van het ontbreken
van het orgaan waarvoor men op de wachtlijst stond, maar dit lijkt niet noodzakelijkerwijs het
geval.
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verhelpen.56 Daartoe wordt iedere volwassene voortaan van rechtswege geacht
orgaandonor te zijn, tenzij men daartegen bezwaar maakt. Het initiatiefvoorstel
is met een nipte meerderheid van één stem aangenomen door de Tweede Kamer
en wordt op 30 januari 2018 plenair behandeld door de Eerste Kamer. Het wets‐
voorstel roept flink debat op en het is maar de vraag of de Eerste Kamer akkoord
zal gaan met het voorstel. Daarbij zij opgemerkt dat voor- en tegenstanders het
belang van voldoende donororganen veelal onderschrijven, maar verschillen van
opvatting over het voorgestelde middel om dat doel te bereiken.57 Met name de
tegenstanders in het debat wijzen op de onaantastbaarheid van het lichaam en
het zelfbeschikkingsrecht waarop inbreuk zou worden gemaakt met het voorge‐
stelde systeem, mede vanwege het gebrek aan de mogelijkheid om te voldoen aan
het vereiste van geïnformeerde toestemming. Voorstanders wijzen erop dat aan
de relevante voorwaarden voor een legitieme inperking van het grondrecht wordt
voldaan, vooral ook vanwege het grondrechtelijk belang van toegang tot de
gezondheidszorg en andere positieve verplichtingen.58 De complexiteit van de
inherente spanningen tussen verschillende grondrechten en tussen verschillende
aspecten van het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam blijkt uit de
paragrafen hiervoor. Belangrijk aandachtspunt voor dit voorstel is dat de realise‐
ring van positieve verplichtingen begrensd is door de negatieve vrijheidsrechten
en dat aldus aan de daarvoor geldende voorwaarden zal moeten worden voldaan.
Voor wat betreft de subsidiariteitseis zou daarbij nog interessant zijn de relatie
met een andere manier die kan bijdragen aan de terugdringing van ‘het tekort’
aan transplantatieorganen, namelijk het kweken van menselijke organen in die‐
ren door – niet uit menselijke embryo’s afkomstige – geherprogrammeerde men‐
selijke stamcellen te vermengen met een dierlijk embryo. Over de morele en juri‐
dische aanvaardbaarheid daarvan is echter ook het laatste woord bepaald nog niet
gezegd (zie par. 5). Meer soelaas voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van
het voorstel biedt het fundamentele uitgangspunt dat de bescherming van klas‐
sieke grondrechten ruim en de inperkingsgronden en afstandsvereisten ervan
nauw dienen te worden geïnterpreteerd. Een zeer ruim ‘veronderstelde instem‐
ming’-criterium, zoals in dit wetsvoorstel, verhoudt zich daartoe mijns inziens bij‐
zonder moeilijk.

56 Kamerstukken II 2016/17, 33506.
57 Zie o.a. J.C.J. Dute, ‘Het initiatiefwetsvoorstel over orgaandonatie is in strijd met artikel 11

Grondwet’, TvCR 2017, p. 128-132 en A.C. Hendriks, ‘Initiatiefwetsvoorstel over orgaandonatie
doet grondrechten geen geweld aan’, TvCR 2017, p. 133-136; Kamerstukken I 2016/17, 33506, I
(Verslag van een deskundigenbijeenkomst).

58 Om die reden, hoewel los van de specifieke discussie over orgaandonatie, is wel gewezen op het
belang van het grondwettelijk verankeren van de positieve zijde: J.A. Bovenberg, ‘Het Antoni van
Leeuwenhoek-recht: pleidooi voor een nieuw grondrecht’, in: J. Somsen e.a., Humane biotechnolo‐
gie en recht (preadviezen voor de Nederlandse Juristen-Vereniging), Deventer: Kluwer 2009,
p. 92-96.
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4.3 Zeggenschap lichaamsmateriaal59

Hiervoor heb ik in het kader van de rechtssubjectiviteit en gelding van het grond‐
recht gewezen op de relevantie van de bijzondere samenhang tussen rechtssubject
en rechtsobject in het kader van artikel 11 Gw. In verband daarmee rijst onder
andere de vraag naar de doorwerking van dat artikel alsmede van de betreffende
internationale bepalingen in lichaamsmateriaal dat is afgescheiden van het
lichaam. De internationale bepaling(en) omvat(ten) in elk geval zowel een afweer‐
recht als het recht op persoonlijke autonomie.60 Een Wet zeggenschap lichaams‐
materiaal (Wzl) moet helderheid gaan verschaffen over de voorwaarden waaron‐
der en doeleinden waarvoor genoemd materiaal mag worden gebruikt.61 Dit doel
is te meer door de opkomst van biobanken (grootschalige opslagplaatsen voor
menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor wetenschappelijke doeleinden) preg‐
nant geworden.62 Het concept-Wzl (hierna: cWzl) stelt regels voor het afnemen,
bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk materiaal van
patiënten voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek of geneeskundige
behandeling. Het uitgangspunt van de toestemming voor afname, bewaring, ver‐
strekken en gebruik sluit goed aan op de hiervoor weergegeven uitgangspunten
voortvloeiend uit artikel 10 en 11 Gw (recht op privacy en lichamelijke integri‐
teit), artikel 8 EVRM en artikel 3 EU-Handvest. Daarnaast bevat de Wzl een aan‐
tal uitzonderingen op het uitgangspunt van de toestemming. Het College voor de
Rechten van de Mens heeft mede om die reden gewezen op diverse punten voor
nadere onderbouwing en uitwerking, zoals de noodzaak van het gebruik van
lichaamsmateriaal voor strafvorderlijke doeleinden zonder toestemming van de
betrokken persoon en de bewaartermijn van lichaamsmateriaal.63

5 Toekomstige ontwikkelingen

Zoals ook hiervoor is gebleken, zijn veel van de overheidsinterventies die een
individueel of algemeen belang dienen slechts mogelijk door gebruikmaking van
technische instrumenten en ontwikkelingen. Deze zijn steeds ingenieuzer, snel‐
ler, ingrijpender en complexer geworden.64 Ook de menselijke hersenen65 en het

59 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze wet de bijdrage van E. Beenakker in dit
themanummer.

60 EHRM 29 april 2002, 2346/02 (Pretty/Verenigd Koninkrijk), par. 61; EHRM 7 maart 2006,
6339/05 (Evans/Verenigd Koninkrijk), par. 71. Zie voor wat betreft art. 11 Gw par. 2.2.

61 Een conceptwetsvoorstel is in internetconsultatie gegeven op 24 april 2017.
62 Gewezen is bijv. op het belang van verschillende fasen, de rol van justitie en differentiatie van

lichaamsmateriaal; Van Beers 2017, p. 13-14.
63 Wetgevingsadvies College voor de Rechten van de Mens, 18 juli 2017, op www. mensenrechten. nl.
64 Over Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) o.a. R. van Est e.a., Human Rights in the Robot

Age. Challenges Arising from the Use of Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual and Augmented
Reality, Den Haag: Rathenau Instituut 2017; R. van Est e.a., From Bio to NBIC Convergence – From
Medical Practice to Daily Life Report, Den Haag: Rathenau Instituut 2014.

65 Zie voor wat betreft diepe hersenstimulatie (DHS) o.a. D. van Toor, ‘Neurowetenschappen en
jeugdstrafrecht’, NJB 2017/914 en D. Denys & P. van de Beek, ‘Enkele aandachtspunten bij diepe
hersenstimulatie’, NJB 2013/2615.
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menselijk DNA zijn niet meer immuun voor technologische ingrepen.66 Met name
vanwege de opkomst van de humane biotechnologie lijkt ook de evolutie van de
mens als technisch wezen een nieuwe fase te zijn ingegaan.67 Niet langer worden
uitsluitend de externe natuur en ter genezing het ‘ongezonde’ menselijke lichaam
onderworpen aan menselijke ingrepen, maar ook de nog in wording zijnde of de
‘gezonde’ menselijke natuur/soort wordt daaraan onderworpen ter (correctieve)
verbetering (human enhancement of mensverbetering).68 De onvermijdelijke vraag
die dan rijst, is hoever we daarin kunnen en vooral willen gaan en op basis waar‐
van dat kan worden beoordeeld. Wanneer gaan mens en lichaam over in chi‐
maera, cyborg of robot, in welke mate zijn grondrechten – de onaantastbaarheid
van het lichaam voorop – dan nog van toepassing, onder welke voorwaarden kan
voorafgaand aan technologische transformatie afstand worden gedaan van recht,
of kan er nadien toch nog sprake zijn van rechtssubjectiviteit? Te veel vragen om
hier te beantwoorden. Ter illustratie van de actualiteit van deze ontwikkelingen
op het snijvlak van (grond)recht, (medische) ethiek en techniek, en inhakend op
de relevantie in verband met de hiervoor besproken orgaandonatie, sta ik kort stil
bij de genoemde chimaeren. Het gaat daarbij om ‘nieuwe’ technische mogelijkhe‐
den om mens-diercombinaties (chimaeren) te maken die niet onder de huidige
Embryowet vallen, namelijk door geherprogrammeerde menselijke – niet van
menselijke embryo’s afkomstige – stamcellen te vermengen met een dierlijk
embryo. De vraag is of voor deze nieuwe chimaeren dezelfde stringente regulering
in de Embryowet moet gelden als voor de ontwikkeling van reguliere chimaeren.69

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze vraag
bevestigend beantwoord aan de Tweede Kamer, in reactie op de evaluatie van de
Embryowet uit 2013,70 waarin de aanbeveling was gedaan om juist te komen tot
een ruimere regulering. In 2016 vroeg de Tweede Kamer de minister van VWS
echter om te onderzoeken welke kansrijke innovaties kunnen bijdragen aan het
terugdringen van het tekort aan transplantatieorganen. Het kweken van mense‐
lijke organen in dieren wordt gezien als zo’n mogelijke innovatie. Uit een ver‐
richte verkenning door het ministerie van VWS komen drie belangrijke verschil‐
len in de morele posities tussen voor- en tegenstanders van nieuwe chimaeren

66 COGEM & Gezondheidsraad, Ingrijpen in het DNA van de mens. Morele en maatschappelijke implica‐
ties van kiembaanmodificatie, maart 2017.

67 Zie acht trends zoals beschreven in: Gezondheidsraad, Trendanalyse biotechnologie 2016.
Regelgeving ontregeld, april 2016. Zie voorts B. van Beers, ‘De humaniteit van humane biotechno‐
logie. Juridische perspectieven op menselijke waardigheid en medische biotechnologie’, in:
Humane biotechnologie en recht (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2009-I), Deventer:
Kluwer 2009.

68 Zie over human enhancement en het in dat kader relevante onderscheid tussen herstel en verbete‐
ring o.a. E.T. Juengst, ‘What Does Enhancement Mean?’, in: E. Parens (red.), Enhancing Human
Traits. Ethical and Social Implications, Washington, DC: Georgetown University Press 2007,
p. 29-47; B.J. Koops, C. Lüthy, A. Nelis & C. Sieburgh, De maakbare mens. Tussen fictie en fascina‐
tie, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2009.

69 Niet langer kweken dan veertien dagen en geen plaatsing in een baarmoeder.
70 Kamerstukken II 2012/13, 30486, 5.
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aan de orde.71 Zij hebben betrekking op (a) de (on)natuurlijkheid van de toepas‐
sing van deze technologie, (b) de menselijke waardigheid en (c) subsidiariteit. De
studie is in mei 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd, zonder inhoudelijke reactie
wegens de demissionaire status van het toenmalige kabinet en als medisch-ethi‐
sche kwestie overgelaten aan het nieuwe kabinet. Behulpzaam bij standpuntvor‐
ming over dergelijke kwesties is de onderkenning van twee kern-frameworks,
waarbinnen het debat over mensverbetering plaatsvindt, het creativity framework
en het gift/gratitude framework.72 Voor de aanhangers van het eerste framework is
techniek een middel ‘that can facilitate our authentic efforts at self-discovery and
self-creation’.73 Voor de geoorloofdheid van de toepassing ervan moet elk voorstel
voor een enhancement op zijn merites worden bekeken.74 Volgens de tweede groep
zijn authenticiteit, menselijke natuur, geluk en geest in het geding en verdient de
toepassing van techniek problematisering. Ter beoordeling van de morele toelaat‐
baarheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van het gebruik van NBIC-tech‐
niek bij mensen, trekt de tweede groep een grens tussen herstel en verbetering,
een van de kernvraagstukken in de discussie over de inzet van NBIC-techniek bij
mensen. Daarbij rijst al wel snel de vraag naar normaliteit, een multidisciplinair
mijnenveld waarin sociaalwetenschappelijke constructivisten en platoonse objec‐
tivisten de uiterste posities van een weids spectrum innemen.75 Beide frameworks
zijn onderling nauw verweven en er zal een balans tussen beide moeten worden
gevonden. Voorstelbaar is ook een incrementele en pragmatische voortgang waar‐
bij per geval concrete afwegingen worden gemaakt.76 Ook dan echter zullen
levensbeschouwelijke, religieuze, ethische en/of wijsgerig-antropologische inzich‐
ten mede bepalend zijn voor de uiteindelijk te maken keuzen binnen de randvoor‐
waarden van artikel 11 Gw en aanverwante internationale rechtsnormen. Aldus
dringt zich de vraag op naar de waardering van het gebruik van open normen en
professionele besluitvorming in samenhang met procedurele rechtvaardigheid in
relatie tot een intrinsieke waarde-ethiek en democratische legitimatie van de
besluitvorming.

71 Kamerstukken II 2016/17, 30486, 15, en bijlage (H. Jochemsen, W. Dondorp & G. de Wert, Men‐
selijke organen kweken in dieren: een ethische discussie (Essays in opdracht van het ministerie van
VWS), Den Haag 2017).

72 E. Parens, ‘Toward a More Fruitful Debate about Enhancement’, in: J. Savulescu & N. Bostrom (red.),
Human Enhancement, Oxford: Oxford University Press 2009, p. 181-197, i.h.b. p. 187 e.v.

73 Parens 2009, p. 186.
74 A. Caplan, ‘Good, Better, of Best?’in: J. Savulescu & N. Bostrom (red.), Human Enhancement,

Oxford: Oxford University Press 2009, p. 208; J. Savulescu & N. Bostrom (2009.), p. 4.
75 Zie o.a. T. Dehue, Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar, Amsterdam: Atlas Con‐

tact 2014. Literair is het normaliteitsvraagstuk fraai uitgewerkt in bijv. het toneelstuk Rhinoceros
(1956) van Ionesco met o.a. de volgende dialoog: ‘Bérenger: “mais un homme qui devient rhino‐
céros, c’est indiscutablement anormal. (…)” Durand: “Peut-on savoir où s’arrête le normal, où
commence l’anormal? Vous pouvez définir ces notions, vous, normalité, anormalité? Philosophi‐
quement et médicalement, personne n’a pu résoudre le problème. Vous devriez être au courant
de la question.”’

76 Vgl. Y. Buruma, ‘Genetische codificatie. Fundamentele vragen voor het recht’, NJB 2017/32,
p. 2304-2311.
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6. Conclusie

Sinds 1983 is als gevolg van een amendement het recht op de onaantastbaarheid
van het lichaam alsnog expliciet opgenomen in de Grondwet. Nut en meerwaarde
daarvan zijn beperkt geacht in het licht van het algemene privacyrecht dat al in de
Grondwet was opgenomen en van de internationale normstellingen. Explicitering
van de onaantastbaarheid van het lichaam brengt echter nadrukkelijk tot uitdruk‐
king dat de grondwetgever het lichaam als rechtsobject heeft willen beschermen.
Dat is begrijpelijk vanuit rechtsstatelijk en democratisch oogpunt, mede gelet op
de betekenis van de Grondwet als juridisch staatkundig basisdocument waarin de
grondslagen van het staatsbestel en de grondrechten tot uitdrukking zijn
gebracht. Daarnaast is de waarde van opneming alleen nog maar toegenomen. Zo
sluit zij aan bij de explicitering van dat recht en de differentiatie van de privacy‐
normstelling in internationaal verband, zoals het EU-Handvest en het Biogenees‐
kundeverdrag van de Raad van Europa, dat zelf overigens alweer gedateerd lijkt.77

Belangrijker is echter nog dat sinds 1983 een aantal ingrijpende technologische
ontwikkelingen heeft plaatsgevonden die zich bovendien in versneld tempo
voortzetten. Nieuwe technieken maken het mogelijk het menselijk lichaam op te
wekken en te delen, conserveren, doneren, hergebruiken, bewerken, printen,
exploiteren en te beëindigen. Technologieën grijpen op elkaar in, waardoor de
mens in zijn essentie aan verandering onderhevig is en aan steeds verdergaande
veranderingen kan worden onderworpen; een ontwikkeling die ook plaatsvindt in
omgekeerde richting, in zoverre technologische apparaten menselijker trekken
krijgen. Modellering, normalisering en standaardisering van mensen kunnen op
gespannen voet staan met vrije wilsvorming en uiteindelijk de democratie. De
mens is immers steeds in wording en doorgaat een leerproces zonder welke ook
moraalontwikkeling en democratie niet mogelijk zijn. Het recht op de onaantast‐
baarheid van het lichaam hangt aldus sterk samen met andere grondrechten,
zoals de vrijheid van meningsuiting, informatiegaring (in verband met geïnfor‐
meerde toestemming voor inperking van vrijheden), gewetensvrijheid, zelfbe‐
schikkingsrecht en dergelijke. Juist in deze tijd heeft het recht op de onaantast‐
baarheid van het lichaam aldus betekenis en urgentie. Tegelijkertijd staan de toe‐
passing en doorontwikkeling van (medische) technieken onder druk als gevolg
van toenemende kosten daarvan, die op hun beurt mede het gevolg zijn van ver‐
grijzing en toenemende (druk op de) inzet ervan als gevolg van (utopisch) voor‐
uitgangs- en maakbaarheidsdenken en mogelijk verminderde lotsaanvaarding.78

In het licht van al deze ontwikkelingen, complexiteit en dilemma’s lijkt de inwilli‐
ging van de herhaalde oproep voor een (staats)commissie Grondrechten in het
biotechnische tijdperk zo gek nog niet.79 Zij staat of valt echter met een precieze
opdrachtformulering en politieke betrokkenheid. De realisering daarvan lijkt even

77 Mede om die reden heeft de Nederlandse regering het verdrag niet geratificeerd; Kamerstukken II
2014/15, 34000 XVI, 106; Kamerstukken I 2014/15, 34000 XVI, E.

78 Vgl. De Mul 2015.
79 Vgl. Van Beers 2017; Van Est e.a. 2017; R. van Hoven van Genderen, ‘De slimme robot is geen

apparaat, maar een rechtspersoon’, NRC Handelsblad 19 en 20 november 2016.
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niet aan de orde in kabinet-Rutte III. Ondertussen werkt de wetgever door ter
realisering van de onaantastbaarheid van het lichaam zoals opgenomen in het
bestaande normenstelsel. De toegevoegde waarde van artikel 11 Gw is daarbij
gelegen in de bescherming van het lichaam als rechtsobject en het vereiste van
een (specifiek) formeel-wettelijke grondslag in het geval van beperking ervan. Dat
vereist dat de wetgever de door het genoemde recht beschermde belangen in acht
behoort te nemen en daarvan rekenschap dient te geven. Dat is gewaarborgd in
het wetgevingsproces, waaraan diverse actoren deelnemen en in welk kader ook
het internationale en meer materiële normenkader doorwerkt. Kortom, gegeven
de toegevoegde rechtsbescherming die artikel 11 Gw biedt en de toegenomen
urgentie daarvan in het technologische tijdperk waarin de overheid alomtegen‐
woordig is, verdient het artikel alle aandacht, vooral in relatie tot de positieve
overheidsverplichtingen.
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