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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
  
1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
 
Aanleiding voor dit onderzoek is een krantenartikel uit 2016 waaruit blijkt dat het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ) zesentwintig klachten heeft ontvangen over buitenlandse diplomaten die 
in Nederland hun werknemers uitbuiten.1 De klachten variëren van schending van arbeidsrechten 
tot ernstige fysieke en seksuele mishandeling van vrouwelijke arbeidsmigranten werkzaam in het 
huishouden van diplomaten. Dat migrant domestic workers (mdws) als slaven worden behandeld blijkt 
uit het volgende voorbeeld: Filipijnse huishoudsters (werkzaam voor Saoedi-Arabische diplomaten 
geaccrediteerd in Nederland) moesten 7 dagen per week en 18 uur per dag werken zonder loon. Ze 
werden opgesloten en waren ondervoed.2 Het Comité voor de Uitbanning van Discriminatie van 
Vrouwen (CEDAW-comité) bevestigt dat diplomaten schuldig zijn aan seksueel misbruik, geweld 
en discriminatie van hun huishoudsters.3 Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) heeft in de rechtszaak Siliadin v. Frankrijk erkent dat domestic workers slachtoffers zijn van 
een specifieke form van servitude, namelijk domestic servitude (een verzwaarde vorm van gedwongen 
arbeid in het huishoudelijke domein). 4 Dit is, net als slavernij, verboden in art. 4 Europees Verdrag 
tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De meest 
extreemste situaties van domestic servitude lijkt niet te verschillen van slavernij. Slavernij en servitude 
bedreigt de menselijke waardigheid en fundamentele vrijheden van de slachtoffers en dit kan 
volgens het EHRM niet kan worden beschouwd als verenigbaar met een democratische 
samenleving en de waarden die in het EVRM worden uiteengezet.5  
 
Deze vrouwelijke arbeidsmigranten of mdws zijn in particuliere dienst van buitenlandse diplomaten. 
Mdws zijn kwetsbaar door de complexe interactie van factoren die verband houden met de 
aanwezigheid of afwezigheid van: bescherming, respect voor mensenrechten en fysieke veiligheid. 

Dit komt doordat mdws meervoudig afhankelijk zijn van hun werkgever. Ten eerste hebben ze een 
precaire verblijfssituatie omdat ze bij de diplomaat in huis wonen. Ten tweede is de 
tewerkstellingsvergunning toegekend o.b.v. de arbeidsovereenkomst. Zodra de 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, verliest de mdw haar verblijfsrecht. Bovendien speelt de 
uitbuiting af buiten het oog van de samenleving en de staat, waardoor het niet evident is hoe 
urgent dit probleem is. 6  

Bij de gevallen die wel bij de overheid bekend zijn, komt een ander probleem ter tafel: de 
diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid van de werkgever. Diplomaten hebben immuniteit 
op basis van het Verdrag van Wenen inzake het Diplomatiek Verkeer met twee protocollen 1961 
(VWDV). Diplomaten zijn op grond van art 31 VWDV vrijgesteld van rechtsvervolging in het land 
waar ze geaccrediteerd zijn (ontvangststaat). Als een mdw juridische stappen wil ondernemen tegen 

 
1 Bolwijn, 'Bedienden van diplomaten melden uitbuiting op ambassades in Nederland', Volkskrant, 14 juli 2016. 
Klompenhouwer, ‘Rapporteur mensenhandel bezorgd over misstanden op ambassades,' NRC, 12 oktober 2015. 
EenVandaag, Avrotros, ‘Bedienden ambassades melden uitbuiting door diplomaten’, 14 juli 2016. 
2 Redactie AD, ‘Tientallen bedienden van diplomaten klagen over uitbuiting’, Algemeen Dagblad, 15 juli 2016 
3 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation No. 26 
on women migrant workers, 5 December 2008, CEDAW/C/2009/WP.1/R, §21. Het CEDAW-comité houdt toezicht 
op de naleving van het VN-vrouwenverdrag. 
4 EHRM 26 juli 2005, nr. 73316/01, Siliadin v. Frankrijk, r.o 123 & r.o 124. Zie hoofdstuk 4. 
5 Art.4 lid 1 EVRM jo. art. 15 lid 2 EVRM. EHRM 26 juli 2005, nr. 73316/01, Siliadin v. Frankrijk, r.o. 112, EHRM 13 
februari 2012, nr. 4239/08, C.N. v. the UK, r.o. 65. EHRM 7 July 2011, nr. 37452/02, STUMMER v. AUSTRIA, 
r.o.116. EHRM 19 juli 2018, nr.60561/14, S.M./Kroatië, r.o 55-57. De menselijke waardigheid is een beknopte manier 
om te verwijzen naar een minimumstandaard voor behandeling die moet worden gegarandeerd aan personen die onder 
de macht van bijvoorbeeld particulieren zijn geplaatst. 
6  Doc. 9102, 17 May 2001, Domestic slavery, report of the Committee on Equal Opportunities for Women and Men. 
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haar werkgever dan is de kans groot dat rechters de zaak niet inhoudelijk behandelen, vanwege de 
diplomatieke immuniteit. Rechters gaan er meestal van uit dat de diplomatieke immuniteit o.b.v. 
art. 31 VWDV absoluut is, waardoor aanhangig gemaakte zaken worden geseponeerd, niet-
ontvankelijk verklaard of om andere redenen niet inhoudelijk behandeld.7 De diplomaat is o.b.v. 
art. 29 VWDV zelf als persoon onschendbaar, waardoor hij niet mag worden gearresteerd.8 Ook is 
zijn privé woning onschendbaar, waardoor de lokale arbeidsinspectie geen toegang heeft.9 Deze 
situatie creëert volgens de Speciale VN- Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij een 
leemte in de rechtsbescherming van mdws die voor diplomaten werken.10 De onaantastbare positie 
van diplomaten staat haaks op de plicht die diplomaten hebben o.b.v. art. 41 VWDV om de wetten 
en regelingen van de ontvangststaat te eerbiedigen. 

De te brede reikwijdte van de diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid creëert een situatie 
waarin de mdw onbeschermd achterblijft en dit heeft mij aan het denken gezet. Is het mogelijk dat 
de situatie van de mdw kan verbeteren als aangetoond wordt dat de strekking van diplomatieke 
immuniteit en onschendbaarheid niet absoluut is? Ten eerste blijkt dat de zendstaat (het land die de 
diplomaat uitzendt) en de ontvangststaat o.b.v. het VWDV maatregelen kunnen nemen die de 
reikwijdte van de onschendbaarheid en immuniteit kunnen beperken of misschien wel opheffen.11 
Ten tweede, kan worden vastgesteld dat de diplomaat immuun is voor de strafrechtelijke, 
administratiefrechtelijke en civielrechtelijke jurisdictie van de ontvangststaat. Art. 31 lid 1 VWDV 
voorziet in drie uitzonderingen voor de civielrechtelijke- en administratiefrechtelijke immuniteit, 
waarvan de uitzondering voor geschillen over commerciële of professionele activiteiten die buiten 
de diplomatieke functie vallen (commerciële activiteiten uitzondering) relevant is voor dit 
onderzoek. 12 De vraag rijst of de tewerkstelling van de mdw onder de commerciële activiteiten 
uitzondering van art. 31 lid 1 sub c VWDV valt. 
Ten derde is de diplomaat volledig immuun t.a.v. de strafrechtelijke jurisdictie van de 
ontvangststaat. Deze strafrechtelijke diplomatieke immuniteit strekt zich uit tot handelingen ter 
uitoefeningen van de diplomatieke functie en handelingen in de privé sfeer. Het Internationaal 
Gerechtshof (IG) heeft in de Teheran Hostage zaak verklaard dat diplomaten recht hebben op 
diplomatieke immuniteit voor elke vorm van strafrechtelijke jurisdictie.13 Hoewel dit van 
toepassing is op misdrijven die specifiek van belang zijn voor de ontvangststaat, denk ik dat de 
toepasselijkheid van absolute diplomatieke immuniteit voor strafrechtelijke jurisdictie opnieuw 
geëvalueerd moet worden als er sprake is van een misdrijf die de gehele internationale 
gemeenschap aangaat. In het geval van de mdw zou het kunnen gaan om het recht om niet te 
worden onderworpen aan slavernij en servitude (art. 4 lid 1 EVRM). Het EHRM heeft in haar 
jurisprudentie uitgeweid over de definiëring van servitude en ook bevestigd dat het recht om vrij te 
zijn van slavernij en servitude behoort tot een speciale categorie van mensenrechten, namelijk niet-
derogeerbare rechten.14 Deze rechten zijn altijd van toepassing en onder geen beding mag hier van 
worden afgeweken zelfs niet ten tijde van een noodtoestand of oorlog (art. 15 EVRM). Dit is 

 
7 Het Openbaar Ministerie kan geen bewijs verzamelen vanwege de diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid. 
8 Spadinger, W., ‘Private Domestic Staff: A Risk Group on the Fringe of the Convention’ in Behrens, P., Diplomatic 
Law in a New Millennium, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 142. 
9 Art. 30 lid 1 VWDV. 
10  Shahinian, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and 
consequences 2010, Human Rights Council, Fifteenth session. A/HRC/15/20, §57. 
11 Administratieve maatregelen (art. 4 VDVW) en afschrikkende maatregelen (art. 9, 31 lid 4, 32 en 39 VDVW). 
12 Diplomaten zijn niet immuun voor problemen rondom erfrecht, zakelijke vorderingen m.b.t. onroerende goederen 
en privé activiteiten die buiten de diplomatieke functie vallen. 
13 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. Iran), I.C.J. Reports 1980, §  
14 EHRM 26 juli 2005, nr. 73316/01, Siliadin v. Frankrijk, r.o. 112, EHRM 13 februari 2012, nr. 4239/08, C.N. v. the 
UK, r.o. 65. EHRM 7 July 2011, nr. 37452/02, STUMMER v. AUSTRIA, r.o.116. EHRM 19 juli 2018, nr.60561/14, 
S.M./Kroatië, r.o 55-57. Svensson-McCarthy, The international law of human rights and States of exception: with special reference 
to the travaux préparatoires and case-law of the international monitoring organs, Boston:Brill, 1998, p.546. 
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belangrijk omdat niet-derogeerbare rechten gezien worden als de gemeenschappelijke kern van 
mensenrechten en het gemeenschappelijke doel is het menselijk leven en de waardigheid te 
beschermen.15 Als er aangetoond kan worden dat het verbod op servitude of het slavernijverbod is 
geschonden, wat voor gevolgen heeft dit voor de reikwijdte van de strafrechtelijke diplomatieke 
immuniteit van de werkgever? Dit onderzoek richt zich enerzijds op het internationaal diplomatiek 
recht en anderzijds op het servitude- en slavernijverbod. 

 
1.2 Afbakening onderzoek 
 

Uit §1.1 blijkt dat het een complex problematiek betreft. Dit onderzoek richt zich op de 
uitgezonden diplomaten en de individuele mdw. De relevante mensenrechtennormen die van 
toepassing zijn op de situatie van de mdw zijn het verbod op domestic servitude en slavernij. Hierbij zal 
aandacht worden besteed aan de juridische definiëring en de vraag of er inbreuk mogelijk is op de 
diplomatieke immuniteit als er sprake is van slavernij en domestic servitude. Het verbod op slavernij 
en servitude is neergelegd in het EVRM, het Amerikaans Verdrag van de Mensenrechten (AVM), 
het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), het Internationaal 
Verdrag over de Bescherming van de Rechten van alle Migrantenwerkers en hun Familieleden 
(VN-Migrantenverdrag), het Verdrag inzake de slavernij van 1926 (Slavernijverdrag) en het 
Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van de slavernij, de slavenhandel en met slavernij gelijk 
te stellen instellingen en praktijken van 1956 (Aanvullend Slavernijverdrag). Van oudsher is 
huishoudelijk werk een vrouwen-aangelegenheid, daarom zal ik in dit onderzoek ook ingaan op 
gender.  
 
Met betrekking tot de reikwijdte van de diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid, speelt het 
VWDV een belangrijke rol. Daarom zal ik onderzoeken of het juridisch kader o.b.v. het VWDV 
mogelijkheden biedt voor eventuele uitzonderingen op de diplomatieke immuniteit en 
onschendbaarheid en of een mdw zich hier op kan beroepen om de procedurele barrière van 
diplomatieke immuniteit op te heffen. Een uitdaging hierbij is dat het VWDV ingericht is op 
geschillen tussen landen en niet op een geschil tussen een diplomaat en de mdw. De ontvangststaat 
mag o.b.v. art. 37 lid 4 VWDV haar rechtsmacht uitoefenen over de mdw, omdat zij onder de 
categorie van particuliere bediende (art. 1 sub h VWDV) valt. Dit is de reden dat ik de nationale 
arresten zal analyseren om de reikwijdte van de diplomatieke immuniteit te bepalen. Relevant voor 
dit onderzoek zijn alleen de persoonlijke onschendbaarheid van de diplomaat en de 
onschendbaarheid van de diplomatieke woning.  
 

1.3 Onderzoeksvraag 
 

Op basis van het voorgaande luidt de onderzoeksvraag als volgt:  
 

Kan de diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid opgeheven of beperkt 
worden, als er sprake is van domestic servitude, danwel slavernij van migrant 
domestic workers werkzaam voor diplomaten? 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden worden de volgende deelvragen gesteld: 
1. Wat is de rechtspositie van mdws werkzaam bij diplomaten? 
2. Wat is diplomatieke immuniteit?  

 
15 Bossuyt & Wouters, Grondlijnen van internationaal recht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, p.770. Joseph & 
McBeth, Research handbook on international human rights law. Edward Elgar Publishing, 2010, p.531-532. 
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3. Is diplomatieke immuniteit een absoluut recht? 
4. Wat is diplomatieke onschendbaarheid? 
5. Is een uitzondering mogelijk in geval van conflict tussen diplomatiek immuniteit en domestic servitude? 
6. Wanneer is in juridische zin sprake van domestic servitude, danwel slavernij in het kader van arbeidsuitbuiting 

van huishoudelijk personeel (migrant domestic workers) werkzaam voor diplomaten? 
7. Is een uitzondering mogelijk in geval van conflict tussen diplomatiek immuniteit en schendingen van (de facto) 

slavernij? 
 

1.4 Wetenschappelijke relevantie en onderzoeksmethode 
 

De wetenschappelijk relevantie van dit onderzoek is dat diplomaten beschermd worden in situaties 
waarin zij als werkgever juridisch verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de domestic servitude 
of slavernij van hun werknemers. Opvallend is dat er hier nauwelijks aandacht aan wordt besteed 
in de rechtsliteratuur en jurisprudentie. In het kader van dit onderzoek zal ik literatuuronderzoek 
uitvoeren en voor de definiëring van domestic servitude pas ik jurisprudentie van het EHRM toe. 
Omdat er nauwelijks jurisprudentie is waarin de juridische definitie van slavernij inhoudelijk 
onderzocht wordt, zal ik een rechtszaak van het Joegoslavië tribunaal, een Australische rechtszaak 
en de jurisprudentie van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten (IAHM) en het EVRM 
analyseren. Deze problematiek wordt onderzocht door bestudering van het EHRM, het IVBPR, 
het Verdrag inzake de Slavernij (1926), het Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van 
de slavernij, de slavenhandel en met slavernij gelijk te stellen instellingen en praktijken (1956) en 
onderzoeksrapporten. Ook de reikwijdte van de diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid 
wordt onderzocht a.d.h.v. het VWDV en bijbehorende jurisprudentie.  
 

1.5 Hoofdstukindeling 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is het van belang om nader in te gaan op de situatie van 
de mdw en dit komt aan bod in hoofdstuk 2. Hier zal deelvraag 1 worden behandeld. In hoofdstuk 
3 wordt het juridisch kader en reikwijdte geschetst van de diplomatieke immuniteit en 
onschendbaarheid. Het antwoord op deelvragen 2 tot 4 zal worden gezocht in de rechtsliteratuur 
en jurisprudentie over het VWDV. Ook de vraag of staten maatregelen o.b.v. het VWDV kunnen 
nemen tegen diplomaten wordt in hoofdstuk 3 onderzocht. Als het beperken of opheffen van de 
diplomatieke immuniteit o.b.v. het VWDV niet mogelijk is, zijn er dan nog alternatieven over? 
Deze vraag komt aan bod in §3.4 van hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt onderzocht of er bij 
schendingen van het verbod op (domestic) servitude en het slavernijverbod de bescherming van de 
diplomaat kunnen doorbreken. Deelvragen 5,6 en 7 worden in deel I en deel II van hoofdstuk 4 
geanalyseerd. De uitkomsten van de deelvragen worden verwerkt in hoofdstuk 5, waar ik een 
antwoord op de onderzoeksvraag zal formuleren en aan de hand hiervan aanbevelingen zal doen. 
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HOOFDSTUK 2 MIGRANT DOMESTIC WORKERS 

2.1 Inleiding  
 

Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de situatie van de individuele mdw en diens struikelblokken. De mdw 
krijgt op de werkvloer te maken met uitbuiting en mensenrechtenschendingen gepleegd door de 
diplomaat die immuniteit geniet. §2.2 begint met de factoren die leiden tot de precaire woon- en 
werksituatie van de mdw en eindigt met een weergave van de relevante arbeidsrechtelijke en 
mensenrechtelijke normen van de mdw.  

 

2.2 De precaire situatie van mdws 
  
De term mdws is in dit onderzoek beperkt tot vrouwelijke arbeidsmigranten (meestal afkomstig uit 
de Global South) die onder de categorie particuliere bedienden van de diplomaat vallen (art.1 sub h 
VWDV).16 Mdws hebben een structureel achtergestelde positie vanwege hun etnische, raciale en 
migratieachtergrond. Bovendien zijn mdws vaak laaggeschoold, niet bewust van hun rechten en de 
taal van de ontvangststaat niet machtig.17 Het uitbuiten van de mdw is gerelateerd aan het feit dat 
huishoudelijk werk (van oorsprong vrouwenwerk) van oudsher niet gezien werd als echt werk. 
Volgens het IAO was huishoudelijk werk vaak: “linked to the global history of slavery, colonialism and other 
forms of servitude. In its contemporary manifestations, domestic work is a global phenomenon that perpetuates 
hierarchies based on race, ethnicity, indigenous status, caste and nationality.”18   

 
Naast de historische instelling ten opzichte van huishoudelijk werk, wordt de kwetsbaarheid van de 
mdw groter, door de unieke positie van huishoudelijk werk in het private domein. De grens tussen 
werk en privé is er niet en de uitbuiting van de mdw in de privésfeer is moeilijk te detecteren, want 
de mdw woont en werkt in het huis van de diplomaat. Hierdoor is de mdw verborgen voor het 
publieke oog en onzichtbaar voor autoriteiten van de ontvangststaat.19 Zo kan de mdw beperkt 
worden in haar bewegingsvrijheid, wanneer ze het huis niet mag verlaten zonder begeleiding. In het 
extreme geval kan het paspoort van de mdw in beslag worden genomen door de diplomaat, met als 
gevolg complete beknotting van de vrijheid.20 Het recht op privacy wordt geschonden wanneer de 
inwonende mdw geen eigen kamer krijgt. 21  
 

 
16Committee on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Families, General 
comment No. 1 on migrant domestic workers, CMW/C/GC/1, 23 February 2011, §5 Een domestic worker verricht 
binnen een arbeidsrelatie werk in de privéwoning van de werkgever. Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations, Oxford, United Kingdom: Oxford University Press 2018, p.14. Spadinger, W., 
“Private Domestic Staff: A Risk Group on the Fringe of the Convention” in Behrens, Diplomatic Law in a New 
Millennium, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 133, p.136-137.  
17 FairWork (2012). Verborgen slavernij in Nederland. Amsterdam: Stichting FairWork, p.16. E. de Volder, 'Trafficking 
in the Domestic-Work Sector in the Netherlands: A Hidden Phenomenon', Journal of Immigrant & Refugee Studies, 
2017/15, afl. 2., p.144. Kartusch, Domestic workers in diplomats' households: rights violations and access to justice in the context of 

diplomatic immunity (Deutsches Institut fu ̈r Menschenrechte), 2011, p.4, p.25 & p.52. 
18 International Labour Conference (99th Session) Report IV of the International Labour Office, Decent Work for 
Domestic Workers (Geneva 2010), §18. Blackett A. ‘The decent work for domestic workers convention and 
recommendation 2011’, American journal of international law, vol. 106, no. 4, 2012, p.780. 
19 Art. 30 lid 1 VWDV. Residentie van de diplomaat is onschendbaar. 
20  Shahinian 2010, §6, §33, §57 en §58. Kartusch 2011, p.5 & p.21 
21 Art. 8 EVRM & art. 17 IVBPR. Kartusch 2011, p.5 & p.21. 
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De mdw kan op de werkvloer ook te maken krijgen met schendingen van het arbeidsrecht. Dit kan 
gaan om minder ernstige vormen van arbeidsrechtschendingen zoals onbetaald overwerk en geen 
vakantiedagen. Andere arbeidsrechtsschendingen zijn: geen vrije dagen, geen uitbetaling van loon 
of loon lager dan minimumloon. De arbeidsuitbuiting van de mdw heeft als gevolg dat het recht op 
billijke en gunstige arbeidsvoorwaarden geschonden wordt.22 In het meest extreme geval wordt de 
mdw uitgebuit als bediende die 24 uur per dag beschikbaar is of wordt de mdw mentaal of fysiek 
misbruikt.23  Er kan in de meest ernstige gevallen sprake zijn van schending van het verbod op 
gedwongen arbeid, schending van het verbod op (domestic) servitude (arbeidsuitbuiting in de 
huishoudelijke sfeer) en zelfs van schending van het slavernijverbod. 24 Uit onderzoek van de Raad 
van Europa blijkt dat in Europa de meerderheid van slachtoffers van huisslavernij werkzaam zijn 
voor diplomaten.25 Het verbod op servitude en slavernij wordt nader onderzocht in hoofdstuk 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Art. 7 IVESCR & art. 11 Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen.  
 

24 Art. 4 EVRM. 
25 Ook werkzaam voor internationale gezagsdragers.  Huisslavernij is geen juridische term. Hier wordt de benaming 
slavernij gebruikt om extreme arbeidsuitbuiting in de 21e eeuw aan te duiden. Connor 17 May 2001, p.1-2. 
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HOOFDSTUK 3 DE REIKWIJDTE VAN DE IMMUNITEIT EN 
ONSCHENDBAARHEID VAN DE DIPLOMAAT 

 
3.1 Inleiding 
 

In hoofdstuk 2 is de precaire situatie van de mdw uiteengezet. Als een mdw juridische stappen 
onderneemt tegen de diplomaat is de kans groot dat zij met lege handen achterblijft. Dit komt 
doordat de rechter de zaak niet inhoudelijk mag behandelen vanwege de diplomatieke immuniteit 
van de werkgever. De diplomatieke immuniteit fungeert als een procedurele barrière en biedt 
bescherming aan de diplomaat tegen de rechtsmacht van de ontvangststaat. Zo kan er, bij 
tenuitvoerlegging van een vonnis, geen maatregelen getroffen worden omdat de diplomaat 
onschendbaar is. Ook is de woning van de diplomaat onschendbaar, waardoor de arbeidsinspectie 
het pand niet mag betreden.  
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht in hoeverre diplomatieke immuniteit absoluut is en of er 
ruimte is om de uitbuiting van de mdw door de rechter te laten onderzoeken. Voor dit onderzoek 
zal de definitie van een diplomaat worden beperkt tot de ambassadeur of hoofd van de zending 
(diplomaten met de hoogste rang).26 De overige leden van de diplomatieke zending worden niet 
behandeld, omdat zij o.b.v. van functie een minder bredere bescherming genieten in vergelijking 
met de ambassadeur of hoofd van de zending. In hoofdstuk 3 wordt antwoord gegeven op 
deelvragen 2, 3 en 4.  

 
3.2 De reikwijdte van diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid op basis 
van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer  
  
Diplomatie is het officiële verkeer tussen staten onderling en dit wordt uitgevoerd door diplomaten 
die handelen ‘als legitieme vertegenwoordigers van de staat en officiële uitvoerders van 
internationale betrekkingen.’27 De basis van de juridische plichten van ontvangst- en zendstaten en 
de bescherming (immuniteit en onschendbaarheid) van de diplomaat was eeuwenlang gebaseerd op 
het internationaal gewoonterecht en behoort tot een van de oudste delen van internationaal recht.28 
Dit is uiteindelijk vastgelegd in het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer 1961 
(VWDV).29 Het VWDV is door 191 landen ondertekend, waardoor het een van de meest 
geratificeerde internationale verdragen is.30 Diplomaten genieten o.b.v. het VWDV een ruime 
immuniteit in het land waar ze geaccrediteerd zijn. Deze diplomatieke immuniteit wordt door de 
ontvangststaat bijna altijd gerespecteerd, vanwege de wederkerigheid en eigenbelang. Elk land is 
namelijk tegelijkertijd zendstaat en ontvangststaat. De essentie van immuniteit is de 

 

26 De ambassadeur en/of hoofd van de diplomatieke zending hebben absolute immuniteit voor de strafrechtelijke 
rechtsmacht van de ontvangststaat. 
27 Melissen 1999, p. 6-7. 
28 Melissen 1999, p.72-p.88. Nollkaemper, Kern van het internationaal publiekrecht, vijfde druk, Den Haag: Boom Juridische 
Studieboeken 2011, p.137-138. 
29 Shapiro,‘Foreign Relations Law; Modern Developments in Diplomatic Immunity,’ Annual survey of American law 1989 
(1), p. 283. Barker 2006, p. 203., p. 1-3.  Bergmar, ‘Demanding Accountability where Accountability is due’, Vanderbilt 
Journal of Transnational Law 2014, Vol. 47, No. 2., p.501, p.530. 
30 L. Frey & M. Frey, The History of Diplomatic Immunity, Eerste druk, Ohia State University 1999, p.464-466.Andere 
redenen waarom het verdrag volgens Denza een succes is: diplomatieke recht is al eeuwen in ontwikkeling (en stabiel) 
en het wederkerigheidsbeginsel zorgt dat landen zich aan de regels houden vanwege het eigenbelang. Denza 2018, 
p.104. Wickremasinghe 2014, p.384. 
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wederkerigheid. De wederkerigheid fungeert als een soort dwangmiddel dat ervoor zorgt dat staten 
de regels van het VWDV volgen.  
Hiermee wordt bedoeld dat de ontvangststaat aan de buitenlandse diplomaat garanties geeft m.b.t. 
onschendbaarheid en immuniteit, met als voorwaarde dat zijn eigen diplomaten op dezelfde manier 
worden behandeld. Gebeurt dit niet dan bestaat de risico op represailles van de zendstaat. 
Vooraleer in te gaan op de reikwijdte van de onschendbaarheid (§3.3.2) en immuniteit (§3.3.3) van 
de diplomaat is het van belang om eerst het verschil tussen beiden te verklaren.  
 

3.2.1 Het verschil tussen diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid 
 

Diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid hebben één gezamenlijk doel: het beschermen van 
de diplomaat in het buitenland. Het is mij opgevallen dat in de rechtsliteratuur nauwelijks 
onderscheid wordt gemaakt tussen immuniteit en onschendbaarheid.31 Het is belangrijk om te 
beseffen dat diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid een eigen rechtskarakter hebben en 
hoewel nauw verwant aan elkaar toch van elkaar verschillen.32 Diplomatieke immuniteit en 
onschendbaarheid gaan niet altijd hand in hand. De demarcatie blijkt uit de gescheiden behandeling 
in het VWDV: de persoonlijke onschendbaarheid van de diplomaat staat in art. 29 VWDV en art. 
31 VWDV arrangeert de immuniteiten. Bovendien is onschendbaarheid, in tegenstelling tot 
immuniteit, breder toepasbaar (ook op zaken). Uit art. 31 lid 3 VWDV blijkt dat onschendbaarheid 
van kracht blijft, zelfs wanneer de diplomatieke immuniteit t.a.v. burger- en 
administratiefrechtelijke vervalt.33  
 

 
3.2.2. De huidige reikwijdte van diplomatieke onschendbaarheid. 
 

Het VWDV bepaalt dat de diplomaat onschendbaar is voor: 
 ‘[…] elke vorm van aanhouding of vrijheidsbeneming. De ontvangende Staat behandelt hem met al de eerbied die 
hem verschuldigd is en neemt alle geëigende maatregelen om te verhinderen dat zijn persoon, vrijheid of waardigheid in 
gevaar wordt gebracht.’34 
De diplomatieke onschendbaarheid brengt positieve en negatieve verplichtingen met zich mee 
voor de ontvangststaat. De ontvangststaat moet buitenlandse diplomaten beschermen tegen 
activiteiten die de persoon, vrijheid of waardigheid van de diplomaat kan aantasten (positief 
plicht).35 Ook is onschendbaarheid gelinkt aan zaken zoals officiële correspondentie, de ambassade 
en de particuliere woning van de diplomaat.36  
Het is verboden om dwangmaatregelen zoals aanhouding of vrijheidsbeneming uit te voeren jegens 
de diplomaat (negatieve plicht). 37 De negatieve beschermingsplicht van de ontvangststaat houdt 
ook in dat autoriteiten van de ontvangststaat de woning van de diplomaat niet mogen betreden, 
zelfs wanneer het vermoeden bestaat dat de mdw uitgebuit wordt.38 Mocht dit toch gebeuren dan 
schendt de ontvangststaat zijn negatieve beschermingsplicht. 

 
31 Gamboa, A dictionary of international law and diplomacy, Quezon City: Philippines Phoenix Press 1973, p.351.  
32 Denza 2018, p.232. 
33 Art. 31 lid 3 VWDV. 
34 Artikel 29 VDVW. 
35 Barker, 2006, p.1-3. Er moet bescherming geboden aan diplomaten en diplomatieke zaken (de ambassade en de 
ambtswoning art. 22 lid 2 VWDV). Oppenheim, Jennings, Watts, Oppenheim's International Law. Vol. 1, Pt. 2-4, Peace. 
9th ed. London: Longman; 1992, p.1072-1087.  Sen, A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, The Hague: 
Martinus Nijhoff Publishers 1979, p.97-98.  
36 Onschendbaarheid gelinkt aan zaken: art.22, art, art.24, art. 27 VWDV & art. 30 lid 1 VWDV. 
37 Art. 30 lid 1 VWDV 
38 E. de Volder, 2017, p. 143, 151-152.  
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3.2.2.1 Uitzonderingen op de onschendbaarheid  
 

De vraag of onschendbaarheid absoluut is kan worden beantwoord door te kijken naar de 
Commissie voor Internationaal Recht (CIR) in haar voorbereidend werk op het VWDV en de 
jurisprudentie.39 De CIR heeft een vaag juridisch kader geschept in de travaux préparatoires van het 
VWDV. Het is volgens de CIR mogelijk dat de diplomatieke onschendbaarheid beperkt wordt 
wanneer er sprake is van zelfverdediging of uitzonderlijke omstandigheden in de ontvangststaat. 40 
Uiteindelijk is de onschendbaarheid opgenomen in art. 29 VWDV zonder uitzonderingen. Dit 
komt doordat de staten bang waren dat de ontvangststaat, de door de CIR voorgestelde 
uitzonderingen, zou kunnen misbruiken.  
De enige uitzondering op onschendbaarheid is vastgesteld door het Internationaal Gerechtshof 
(IG) in de rechtszaak Tehran Hostage.41 Het ging hier om de gijzeling van het Amerikaanse 
ambassadepersoneel in Teheran. Het IG bevestigd dat een diplomaat aangehouden mag worden bij 
betrapping op heterdaad van misdrijven die de interne orde van de ontvangststaat zodanig 
verstoort, dat het noodzakelijk is om de diplomaat in hechtenis te nemen ter voorkoming van 
soortgelijke feiten. 42 In geval van samenzwering tegen de ontvangststaat, kan een diplomaat 
voorlopig worden gearresteerd, hoewel hij te zijner tijd veilig naar huis moet worden gestuurd.  
 

3.2.3 De theoretische legitimatie en reikwijdte van de diplomatieke immuniteit 
 
De theoretische basis voor diplomatieke immuniteit is de functionele noodzakelijkheidstheorie.43 
De diplomaat wordt beschermd omdat hij of zij de zendstaat vertegenwoordigt. Op basis van de 
functionele noodzakelijkheidstheorie is de bescherming van de diplomaat noodzakelijk voor het 
effectief functioneren en uitvoeren van de diplomatieke taken in de ontvangststaat.44  
In 1936 schreef Ogdon dat de kern van deze theorie is dat de diplomatieke werktaken de omvang 
van de diplomatieke immuniteit bepalen. 45 Ogdon onderscheidt drie varianten. In de eerste variant 
is immuniteit noodzakelijk, zodat diplomaten in alle vrijheid kunnen werken (de functionele 
standaard wordt hier bepaald door de suprematie van de zendstaat). Brus constateert dat deze 
variant vandaag de dag niet relevant is.46 Bij de tweede variant is diplomatieke immuniteit 
onmisbaar voor het in volledige vrijheid, veiligheid en onafhankelijk uitvoeren van diplomatieke 
taken. In de derde variant is de diplomatieke immuniteit strikt beperkt tot handelingen verricht ter 
uitoefening van officiële diplomatieke taken. Het gaat in de derde variant om een volledige 
verwerping van immuniteit voor privédaden. Barker vergelijkt de functionele 
noodzakelijkheidstheorie met het natuurrecht; voor beiden geldt de kritiek dat degene die hier een 
beroep op doet, het zodanig kan invullen naar zijn specifieke behoeftes.47 

 
39 Zie hiervoor voorbereidend werk in 1957 en 1958: UN DOC. A/CN4/SEILA/1958, The Yearbook of the ILC 1958, 
Vol I, New York, UN, 1958, p.127-129,  
40UN DOC. A/CN4/SEILA/1958, The Yearbook of the ILC 1958, Vol I, New York, UN, 1958, p. 127-129. L. 
Verheyen, De diplomatieke onschendbaarheid: Een onbegrensd recht voor diplomaten? Universiteit van Gent 2017, p.70,71,74.   
41 Het IG bevestigt dat Iran verantwoordelijk is voor de grove schending van diplomatieke onschendbaarheid en 
constateert een schending van de positieve plicht. Int. Ger., Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in 
Teheran, 24 mei 1980, I.C.J. Reports 1980, § 86. 
42  Int. Ger., Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran, 24 mei 1980, I.C.J. Reports 1980, r.o.86. 
Frey & Frey 1999, p.479-480. Oppenheim, Jennings & Watts 1992, p.1072-1087. 
43 Wickremasinghe 2014, p.382. 
44 Vierde overweging van de preambule VWDV. C.E. Wilson, Diplomatic Privileges and Immunities. Tucson, Arizona: 
University of Arizona press 1967, p.1-5. SEN 1979, p.80-83 
45 OGDON, Juridical bases of diplomatic immunity: a study in the origin, growth and purpose of the law, Washington 
D.C., John Byrne & Co, 1936, p.175-177, p.180, p.183, p.194.  
46  Brus, ‘Hoofdlijnen van het diplomatieke recht’, in:Melissen, Diplomatie:raderwerk van de internationale politiek, Assen: 
Van Gorcum 1999, p.75.  
47 Barker 2006, p. 203. 
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De verdragsstaten van het VWDV prefereerden de tweede variant en dit is opgenomen in het 
VWDV.48 In de preambule van het VWDV staat dat immuniteit niet als doel heeft om personen te 
bevoordelen, maar om het doelmatig functioneren van diplomatieke missies te bevorderen.  De 
diplomatieke immuniteit is van toepassing op handelingen binnen en buiten de diplomatieke 
functie.49 In de praktijk geeft dit teveel speling voor misbruik.50 Ogdon schreef dat deze theorie een 
situatie creëert die volgens mij nu nog relevant is voor mdws: ‘an institution which is incompatible with the 
rights of individuals under the domestic law in their contact with diplomatic officers.’51 
Als de mdw in actie komt tegen haar werkgever, dan heeft dit als gevolg dat een juridische 
procedure spaak zal lopen op het feit dat de diplomaat een beroep doet op zijn immuniteit. De 
immuniteit wordt als een schild gebruikt door diplomaten en dit blokkeert de mdw in haar toegang 
tot de rechter.52De immuniteit wordt als een schild gebruikt door diplomaten en als het 
buitenlandse huispersoneel juridische stappen wil ondernemen wordt dit geblokkeerd door de 
diplomatieke immuniteit. Paragraaf 3.3 gaat dieper in op deze situatie van de mdws. 
 
Ross schrijft dat de functionele noodzakelijkheidstheorie alleen bescherming biedt aan het 
diplomatieke proces en hij bekritiseert de constructie van deze theorie in het VWDV, omdat dit 
verdrag geen onderscheid maakt tussen immuniteit van het diplomatieke proces en de individuele 
diplomaat.53 Ross gaat zelfs zo ver door te stellen dat het in strijd is met de functionele 
noodzakelijkheidstheorie, omdat de huidige constructie impliceert dat de diplomaat niet efficiënt 
kan functioneren zonder immuniteit.54 Daartegenover kan worden gesteld dat het waarborgen van 
het functioneren van de diplomaat onmisbaar is voor het efficiënte verloop van het diplomatieke 
proces. Het doel van diplomatieke immuniteit o.b.v. het VWDV is het voorkomen dat 
ontvangststaten hun eigen rechtssysteem inzetten op een oneigenlijke manier om de diplomaat te 
beïnvloeden. De reikwijdte van de diplomatieke immuniteit is groot en hieronder valt (1) 
immuniteit van uitvoering voor maatregelen van de ontvangststaat, (2) de immuniteit voor de 
rechtsmacht van de ontvangststaat en (3) de residuele immuniteit.  

 

3.2.3.1 Immuniteit van uitvoering  
  
Bij immuniteit van uitvoering is de tenuitvoerlegging van een rechterlijk vonnis, een bewarende 
maatregel of elke andere uitvoerende maatregel door de ontvangststaat jegens een diplomaat of op 
alle gebouwen en goederen van de diplomatieke missie niet toegestaan. Dit vloeit voort uit het 
internationaal gewoonterechtelijke ne impediatur legatio beginsel.55 De uitvoeringsimmuniteit kan alleen 

 
48 McClanahan, Diplomatic immunity: principles, practices, problem, London: C. Hurst & Co. Publishers 1989, p. 32-
34. Nr. 95 ILC Rapport, 10th Session, II, Yearbook of the International Law Commission, U.N. Doc. A/3859 (1958). 
ILC, ‘Draft Articles on Diplomatic Intercourse and Immunities with commentaries’, Yearbook of the International Law 
Commission, 1958, vol. II, p.99. Frey & Frey 1999, p. 85. 
49 Artt. 28-30, 32-34 en 36 lid 1 sub b VDVW. 
50 Bergmar, ‘Demanding Accountability where Accountability is due’, Vanderbilt Journal of Transnational Law 2014, Vol. 
47, No. 2., p. 517. McClanahan 1989, p.32-34. 
51 OGDON 1936, p.180-181. 
52 Verheyen concludeert dat het EHRM tot nu toe zich niet uitgesproken heeft over het recht op toegang tot de 
rechter m.b.t. de diplomatieke immuniteiten. L. Verheyen, De diplomatieke onschendbaarheid: Een onbegrensd recht voor 
diplomaten?, Universiteit van Gent 2017, p.75-77. 
53 De bewering dat de diplomaat niet efficiënt kan werken zonder immuniteit is ondeugdelijk volgens Ross. Ross, 
'Rethinking Diplomatic Immunity: A Review of Remedial Approaches to Address the Abuses of Diplomatic Privileges 
and Immunities',American University International Law Review 4, no. 1 1989, p. 177-179.  
54 Ross, American University International Law Review 1989, p.179. 
55 Volgens deze regel mag er geen belemmering van de werking van de diplomatieke missie zijn. Daarom is beslag 
leggen of het nemen van dwangmaatregelen op de goederen van de diplomatieke missie niet mogelijk.  
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voor burger- en administratiefrechtelijke rechtsmacht van de ontvangststaat opgeheven worden als 
de zendstaat afstand doet van de uitvoeringsimmuniteit.56 Wel geldt dat de onschendbaarheid van 
de diplomaat en zijn woning niet geschonden mag worden o.b.v. art. 31 lid 3 VWDV. De 
onschendbaarheid van diplomaten blijft actief, zelfs wanneer de uitvoeringsimmuniteit vervalt voor 
de diplomaat.  
 

3.2.3.2 Immuniteit voor de rechtsmacht van de ontvangststaat 
 

Diplomatieke immuniteit is een procedureel beletsel voor het uitoefenen van rechtsmacht door de 

rechtscolleges van de ontvangststaat (art. 31 VWDV).  Hiermee wordt voorkomen dat 

ontvangststaten hun eigen rechtssysteem inzetten op een oneigenlijke manier om de diplomaat (en 
de diplomatieke missie) te beïnvloeden. De diplomatieke immuniteit is van essentieel belang om de 
onafhankelijkheid en het effectief functioneren te waarborgen. De immuniteit t.a.v. de rechtsmacht 
van de ontvangststaat is zeer ruim en diplomaten van de hoogste rang hebben volledige immuniteit 
t.a.v. rechtsmacht in strafzaken.57 Ook de gezinsleden van de diplomaat hebben volledige 
immuniteit voor de strafrechtelijke rechtsmacht, tenzij zij onderdaan zijn van de ontvangststaat.58 De 
immuniteit voor rechtsmacht is niet van toepassing als de diplomaat de nationaliteit bezit van de 
ontvangststaat of een duurzaam verblijf houdt.59  

 
De immuniteit voor de burger- en administratiefrechtelijke rechtsmacht van de ontvangststaat is minder 
dwingend van karakter in vergelijking met de strafrechtelijke immuniteit. Voor de rechtsmacht in 
burgerrechtelijker en administratieve rechtszaken gelden drie uitzonderingen. De diplomaat is niet 
immuun voor zakelijke acties m.b.t. particulier onroerend goed (art. 31 lid 1 sub a VWDV), 
erfopvolging (art. 31 lid 1 sub b VWDV) en gedingen in relatie tot privé-activiteiten die buiten de 
officiële functie van de diplomaat vallen (art. 31 lid 1 sub c VWDV). De laatste uitzondering biedt 
een opening voor mdws om vorderingen in te stellen. Dit wordt nader onderzocht in paragraaf 
3.3.1. 
 

3.2.3.3 Residuele immuniteit (art. 39 lid 2 VDVW)  
 
Artikel 39 VDVW is een indirecte afschrikwekkende bepaling, vanwege de mogelijkheid om de 
diplomaat toch te blootstellen aan de rechtsmacht van de ontvangststaat indien aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan.60 De residuele immuniteit houdt in dat de immuniteit voor officiële 
handelingen blijft bestaan na het beëindigen van de diplomatieke functie. Dit betekent dat ex-
diplomaten nog steeds immuun zijn voor hun diplomatieke taken. De immuniteit voor onofficiële 
taken (bijvoorbeeld in de privésfeer) stopt voor ex-diplomaten. Het opstarten van rechtszaken bij 
residuele immuniteit is zeer controversieel en praktisch niet haalbaar voor mdws. In paragraaf 3.3.1 
wordt onderzocht of mdws vorderingen kunnen instellen tegen ex-diplomaten. 

 

3.2.4 Maatregelen tegen de diplomaat door de zendstaat en ontvangststaat  

 
56 Zendstaat is hier niet juridisch toe verplicht. Barker 1996, p. 121, p.123 & p.128. 
57 Art. 31 en art. 36 VWDV. Sen 1979, p.106-110. 
58 Art. 31 VWDV jo. art. 37 VWDV. 
59 Zie de nationaliteitsclausule van art. 38 lid 1 VWDV. Sen 1979, p.106-110. Bossuyt & Wouters 2005, p.388.  
60 Barker 1996, p.131-134, p.148 ,p.240 en p.243. Farhangi, Insuring Against Abuse of Diplomatic Immunity, 38 STAN. L. 
REV. (1986), p.1532-1533 
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Diplomaten zijn verplicht om ‘de wetten en regelingen van de ontvangende staat te eerbiedigen’ (o.b.v. art. 41 
lid 1 VWDV). Dit is eerder een morele plicht voor diplomaten, want de ontvangststaat kan 
buitenlandse diplomaten niet dwingen tot naleving van de lokale wet- en regelgeving. Het IG 
benadrukt wel dat het diplomatiek recht : “[…] foresees their possible abuse by members of the mission and 
specifies the means at the disposal of the receiving state to counter any such abuse”61 Het VWDV voorziet wel in 
maatregelen die staten kunnen nemen om grenzen te stellen aan de diplomatieke immuniteit.62 
Deze maatregelen worden in de volgende paragrafen behandeld. 

 
3.2.4.1. De diplomaat in de zendstaat en waiver  
 
In art. 31 lid 4 VWDV staat dat diplomaten niet immuun zijn voor de rechtsmacht van de 
zendstaat. In theorie is art. 31 lid 4 VWDV een beperking op de diplomatieke immuniteit en kan 
de zendstaat optreden tegen de eigen corps diplomatique. De diplomaat kan vervolgd worden in de 
zendstaat, wanneer de buitenlandse diplomaat het land uitgezet wordt of persona non grata verklaard 
wordt door de ontvangststaat. In de praktijk blijkt dit lastig wanneer de diplomaat niet terugkeert 
naar de zendstaat en direct vertrekt naar een andere post in een derde staat. Daarnaast is de 
rechtbank van de zendstaat vaak geen geschikt forum om te beslissen over een actie die voortvloeit 
uit gebeurtenissen die zich in de ontvangstaat hebben voorgedaan. De betekening en de 
overhandiging van de stukken door de deurwaarder aan de diplomaat is moeilijk vanwege de 
onschendbaarheid o.b.v. art. 29 VWDV. De wetgeving van de zendstaat voorziet niet altijd in 
mogelijkheden voor eisers om diplomaten aansprakelijk te stellen. Volgens Barker was de 
achterliggende gedachte dat veel landen genoodzaakt zouden zijn om té verstrekkende 
veranderingen aan te brengen in hun wetgeving.63 Ook is tijdens de onderhandelingen voor het 
VWDV is bepaald dat zendstaten niet verplicht zijn om hun eigen diplomatiek personeel te laten 
vervolgen. Praktisch gezien is art. 31 lid 4 VWDV geen haalbare oplossing en Denza concludeert 
dat vervolging in de zendstaat een theoretische remedie biedt i.p.v. een realistische remedie voor 
een eiser.64 
 
De tweede optie is waiver oftewel het opschorten van de immuniteit door de zendstaat (art. 32 lid 1 
VWDV).65 Art. 32 lid 1 VWDV weerspiegelt internationaal gewoonterecht, want de diplomatieke 
immuniteit behoort niet tot het individu, maar tot de zendstaat en alleen de zendstaat kan deze 
immuniteit opschorten. Dit komt overeen met functionele benadering, want uit de preambule van 
het VDVW blijkt dat het doel van diplomatieke immuniteit is: het verzekeren van een efficiënt 
functioneren van het diplomatieke proces en niet het bevoorrechten van diplomaten. Bij ernstige 
misdrijven kan de ontvangststaat aan de zendstaat vragen om over te gaan tot waiver. Als de 
zendstaat hiermee akkoord gaat kan de diplomaat vervolgd worden. Wel moet er voor de 
tenuitvoerlegging van een vonnis (immuniteit van uitvoering) nogmaals een waiver aan de zendstaat 
gevraagd worden.66 Dit is de meest verregaande beperking op immuniteit van de diplomaat. De 
zendstaat is niet verplicht o.b.v. het VWDV om de immuniteit op te schorten en volgens Barker is 
waiver eerder de uitzondering dan de regel.67 

 
61 International Court of Justice (ICJ), United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ Reports 1980, r.o.83-87. 
62 Administratieve maatregelen (art. 4 VDVW) en afschrikkende maatregelen (art. 9, 31 lid 4, 32 en 39 VDVW). 
63 Barker, 1996, p. 118.    
64 Denza 2018, p.266-272. 
65 Denza 2018, p.273-274. 
66 O.b.v. art. 32 lid 4 VWDV. Het VWDV vermeldt niks over een aparte waiver in strafzaken. Dit is puur toeval 
volgens Denza. Denza 2018,p.283-284 
67 Barker 1996, p.123, p.126-127.  
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3.2.4.2 Persona non grata verklaring van de ontvangststaat  
 
Als het verzoek tot waiver niet gehonoreerd wordt kan de ontvangststaat zelf overgaan tot actie en 
de diplomaat o.b.v. art. 9 VWDV persona non grata verklaren.68 De meest voorkomende redenen 
voor persona non grata zijn: spionage, betrokkenheid bij terroristische of subversieve activiteiten, 
ernstige verkeersovertredingen en andere strafrechtelijke overtredingen.69 De zendstaat moet dan 
de diplomaat terugroepen en zijn diplomaat ontslaan. Ontvangststaten kiezen er eerst voor om via 
informele wegen de diplomatieke missie of diplomaat te waarschuwen en tot een oplossing te 
komen. Net als bij een waiver wordt een persona non grata verklaring beschouwd als laatste redmiddel. 
Dit is te verklaren doordat deze beslissing beïnvloed wordt door politieke overwegingen en het 
wederkerigheidsbeginsel. Er is een element van wederkerigheid aanwezig in de manier waarop 
diplomatieke immuniteit functioneert, aangezien elke staat zend- als ontvangststaat is.70 De 
ontvangststaat vreest voor tegenmaatregelen en het gevaar dat het eigen uitgezonden corps 
diplomatique benadeeld zal worden.71 Dit zorgt voor terughoudendheid bij staten en vormt een 
barrière voor het inzetten van maatregelen.72 

 
3.2.4.3 De doeltreffendheid van de maatregelen 
 
De mogelijkheid tot vervolging in de zendstaat, een waiver en het vooruitzicht om persona non grata 
te worden verklaard, zou mogelijkerwijs een afschrikwekkend effect kunnen hebben op 
diplomaten. Opvallend is dat in de praktijk deze maatregelen in het VWDV nauwelijks aangewend 
worden door de ontvangststaat en de zendstaat.73 Zo is de beslissing tot de persona non grata 
verklaring onderhevig aan politieke overwegingen.74  De VN-Speciaal Rapporteur inzake 
Hedendaagse Vormen van Slavernij constateert een leemte in de rechtsbescherming doordat: ‘[…] 
sending countries have a tendency to hush up credible reports of exploitation committed by their diplomats, rather 
than to launch criminal investigations. Meanwhile, receiving countries often lack the courage to demand a lifting of 
diplomatic immunity or declare perpetrating diplomats to be personae non grata.’ 75  

De doeltreffendheid van de maatregelen hangt af van de goede handhaving ervan door staten.76 En 
daar ligt meestal het probleem.     

 

3.3 De diplomatieke immuniteit in relatie tot de uitbuiting van migrant 
domestic workers 
 
Het is de vraag of de immuniteit voor de rechtsmacht van de ontvangststaat nog steeds geldt als er 
sprake is van uitbuiting van de mdw. Er is tot nu toe alleen jurisprudentie m.b.t de commerciële 
activiteiten uitzondering van art. 31 lid 1 sub c VWDV en de residuele immuniteit. Er wordt in 
§3.3.1 onderzocht of er een extra uitzondering is op de diplomatieke immuniteit voor de schending 

 
68 De ontvangststaat kan art. 9 VWDV toepassen voor of na aankomst van de diplomaat. Barker 1996, p.100-103.   
69 Denza 2018, p.61-73.  
70 Shapiro, Annual survey of American law 1989, p.294. 
71 Wickremasinghe 2014, p. 383-384. 
72 Door het wederkerigheidsbeginsel kunnen landen onbelemmerd diplomatieke taken uitvoeren op buitenlands 
grondgebied. Wickremasinghe 2014, p.353-358.   
73 Kartusch 2011, p. 17, p.29, p.30-32. Barker 1996, p.123, p.126-127. Denza 2018, p 285-287. 
74 Garnett 2015, p.821. Staiano 2013, p. 211-212. 
75  Spadinger 2017, p.140-141. Shahinian 2010, §57 & §58. CEDAW, General Recommendation No. 26 on women 
migrant workers, CEDAW/C/2009/WP.1/R, §21.  
76 Wilson 1984, p. 136 
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van mensenrechten van de mdw. Hiervoor worden arresten van de ontvangststaat behandeld, 
omdat art.37 lid 4 VWDV voorziet in het uitoefenen van de rechtsmacht van de ontvangststaat 
over mdws. Bovendien is het VWDV niet ingericht op klachten van particulieren, wel kunnen 
geschillen tussen landen voorgelegd worden aan het IG maar dat is hier niet van toepassing.77 

 
3.3.1 De commerciële activiteiten uitzondering van art. 31 lid 1 sub c VWDV 
 
Rechters mogen pas vorderingen van mdws in behandeling nemen als de diplomatieke immuniteit 
(voor burger- en administratiefrechtelijke rechtsmacht) niet geldt voor activiteiten van de 
diplomaat die: ‘[…] buiten zijn officiële werkzaamheden om verrichte beroeps- of bedrijfsbezigheden’ vallen.78 
Oftewel dit gaat om commerciële activiteiten van de diplomaat. De commerciële activiteiten 
worden niet nader toegelicht in het VWDV en in de travaux preparatoires.79 Uit onderstaande 
jurisprudentie zal blijken dat er een beperkte reikwijdte toebedeeld wordt aan commerciële 
activiteiten uitzondering van art. 31 lid 1 sub c VWDV. 
 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Amerikaanse rechtszaak Tabion v. Mufti waarin de Filipijnse Tabion 
haar werkgever (Jordaanse diplomaat Mufti) heeft gedagvaard voor: contractbreuk, overuren voor 
een extreem laag salaris, opzettelijk verkeerde voorstellingen op de arbeidsmarkt, onrechtmatige 
opsluiting en rassendiscriminatie. 80 Tabion stelt dat haar tewerkstelling onder de commerciële 
activiteiten uitzondering valt. Volgens het Hooggerechtshof is een commerciële activiteit gericht 
op de uitoefening van handels- of bedrijfsactiviteiten en niet op contractuele relaties voor diensten 
die verband houden met het dagelijks leven van de diplomaat en diens gezin. Deze strikte 
interpretatie van art. 31 lid 1 sub c VWDV is ook bevestigd in andere Amerikaanse rechtszaken 
zoals Gonzales Paredes v. Vila, Sabbithi v. Al Saleh en Montuya v. Chedid. 81  
 
De Britse jurisprudentie lijkt deze lijn te volgen, maar dit verandert door de tweedeling in het 
Hooggerechtshof in Reyes v Al Malki and Another.82 De casus is als volgt: de Filipijnse Reyes is het 
slachtoffer van mensenhandel en in dienst als huishoudelijke hulp voor de Saoedi-Arabische 
diplomaat Al Malki en zijn vrouw (woonachtig in Londen). Reyes moet buitensporig veel uren 
werken, haar paspoort is in beslag genomen, ze mag niet communiceren met anderen en kan het 
huis niet kon verlaten, totdat ze eindelijk de kans krijgt om te vluchtten. Reyes stelt dat zij het 
slachtoffer is van mensenhandel en heeft in 2011 vorderingen ingesteld bij de Britse rechtbank 
wegens directe en indirecte rassendiscriminatie, de niet-betaling van het minimumloon en 
overtreding van de arbeidstijdverordeningen. Het Britse Hof van Beroep oordeelt echter dat Al 
Malki en zijn vrouw immuniteit genoten op basis van artikelen 31 en 37 VWDV.  
In 2014 loopt de ambtstermijn af en Al-Malki vertrekt uit het Verenigd Koninkrijk. Dan neemt het 
Hooggerechtshof de rechtszaak in behandeling en beslist o.b.v. art. 39 lid 2 VWDV dat de 

 
77 Art.I Facultatief Protocol bij het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer betreffende de verplichte regeling 
van geschillen, Wenen, 18-04-1961. Denza 2018, p.335-336. 
78 Art. 31 lid 1 sub c VDVW. 
79 Report of the International Law Commission to the General Assembly: Diplomatic Intercourse and Immunities, 
Summary of Observations Received from Governments and Conclusions of the Special Rapporteur, 10th 
Commission, at 56, U.N. Doc. A/CN.4/116 (May 2, 1958). Tai,‘Unlocking the Doors to Justice: Protecting the Rights 
and Remedies of Domestic Workers in the Face of Diplomatic Immunity’, American University Journal of Gender, Social 
Policy & the Law 17, no.1 2007, p. 185-187. 
80 Tabion v. Mufti, (1996) 73 F.3d 535, 537, 4th Cir. Court of Appeals. Bergmar, ‘Demanding Accountability where 
Accountability is due’, 47 Vanderbilt Journal of Transnational Law (2014) 2, p.517. 
81 Denza 2018, p 251 - 253. Gonzales Paredes v. Vila, 479 F. Supp. 2d 187 (D.D.C. 2007), Sabbithi v. Al Saleh, 623 F. 
Supp. 2d 93 (D.D.C. 2009) en Montuya v. Chedid, 779 F. Supp. 2d 60 (D.D.C. 2011). 
82 Reyes v. Al-Malki and Another, U.K. Supreme Court [2015] EWCA Civ 32. Webb, International Legal Materials, 
2018/57, p.320-346. 
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residuele immuniteit niet geldt voor privéhandelingen (i.c. mishandeling en tewerkstelling van 
mevrouw Reyes). 83 Bij de residuele immuniteit blijft de immuniteit alleen voor officiële 
diplomatieke handelingen voortbestaan na het beëindigen van de diplomatieke functie.84 
 
De rechters gaan een stap verder door ook de vraag of diplomaten in functie immuniteit genieten 
te behandelen in de obiter dictum.85 De rechters buigen zich over de vraag of de mensenhandel 
van Reyes implicaties heeft voor: (1) de omvang van de diplomatieke immuniteit en of (2) de 
deelname aan mensenhandel door Al Malki een commerciële activiteit vormt in de zin van art. 31 
lid 1 sub c VWDV. Deze kwestie veroorzaakte een tweedeling. Lord Sumption en Lord Neuberger 
volgen de Amerikaanse jurisprudentie (het behandelen van Reyes als een ‘goed’ valt niet onder de 
commerciële activiteiten uitzondering) en ze interpreteren art. 31 lid 1 sub c VWDV strikt.86 De 
overige drie rechters beargumenteren dat deze uitzondering naar de huidige context 
geïnterpreteerd moet worden en dat de relevante activiteit de zogenaamde tewerkstelling van Reyes 
is (dit onder mensenhandel valt).87 Al Malki is een integraal onderdeel in de keten die willens en 
wetens de "ontvangst" van Reyes uitvoerde met een specifiek doel: uitbuiten. Dit bevat een 
substantieel commercieel element (het verkrijgen van huishoudelijke hulp zonder deze behoorlijk 
te betalen).88 Lord Wilson erkent dat de huidige statenpraktijk m.b.t. art. 31 lid 1 sub c VWDV het 
standpunt van Lord Sumption en Neuberger ondersteunt. Er zijn volgens Lord Wilson goede 
redenen waarom Reyes een remedie moet krijgen: ‘it would be a strong thing for this court to diverge from 
the US jurisprudence […] and to adopt the robust interpretation of article 31(1) for which Ms Reyes contends. On 
the other hand, it is difficult for this court to forsake what it perceives to be a legally respectable solution and instead 
to favour a conclusion that its system cannot provide redress for an apparently serious case of domestic servitude here 
in our capital city.”89 
 
Alhoewel het VWDV zich niet leent voor een dynamische interpretatie van art. 31 lid 1 sub c 
VWDV, zijn dit zijn wel wenselijke ontwikkelingen. Lord Wilson doet in de obiter dictum een oproep 
aan de CIR om deze kwestie naar voren te brengen en verslag uit te brengen over de 
aanvaardbaarheid van de internationale gemeenschap om art. 31 VWDV te wijzigen.90 Daar is tot 
op heden geen gevolg aan gegeven. Het VWDV is namelijk een star verdrag dat moeilijk te 
veranderen is.91 Het wijzigen van het VWDV is niet haalbaar omdat het te maken heeft met 
praktische moeilijkheden, zoals het bereiken van consensus onder de 191 verdragsstaten van het 
VWDV.  

 
 
3.3.2 Tussenconclusie 
 
De commerciële activiteiten uitzondering van art. 31 lid 1 sub c VWDV biedt geen oplossing voor 
de mdw, omdat het strikt geïnterpreteerd wordt. Er kan geen additionele uitzondering op 
diplomatieke immuniteit voor schending van mensenrechten worden vastgesteld o.b.v. de 
jurisprudentie. Alleen ex-diplomaten kunnen vervolgd worden en dit is een kleine doorbraak. De 

 
83 Reyes v. Al-Malki and Another, U.K. Supreme Court [2015] EWCA Civ 32, r.o.16. Beschikbaar via 
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2016-0023.html. 
84 Art. 39 lid 2 VDVW. Barker 1996, p.131-134, p.148, p.240, p.243. Farhangi, STAN. L. REV. 1986/38, p.1532-1533.  
85 De rechtsoverwegingen in de obiter dictum zijn niet van belang voor de beslissing van de zaak. 
86 Reyes v. Al-Malki and Another, U.K. Supreme Court [2015] EWCA Civ 32, r.o.45 en r.o.51. Webb, International 
Legal Materials, 2018/57, p.320-346. 
87 Lord Wilson, Lord Clarke & Lady Hale.Reyes v.Al-Malki and Another,U.K Supreme Court [2015] EWCA Civ 32,§45 
88  Reyes v. Al-Malki and Another, U.K. Supreme Court [2015] EWCA Civ 32, r.o.60-62. 
89 Idem, r.o. 68. 
90 Reyes v. Al-Malki and Another, U.K. Supreme Court [2015] EWCA Civ 32, §68. 
91 Leslie Shirin Farhangi, Insuring Against Abuse of Diplomatic Immunity, 38 STAN. L. REV. (1986), p.1536-1537. 

https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2016-0023.html
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vraag of residuele immuniteit een remedie kan zijn is afhankelijk van verdere ontwikkelingen in de 
rechtspraak. In de praktijk blijkt ook dat zendstaten en ontvangststaten terughoudend zijn om 
maatregelen te treffen die de diplomatieke immuniteit beteugelen. Het beperken of opheffen van 
de diplomatieke immuniteit is niet het antwoord op de problematiek van de mdw.  
 

3.4 Alternatieve manieren om de migrant domestic worker te beschermen  
 
In 2019 verwijst de VN- Speciaal Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij naar een 
onderzoek over de uitbuiting van mdws in de ontvangststaat.92 Volgens De Volder kan het beleid 
van de ontvangstaat bijdragen aan de uitbuiting van mdws.93 Het is lastig voor mdws om misstanden 
aan te kaarten door de precaire arbeidsrechtelijke en vreemdelingenrechtelijke situatie. Bovendien 
heeft het uiten van de klacht tot gevolg dat ze hun baan en verblijfsdocument kwijtraken. In deze 
paragraaf laat ik zien dat het realiseren van een gendersensitief beleid van de ontvangststaat en het 
treffen van niet-juridische maatregelen kan bijdragen aan een striktere naleving van het VWDV. 

 
3.4.1 Gendersensitief beleid van de ontvangststaat  
 
De ontvangststaat kan haar beleid aanpassen door de diplomatieke missies erop te wijzen dat ze 
zich dienen te houden aan de (inter)nationale arbeidswetgeving waarin staat dat mdws het recht 
hebben op veilige werkomstandigheden en door druk uit te oefenen op de diplomatieke missies. 
De ontvangststaat moet bewust zijn dat mdws slachtoffers kunnen worden van grensoverschrijdend 
gedrag op de werkvloer, vanwege de gebonden aard van hun immigratiestatus en de diplomatieke 
immuniteit van de werkgever. Om de situatie van mdws te verbeteren moet het beleid van de 
ontvangststaat gebaseerd zijn op een gender gerelateerd inzicht. Dit kan door een genderanalyse uit 
te voeren op het huidige beleid, met als doel het aanpassen van dit beleid en ervoor zorgen dat 
mdws op gelijke voet beschermd worden o.b.v. hun mensenrechten.  

 
3.4.2 Maatregelen van de ontvangststaat 
 
De afdeling Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de ontvangststaat is 
verantwoordelijk voor de uitgifte van het verblijfsdocument voor diplomaten en mdws.  Deze 
afdeling kan een beslissende rol spelen in de bescherming van de mdw.94 De afdeling Protocol kan 
ervoor kiezen om geen uitgifte van het verblijfsdocument af te geven als bekend is dat de 
diplomaat zich eerder schuldig heeft gemaakt aan overtredingen. De afdeling Protocol kan mdws en 
diplomaten informeren over hun rechten en plichten volgens de (inter)nationale arbeidsrechtelijke 
normen. 95 Ook kan er voor aankomst van de mdw in de ontvangststaat eisen worden gesteld aan de 
tewerkstelling. Bijvoorbeeld door te eisen dat het arbeidscontract moet voldoen aan de 
arbeidsrechtelijke basisvoorwaarden van de ontvangststaat en opgesteld is in de taal van de mdw. 
Ook kan er geëist worden dat er in het arbeidscontract afspraken staan over het minimumsalaris, 
werkuren, rusttijd, de accommodatie van de mdw (inwonend met eigen kamer of uitwonend) en het 

 
92 Bhoola, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, 
Thematic report on current and emerging forms of slavery., 2019, HRC2, Forty-second session, A/HRC/42/44, §42. 
93 E. de Volder, 2017, p.148-150.  
94 Kartusch 2015, p. 47-53. 
95 J. Perumadan, Unlocking the door to justice: domestic workers in diplomat’s households, European Master’s Degree Human 
Rights and Democratization, Lund University, Sweden 2013, p. 63-69.  
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openen van een eigen bankrekening in de ontvangststaat.96  Als er niet aan deze voorwaarden 
voldaan wordt, kan de afdeling Protocol de benodigde verblijfsdocumenten niet afgeven.  
 
Na aankomst in ontvangststaat moet de mdw zelf (zonder werkgever) haar verblijfsdocument en 
ID-kaart ophalen. De geldigheid van de ID-kaart van een mdw is gekoppeld aan de geldigheid van 
de ID-kaart van de werkgever. Als de ID-kaart wordt afgegeven voor bijvoorbeeld 6 maanden, dan 
moet de mdw regelmatiger naar de afdeling Protocol om haar ID-kaart te verlengen. Dit creëert 
meer contactmomenten met de mdw en biedt de mogelijkheid om te informeren naar de werk- en 
woonsituatie.  
Diplomaten moeten ervoor zorgen dat aan de voorwaarden van de ontvangststaat wordt voldaan. 
De afdeling Protocol kan ook, nadat de uitbuiting van de mdw bekend is, het hoofd van de 
diplomatieke missie benaderen over dit probleem. Ook is het mogelijk dat de ontvangststaat een 
klachtenprocedure opzet of een bemiddelingsinstantie voor de kleinere geschillen tussen werkgever 
en werknemer. Wanneer het gaat om ernstige situaties, moet nog steeds via justitie een rechtszaak 
worden opgestart. Het is ook mogelijk om de controle op potentieel misbruik van diplomatiek 
huispersoneel via Buitenlandse Zaken te versterken en de buitenlandse missies hierop te wijzen. 
Deze controle zou kunnen bestaan door het uitnodigen van de mdw voor gespreken over haar 
werk- en woonsituatie. Ook op gemeentelijk niveau kan er veel worden gedaan, zoals het 
bewustmaken van wijkagenten d.m.v. trainingen (herkennen van signalen van domestic servitude of 
mensenhandel). 

 
3.5 Conclusie  
 
Het VWDV is niet voorzien op de situatie waarin de diplomaat de veroorzaker is van 
mensenrechtenschendingen. Met name de diplomatieke immuniteit vormt een procedurele barrière 
voor mdws. Zelfs als er sprake is van mensenrechtenschendingen is er geen uitzondering mogelijk 
op de diplomatieke immuniteit. Rechters oordelen dat de tewerkstelling van de mdw niet onder de 
commerciële activiteiten uitzondering valt. Er is vastgesteld dat er o.b.v. het VWDV geen 
uitzonderingen zijn op de immuniteit van de diplomaat in functie.  Ook de residuele immuniteit is 
geen oplossing voor mdws.  
De immuniteit voor de strafrechtelijke jurisdictie van de ontvangststaat is absoluut, tenzij de 
zendstaat deze immuniteit opheft. Maar dit komt niet vaak voor. Ontvangst- en zendstaten zijn 
terughoudend om de in het VWDV voorziene maatregelen toe te passen.  Omdat het VWDV geen 
oplossingen biedt, is er gekeken naar niet-juridische maatregelen buiten dit verdrag om. Daarnaast 
kan ook de vraag worden gesteld of de diplomatieke immuniteit opzijgeschoven kan worden als er 
sprake is van schending van domestic servitude verbod of het slavernijverbod. Deze vraag wordt in 
hoofdstuk 4 behandeld. 

 
 
 
 
 

 
96 Myria (2020), Jaarlijks evaluatieverslag, Mensenhandel en mensensmokkel: Achter gesloten deuren, p.16-18, p. 22 en 
p. 28-29 en p.134 
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HOOFDSTUK 4 HET DOMESTIC SERVITUDEVERBOD EN 
HET SLAVERNIJVERBOD IN RELATIE TOT DE 
UITBUITING VAN DE MIGRANT DOMESTIC WORKER 

 
4.1 Inleiding 
 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat het VWDV geen oplossing biedt in relatie tot de 
uitbuitingssituatie van de mdw. Uit hoofdstuk 2 blijkt ook dat de problematiek van de mdw 
verborgen blijft vanwege de precaire woon- en werksituatie. Volgens het VN-
vrouwenverdragscomité zijn mdws overgeleverd aan de genade van de diplomaat: ‘diplomats have 
perpetrated sexual abuse, violence and other forms of discrimination against women migrant domestic workers while 
enjoying diplomatic immunity.’ 97  
 
Het doel van hoofdstuk 4 is om te onderzoeken of uitbuiting van mdws onder domestic servitude en 
slavernij te kwalificeren valt. De definiëring van domestic servitude en slavernij is niet af te leiden uit 
mensenrechtenverdragen en de bijbehorende toezichthoudende verdragscomités, maar wel uit de 
schaarse jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 98 Het 
EHRM verwijst in haar jurisprudentie voor de definitie van slavernij naar het Verdrag inzake de 
afschaffing van de slavernij uit 1926  (Slavernijverdrag) en bij servitude naar het Aanvullend Verdrag 
inzake de afschaffing van de slavernij, de slavenhandel en met slavernij gelijk te stellen instellingen 
en praktijken uit 1956 (Aanvullend Slavernijverdrag). Hoofdstuk 4 is in twee delen verdeeld. In 
deel I staat de definiëring en reikwijdte van domestic servitude centraal, deze norm valt onder het 
servitude verbod. §4.3 geeft antwoord op de deelvraag 5. Deelvraag 6 wordt in deel I & II 
behandeld. Het EHRM verwijst in haar jurisprudentie naar het Slavernijverdrag, maar heeft tot nu 
toe geen duidelijkheid gegeven over de juridische betekenis van slavernij. Daarom analyseer ik in 
deel II de definiëring van slavernij a.d.h.v. een rechtszaak van het Joegoslavië Tribunaal en een 
Australische rechtszaak. Ook de vraag of domestic servitude situaties in haar meest extreme vorm 
onder de facto slavernij valt, wordt onderzocht in deel II. Uit dit onderzoek zal blijken dat er een 
kloof bestaat tussen het concept van domestic servitude en dat van slavernij, hoewel het onopgelost 
blijft of het een onderscheid is van karakter (met domestic servitude die betrekking heeft op alle 
vormen van degradatie van een persoon door een ander) of van graad, waarbij servitude tekortschiet 
aan slavernij.  

DEEL I. SERVITUDE EN DOMESTIC SERVITUDE 
 

Servitude heeft zich ontwikkeld in samenhang met de afschaffing van slavernij.99 Na WO II werd 
een mijlpaal in de mensenrechtengeschiedenis bereikt door de totstandkoming van de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) waarin servitude samen met slavernij voor het 
eerst verboden werd in art. 4 UVRM: ‘No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade 
shall be prohibited in all their forms’.  
Art. 4 UVRM, die als algemene prestatienorm vaststelde dat niemand in servitude zal zijn, creëerde 
volgens Allain een lastige situatie voor landen, aangezien zij alleen bereid waren om ‘geleidelijk’ 

 
97 UN, Committee on the Elimination of Discrimination against Women: General Recommendation No. 26 on 
Women Migrant Workers, CEDAW/C/2009/WP.1/R, 5 December 2008, §21. 
98 Lodder G.G., Nederlands Juristenblad 2018/93, p. 669. 
99 Servitude wordt vertaald als ‘horigheid’ in art.4 UVRM en als ‘dienstbaarheid’ in mensenrechtenverdragen. Er wordt 
geen verschil in inhoud van deze twee vertalingen beoogd. Om verwarring te voorkomen zal ik de Engelse term 
servitude hanteren. 
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over te gaan naar het verbieden van servitude.100 Volgens Allain is de reden dat servitude in de 
mensenrechtenverdragen niet nader gedefinieerd is te wijten aan de politieke terughoudendheid en 
onwil.101 Dit was ook het geval bij het opstellen van het aanvullend document op het 
Slavernijverdrag. In 1954 werd dit aanvullend document eerst betiteld als: Draft Supplementary 
Convention on Slavery and Servitude.102 Servitude kwam vaker voor bij niet-westerse landen.103 Daarom 
waren de westerse staten voorzichtig om de term slavernij te gebruiken op elk model van servitude 
waarmee ze onbekend waren.104 De vertegenwoordiger van de Sovjet-Unie wilde de prestatienorm 
van servitude (art. 4 UVRM) niet volgen en stelde de zin ‘met slavernij gelijk te stellen instellingen en 
praktijken’ voor.105 Er werd politieke consensus bereikt en in 1956 kwam de definitieve titel tot 
stand: Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van de slavernij, de slavenhandel en met slavernij gelijk te stellen 
instellingen en praktijken (Aanvullend Slavernijverdrag).106 De door Rusland voorgestelde zinsregel is 
in essentie hetzelfde als de term servitude. De politieke aversie tegen servitude heeft ervoor gezorgd 
dat deze juridische term verbasterd is.107  

Het servitude- verbod is geratificeerd in meerdere VN-verdragen en regionale 
mensenrechtenverdragen. Bales schrijft dat servitude het minst gedefinieerd is.108 In art. 8 lid 2 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) staat het verbod op 
servitude en doordat dit niet in lid 1 staat bij het slavernijverbod lijkt het alsof servitude qua gradatie 
minder ernstig is. 109 De travaux préparatoires van IVBPR voorzien in maatstaven waartegen servitude 
enige normatieve inhoud krijgt; bij servitude is er sprake van een toestand van volledige persoonlijke 
afhankelijkheid en een situatie van ‘man’s domination of man’ (overheersing over een mens).110 
Ondanks deze aanknopingspunten heeft het Mensenrechtencomité geen definitie van servitude 
gepubliceerd.111 Ook heeft het Comité van het Internationaal Verdrag over de Bescherming van de 
Rechten van alle Migrantenwerkers en hun Familieleden (VN- Migrantenverdrag) zich niet 
uitgelaten over het servitude verbod van art. 11 VN- Migrantenverdrag. 112 Wanneer de 
mensenrechtenverdragencomités verwijzen naar servitude geven ze hier geen definitie van. Alleen 
het EHRM heeft in haar jurisprudentie hierover uitgeweid. In §4.2 wordt de definiëring van 
servitude en domestic servitude (dat één van de vele vormen van servitude is) vastgesteld.   

 
100 Allain J, The Law and Slavery: Prohibiting Human Exploitation, Leiden, The Netherlands: Brill Nijhoff; 2015, 
p323-324. 
101 Allain 2015, p.383. 
102 Allain 2015, p.232. 
103 Allain 2015, p.304-324. 
104 Rapport van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (4 mei 1951), Economic and Social Council, 
Report of the Ad Hoc Committee on Slavery (Second Session), UN Doc. E/1988, E/AC.33/13, 4 May 1951, p. 8.   
105 Allain 2015, p.323. 
106 In de preambule van dit Aanvullend verdrag werd uitdrukkelijk verwezen naar het UVRM.  
107 Het verbod op involuntary servitude in art. 6 lid 1 Amerikaans Verdrag van de Mensenrechten (AVM) is een 
voorbeeld. 
108 Bales & Robbins, ‘No One Shall Be Held in Slavery or Servitude’: A Critical Analysis of International Slavery 
Agreements and Concepts of Slavery’, Human Rights Review, vol. 2, no. 2, 2001, p.21. 
109 Stoyanova, 'UNITED NATIONS AGAINST SLAVERY: UNRAVELLING CONCEPTS, INSTITUTIONS AND OBLIGATIONS', 
Michigan Journal of International Law, Vol. 38, Iss. 3 (2017), p.407. Boerefijn, De rapportageprocedure op basis van het 
IVBPR, NTM/NJCM-bull. 2001, p. 295.  
110 Annotations on the Text of the Draft International Covenants on Human Rights, 10 U.N. GAOR, Annexes (Agenda Item 28) 
33, U.N. Doc. A/2929 (1955), p. 33 en p.92.  
111 Het Mensenrechtencomité heeft zich niet uitgelaten over slavernijverbod (art. 8 IVBPR), behalve in gevallen van  
chattel slavery in Soedan en Mali. Human Rights Comm., Consideration of Reports Submitted by States Parties Under 
Article 40 of the Covenant: Concluding Observations of the Human Rights Committee: Sudan, U.N. Doc. 
CCPR/C/SDN/CO/3 (Aug. 29, 2007), §18. Human Rights Comm., Consideration of Reports Submitted by States 
Parties Under Article 40 of the Covenant: Concluding Observations of the Human Rights Committee: Mali, U.N. Doc. 
CCPR/CO/77/MLI, §16-17. Stoyanova, Michigan Journal of International Law, 2017/38, p.415. 
112 Adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990. Ook in art. 11 Arbeidsmigrantenverdrag is 
er geen uitleg over slavernij. Er zijn ook talrijke verdragen aangenomen door de IAO m.b.t. bescherming van personen 
in hun werkomgeving. Dit valt buiten mijn onderzoek. 
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4.2. Europees Hof voor de Rechten van de Mens: definitie van servitude en 
domestic servitude 
 
Het servitudeverbod is vastgelegd in art. 4 lid 1 EVRM:  
‘No one shall be held in slavery or servitude.’   
Art. 4 lid 1 EVRM heeft de sterkste bescherming, omdat het om niet-derogeerbare rechten gaat 
waar nooit van mag worden afgeweken (zelfs niet in tijden van oorlog of noodtoestand) o.b.v. art 
15 lid 2 EVRM. 113 De normen ‘servitude’, ‘slavernij’ (art. 4 lid 1 EVRM) en ‘gedwongen arbeid’ 
(art. 4 lid 2 EVRM) zijn niet gedefinieerd in het EVRM en de invulling hiervan ligt in handen van 
het EHRM. 
 

Domestic servitude is geen zelfstandige norm, maar een van de vele vormen van servitude. Domestic 
servitude valt onder het servitudeverbod. Domestic servitude wordt gelinkt met discriminatie o.b.v. 
gender, omdat de slachtoffers bestaan uit vrouwen en meisjes.114 Domestic servitude kan samengaan 
met slavernij en gedwongen arbeid.115 Domestic servitude krijgt helaas niet dezelfde aandacht in de 
wetgeving van staten als bijvoorbeeld mensenhandel.116 Dit is de reden waarom het EHRM kritiek 
geuit heeft op nationale wetgeving waarin domestic servitude alleen vanuit het oogpunt van 
mensenhandel genoemd wordt. Bijvoorbeeld in het arrest C.N. tegen Verenigd Koninkrijk werd C.N. 
gedwongen om als inwonende verzorger voor een bejaard echtpaar te zorgen. Het Verenigd 
Koninkrijk had toentertijd alleen mensenhandel strafbaar gesteld. Volgens C.N. was zij slachtoffer 
van domestic servitude en deed een beroep op art. 4 EVRM. Het Verenigd Koninkrijk heeft hier niet 
voldaan aan de positieve verplichting om domestic servitude strafbaar te stellen. Volgens het EHRM 
moet domestic servitude worden opgenomen als een specifiek misdrijf in de nationale wetgeving en de 
autoriteiten moeten grondig onderzoek doen naar klachten over domestic servitude. Het is belangrijk 
dat er inzicht is in de vele subtiele manieren waarop een individu onder controle van een ander kan 
komen.117 
 
Om de impact die domestic servitude heeft op de slachtoffers daadwerkelijk te begrijpen, zal in §4.2.1 
tot §4.2.3 de arresten Siliadin tegen Frankrijk en C.N. en V. tegen Frankrijk (let op hier gaat het om 
een andere aanklaagster dan in C.N. tegen Verenigd Koninkrijk) van het EHRM worden behandeld 
waar er een parallel te trekken valt met de situatie van de mdw.  Uit deze arresten van het EHRM 
zijn drie cumulatieve criteria at te leiden voor servitude. Ik zal ze hieronder achtereenvolgens 
bespreken.  

 
4.2.1 Eerste criterium: diensten of arbeid onder dwang   
 

In het arrest C.N. en V. tegen Frankrijk gaat het om de Burundese zussen C.N. en V. die na het verlies 
van hun ouders onder voorwendselen meegenomen zijn door hun oom en tante naar Frankrijk. De 
zussen verrichten huishoudelijk werk onder uitbuitende omstandigheden en zonder genoeg eten, 
zonder een slaapplek en zonder vergoeding. De oom werkte als diplomaat bij een internationale 
organisatie en zijn immuniteit werd opgeschort, waardoor het politieonderzoek in Frankrijk kon 

 
113 Zelfs niet in het geval van een openbare noodsituatie die het leven van de natie bedreigt. EHRM 13 november 
2012, C.N. v. Verenigd Koninkrijk, appl.nr. 4239/08, r.o.65 en EHRM Stummer tegen Oostenrijk, r.o.116. Het recht op 
vrijwaring van slavernij is ook een niet-derogeerbaar recht. 
114 Sjohölm, 2017, p.456 
115 Shahinian 2010, §4 & §26. 
116 Sjohölm, 2017, p.456. 
117 EHRM 13 november 2012, C.N. v. Verenigd Koninkrijk, appl.nr. 4239/08, r.o.80 
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plaatsvinden.118 Verbazingwekkend is dat er na het politieonderzoek geen (juridische) actie is 
ondernomen door de Franse autoriteiten. De oom en tante werden vrijgesproken door het 
Hooggerechtshof. De oudste zus C.N. dient een verzoek in bij het EHRM tegen Frankrijk wegens 
inbreuk op het recht om vrij te zijn van servitude en gedwongen arbeid.119 Frankrijk heeft niet 
voldaan aan haar positieve verplichting onder art. 4 lid 1 en lid 2 EVRM omdat er geen juridisch 
kader is om gedwongen arbeid en servitude te bestrijden. 
 
Voor gedwongen arbeid heeft het EHRM bepaalt dat niet alle werk verricht onder dwang te 
kwalificeren is als gedwongen arbeid.120 Er is dus een minimumniveau voor het vaststellen van 
gedwongen arbeid.121 Er moet sprake zijn van dwang bij gedwongen arbeid (dit kan zowel openlijk 
als subtiele dwang zijn).122 Het EHRM heeft twee elementen vastgesteld om te bepalen of C.N. 
slachtoffer is van gedwongen arbeid: 1) Heeft verzoekster tegen haar wil gewerkt en 2) wordt het 
werk verricht onder dreiging van straf?123 In casu is het verbod op gedwongen arbeid (art.4 lid 2 
EVRM) geschonden omdat C.N:’was forced to work so hard that without her aid Mr and Mrs M. would have 
had to employ and pay a professional housemaid.’ 124  
 
Het EHRM vindt de situatie van het zusje V. niet genoeg extreem om onder gedwongen arbeid te 
vallen. Deze redenering staat op gespannen voet met de realiteit van V., die onder dezelfde 
omstandigheden als C.N. uitgebuit wordt. Bovendien houdt het EHRM geen rekening mee met het 
feit dat V. minderjarig is. Sjohölm bekritiseert dat het EHRM ook voorbij gaat aan het feit dat 
domestic servitude een ‘gendered impact’ heeft, aangezien de slachtoffers bestaan uit meisjes. 125 
De vraag is dan ook in hoeverre er vrijheid was om zich aan deze situatie te onttrekken (§4.2.2 gaat 
hier dieper op in). Het EHRM oordeelt dat C.N. in servitude wordt vastgehouden en het jongere 
zusje niet omdat V. (in tegenstelling tot C.N.) een ‘normaal’ leven had (schoolgaand) en daardoor 
niet geïsoleerd was (zij was degene die om hulp had gevraagd).126 Deze conclusie van het EHRM 
miskend de ‘gendered impact’ op de zussen, doordat het EHRM de juridische en feitelijke context 
niet volledig heeft onderzocht. 127 Bovendien had het EHRM rekening moeten houden dat er 
mogelijkerwijs sprake kan zijn van schending van het slavernijverbod (deel II gaat dieper in op 
slavernij). 
 

4.2.2 Tweede criterium: ernstige ontkenning van vrijheid  
 

In het arrest Siliadin tegen Frankrijk wordt dieper ingegaan op de tweede criterium. De feiten zijn 
vergelijkbaar met het arrest C.N. en V. tegen Frankrijk.  De minderjarige Siliadin mocht niet naar 

 
118 De oom was voormalig minister uit Burundi die in de diplomatieke dienst werkte bij UNESCO. 
119 Art. 4 lid 1 en lid 2 EVRM. 
120 Het verbod op gedwongen arbeid is op een gelijke wijze als slavernij en servitude gecodificeerd in art.4 EVRM, art. 8 
IVBPR, art. 11 Arbeidsmigrantenverdrag en art. 6 AVM. Het verschil is dat er wel afgeweken kan worden van het verbod op 
gedwongen arbeid (zie Art. 8 lid 3 IVBPR en art.4 lid 2 EVRM). Gedwongen arbeid is elke arbeid of dienst die van een 
persoon wordt vereist onder dreiging van een straf en waarvoor de persoon zich niet uit vrije wil beschikbaar heeft gesteld. 
EHRM 23 november 1983, Van der Mussele, nr. 8919/80, r.o. 33-34.  Ook arbeidsrelaties die vrijwillig zijn aangegaan kunnen 
later veranderen in onvrijwilligheid. 
121 Lodder G.G., Nederlands Juristenblad 2018/93, p.672. 
122 EHRM 13 november 2012, C.N. v. Verenigd Koninkrijk, appl.nr. 4239/08, r.o.80. 
123 ‘Straf’ moet niet in de strikte zin worden geïnterpreteerd. Ook ‘het verlies van rechten of privileges’ moet onder 
‘straf’ vallen evenals fysiek geweld en mentale druk. Het innemen van paspoorten valt hieronder en dit komt ook voor 
bij mdws. 
124 EHRM 11 oktober 2012, C.N. en V./Frankrijk, nr. 67724/09, r.o.75 -76. 
125 Bovendien hebben de Franse rechtbanken wel gedwongen arbeid geconstateerd voor V. Sjohölm, 2017, p.487. 
126 EHRM 11 oktober 2012, C.N. en V./Frankrijk, r.o.92-93. 
127 Egan, ‘Stackling the rise of child labour in Europe: Homework for the European Court of Human Rights,’ 
International and Comparative Law Quarterly, 2015 64(3), p.625-628. Sjohölm 2017, p.484. 
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school en werd uitgebuit als huishoudster en babysitter. Er werden valse beloftes gemaakt m.b.t 
het regelen van de verblijfsstatus en Siliadin verbleef illegaal in Frankrijk. 128 De leef- en 
werkomstandigheden komen overeen met de doelgroep (mdws) van dit onderzoek, aangezien 
Siliadins paspoort in beslag werd genomen, ze 15 uur per dag en 7 dagen per week werkte in het 
huishouden zonder loon en vrije dagen. Siliadin ontvlucht de situatie en het echtpaar dat 
verantwoordelijk was voor de uitbuiting werd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. In hoger 
beroep worden ze echter vrijgesproken. Siliadin dient een klacht in bij het EHRM en stelt dat zij 
onvoldoende beschermd is door het Franse strafrecht. Het EHRM concludeert dat het verbod op 
servitude en gedwongen arbeid geschonden is.129  
 
Het EHRM verwijst hier naar een eerder arrest Van Droogenbroeck tegen België uit 1982 waarin de 
Van Droogenbroeck vond dat hij in servitude werd gehouden, omdat hij na voltooiing van zijn 
gevangenisstraf ter beschikking moest staan van de staat (hij kon worden teruggeroepen voor 
detentie).130 Het EHRM oordeelde dat de situatie van Droogenbroeck alleen als servitude kan 
worden beschouwd als sprake was van ernstige ontkenning van de vrijheid, wat dus niet het geval 
was. Volgens het EHRM staat bij servitude de inperking van de autonomie en vrijheid van het 
slachtoffer essentieel.131  De ernstige negatie van Siliadins vrijheid is af te leiden uit het niet mogen 
verlaten van het huis, isolatie, geen bewegingsvrijheid, geen vrije tijd en het innemen van 
identiteitspapieren.  

 
4.2.3 Derde criteria: de verplichting voor het slachtoffer om op het terrein van een 
ander te wonen, het slachtoffer moet het gevoel hebben dat de situatie permanent is 
en het onvermogen om de eigen situatie te veranderen 
 

In Siliadin tegen Frankrijk,  C.N. & V. tegen Frankrijk en C.N. tegen Verenigd Koninkrijk wordt servitude 
ingevuld als, naast de verplichting om arbeid of diensten te verrichten; een verplichting om te leven 
bij de persoon waarvoor de arbeid of diensten verricht wordt en de onmogelijkheid om de eigen 
situatie te veranderen.132 Het fundamentele onderscheid tussen servitude en gedwongen arbeid is het 
gevoel van slachtoffer dat haar toestand blijvend is en dat het onwaarschijnlijk is dat de situatie zal 
veranderen. Het is voldoende dat dit gevoel van het slachtoffer (subjectief criterium) gebaseerd is 
op de bovengenoemde objectieve maatstaven of dat dit gevoel tot stand komt of in leven wordt 
gehouden door degenen die verantwoordelijk zijn voor de situatie.133 

 

 
128 EHRM 26 juli 2005, nr. 73316/01, Siliadin v. Frankrijk, r.o.155. 
129 EHRM 26 juli 2005 nr.73316/01, Siliadin v.Frankrijk, r.o 122-130,r.o.155. Mantouvalou, ‘Servitude and Forced 
Labour in the 21st Century:The Human Rights of Domestic Workers’, Industrial Law Journal, vol. 35, no. 4, 2006, p.402. 
130EHRM 24-06-1984, ECLI: CE:ECHR:1982:0624JUD000790677, Van Droogenbroeck tegen België, r.o.58, 79 en 80. 
131EHRM 6 februari 2003, nr. 53818/00, Computeranimation GmbH e.a./Oostenrijk, r.o.78-80. EHRM 24 juni 1984, 
ECLI:CE:ECHR:1982:0624JUD000790677, Van Droogenbroeck/België,r.o58. Het EHRM verwijst naar het rapport van de 
(nu afgeschafte) Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, zie report of 9 July 1980, Series B no. 44, p. 30 en 
ECRM, 9 juli 1980, nr. 7906/77, Van Droogenbroeck/België, §79 en §80 waarin de ECRM servitude beschrijft als een ernstige 
vorm van ontkenning van vrijheid. 
132 EHRM 11 oktober 2012, nr. 67724/09, C.N. en V./Frankrijk, r.o.1-49 & r.o.204-205.EHRM 13 november 2012, 
nr. 4239/08, C.N./Verenigd Koninkrijk, r.o. 80. Het EHRM verwijst in Siliadin naar EHRM, 9 juli 1980, Van Droogenbroeck 
— België, nr. 7906/77, r.o.79 en EHRM 26 juli 2005, nr. 73316/01, Siliadin v. Frankrijk, r.o.123. Het slachtoffer kan moeilijk 
of niet ontkomen aan de situatie. EHRM 11 oktober 2012, C.N. en V./Frankrijk, nr. 67724/09, r.o.89 en r.o.91. 
133 Er is kritiek op het 3e element (het gevoel hebben dat de situatie permanent is). Stoyanova, Michigan Journal of International 
Law, 2017/38, p. 255-257. Sjohölm, M., Gender-sensitive norm interpretations by regional human rights law systems, Leiden: Martinus 
Nijhoff Publishers 2017, p.487.   
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4.3 Verplichtingen voor staten voortvloeiend uit het art. 4 lid 1 EVRM 
 

Het EHRM herhaalt in Siliadin tegen Frankrijk en C.N. & V. tegen Frankrijk dat de staat niet alleen 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn directe acties, maar ook voor zijn verzuim om de 
slachtoffers van slavernij, servitude of gedwongen arbeid effectief te beschermen vanwege de 
positieve verplichtingen.134 Het EHRM nam het beruchte besluit dat Siliadin niet was onderworpen 
aan slavernij en verwijst naar het internationaal recht, namelijk het Slavernijverdrag van 1926. Het 
echtpaar (dat Siliadin in dienst had en controle uitoefende over haar) heeft geen juridisch eigendom 
over Siliadin en daardoor valt de uitbuitingssituatie niet onder slavernij. Het EHRM verwijst ook 
naar het Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van de slavenhandel en oordeelde dat Siliadin een 
slachtoffer was van servitude (art. 4 lid 1 EVRM). Hiermee wordt de ernstigste vorm van domestic 
servitude waar mdws mee te maken krijgen niet gekwalificeerd als slavernij en daardoor blijft de 
grofste schending van art. 4 EVRM buiten bereik. Het EHRM gaat niet dieper in op het 
slavernijverbod.  
Volgens Speciaal VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij (VN- Speciaal 
Rapporteur) hebben:’Slavery and servitude have in common that the victim is economically exploited, totally 
dependent on other individuals and cannot end the relationship at his or her own volition.” 135  
Ook heeft de VN- Speciaal Rapporteur de domestic servitude situatie van mdws gekenmerkt als één van 
de subtielere vormen van slavernij dat specifiek aandacht vereist.136 De vraag of domestic servitude 
juridisch gekarakteriseerd kan worden als slavernij begint met de ontmanteling van de juridische 
definiëring van slavernij in deel II.  
 
Het volgende is wel vast te stellen over de positieve beschermingsplicht die voortvloeit uit het 
servitudeverbod (art. 4 lid 1 EVRM). De staat moet zich inspannen en actief maatregelen treffen. 
In relatie tot de situatie van de mdw kan de ontvangststaat preventieve en corrigerende maatregelen 
nemen (beide horen onder de positieve beschermingsplicht). Preventieve maatregelen wordt 
onderverdeeld in juridische maatregelen (de ontvangststaat moet in de strafwetgeving opnemen dat 
servitude strafbaar is) en niet-juridische maatregelen (uitgevoerd door de afdeling Protocol van de 
ontvangststaat zoals besproken in hoofdstuk 3). 137 De corrigerende maatregelen zijn het bestraffen, 
vervolgen en onderzoeken zodra de feiten onder de aandacht van de autoriteiten zijn gekomen.138  
 

DEEL II. IS DOMESTIC SERVITUDE DE FACTO SLAVERNIJ?  
 

Uit de jurisprudentie van het EHRM blijkt dat gedwongen arbeid, servitude en slavernij (art. 4 
EVRM) drie verschillende normen zijn met een soortgelijke kern en een zekere mate van 
overlapping.139 De verhouding tussen deze drie normen kan worden verklaard d.m.v. een gradatie 
aanpak. Dit toont de hiërarchie tussen de normen aan in termen van de ernst van de 

 
134 EHRM 11 oktober 2012, C.N. en V./Frankrijk, nr. 67724/09, r.o. 69. 
135 Shahinian 2010, §25.  
136 De term hedendaagse slavernij wordt samen met de term slavernij door elkaar gebruikt door de VN-Speciaal Rapporteur, 
waarbij hedendaagse slavernij een overkoepelende term is voor meerdere vormen van exploitatie. Voor de overige subtielere 
vormen van slavernij zie Bhoola 2014, §18. 
137 Spadinger, W., “Private Domestic Staff: A Risk Group on the Fringe of the Convention” in Behrens, P., Diplomatic Law in 
a New Millennium, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 138-142. Juridische maatregelen o.b.v. EHRM 26 juli 2005, nr. 
73316/01, Siliadin v. Frankrijk, r.o.89, r.o.141 en r.o.147. 
138 Positieve beschermingsplicht is ook van toepassing voor schendingen begaan door particulieren. EHRM 11 oktober 2012, 
C.N. en V./Frankrijk, nr. 67724/09, r.o.37. J. Perumadan, Unlocking the door to justice: domestic workers in diplomat’s households, 
European Master’s Degree Human Rights and Democratization, Lund University, Sweden 2013, p. 41-49. Kälin & Künzli, 
The law of international human rights protection. Oxford University Press, USA, 2019, p.87. 
139 Stoyanova, Human Trafficking and Slavery Reconsidered: Conceptual Limits and States' Positive Obligations in European Law. 
Cambridge University Press 2017, p.285-291. 
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mensenrechtenschending. Het startpunt is gedwongen arbeid, gevolgd door servitude. 140  Bij servitude 
is er sprake van een zware negatie van vrijheid, een verplichting om diensten te verlenen in een 
situatie van dwang (een verzwaarde vorm van gedwongen arbeid) en de betrokkene moet het 
gevoel hebben dat de situatie permanent is. Bij domestic servitude betekent dit dat het slachtoffer in 
het huis van de werkgever woont en huishoudelijke taken verricht. Nu de definiëring van domestic 
servitude duidelijk is rijst de vraag in deel II of domestic servitude juridisch ook onder slavernij valt. 
Deze vraag is echter nog niet onderzocht onder internationaal publiekrecht. Als domestic servitude 
onder slavernij valt dan zijn de zwaardere staatsverplichtingen die bij slavernij gelden ook van 
toepassing. De revelante ontwikkelingen en het juridisch kader van het slavernijverbod staat 
centraal in deel II, m.n. het Slavernijverdrag uit 1926 speelt een pivotale rol, echter is het e.e.a. op 
te merken over de interpretatie hiervan.  

4.4 De analyse van art. 1 lid 1 Slavernijverdrag: wat is slavernij? 
 

In deel I is vastgesteld dat het EHRM naar het Slavernijverdrag uit 1926 verwijst. Het universele 
doel van het Slavernijverdrag is het uitbannen van slavernij. De eerste definitie van slavernij kwam 
tot stand in art. 1 lid 1 Slavernijverdrag en dit artikel behoort tot internationaal gewoonterecht, 
vanwege de vrijwel universele aanvaarding.141 Helaas heeft het Slavernijverdrag geen 
monitoringmechanisme en hierdoor kunnen landen juridisch niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schending van dit verdrag.142 Alle slavernijverboden in internationaal recht, internationaal 
strafrecht (zie §4.5.1) en internationale mensenrechten zijn gebaseerd op art. 1 lid 1 
Slavernijverdrag en hierin staat:  
‘Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership 
are exercised.’  
 
Er zijn twee elementen belangrijk voor de kwalificatie van slavernij o.b.v. art. 1 lid 1 
Slavernijverdrag:  
(1)  Slavernij omvat de totale situatie van het leven van een persoon:’status or condition.’ 

De Engelse benaming “status” verwijst naar de rechtspositie of de juridische status. Bij slavernij 
is de slaaf eigendom van een persoon. Het uitoefenen van eigendomsrechten over een mens 
houdt in dat de juridische persoonlijkheid van de slaaf niet bestaat, die verliest men volledig. 
Een slaaf is koopwaar. Het juridisch eigendom van een ander mens staat bekend als de jure 
slavernij. 
 

(2) Het uitoefenen van eigendomsrechten over een mens of bevoegdheden verbonden aan het 
eigendomsrecht: ‘any or all of the powers attaching to the right of ownership.’ 143   

 
Omdat er niks te vinden is over deze elementen in de travaux préparatoires van het Slavernijverdrag 
en jurisprudentie van het EHRM zal §4.5 beginnen met een arrest van het Internationale 
Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (het Joegoslavië tribunaal) en -bij gebrek aan 
internationale jurisprudentie- wordt een rechtszaak uit Australië geanalyseerd in §4.6 om de 
definiëring van art. 1 lid 1 Slavernijverdrag te doorgronden. 

 

 
140 Sjohölm, 2017, p.481-487. 
141 Zie art. 1 lid 1 Slavernijverdrag. 
142Weissbrodt, UN Office of the High Commissioner for Human Rights & Anti-Slavery International, Abolishing 
Slavery and its Contemporary Forms 2002 [ST/]HR/PUB/02/4, p.5. Bales, K., Understanding Global Slavery: A Reader, 
London: University of California Press 2005, p.45-50. 
143 Het denkbeeld dat een mens gekocht en verkocht kan worden. Turner, ‘Positive obligations and Article 4 of the 
European Convention on Human Rights: a defence of the UK's Human Rights Act 1998’, The International Journal of 
Human Rights 2014/18-1, p. 99.  
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4.5 Het Joegoslavië Tribunaal: Kunarac en art. 1 lid 1 Slavernijverdrag 
 
Het Joegoslavië Tribunaal legt uit in het arrest Prosecutor v. Kunarac, Vukovic and Kovac (hierna: 
Kunarac)  dat het traditionele concept van slavernij dat onder het Slavernijverdrag valt, bekend staat 
als de Trans-Atlantische slavernij oftewel ‘chattel slavery’. Slavernij is sindsdien geëvolueerd en omvat 
verschillende vormen van slavernij dat gebaseerd is op de uitoefening van ‘any or all of the powers 
attaching to the right of ownership’ (tweede criterium van art. 1 lid 1 Slavernijverdrag). Het standpunt 
van het Joegoslavië tribunaal is dat het Slavernijverdrag ook van toepassing is op situaties van 
slavernij waarin er geen sprake is van juridisch eigendom over een mens.144 In de huidige context 
gaat het bij slavernij om de uitoefening van bevoegdheden die aan het eigendomsrecht zijn 
verbonden, met als gevolg ‘some destruction of the juridical personality; the destruction is greater in the case of 
‘chattel slavery’ but the difference is one of degree [...]’.145 Bij de huidige vormen van slavernij oftewel de facto 
slavernij, is het uitoefenen van controle van beweging van een persoon en controle van de fysieke 
omgeving van een persoon doorslaggevend. Deze situatie hoeft niet per se langdurig te zijn om 
slavernij vast te stellen.146 Het Joegoslavië tribunaal stelt vast dat slavernij een misdaad tegen de 
menselijkheid is onder internationaal gewoonterecht.147 

4.6 Australisch Hooggerechtshof: Queen tegen Tang 
 
In de rechtszaak Queen tegen Tang werd de eerste strafrechtelijke veroordeling voor slavernij in 
Australië berecht. De casus is als volgt: Wei Tang (exploitant van een bordeel in Melbourne) werd 
in 2006 veroordeeld voor opzettelijk bezit van vijf slaven (vrouwen uit Thailand) en het opzettelijk 
uitoefenen van eigendomsrecht over deze slaven. Tang werd veroordeeld tot 10 jaar 
gevangenisstraf en was de eerste persoon die werd veroordeeld onder de anti-slavernijwetten 
(ingevoerd in 1999).148 Queen tegen Tang is belangrijk voor dit onderzoek, omdat het de meest 
uitgebreide en overtuigende analyse bevat over art. 1 lid 1 Slavernijverdrag.  
 

4.6.1 Het eerste criterium van art.1 lid 1 Slavernijverdrag: ‘status or condition.’   
 

Volgens de opperrechter in The Queen tegen Tang149 zijn de travaux préparatoires van het 
Slavernijverdrag niet verhelderend over de betekenis van art. 1 lid 1 Slavernijverdrag. In casu kwam 
het Australisch Hooggerechtshof tot de conclusie dat de definitie van slavernij uit het 
Slavernijverdrag van 1926 van toepassing is op de jure slavernij (het juridisch in eigendom hebben 
van een mens) en op de facto slavernij (feitelijke situatie) van toepassing is op slavernij. Allereerst 
bestaat de juridische status van slavernij niet voor landen.150 Tijdens het opstellen van het 
Slavernijverdrag was de jure slavernij niet mogelijk omdat slavernij al afgeschaft was in de 

 
144 Ten tijde van het samenstellen van dit Slavernijverdrag was de jure slavernij al verboden in veel landen. ICTY 12 juni 
2002, IT-96-23& IT-96-23/1-A (Kunarac et al), r.o. 118. 
145 ICTY 12 juni 2002, IT-96-23& IT-96-23/1-A (Kunarac et al), r.o.117-122. 
146 Het Joegoslavië Tribunaal noemt de volgende situaties van slavernij: controle over de beweging of omgeving, 
fysieke controle, controle over seksualiteit, controle van de bewegingsvrijheid. ICTY 12 juni 2002, IT-96-23& IT-96-
23/1-A (Kunarac et al), r.o.117-119,  
147 ICTY 12 juni 2002, IT-96-23& IT-96-23/1-A (Kunarac et al), r.o.117. 
148 Sectie 270.3 (1) (a) van het Commonwealth Criminal Code. 
149Casus Queen tegen Tang: Queen v Tang [2008] HCA 39, (2008) 237 CLR 1 "Judgment Summary" High Court. 28 
August 2008 https://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2008/hca39-2008-08-28.pdf   
150 Queen v Tang [2008] HCA 39, (2008) 237 CLR 1 "Judgment Summary". High Court.28 August 2008, §25.   
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rechtssystemen van veel landen.151 Wettelijk eigendomsrecht over een mens is niet mogelijk, dit is 
ook vastgesteld in de rechtsliteratuur en door het Hooggerechtshof.152 Het Hooggerechtshof volgt 
de redenering van Allain en Siller, namelijk dat de jure slavernij en de facto slavernij tot art. 1 
Slavernijverdrag behoren. De meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof redeneren dat 
het doel van de verwijzing naar "condition" uit art 1 lid 1 Slavernijverdrag is om de facto slavernij te 
dekken. Het feit dat men vond dat er een Aanvullend Slavernijerdrag noodzakelijk was, 
ondersteund dit argument. Het Aanvullend Slavernijverdrag voorziet in de afschaffing van een 
verscheidenheid aan praktijken die juridisch niet aan de voorwaarde ‘status’ (van art 1 lid 1 

Slavernijververdrag) voldoen.153 Dit laat zien dat dit artikel toentertijd strikt werd geïnterpreteerd. 

 
4.6.2 Het tweede criterium van art.1 lid 1 Slavernijverdrag: ‘any or all of the powers 
attaching to the right of ownership.’   
 

Het Australische Hooggerechtshof vindt het belangrijk om misdaden tegen de menselijkheid niet te 
banaliseren, door slavernij een betekenis te geven die verder gaat dan de grenzen die zijn bepaald 
door de tekst, context en doel van het Slavernijverdrag. Het is belangrijk te erkennen dat barre en 
uitbuitende arbeidsomstandigheden op zichzelf niet gelijk staan aan slavernij. De term 'slaaf' wordt 
soms op metaforische wijze gebruikt om slachtoffers te beschrijven. Bij de in Kunarac 
geïdentificeerde factoren, zoals o.a. de controle van beweging en controle van de fysieke omgeving, 
moet rekening gehouden worden met de vraag van ‘degree of control’. Een werkgever heeft normaliter 
een zekere mate van controle over de beweging of werkomgeving van een werknemer. Bovendien 
kunnen geografische en andere omstandigheden de vrijheidsbeweging van een werknemer 
beperken. De macht om controle uit te oefenen, in de context van slavernij, zou qua aard 
verbonden zijn met het recht op eigendom over een mens, als zo een recht juridisch mogelijk zou 
zijn. En niet de macht om controle uit te oefenen die qua aard gelijkstaan aan zware arbeid. Het 
Australisch Hooggerechtshof volgt hier de VN-Secretaris-Generaal die schrijft dat de volgende 
factoren bepalend zijn voor de vaststelling van slavernij: de macht om van een persoon een 
koopobject te maken, het vermogen om een persoon en iemands arbeid op een onbeperkte manier 
te gebruiken en een recht op de vruchten van de arbeid van de persoon zonder vergoeding.154 De 
rechtszaak  Queen tegen Tang maakt duidelijk waarom en hoe het Slavernijverdrag kan gelden voor 
een de facto situatie van slavernij. Kortom, hieruit kan geconcludeerd worden dat het wenselijk is 
om ook de facto slavernij juridisch te kwalificeren als slavernij. Dit is echter maar één voorbeeld.  

 
4.7 Definiëring van slavernij door het EHRM en IAHRM 
 

De afschaffing van slavernij in 1926 heeft geleid tot het slavernijverbod in o.a. art.4 UVRM, art.4 
EVRM, art.6 Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens van 1969 (AVM), art. 8 IVBPR, 
art. 11 VN-Migrantenverdrag. Naast slavernij verbieden deze bepalingen ook servitude. 
Bijna de helft van de staten (47,8%) die partij zijn bij het Slavernijverdrag, Aanvullend 
Slavernijverdrag en IVBPR moeten de verplichtingen om slavernij te verbieden nog nakomen 
d.m.v. het vaststellen van strafwetgeving binnen hun eigen rechtsorde. Allain constateert dat deze 

 
151 Allain 2015, p. 446-447, Allain & K. Bales, ‘Slavery and its Definition’, Global Dialogue 2012/14-02, p. 4. 
McGeehan,The International Journal of Human Rights 2012/16-3, p. 440. Siller, ‘Modern Slavery’, Does International Law 
Distinguish between Slavery, Enslavement and Trafficking?’, Journal of International Criminal Justice 2016/14, p. 406-409. 
152 Queen v Tang [2008] HCA 39, (2008) 237 CLR 1 "Judgment Summary". High Court.28 August 2008, §32. 
153 Queen v Tang [2008] HCA 39, (2008) 237 CLR 1 "Judgment Summary". High Court.28 August 2008, § 27.   
154 Supreme Court of Victoria - Court of Appeal, HCA 28 augustus 2008, HCA 39 M5/2008 (The Queen t. Tang), 
r.o.23. Allain & Bales, Chapter 19 Case Note of Queen vs. Tang, in Allain, The Law and Slavery: prohibiting human 
exploitation, Leiden, The Netherlands; Boston: Brill Nijhoff, 2015, p.458.  
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implementatiekloof het slavernijverbod berooft van zijn essentie. 155 Dit is het gevolg van de 
dominante consensus over de normatieve inhoud van slavernij als uitsluitend de jure slavernij. De 
werkelijkheid is dat slavernij een lage prioriteit heeft voor wetshandhaving, waardoor deze misdaad 
niet vervolgd wordt.156 Bovendien concludeert Allain door naar een vergelijkbare norm 
(folterverbod) te kijken, dat naar analogie het slavernijverbod inhoudt dat staten verder kunnen 
gaan dan alleen afschaffing.157 Bijvoorbeeld een verplichting om slavernij te voorkomen. Maar 
zover is het nog niet in de statenpraktijk en jurisprudentiële ontwikkeling. In de volgende 
paragrafen wordt alleen de jurisprudentie van het EHRM en het IAHM behandeld, omdat dit de 
enige rechtszaken zijn die dieper ingegaan op de definiëring van slavernij. Het slavernijverbod in 
het EVRM en IAHM is (net als bij andere verdragen) absoluut van aard en schending hiervan kan 
nooit worden gerechtvaardigd.158 

 
 
4.7.1 De restrictieve interpretatie van slavernij door het EHRM 
 
Het EHRM interpreteert slavernij strikt o.b.v. art. 4 lid 1 EVRM: ’No one shall be held in slavery or 
servitude.’ De rechtspraak hierover is schaars en voor slavernij verwijst het EHRM naar art.1 lid 1 
Slavernijverdrag.159   

 
4.7.1.1 Siliadin tegen Frankrijk  
 

Het EHRM concludeert dat Siliadin geen slaaf is omdat: ‘the evidence does not suggest […] that Mr and 
Mrs B. excercises a genuine right of legal ownership over her, thus reducing her to a status of an “object.” 160 Dit is 
overgenomen uit het tweede criterium van art. 1 lid 1 Slavernijverdrag. Het EHRM interpreteert dit 
alsof alleen slavernij waarbij er sprake is van juridisch eigendom over een persoon (oftewel de jure 
slavernij) onder art. 4 lid 1 EVRM valt. Bales en Allain stellen dat dit de toepasbaarheid van het 

slavernijverbod beperkt: 'the failure, more generally to engage with the legal definition has made it redundant as 
an anti-slavery tool within the rule of law'.161 Het EHRM negeert dat het heden ten dage juridisch 
onmogelijk is om eigendomsrechten te verkrijgen over een mens.162 Heeft het EHRM haar visie 
bijgesteld naar een ruimere interpretatie (de facto slavernij)?163 

 

 

 
155 Allain, Australian Year Book of International Law, 2019/36, p.10-12. 
156 Smith, Stephanie E., "Piracy, Slavery, and the Limits of International Law: The Gap Between the Rhetoric and 
Reality of Jus Cogens" (2013). Doctor of Philosophy (PhD), dissertation, International Studies, Old Dominion 
University, p.164-165. 
157 Allain, Australian Yearbook of International Law 2019/36, p.4. 
158 Er is zelfs geen afwijking van slavernij en servitude toegestaan o.g.v. art 15 lid 2 EVRM, zelfs niet in het geval van 
een openbare noodsituatie die het leven van de natie bedreigt. 
159 Dit constateert het EHRM in EHRM 26 juli 2005, nr. 73316/01, Siliadin v. Frankrijk, r.o. 112 en EHRM Stummer 
tegen Oostenrijk, r.o.116. 
160 EHRM 26 juli 2005, nr. 73316/01, Siliadin v. Frankrijk, r.o.122. 
161 PIOTROWICZ, ‘States’ Obligations under Human Rights Law towards Victims of Trafficking in Human Beings: 
Positive Developments in Positive Obligations’, International Journal of Refugee Law, vol. 24(2), 2012, p.189.  Allain & 
Bales, Chapter 22 Slavery and its definition, in Allain, The Law and Slavery: prohibiting human exploitation, Leiden, The 
Netherlands; Boston:Brill Nijhoff, 2015, p.509. 
162 Lestrade, S. M. A. en C. R. J. J. Rijken, 'Mensenhandel en uitbuiting nader bepaald,' Delikt en Delinquent, 2014/64, 
p.4, Potrowicz, International Journal of Refugee Law 2012/24-2, p.183. 
163 Siller, Journal of International Criminal Justice 2016/14, p.406, p.409, Allain & Bales, Global Dialogue 2012/14-02, p. 4. 
McGeehan,The International Journal of Human Rights 2012/16-3, p. 440.  
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4.7.1.2 Rantsev tegen Cyprus en Rusland & S.M. tegen Kroatië 
 

Mdws werkzaam voor diplomaten kunnen slachtoffers zijn van mensenhandel (zie §3.4). Hoewel 
mensenhandel niet expliciet genoemd wordt in art. 4 EVRM stelt het EHRM in 2010 in het arrest 
Rantsev tegen Cyprus en Rusland dat mensenhandel op zichzelf staat en daardoor onder art.4 EVRM 
valt.164 De materiële reikwijdte van art.4 EVRM is hierdoor uitgebreid.165 Over het algemeen wordt 
dit gezien als een positieve ontwikkeling, behalve door Allain die deze uitspraak juridisch als ‘zeer 
gebrekkig’ ziet.166 Stoyanova vraagt zich af waarom het EHRM niet overweegt of de mensenhandel 
van Rantsev voortvloeit als gevolg van slavernij, servitude of gedwongen arbeid? 167 Tien jaar later in 
2020 verduidelijkt het EHRM in het arrest S.M. tegen Kroatië dat mensenhandel onder art 4 EVRM 
valt als het voldoet aan de definitie mensenhandel en dat uitbuiting bij mensenhandel breder kan 
zijn dan slavernij, servitude of gedwongen arbeid van art. 4 EVRM. 168 Deze restrictieve interpretatie 
baart zorgen, want het EHRM gaat niet in op de vraag hoe mensenhandel zich onderscheidt en 
tegelijkertijd gerelateerd kan zijn aan bijvoorbeeld slavernij.169 Vooral het laatste is van belang 
omdat er tussen gedwongen arbeid, servitude en slavernij een verschil is in de mate van de ernst van 
de mensenrechtenschending. Omdat er geen sprake is van een koerswijziging is het van belang om 
de concurring opinions van twee rechters in de J. e.a. tegen Oostenrijk te noemen, omdat zij de 
interpretatie van slavernij in Siliadin tegen Frankrijk te beperkt vinden en van mening zijn dat de facto 
slavernij onder art.1 lid 1 Slavernijverdrag valt. 170    

 
4.7.2 Ruimere interpretatie van slavernij door het Inter-Amerikaans Hof voor de 
Mensenrechten 
 

Omdat slavernij in de 21e eeuw niet valt onder de verouderde interpretatie van art.1 
Slavernijverdrag wordt er gestreefd naar een ruimere interpretatie van slavernij. Dit wordt ook 
onderstreept door Allain en McGeehan die uit de travaux préparatoires van het Slavernijverdrag 

 
164 EHRM 7 januari 2010, nr. 25965/04, Rantsev tegen Cyprus & Rusland. Het betreft een vordering van de vader van 
de overleden Rantsev. Hij stelt dat Cyprus en Rusland zijn dochter Rantsev niet beschermd hebben tegen 
mensenhandel. Rantsev kwam met een artiestenvisum Cyprus binnen en moest in de prostitutie werken. Zij wilde dit 
niet en werd bij de politie gebracht met als doel om haar het land uit te zetten. De politie weigerde dit omdat zij legaal 
verblijf had (artiestenvisum). Vervolgens wordt Rantsev door haar werkgever opgehaald en opgesloten in een 
appartement. De ontsnapping van Rantsev leidt (beweert de werkgever) tot een val van het balkon waarna ze overlijdt. 
165 EHRM 7 januari 2010, nr. 25965/04, Rantsev tegen Cyprus & Rusland, r.o.142- 143.Het EHRM overweegt (in lijn 
met ICTY 12 juni 2002, IT-96-23& IT-96-23/1-A (Kunarac et al), r.o. 119) dat het bij mensenhandel gaat om het 
uitoefenen van controle en/of dwang waarbij het slachtoffer als het ware belandt in een situatie van ‘eigendom’. In 
tegenstelling tot het Joegoslavië Tribunaal blijft het EHRM vaag over welke handelingen onder ‘controle’ vallen. 
166 Allain, J., ‘Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery’, Human 
Rights Law Review, vol. 10(3), 2010, p. 546-557. Piotrowicz, International Journal of Refugee Law, 2012/24-2, p. 196. 
Stoyanova, 2017, pp. 298-299.  
167Het EHRM had zich moeten ingaan op de vraag hoe bevoegdheden verbonden aan het eigendomsrecht over 
Rantsev uitgeoefend werden door haar manager. Stoyanova 2017, p.304. 
168 EHRM 25 juni 2020, nr. 60561/14, S.M. tegen Kroatië, r.o.296-297, r.o.289-301. Appellante klaagt Kroatië aan, 
omdat zij door een voormalige politieagent werd gedwongen om te prostitueren. Het gaat om mensenhandel met het 
oog op uitbuiting van prostitutie. Volgens het EHRM moet er aan drie vereisten van de definitie van mensenhandel o.b.v. 
Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel en het VN Protocol inzake mensenhandel (dit is 
aanvulling is op het VN Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad) voldaan worden voordat het onder 
art.4 EVRM valt.  
169 Stoyanova, V., ‘Dancing on the Borders of Article 4: Human Trafficking and the European Court of Human Rights 
in the Rantsev Case.’ Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol.30, No.2, 2012, p.186-190. McGeehan stelt dat het 
EHRM de restrictieve uitleg van Siliadin heeft verlaten door de benadering te volgen. Dit is niet waar. McGeehan, The 
International Journal of Human Rights 2012/16-3, p.439-442 
170EHRM 17-1-2017, J.e.a./Oostenrijk,nr. 58216/12 concurring opinion van rechter Pinto de Albuquergue en rechter 
Tsotsoria, §4,§14-17,§36, §40. 
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afleiden dat landen een bredere formatie van slavernij voor ogen hadden.171 Zo blijkt dat de 
opstellers van het Slavernijverdrag de intentie hadden om ook “non-chattel slavery”172 onder de 

reikwijdte van dit Verdrag te groeperen.173 Omdat er weinig besef was bij de grondleggers over 
“non-chattel slavery” (dat voorkwam in de niet-Westerse samenleving) was men terughoudend om de 
term slavernij toe te passen op elk model van “niet-Westerse slavernij”.174 Nu zijn deze praktijken 

onder de term servitude geplaatst, met alle gevolgen van dien.175  In de volgende paragraaf wordt 
onderzocht of het tweede element van art.1 lid 1 Slavernijverdrag ruimer geïnterpreteerd wordt als 
de facto slavernij.  

 
4.7.2.1 Hacienda Brasil Verde tegen Brazilië 
 

In de rechtszaak Hacienda Brasil Verde tegen Brazilië gaat het om arbeiders van de veeboerderij 
Hacienda Brasil Verde die in 2000 gered zijn door het Braziliaanse Ministerie van Arbeid, nadat het 
ministerie een klacht had ontvangen van twee arbeiders die eerder wisten te ontvluchten.176 De 
vraag is of het verbod op slavernij o.g.v. art 6 lid 1 AVM (slavernijverbod en involuntary servitude 
verbod) geschonden is. Volgens het IAHM is het concept van slavernij geëvolueerd en omvat het 
meer dan alleen de jure slavernij. Ten eerste houdt slavernij een substantiële beperking van de 
rechtspersoonlijkheid in. Ten tweede is slavernij zowel een situatie van de jure- en de facto slavernij.177 
Het IAHM (die de aanpak van het Joegoslavië Tribunaal in Kunarac volgt) interpreteert het tweede 
criterium van art.1 lid 1 Slavernijverdrag ‘powers attaching to the right of ownership’ als de controle die 
wordt uitgeoefend over een persoon, die hem in belangrijke mate beperkt of berooft van zijn 
individuele vrijheid, met de bedoeling te exploiteren door middel van gebruik, beheer, winst, 
overdracht of vervreemding van een persoon. Deze controle wordt meestal verkregen en 
behouden door geweld, bedrog of dwang.178  
 
Volgens het IAHM bevat de drempel van slavenarbeid strengere elementen dan schuldslavernij en 
gedwongen arbeid. Slavenarbeid omvat ernstige en aanhoudende schendingen die de 
zelfbeschikking van het slachtoffer aantasten, waarbij controle een uitdrukking is van 
eigendomsrechten over de arbeiders. De hedendaagse levensomstandigheden van een slaaf bestaan 
uit het verlies van de vrije wil, economische uitbuiting dat gepaard gaat met (dreiging van) geweld 

 
171 McGeehan, The International Journal of Human Rights 2012/16-3., p.452:  Dit blijkt ook uit het onderzoek van 
Weissbrodt, UN OHCHR &Anti-Slavery International 2002, p.452. Allain 2015, p.401-418, p.421-428. 
172 “Chattel slavery” is de Engelse benaming voor de trans-Atlantische slavernij, waarbij Afrikanen als persoonlijk 
eigendom werden gezien, behandeld en verhandeld naar Noord- en Zuid-Amerika. Non- chattel slavery zijn alle andere 
vormen van slavernij, waaronder servitude. 
173 McGeehan, The International Journal of Human Rights 2012/16-3., p.452. Weissbrodt, UN OHCHR &Anti-Slavery 
International 2002, p.7. 
174 Dit werd veroorzaakt doordat er geen beschikking was over betrouwbare informatie van staten en NGO’s over 
non-chattel slavernij. Suzanne Miers, Slavery in the Twentieth Century: The Evolution of a Global Problem (AltaMira Press, 
2003), p 209-210. 
175 McGeehan, The International Journal of Human Rights 2012/16-3, p.453-456.Bales & Robbins, Human Rights Review 
2001-2, p. 18, 22. 
176 De rekrutering van kwetsbare bevolkingsgroepen door fraude en bedrog, de daaropvolgende schuldslavernij, 
onmenselijke arbeidsomstandigheden en het gebrek aan vrijheid om de werkplek te verlaten zijn een systematisch 
historisch probleem in de Braziliaanse landbouwsector. De arbeiders werden niet betaald, werkten onder erbarmelijke 
omstandigheden en stonden onder voortdurend toezicht zonder vrijheid om vertrekken. Brasil Verde v. Brazil, Merits, 
Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct.H.R. (ser. C) No. 318, r.o.20. 
177 Brasil Verde v. Brazil, Merits, Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct.H.R. (ser. C) No. 318, r.o.270, 
r.o.272-273. 
178 Brasil Verde v. Brazil, Merits, Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct.H.R. (ser. C) No. 318, Brasil Verde 
v. Brazil, Merits, Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct.H.R. (ser. C) No. 318, r.o.271. Stoyanova, Michigan 
Journal of International Law, Vol. 38, Iss. 3 (2017), p. 419. Het Joegoslavië Tribunaal duidt aan dat ook de situatie waarin 
iemands persoonlijke autonomie ontnomen wordt valt onder slavernij. 
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en onvrije arbeid en de controle die gebruikt wordt om de ander te exploiteren.179 Het IAHM 
doorbreekt de rigide interpretatie en concludeert dat het slavernijverbod op deze situatie van de 
facto slavernij geschonden is. Vanwege de complexe en specifieke definitie van het misdrijf slavernij, 
is het IAHM van oordeel dat slavernij een meervoudig strafbaar karakter heeft, aangezien het 
meerdere fundamentele (mensen)rechten schendt. Het IAHM bevestigd dat een op mensenrechten 
gebaseerde benadering van deze verschijnselen de weg vooruit is als de internationale gemeenschap 
slavernij met meer aspiratie wil aanpakken. Slavernij bestaat niet uit geïsoleerde criminele feiten 
(zoals bij het EHRM), maar uit structurele tekortkomingen die wijdverspreide kwetsbaarheden 
binnen onze samenlevingen veroorzaken. Bovendien legt het IAHM een duidelijke en soepele 
relatie vast tussen mensenhandel enerzijds en slavernij, servitude en gedwongen arbeid anderzijds.180 
Het IAHM beschrijft ze terecht als nauw verwant en toch verschillend. Het slavernijverbod 
verbiedt praktijken zoals servitude. Er moet wel een kanttekening worden geplaatst. Er is sprake van 
conflicterende jurisprudentie tussen het EHRM en IAHM.   

 
4.8 Domestic servitude en de facto slavernij 
 

Noch in internationaal publiekrecht, noch in het academische discours is er consensus over de 
vraag of domestic servitude overwogen moet worden als slavernij. Het probleem is dat er alleen 
teruggewezen wordt naar de geschiedenis; slavernij heeft altijd bestaan totdat het moderne 
internationale recht heeft moeten ingrijpen met het Slavernijverdrag uit 1926. De intrinsieke 
problemen bij de definiëring van slavernij heeft gevolgen voor de toepassing van het 
slavernijverbod en veroorzaakt de juridische onderwaardering van domestic servitude. Bijvoorbeeld 
het EHRM houdt vast aan de de jure definitie van slavernij. Deze restrictieve benadering negeert de 
feitelijke situatie.  
 
Ook is er geen consensus over de vraag of de facto slavernij onder art.1 lid 1 Slavernijverdrag valt. 
De irrelevantie van het slavernijverbod wordt even doorbroken doordat het IAHRM erkend dat 
een feitelijke situatie (de facto) ook onder het slavernijverbod valt. Er is tot nu toe niet juridisch 
vastgesteld of domestic servitude onder het slavernijverbod valt. De enige opening voor de mdw zou 
zijn om domestic servitude juridisch te identificeren als de facto slavernij. Volgens Siller en Piotrowicz 
bestaat de facto slavernij in de 21e eeuw en duidt het verschillende situaties aan waarin iemand 
volledige controle en macht over een ander uitoefent.181 De facto slavernij komt voor in vele 
varianten en domestic servitude van mdws is daar één van. Helaas ben ik tot nu toe geen onderzoek 
tegengekomen waarin de analyse van de juridische kwalificatie van domestic servitude als slavernij 
centraal staat.  
Dit zijn mijn eigen bevindingen: de facto slavernij en domestic servitude gaan allebei om de toestand 
waarin het slachtoffer zich bevindt. De omstandigheden van de slaaf is doorslaggevend bij het 
bepalen of er sprake is van de facto slavernij. Het verschil is echter dat er bij de facto slavernij de 
toestand zodanig ernstig is, dat het lijkt op de situatie waarin er bevoegdheden verbonden aan 
eigendom uitgeoefend worden oftewel de situatie waarin het lijkt of een persoon de ander bezit.182 

 
179 Bales, K., Understanding Global Slavery: A Reader, London: University of California Press 2005, p.52-p.60, p.91. Bales 
benadrukt dat het afgelegde pad of mechanisme waarmee de slaaf in deze toestand bevindt, van belang is om de 
situatie te begrijpen. Het is echter niet relevant bij het bepalen of het slavernijverbod geschonden is.  Weissbrodt and 
Anti-Slavery International (2002)  p. 7. Allain & Bales, Chapter 22 Slavery and its definition, in Allain, The Law and 
Slavery: prohibiting human exploitation, Leiden, The Netherlands; Boston: Brill Nijhoff, 2015, p.506-508. 
180 Het IAHM redeneert dat mensenhandel een iets breder strafbaar feit is dan slavernij, servitude en gedwongen arbeid, 
omdat er bij mensenhandel sprake is van toevoeging van elementen van rekrutering en beweging, waardoor 
slachtoffers gedwongen worden om arbeid, servitude of slavernij te verrichten. Als dit proces afwezig is dan blijven de 
gedwongen arbeid, servitude of slavernij wel gevestigd en zijn deze autonome misdrijven strafbaar. 
181 Siller, Journal of International Criminal Justice 2016/14, p.406, Piotrowicz, International Journal of Refugee Law 2012, p.183. 
182 Allain & Hickey, ‘Property and the Definition of Slavery’, ICLQ 2012/61-4, p.930-931. 
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Het verschil tussen de facto slavernij en domestic servitude zou gradueel kunnen zijn. Domestic servitude 
kan in de meest ernstige situaties veranderen in de facto slavernij als de diplomaat zijn macht 
misbruikt om de mdw als een koopobject te gebruiken door haar arbeid op zo’n manier uit te buiten 
dat het lijkt alsof deze persoon behandeld worden als bezit. In Weissbrodt’s working paper zijn de 
omstandigheden (van de tot slaaf gemaakte) cruciaal voor het identificeren welke praktijken tot 
slavernij behoren.183 Aanwijzingen hiervoor zijn: ten alle tijden beschikbaar zijn voor werk, 
gedwongen worden om te slapen op de vloer, zonder voedsel (afgezien van restjes), fysieke, 
psychologische en/of seksueel geweld en slachtoffers zijn van mensenhandel. 184 Mdws krijgen 
hiermee te maken. De diplomaat is in staat om de mdw uit te buiten, de beweging, werkomgeving 
en vrijheid van de mdw te controleren. Hier komt een relevante indicator bij, de juridisch 
kwetsbaarheid van mdws. Mdws kunnen moeilijk hun recht halen, omdat diplomaten immuniteit 
genieten en daardoor niet vervolgd worden.  
 

4.8 Conclusie 
 

De criteria voor domestic servitude is in deel I vastgesteld. De vraag of domestic servitude onder het 
slavernijverbod wordt in deel II beantwoordt door het analyseren van de definitie van slavernij in 
het Slavernijverdrag. Er wordt in de mensenrechtenjurisprudentie en internationaal strafrecht 
verwezen naar dit verdrag. Wat betreft de juridische invulling van slavernij is er een tweedeling 
geconstateerd. De dominante opvatting (waarbij ik het EHRM als voorbeeld heb genomen) is dat 
alleen de jure slavernij onder slavernij valt. Bij de jure staat de vernietiging van de ‘juridicial personality’ 
van een mens centraal (de mens is juridisch eigendom). Deze definitie duidt een meer beperkte 
betekenis aan slavernij, want sinds de 19e eeuw is het juridisch gezien niet mogelijk om mensen in 
eigendom te houden. 185 De andere opvatting is dat de situatie waarin iemand als slaaf uitgebuit 
wordt centraal moet staan, deze ondersteuning voor de facto slavernij is de vinden in de schaarse 
jurisprudentie van het Joegoslavië Tribunaal, IAHM en het Australisch Hooggerechtshof. Op dit 
moment is de facto slavernij helaas geen lex lata (geldend recht). Het daadwerkelijk juridisch 
kwalificeren van een daad als slavernij is lastig en er is nog een lange weg te gaan voordat de facto 
slavernij juridisch erkent wordt. De vraag of schending van het verbod op domestic servitude en 
slavernij de reikwijdte van de diplomatieke immuniteit kunnen inperken wordt negatief 
beantwoordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
183 Weissbrodt and Anti-Slavery International (2002),p. 6. Allain & Bales, Chapter 22 Slavery and its definition, in Jean, 
The Law and Slavery: prohibiting human exploitation, Leiden, The Netherlands; Boston: Brill Nijhoff, 2015, p.508. 
184  Kartusch 2011, p.19-22. B. Endedijk. ‘Moderne slaven voor de gezant van Qatar’, NRC, 16 September 2016. 
185 Stoyanova, Michigan Journal of International Law, 2017/38, p.424. 
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In dit onderzoek is de problematiek van domestic servitude van mdws onderzocht. De oorzaak ligt bij 
de diplomaat die gebruik maakt van zijn onaantastbare positie. De mdw botst op tegen de 
procedurele barrière van de diplomatieke immuniteit. In dit onderzoek er een negatief antwoord 
gegeven op de onderzoeksvraag:  
Kan de diplomatieke immuniteit opgeheven of beperkt worden als er sprake is van domestic servitude danwel 
slavernij van migrant domestic workers werkzaam voor diplomaten?  

Hieronder zal ik een samenvatting geven van de hoofdstukken. Vervolgens zal ik dit hoofdstuk 
afsluiten met een conclusie (waarin de onderzoeksvraag wordt beantwoord) en aanbevelingen. 

 

5.1 Samenvatting 
 

In hoofdstuk 2 en 4 ligt de focus op de mdws en de vraag wanneer zij te maken krijgen met 
domestic servitude en slavernij achter de gesloten deuren van de diplomaat. Slavernij is de meest 
ernstige mensenrechtenschending gevolgd door domestic servitude. Bij domestic servitude woont 
het slachtoffer in het huis van de werkgever, is er zware negatie van diens vrijheid en worden 
huishoudelijke diensten verleend in een situatie van dwang. Uit deel II van hoofdstuk 4 blijkt dat 
de vraag of domestic servitude ook onder slavernij valt niet makkelijk te beantwoorden is. Er is noch 
in internationaal publiekrecht, noch in het academische discours consensus over de vraag of 
praktijken zoals domestic servitude en de facto slavernij onder het slavernijverbod vallen. Het knelpunt 
bij slavernij is de definiëring. In de internationale mensenrechten jurisprudentie wordt 
vastgehouden aan de jure slavernij o.b.v. Slavernijverdrag 1926 oftewel het uitoefenen van 
eigendomsrecht over een mens. Allain en het IAHRM wijken hiervan af door te stellen dat ook de 
feitelijke situatie (de facto) van slavernij ook onder art.1 lid 1 Slavernijverdrag 1926 valt.  Deze 
ruimere interpretatie van art. 1 lid 1 Slavernijverdrag vindt niet zijn weergave in internationaal 
publiekrecht en ik constateer dat de facto slavernij en domestic servitude niet voldoen aan de 
verouderde definitie in het Slavernijverdrag. Dit verdrag is namelijk gebaseerd op een heel ander 
wereldbeeld waarin de koloniale westerse visie heerste. Dit verdrag had alleen als doel het 
afschaffen van de trans-Atlantische slavenhandel dat ook bekend staat als chattel slavery. Met als 
gevolg dat in de 21e eeuw het slavernijverbod een dode letter is en niet wordt toegepast op situaties 
van de facto slavery. De enige aanknooppunten zijn wel in internationaal strafrecht (rechtszaak 
Kunarac), een rechtszaak uit Australië en in het arrest Hacienda Brasil Verde tegen Brazilië van het 
IAHM te vinden. Het IAHM legt in het arrest Hacienda Brasil Verde tegen Brazilië uit dat het 
eigendom van een mens, een beperkte interpretatie is van slavernij. Slavernij is geëvolueerd en 
omvat het verlies van de eigen wil of aanzienlijke vermindering van persoonlijke autonomie. Die 
manifestatie van de uitoefening van de eigenschappen van eigendom in de 21e eeuw moet opgevat 
worden als: controle die de individuele vrijheid aanzienlijk beperkt of ontzegt. Met de bedoeling 
deze te exploiteren door gebruik te maken van, te beheren, te profiteren van, over te dragen of te 
vervreemden van de betrokken persoon door gebruik van geweld, bedrog of dwang. Vervolgens 
legt het IAHM uit dat het verbod op slavernij ook andere praktijken zoals servitude verbiedt. Op dit 
moment is deze ontwikkeling geen lex lata. Het is wel een eerste stap in de goede richting.   
 
In hoofdstuk 3 ligt de focus op de diplomatieke immuniteit o.b.v. het VWDV. De diplomatieke 
immuniteit is gebaseerd op de functionele noodzakelijkheidstheorie (onmisbaar voor het uitvoeren 
van de diplomatieke taken). De huidige reikwijdte van deze immuniteit is groot. Vervolgens wordt 
onderzocht of het VWDV de mogelijkheid biedt tot het beperken van de diplomatieke immuniteit. 
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De ontvangststaat en zendstaat kunnen maatregelen nemen.186 De dreiging van een persona non grata 
verklaring zou bijdragen aan het voorkomen van misbruik. Evenals het verbreken van 
diplomatieke betrekkingen (wat in de praktijk nauwelijks voorkomt). De zendstaat kan de 
diplomaat zelf vervolgen, want diplomaten zijn niet immuun voor de rechtsmacht van de zendstaat 
o.b.v. art. 31 lid 4 VWDV. Helaas worden bovenstaande maatregelen zelden in de praktijk 
toegepast. Bovendien speelt de wederkerigheid tussen landen en de politieke belangen een grotere 
rol, waardoor staten terughoudend zijn in nemen van maatregelen.  

Het beperken van de immuniteit zou de rechtbanken in staat stellen om diplomaten 
verantwoordelijk te houden. Bij strafzaken is dit niet mogelijk, want de immuniteit voor de 
strafrechtelijke rechtsmacht van de ontvangststaat is absoluut. Bij de administratiefrechtelijke en 
civielrechtelijke jurisdictie van de ontvangststaat kan de diplomatieke immuniteit o.b.v. art. 31 lid 1 
VWDV  beperkt worden voor vorderingen met betrekking tot : erfrechtkwesties, zakelijke 
vorderingen inzake onroerende goederen en geschillen over commerciële privé-activiteiten die 
buiten de diplomatieke taken vallen. Tot nu toe valt de uitbuiting van mdws niet onder deze laatste 
commerciële activiteiten uitzondering. Een andere route, vervolging na immuniteit voor ex-
diplomaten, is een optie maar de jurisprudentiële ontwikkeling hiervan staat in de kinderschoenen. 
Het echte probleem is de te brede reikwijdte van diplomatieke immuniteit. Het feit dat het VWDV 
niet ingericht is op deze mensenrechtenproblematiek zorgt er des te meer voor dat er een 
noodzaak is om de reikwijdte van diplomatieke immuniteit voor fundamentele 
mensenrechtenschendingen opnieuw te beoordelen. Binnen het internationaal diplomatiek recht 
laat de hervorming van het VWDV lang op zich wachten. Nu de juridische wegen van het VWDV 
voor mdws bewandeld zijn, rijst de vraag of er buiten het VDVW nog andere mogelijkheden zijn 
om de diplomaat verantwoordelijk te houden. De ontvangststaat kan hierin een grote rol spelen 
door rekening te houden met de precaire situatie van mdws. Dit kan door het beleid zodanig in te 
richten dat het rekening houdt met de gendered impact op mdws of door het treffen van 
preventieve maatregelen. 

5.2 Conclusie en aanbevelingen 
 

Het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek is negatief. Allereerst is er geen internationaal 
kader voor deze problematiek: fundamentele mensenrechtenschendingen in de diplomatieke 
context. Het doel van het VWDV is om het diplomatieke proces en de diplomaat te beschermen. 
Het VWDV is niet ingericht op mensenrechtenschendingen door diplomaten.  Uit de 
jurisprudentie blijkt dat de commerciële activiteiten uitzondering van art. 31 lid 1 sub c VWDV 
niet van toepassing is op de mdws. Ook nemen de ontvangst- en zendstaten bijna geen maatregelen 
die de reikwijdte van de immuniteit inperken, waardoor misbruik door diplomaten onbestraft blijft. 
Rechtsgeleerden en NGO’s hebben het misbruik van diplomatieke immuniteit aangekaart. De 
focus ligt op misbruik dat voortduurt door het niet optreden van staten tegen buitenlandse 
diplomaten (vanwege angst voor represailles van de zendstaat), er is een gebrek aan afschrikking in 
het VWDV en medewerking van zendstaten ontbreekt. Hierdoor zitten de mdws ingeklemd tussen 
enerzijds het wederzijdse belang van de staat om immuniteit te verlenen aan diplomaten en 
anderzijds het onvermogen van de staat om de overtreders (diplomaten) te vervolgen voor 
schendingen van het domestic servitude verbod en het slavernijverbod. Het is de verantwoordelijkheid 
van zend- en ontvangststaten om de mensenrechtenbescherming van mdws ook in het oog te 
houden en diplomaten erop te wijzen dat het VWDV geen carte blanche is voor wangedrag. 
Vooral de ontvangststaat kan hier een rol in spelen, maar daarvoor is het wel nodig dat het beleid 

 
186 Administratieve maatregelen van de ontvangststaat: art. 4 lid 1 VWDV (niet afgeven van agrement), art.9 VWDV 
(uitzetten of niet aanvaarden van leden van de diplomatieke missie) en art. 11 VWDV (omvang diplomatieke missie 
controleren en weigeren van diplomatiek personeel). Afschrikkende maatregelen van de ontvangststaat: art. 9 VWDV 
(persona non grata). 
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aangepast wordt. Verdragsstaten van het EVRM hebben een positieve beschermingsplicht en door 
het nemen van niet-juridische beschermingsmaatregelen kan de ontvangstaat controleren hoe de 
vork in de steel zit. 
 
Het EHRM schiet tekort door het slavernijverbod niet bij te betrekken als het gaat om situaties 
waarin de mdw als huisslaaf leeft. Ook blijkt dat de vraag of de mdw in domestic servitude leeft pas 
behandeld kan worden als de diplomatieke immuniteit opgeschort wordt (zoals het geval was bij de 
de oom van C.N. in C.N. & V. tegen Frankrijk). Het vooruitstrevende IAHM heeft in haar 
rechtszaak Hacienda Brasil Verde tegen Brazilië de basis gelegd voor een bredere interpretatie van het 
slavernijverbod; door aan te geven dat de meest ernstige situaties van arbeidsuitbuiting (zoals 
servitude) onder het slavernijverbod vallen. Dit is in lijn met het gedachtegoed van professor Allain 
die slavernij ruimer interpreteert door te kijken naar de omstandigheden van de slaaf (de facto 
slavernij). Door de de jure definitie van slavernij los te laten en de de facto slavernij binnen het bereik 
van het slavernijverbod te brengen wordt de mogelijkheid geschept om art. 1 lid 1 Slavernijverdrag 
weer relevant te maken voor de mdws.   

Kortom, het opheffen en beperken van diplomatieke immuniteit is, evenals het wijzigen 
van het VWDV, geen oplossing. Ook is het Slavernijverdrag uit 1926 dat als basis dient voor de 
juridische definiëring van slavernij verouderd. Dit verdrag komt niet overeen met de slavernij in de 
21e eeuw, daarom is het belangrijk dat er op internationaal niveau een nieuw slavernijverdrag komt 
waarin domestic servitude erkent wordt als een vorm van slavernij. Daarnaast is het van belang dat 
staten de rechten van mdws beter beschermen. Dit kan door bijvoorbeeld het VN- 
Migrantenverdrag te ratificeren en implementeren.187 Ook moet het servitude verbod van 
mensenrechtenverdragen geïmplementeerd worden in de wetgeving en beleid, waarbij er apart 
rekening wordt gehouden met een onzichtbare vorm van servitude, namelijk domestic servitude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
187 Dit is het jongste telg van de VN-verdragen. Weinig landen (voornamelijk armere landen) zijn lid van dit verdrag en de 
VN-Migrantenverdragscomité dringt aan dat landen moeten garanderen dat er rechtsmiddelen zijn voor mdws wiens rechten 
door diplomaten geschonden worden UN Committee on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their 
Families,‘General Comment No. 1 on Migrant Domestic Workers’, 23 February 2011, UN Doc CMW/C/GC/1, §49. 
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