
De koude oorlog van de VS 
tegen het Internationaal Strafhof 
De winst die het permanente 
strafhof moet opleveren voor 
de internationale gemeenschap, 
omschreef VN Secretaris
Generaal Kofi Annan in april 
van dit jaar als volgt: 'Het is 
onze hoop dat het Hof, door de 
schuldigen te straffen, wat 
troost zal brengen aan de over
levende slachtoffers en aan de 
gemeenschappen die het doel
wit waren. En, wat nog belang
rijker is: we hopen dat het 
toekomstige oorlogsmisda
digers zal afschrikken, en de 
dag nader zal brengen dat geen 
enkele heerser, geen enkele 
Staat, geen enkele junta en 
geen enkel leger, waar dan ook, 
ongestraft de mensenrechten 
zal schenden.' 

Alleen voor 'nieuwe' 
misdaden 
Het Hof is bevoegd om indivi
duen te berechten, geen staten, 
en ze ter verantwoording te 
roepen voor de meest ernstige 
misdrijven die de internationale 
gemeenschap aangaan: oor
logsmisdrijven, misdrijven 
tegen de menselijkheid en 
genocide, en op den duur ook 
het misdrijf van agressie. (Nu 
nog niet, omdat er nog geen 
overeenstemming is over een 
definitie van agressie.) Het Hof 
is overigens alleen bevoegd 
voor misdrijven die zijn begaan 
na het in werking treden van het 
Statuut, in juli 2002. 
De rechtsmacht van het Hof is 
nauwkeurig omschreven. De 
werking van het Hof is vol-
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ledig gegrond op het beginsel 
van complementariteit, wat 
betekent dat het Hof zijn 
bevoegdheid alleen kan uit
oefenen in het geval dat een 
nationaal gerechtshof werke
lijk niet in staat of bereid is dat 
te doen. 

Een landing van 
Rambo's op het 
Scheveningse strand? 
Hoe fraai de intenties van het 
strafhof ook zijn, en hoe nuttig 
ook de effecten ervaren worden 
van tijdelijke instellingen als 
het Joegoslaviëtribunaal en het 
Rwandatribunaal, de grootste 
politieke en militaire macht van 
de wereld moet er helemaal 
niets van hebben. De Verenigde 
Staten hebben het Verdrag van 

Rome niet geratificeerd, en 
doen in plaats daarvan juist alle 
mogelijke moeite om succesvol 
opereren door het strafhof 
tegen te werken. In de eerste 
plaats door druk uit te oefenen 
op inmiddels meer dan honderd 
landen om bilaterale akkoorden 
te sluiten die Amerikaanse 
militairen vrijwaren van 
berechting door het Strafhof. 
In de tweede plaats door in de 
VN-Veiligheidsraad te eisen dat 
militairen die betrokken zijn bij 
VN-vredesmissies bij voorbaat 
gevrijwaard worden van de 
mogelijkheid dat ze zich later 
strafrechtelijk moeten verant
woorden voor het Hof. Dat 
speelde bijvoorbeeld onlangs 
bij de uitzendingsvoorwaarden 
voor een nieuwe missie naar 
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Oost-Timor. En in de derde 
plaats door een wet aan te 
nemen die de VS-regering 
toestaat ' alle mogelijke mid
delen te gebruiken om leden 
van de Amerikaanse strijd
krachten en bepaalde andere 
personen te bevrijden die zijn 
gevangengenomen door of op 
verzoek van het Internationaal 
Strafhof' . Vooral dat laatste 
heeft veel stof doen opwaaien 
door de beelden die daarbij 
passen: een invasie op het 
strand van Scheveningen door 
een stelletje Rambo's die de 
gevangenis bestormen om 
Amerikaanse oorlogsmis
dadigers te bevrijden. In het 
Kamerdebat hierover plaatste 
Harry van Bommel de wet in 
het rijtje van isolationistische 
tendensen in de buitenlandse 
politiek van de VS: 'opzegging 
van het ABM-verdrag, nee 
tegen Kyoto, nee tegen het 
Internationaal Strafhof, en nu 
dit. ' Van Bommel was mede
ondertekenaar van een motie 
die de regering opriep heel 
scherp te protesteren bij de VS . 
De panische reacties van de 
Amerikaanse regering missen 
overigens niet elke grond: 
volgens Gerard Strijards, hoog
ste adviseur bij het Openbaar 
Ministerie loopt Bush een gere
de kans om - op basis van de 
tekst van het Verdrag van 
Rome - gearresteerd te worden 
zodra hij voet op de grond zet 
in Nederland. Net zoals overi
gens collega-regeringsleiders 
als Sharon en Poetin. • 




