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Nederlanders in 
Zuidafrikaanse militaire 
dienst 

Een voorstel naar aanleiding van de 
partij raad sresol u tie 

Oe Rijkswet op het Nederlanderschap be
hoeft aanpassing Oe wet zou opmeuw In

diensttreding in vreemde kn;gsdlenst 
moeten onderwerpen aan voorafgaand 
verlof. Dat geldt in die gevallen waann het 
tweede vaderland van de Ned~rlander 
betrokken is in een situatie waarbiJ de Ver
enigde Naties troepen inzetten. 

In juni 1988 heeft de CDA-partijraad in een 
resolutie de aandacht gevestigd op het 
verschijnsel van Nederlandse paspoort
houders in Zuidafrikaanse knjgsdJenst. Uit 
een onderzoek van de Europarlementa
riër A. Metten (PvdA) en zijn medewerker 
P. Goodison blijkt, dat het om grote aantal
len zou kunnen gaan. Zij schatten het aan
tal Nederlandse paspoorthouders 1n ac
tieve dienst op zo'n 4.700 en het aantal re
servisten op 7.000. Voor alle EG-landen te 
zamen zouden deze cijfers ongeveer 

178.000, respectievelijk 267.000 belo
pen .1 Het verschijnsel van zogenaamde 
bipatriden (personen met de nationaliteit 
van twee staten) in ZuJdafnkaanse krijgs
dienst is dus van zo'n omvang dat de aan
dacht gerechtvaardigd is. 

In dit artikel zal ik de vraag bespreken, 
of, en zo ja hoe, de Nederlandse overheld 
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gevolgen moet verbinden aan de vervul
ling door Nederlanders van ZuJdafn
kaanse krijgsdienst. Om te begmnen Wil ik 
echter in het kort mijn visie geven op de 
mensenrechten , schendingen ervan, de 
plaats van de mensenrechten in het Inter
nationale recht, de relatle met het Hand
vest van de Verenigde Naties en de con
sequenties van één en ander voor apart
heid en het anti-apartheidsbeleid. Deze 
beschouwing dient als referentJekader 
voor de behandeling van de vraag met 
betrekking tot de bipatriden. 

Groeinormenstelsel . 
De mensenrechten zijn pas op het emd 
van de negentiende eeuw het Internatio
nale recht binnengedrongen en wel vla 
het nationaliteitenvraagstuk. Daardoor 
werd de vraag naar het zelfbeschlkkmgs
recht van volkeren actueel. Het Uiteenval
len van het Habsburgse Rijk na de Eerste 
Wereldoorlog leidde tot allerlel regel1ngen 
voor de bescherming van etnische mln
derheden in de nieuw-gevormde staten, 
rechten waarop leden van die mmderhe
den aanspraak konden maken. 

Mr. R.H . van de Beeten (1955) is advocaat en procureur te 
Zevenaar. Hij is onder meer vice·voorzltter van het CDA~ 
bestuur en voorzitter van de werkgroep Mensenrechten va 
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Tot dan waren de mensenrechten, in de 
vorm van grondrechten, uitsluitend onder
deel van de nationale rechtsorde. Hun 
werking was verticaal: in de relatie tussen 
burger en overheid verschaften grond
rechten bescherming tegen de overheid, 
een van overheidsingrijpen gevrijwaarde 
ruimte. Overigens ging dat lang niet altijd 
gepaard met algemeen kiesrecht; dat 
voor mannen is in ons land bijvoorbeeld 
pas in 1917 ingevoerd en dat voor vrou
wen twee jaar later. Pas met de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens in 
1948 zijn de mensenrechten min of meer 
erkend als onderdeel van het internatio
nale recht en is de basis gelegd voor dele
gitimatie van bemoeienissen van de ene 
staat met de binnenlandse situatie van de 
andere (een vorm van horizontale wer
king). Sindsdien is de aandacht voor de 
mensenrechten gestaag toegenomen en 
is ook de rol ervan in het internationale 
recht en de buitenlandse politiek ge
groeid. 

Van normen naar implementatie 
Die toegenomen aandacht heeft geleid tot 
een langzaam aan volgroeid stelsel van 
normen, in de vorm van verdragen met al
gemene en specifieke strekking, die be
scherming bieden tegen mensenrechten
schendingen. Tevens zijn twee zwakhe
den in het oog gevallen. Ten eerste is het 
instrumentarium ter bestrijding van schen
ding niet in dezelfde mate ontwikkeld. Ten 
tweede openbaren de moderne commu
nicatiemiddelen ons situaties waarin de 
meest fundamentele rechten van indivi
duele mensen op de meest afschuwelijke 
wijze worden geschonden. In een aantal 
gevallen zelfs zonder dat er sprake is van 
een staatsgezag dat voo r de schendingen 
verantwoordelijk is te stellen. Landen als 
Oeganda en Soedan, of Columbia en Sri 
Lanka - verscheurd door burgeroorlo
gen, stammentwisten, gangsteroorlogen, 
terreurbenden, geteisterd door natuur
rampen , vluchtelingenstromen en econo
mische malaise - zijn onvergelijkbaar 
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met staten als Nederland, de Verenigde 
Staten, de Sovjetunie of Zuid Afrika, waar 
niet slechts formeel, maar ook feitelijk de 
nationale overheid verantwoordelijk ge
houden kan worden voor schendingen 
van mensenrechten door die overheid en 
haar ambtenaren. In de eerstgenoemde 
landen ontbreekt een minimum aan staat
kundige, sociale en juridische cohesie om 
op het niveau van regeringen sancties te 
treffen tegen niet zelden systematische 
schending van fundamentele mensen
rechten. Sancties in die gevallen zijn een 
slag in de lucht. 

Op het eerste gezicht bestaat er geen 
samenhang tussen beide zwakheden in 
de ontwikkeling van de mensenrechten, 
zij het dat beide te maken hebben met de 
implementatie, de verwerkelijking, van 
mensenrechten. Bij nader inzien is er wel 
een verband. 

Complexe samenhangen 
Mensenrechten zijn deels de resultante 
van, deels een sturend element in een po
litieke, sociale, economische, culturele en 
juridische ontwikkeling die is georiënteerd 
op integratie, cohesie , consensusvor
ming , vreedzame beslechting van ge
schillen, politieke en economische partici
patie en democratisering. Dat betekent 
dat ook het vraagstuk van sancties op 
schendingen in dat licht moet worden be
zien. Die sancties dienen te passen in een 
beleid dat door dezelfde oriëntaties wordt 
gekenmerkt. 

Een ander verband betreft de aard van 
de mensenrechtenschendingen. Voor
beelden als Oeganda en Columbia ope
nen ons de ogen voor het feit, dat schen
dingen verweven zijn met historische ont
wikkelingen , sociale verhoudingen , cultu
rele verschillen , economische problemen 
en politieke verhoudingen . Anders ge
zegd: ook waar er wèl een feitelijk staats
gezag is, laat de bestrijding van de schen
dingen zich niet reduceren tot een enkele 
politieke beslissing door de machtheb
bers om met ingang van de volgende dag 
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Tot dan waren de mensenrechten, in de 
vorm van grondrechten, uitsluitend onder
dee! van de nationale rechtsorde. Hun 
werking was verticaal: in de relatie tussen 
burger en overheid verschaften grond
rechten bescherming tegen de overheid, 
een van overheidsingrijpen gevrijwaarde 
ru1mte. Overigens ging dat lang niet altijd 
gepaard met algemeen kiesrecht; dat 
voor mannen is in ons land bijvoorbeeld 
pas in 1917 ingevoerd en dat voor vrou
wen twee jaar later. Pas met de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens in 
1948 zijn de mensenrechten min of meer 
erkend als onderdeel van het internatio
nale recht en is de basis gelegd voor dele
Qitimatie van bemoeienissen van de ene 
staat met de binnenlandse situatie van de 
andere (een vorm van horizontale wer
klng). Sindsdien is de aandacht voor de 
mensenrechten gestaag toegenomen en 
1s ook de rol ervan in het internationale 
recht en de buitenlandse politiek ge
groeid. 

Van normen naar implementatie 
D1e toegenomen aandacht he eft geleid tot 
een langzaam aan volg roeid stelsel van 
normen, in de vorm van verdragen metal
gemene en specifieke strekking, die be
scherming bieden tegen mensenrechten
schendingen. Tevens zijn twee zwakhe
den tn het oog gevallen. Ten eerste is het 
mstrumentarium ter bestrijding van schen
dlng n1et in dezelfde mate ontwikkeld. Ten 
tweede openbaren de moderne commu
nlcatiemiddelen ons situaties waarin de 
meest fundamentele rechten van indivi
duele mensen op de meest afschuwelijke 
WIJZe worden geschonden. In een aantal 
gevallen zelfs zonder dat er sprake is van 
een staatsgezag dat voor de schendingen 
verantwoordelijk is te stellen. Landen als 
Oeganda en Soedan, of Columbia en Sri 
Lanka - verscheurd door burgeroorlo
gen. stammentwisten, gangsteroorlogen, 
terreurbenden, geteisterd door natuur
rampen, vluchtelingenstromen en econo
mlsche malaise - zijn onvergelijkbaar 
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met staten als Nederland, de Verenigde 
Staten, de Sovjetunie of Zuid Afrika, waar 
niet slechts formeel, maar ook feitelijk de 
nationale overheid verantwoordelijk ge
houden kan worden voor schendingen 
van mensenrechten door die overheid en 
haar ambtenaren. In de eerstgenoemde 
Ianden ontbreekt een minimum aan staat
kundige, sociale en juridische cohesie om 
op het niveau van regeringen sancties te 
treffen tegen niet zelden systematische 
schending van fundamentele mensen
rechten. Sancties in die gevallen zijn een 
slag in de Iucht. 

Op het eerste gezicht bestaat er geen 
samenhang tussen beide zwakheden in 
de ontwikkeling van de mensenrechten, 
zij het dat beide te maken hebben met de 
implementatie, de verwerkelijking, van 
mensenrechten. Bij nader inzien is er wei 
een verband. 

Complexe samenhangen 
Mensenrechten zijn deels de resultante 
van, deels een stu rend element in een po
litieke, sociale, economische, culturele en 
juridische ontwikkeling die is georienteerd 
op integratie, cohesie, consensusvor
ming, vreedzame beslechting van ge
schillen, politieke en economische partici
patie en democratisering. Oat betekent 
dat ook het vraagstuk van sancties op 
schendingen in dat Iicht moet worden be
zien. Die sancties dienen te passen in een 
beleid dat door dezelfde orientaties wordt 
gekenmerkt. 

Een ander verband betreft de aard van 
de mensenrechtenschendingen. Voor
beelden als Oeganda en Columbia ope
nen ons de ogen voor het feit, dat schen
dingen verweven zijn met historische ont
wikkelingen, sociale verhoudingen, cultu
rele verschillen, economische problemen 
en politieke verhoudingen. Anders ge
zegd: ook waar er wei een feitelijk staats
gezag is, laat de bestrijding van de schen
dingen zich niet reduceren tot een enkele 
politieke beslissing door de machtheb
bers om met ingang van de volgende dag 
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en andere machthebbers in Zuid Afrika 
aan het denken te zetten en te stimuleren 
de keuze-momenten die zich aandienen, 
aan te grijpen. 

Geen isolement, wei 'timing' 
Zo bez1en kan anti-apartheidsbeleid nooit 
gencht zijn op totale isolatie en op desinte
gratle van Zuid Afrika, ook niet bij toepas
Sing van economische sancties. Derge
li]ke sanct1es moeten worden toegepast bij 
een staat die zichzelf buiten de internatio
nale rechtsorde opstelt met het doel die 
staat weer daarbinnen te brengen en te Ia
ten participeren in de ontwikkeling van die 
rechtsorde. 2 

Een en ander leidt ook tot de vaststel
ltng, dat timing', de keuze van het moment 
waarop sancties worden ingezet, van 
groat belang is. Oat vereist een politieke 
analyse van de ontwikkelingen in Zuid 
Afrika en van de effecten daarvan op aile 
betrokkenen. Verantwoordelijke politici 
zullen dus dat moment niet zomaar moe
ten Iaten bepalen door binnenlands-poli
tleke druk. Die kan ontstaan op een mo
ment dat de situatie in Zuid Afrika er niet of 
n1et meer rijp voor is. 

Bipatriden 
Tot 1985 mochten Nederlandse staats
burgers aileen met koninklijk verlof in 
d1enst treden van een andere overheid, 
waaronder begrepen militaire dienst. In 
1959 is voor wat betreft de niet-militaire 
overheidsdienst van een aantal emigratie
landen (waaronder Zuid Afrika) een col
lectief veri of verleend bij Koninklijk Besluit, 
ook voor toekomstige - dus zeer onbe
paalde - gevallen. Ten aanzien van Zuid 
Afrika is dat verlof in 1977 echter weer in
getrokken, ingaande 1 mei 1980.3 Vanaf 
dat moment was dus weer voorafgaand 
verlof nodigl 

In 1985 kwam een nieuwe Rijkswet op 
het Nederlanderschap tot stand. In die 
wet was de oude bepaling over vreemde 
(kriJQS-)dienst en het daarvoor benodigde 
voorafgaande verlof vervallen. De reden 
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daarvoor was gelegen in de gevolgen van 
die bepaling voor de betrokken Nederlan
ders. Verlies van het Nederlanderschap 
zou namelijk in een aantal gevallen tot 
staatloosheid kunnen leiden (bijvoorbeeld 
oproeping in krijgsdienst van ingezetenen 
van een staat met een andere nationaliteit, 
zoals ook de Nederlandse Grondwet mo
gelijk maakt). Een van de doelstellingen 
van verdragen inzake dubbele nationali
teit is, dat de beeindiging daarvan niet 
mag leiden tot staatloosheid; anderzijds 
wordt in die verdragen het bestaan van 
het verschijnsel van de dubbele nationali
teiten onwenselijk geacht. Oat is logisch, 
omdat het de betrokkenen bij conflicten 
tussen hun vaderlanden in een moeilijk 
parke\ brengt. Bij de behandeling van de 
nieuwe wet is ook aandacht besteed aan 
de positie van Nederlanders die na inwer
kingtreding dienst zouden nemen bij een 
krijgsmacht van een land waarmee Ne
derland in enigerlei conflict zou verkeren. 
De regering heeft toen in de Kamer opge
merkt, dat dat een problematiek is die in 
een afzonderlijke wet zou moeten worden 
behandeld.4 

Aangezien een aparte wet de indruk 
van gelegenheidswetgeving wekt, ligt cat 
minder voor de hand. Ook is het niet juist, 

2 Het zal niet verbazen. dat 1k weinig enthous1asme kan op· 
brengen voor gemeenten en prov1nc1es d1e menen met 
betrekkmg tot Zu1d Afnkazelfstandlg een sanctiebele1d te 
moeten voeren. De gedachten daarover en de keuze van 
de m1ddelen vertonen geen enkele samenhang met een 
bu1tenlandse pol1t1eke v1s1e op mensenrechten en de ont
w1kkel1ng van de 1nternat1onale rechtsorde Sterker nog 
het lljkt veel op een soort e1genncht1ng: "Ais de nat1onale 
overhe1d geen sanct1es 1nstelt tegen Nederlandse bednj
ven d1e zaken doen met Zu1d Afrika. dan doen WIJ het 
wei" Ook in de benadenng van de not1t1e "Gemeenten en 
bu1tenlands beleid' 1s er geen plaats voor zo"n gemeente
IIJk of prov1nc1aal sanctiebeleid. De grens tussen accepta
bele en n1et-acceptabele maatregelen moet m11ns 1nz1ens 
gelegd worden tussen de we1genng Zu1dafnkaanse pro
dukten en d1ensten te kopen en de weigenng zaken te 
doen met bedriJven d1e d1rect of 1ndlrect zaken doen 1n of 
met dat land. Een voorkeursbele1d (b11 gel11ke condit1es 
de keus Iaten val len op het bedriJf zonder Zu1dafnkaanse 
betrekk1ngen) valt onmiskenbaar 1n de tweede categone 

3 Z1e bnef van de M1mster van Bwtenlandse Zaken van 29 
november 1977. Z1tting 1977-1978, 14.800, HV, 13 

4. Z1e verslag UCV d.d. 23 Januan 1984. UCV 454 rechter 
kolom 
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dat er speciaal voor Zuid Afrika een wet 
zou komen of aan de bestaande Rijkswet 
op het Nederlanderschap een lijst van I an
den wordt verbonden waarvan de natio
naliteit onverenig baar wordt verklaard 
met de Nederlandse, zoals recent voor
gesteld door de PSP. Oat zijn juridisch on
gefundeerde voorstellen, vooral bedoeld 
voor de politieke tribune. 

Een andere invalshoek 
Bij de discussie over de ontwerp-resolutie 
voor de Partijraad in de Commissie Bui
tenland is een andere invalshoek geko
zen. Die sluit nauw aan bij en past uitste
kend in het refentiekader dat ik hiervoor 
schetste. 

Nederland stelt voor VN-taken troepen 
ter beschikking. Het bekendste recente 
voorbeeld is de deelname aan Unifil, de 
vredesoperatie in Libanon. Deze deel
name valt niet in de categorie 'gewapend 
ingrijpen' waarover het VN-handvest 
spreekt; de deelname aan UNIFIL was na
melijk niet verplicht, omdat het een zoge
naamde peace-keeping-operatie betrof. 
Weliswaar vond de Veiligheidsraad dater 
sprake was van een bedreiging voor de in
ternationale vrede en veiligheid, maar 
aangezien die Libanese regering in
stemde met de aanwezigheid van 
vreemde troepen, was het niet nodig om 
over te gaan tot een peace-enforcing
operatie, gewapend optreden om met 
harde hand een eind te maken aan de 
dreigende of feitelijke verstoring van de in
ternationale vrede en veiligheid 5 

Het is verre van ondenkbaar dater een 
moment aanbreekt waarop Nederlandse 
troepen in VN-verband ingezet kunnen 
worden tegen Zuidafrikaanse militairen, 
onder wie: Nederlanders. Zelfs heeft de 
Nederlandse regering al aangeboden in 
het kader van het Namibie-akkoord troe
pen aan de VN ter beschikking te stellen 
voor peace-keeping, troepen die 
er - zoals de vroegere plaatsvervan
gend secretaris-generaal van de VN 
Urqhuart zei - niet zijn om te schieten, 
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maar om op geschoten te worden. 
Ook indien er geen Nederlandse troe

pen deelnemen, is de vraag aan de orde 
of het toelaatbaar is, dat Nederlanders in 
vreemde krijgsdienst zouden schieten op 
VN-troepen in het kader van een peace
keeping-operatie. 

Het antwoord daarop moet ontkennend 
luiden. De overheid dient haar gezag aan 
te wenden ter bevordering van de interna
tionale rechtsorde en die plicht strekt zich 
ook uit tot die Nederlanders die tevens de 
nationaliteit hebben van Zuid Afrika. De 
politiek van dat land bedreigt de interna
tionale vrede en veiligheid en Nederlan
ders in Zuidafrikaanse militaire dienst hel
pen die bedreiging uit te voeren.s Uiter
aard kan voor Zuid Afrika ook de naam 
van andere Ianden ingevuld worden. Het 
criterium geldt om het even welk land dat 
is verwikkeld in een conflictsituatie, waarin 
de Veiligheidsraad hetzij als peace-enforc
ing-, hetzij als peace-keeping-operatie 
troepen inzet ter uitvoering van zijn taken 
krachtens het Handvest. 

De Rijkswet op het Nederlanderschap 
Op grond van het voorgaande bepleit ik 
een aanvulling op de Rijkswet op het Ne
derlanderschap. De wet zou opnieuw in
diensttreding in vreemde krijgsdienst 
moeten onderwerpen aan voorafgaand 
verlof en wei in die gevallen waarin het 
tweede vaderland van de Nederlander 
betrokken is in een situatie waarin de VN 

5. In veel gevallen zal een voorstel tot peace-enforcing stul
ten op het veto van een van de VIJf permanente led en van 
de Veil1ghe1dsraad (de VS. de Sovjetunle Groot-Bnt· 
tann1e. FranknJk en de Volksrepubl1ek Ch1na). Peace· 
keeping-operat1es ZIJn dan oak ontw1kkeld als alternat1ef 
1n een tiJd waann reg1onale confl1cten steeds geplaatst 
werden 1n de Oost-West-tegenstell1ng. De pos1t1eve ver
andenngen 1n de relat1es tussen de VS en de Sovj8tUnle 
geven aanle1dmg tot hoop, dat n1et aileen peace
keepmg-operat,es (met toestemm1ng van de betrokken 
staat of staten). maar oak peace-enforCing (zonder d1e 
toestemm1ng) een grotere rol zullen gaan spelen 

6 Nag klemmender wordt het probleem als Nederlandse 
troepen deelnemen De regenng heeft onm1skenbaar de 
plicht de Nederlanders 1n de rechtmat1ge u1toefenmg van 
hun bed1en1ng te beschermen tegen het ns1co door Ne
derlanders m vreemde knJgsd1enst daaraan geh1nderd te 
worden. 
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troepen inzetten. In het geval van peace
keeping is denkbaar dat dat tweede va
derland een volstrekt passieve en verdedi
gende rol speelt en in feite aileen slachtof
fer is van de politiek van de buurlanden. 
Dan zou verlening van verlof denkbaar 
zijn. Bij peace-enforcing is voor die nuan
cering geen ruimte, behalve in geval van 
agressie van de ene staat tegen de an
dere, waarvan de Nederlander de natio
naliteit bezit. Tot dusver heeft de VN geen 
hanteerbare definitie van agressie gefor
muleerd, zodat dat onvoldoende grand
slag biedt voor Nederlandse wetgeving. 
Voor bipatriden die in vreemde krijgs
dienst zijn op het moment dat de VN een 
bedreiging van de internationale vrede en 
veiligheid aanwezig acht en besluit tot in
zet van troepen, geldt dat de eerder ver
leende vergunning vervalt. 

Overigens zou deze regeling niet aileen 
van betekenis zijn voor bipatriden. Zoals 
de Nederlandse regering krachtens de 
Grondwet ingezetenen/niet-Nederlanders 
in militaire dienst kan roepen, zo kunnen 
ook andere staten dat met Nederlan
ders/ingezetenen van hun land. Er is geen 
principieel verschil met bipatriden, zij het 
dat voor dezen de gevolgen ernstiger kun
nen zijn. Die komen hierna aan de orde. 

Bezwaren tegen zo'n wetgeving 
De bezwaren Iaten zich als volgt samen
vatten: 
1. De Zuidafrikaanse (of enige andere) 

overheid heeft het recht voor Nederlan
ders/ingezetenen militaire dienst ver
plicht te stellen. 

2. De Nederlandse overheid heeft de 
plicht staatloosheid van Nederlanders 
te voorkomen. 

3. De wetgeving heeft het karakter van 
gelegenheidswetgeving en veroor
zaakt onzekerheid bij bipatriden in bij
voorbeeld Israel. 

4. Het is onjuist het Nederlanderschap als 
instrument van buitenlandse politiek te 
gebruiken. 

5. De wetgeving veroorzaakt ongelijk-
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heid: aileen die Nederlanders van wie 
bekend is dat zij dienst hebben geno
men of zijn blijven nemen, zal in het ver
volg een paspoort worden onthouden. 
De niet-gepakten en afgekeurden hou
den hun pas, c.q. aanspraak op een 
Nederlands paspoort. 

6. Ten aanzien van Ianden als Zuid Afrika 
heeft Nederland in het verleden emi
gratie aangemoedigd. De Neder
landse overheid draagt een bijzondere 
verantwoordelijkheid tegenover die 
emigranten en hun kinderen, waar der
gelijke wetgeving niet bijpast. 

7. Het moet Europees geregeld worden. 

Het eerste bezwaar gaat mijns inziens aan 
de kern van de zaak voorbij. Zeker heeft 
de Zuidafrikaanse overheid het recht voor 
de verdediging van haar grenzen dienst
plicht in te stellen. Zij heeft echter niet het 
recht Nederlandse troepen in VN-verband 
door Nederlanders/ingezetenen onder 
vuur te Iaten nemen. 

Het tweede bezwaar is van meer ge
wicht, omdat het zich baseert op een be
ginsel van volkenrecht. In de meeste ge
vallen zal echter verlies van het Nederlan
derschap niet lei den tot staatloosheid, om
dat dan de weg openstaat van naturalisa
tie in hetland van vestiging. Bij bipatriden 
speelt het bezwaar in het geheel niet. 

Een ander probleem betreft de verblijfs
vergunning. In bijvoorbeeld de Zuidafri
kaanse nationaliteitswetgeving is het mo
gelijk om de Zuidafrikaanse nationaliteit te 
Iaten vallen. Dan is men nog uitsluitend 
Nederlander en hoeft niet in militaire 
dienst. Gevolg is echter, dat de perma
nente verblijfsvergunning vervalt en het ri
sico van uitzetting dreigt. Oat is dus een 
voor de betrokkene zeer ernstig gevolg, zij 
het dat hij of zij onverkort aanspraak kan 
maken op aile rechten die zijn verbonden 
aan het Nederlanderschap. 

Het derde bezwaar (gelegenheidswet
geving) is mijns inziens onjuist. De voor
gestelde regeling slaat niet uitsluitend op 
Zuid Afrika. De gestelde norm is ook niet 
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naar haar aard toepasselijk op slechts een 
of enkele gevallen (zoals in het geval van 
het pensioen-Rost van Tonningen) 7 Bo
vendien is het nuttig te onderstrepen, dat 
bij de behandeling van de huidige Rijks
wet door de regering zelf is gezegd, dat 
de onderhavige problematiek afzonder
lijke wetgeving behoeft. 

Het vierde bezwaar (Nederlanderschap 
geen instrument van buitenlandse poli
tiek) is evenzeer te weerleggen. Het crite
rium dat in de Rijkswet zou moeten wor
den neergelegd, is immers geen politiek 
criterium, maar een juridisch. Politiek zou 
het zijn als naar de waan van de dag mili
taire dienst in het ene wei en in het andere 
niet zou worden afgestraft met verlies van 
Nederlanderschap, zoals de PSP heeft 
voorgesteld. Oat wordt door mij niet be
pleit. 

Bij het v1jfde bezwaar moet onderscheid 
worden gemaakt tussen afgekeurden en 
'niet-gepakten'. De eersten worden niet 
discriminatoir behandeld ten opzichte van 
de 'wel-gepakten', omdat zij geen ver
keerde keus hebben gemaakt, ook al zijn 
zij niet aan die keus toegekomen. Voor wat 
betreft de' niet-gepakten' laat het bezwaar 
zich herleiden tot de vraag welke mate van 
effectiviteit de voorgestelde regeling zal 
hebben. De effectiviteit heeft in het verle
den nooit een rol gespeeld. In de negen
tiende eeuw was controle op, en registra
tie van vreemde krijgsdienst door Neder
landers ongetwijfeld vele malen moeilijker 
dan anna 1989. Het was ook geen dra
gend argument om de oude regeling in 
1985 uit de wet te schrappen. Aan de 
mate van effectiviteit zou ik niet te hoge 
eisen willen stellen: als met deze wetge
ving bewerkt kan worden, dat een aantal 
bipatriden zekerheidshalve voor de Ne
derlandse nationaliteit kiest, is dat winst; zij 
schieten dan in ieder geval niet op VN
troepen en de Nederlanders onder hen. 

Hetzesde bezwaar betreft aileen die ge
vallen van inzet van VN-troepen waar emi-
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gratielanden bij betrokken zijn. Het be
zwaar kan mij niet imponeren. Zelfs als 
Zuid Afrika over zou gaan tot uitwij
zing - bij het tegenwoordige emigratie
overschot valt dat te bezien - moet het 
belang van de Nederlandse en de interna
tionale rechtsorde zwaarder wegen. 

Tot slot het Europese aspect. Zeker is er 
aile aanleiding in Europees verband te 
spreken over dit onderwerp. Ook dan zal 
aansluiting gezocht moeten worden bij de 
internationale rechtsorde en zal een mo
dus gevonden moeten worden die die 
rechtsorde weer op een beetje hager plan 
tilt. lk zie echter niet in, waarom juist op dit 
punt Nederland geen initiatief zou kunnen 
nemen. Anders ligt het bij economische 
sancties; dat vloeit voort uit mijn visie 
daarop. 

Conclusie 
Een verbod op vreemde krijgsdienst door 
Nederlanders in het geval hen dat in con
flict kan brengen met VN-troepen past in 
het streven van de Nederlandse regering 
om de ontwikkeling van de internationale 
rechtsorde te bevorderen. Het heeft bo
vendien tot gevolg, dat met name in een 
emigratieland als Zuid Afrika de Nederlan
ders daar worden geconfronteerd 
- zonder hen te verketteren of te isoleren 
en zonder Zuid Afrika te desintegre
ren - met de consequenties van het be
leid van de regering daar. Het kan dus een 
kleine, positieve bijdrage leveren aan het 
subtiele proces dat in Zuid Afrika moet 
plaatsvinden om de tijd rijp te Iaten wor
den voor de afschaffing van het apart
heidsbeleid dat in zijn uitwerking de inter
nationale vrede en veiligheid bedreigt. 

7 Ovengens 1s op d1t moment b11 de Staten-Generaal een 
wetsvoorstel inzake de zogenaamde Totaalwe1geraars 
aanhang1g, dat 1n de prak\1Jk oak slechs op een paar 
dlenstpl1cht1gen per 1aar van toepass1ng 1s 
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