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De onzekere 
gang van het 
internation'aal recht 
Dit artikel kwam tot stand onder de rook, figuurlijk maar dicht tegen letterlijk aan, 
van de 'bevrijdingsoorlog' van Irak. Op de televisie zijn voor het eerst live-beelden te 
zien van wapengekletter: de Brits-Iraakse confrontaties bij Umm Qasr. Hoe deze oor
log ook eindigt, het internationale recht zal niet meer zijn wat het is geweest. Het zal 
gaan lijken, sterker het is gaan lijken op nieuwe internationale spelregels in de 
sport, waarop is gestudeerd tijdens of na een groot evement als de Olympische 
Spelen of een WK. Op dit ogenblik worden de spelregels van het internationale recht 
veranderd, op zijn minst sterk opgerekt. 

DOOR JAN HOEKEMA 

Preventieve of pre-emptieve oorlog, regime-verandering en een vermenging van een semi-natio
nale met een semi-internationale definitie van het begrip dreiging (met massa vernietigingswa
pens), dat zijn de trefwoorden van het sterk door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gekleur
de nieuwe internationale recht. Het contrast tussen Bush jr. en Bush sr. met diens inspanningen 
begin jaren negentig voor ee'n nieuwe internationale (rechts)orde is treffend. Onder Bush sr. is het 
nieuwe internationale recht gecodificeerd, onder Bush jr. komt het recht in beweging. ·Waarheen is 
minder duidelijk. 
De discussie over het karakter van het nieuwe internationale recht als grondslag voor het optre
den van de coalitie van VS en GB c.a. vind ik persoonlijk belangrijker en vruchtbaarder dan die 
over de vraag of deze oorlog nu een misdaad is of de discussie over de NAVO (c.q: de coalitie) als 
een criminele organisatie. Ik wil proberen preciezer te zijn en verder te gaan dan deze wat makke
lijke grote woorden. De binnenlands politieke dimensie vind ik nu minder interessant. CDA en 
PvdA proberen het formatieproces te redden met subtiel verbalisme over politieke maar geen 
militaire steun en de afloop daarvan is nu nog onzeker. 

Internationale rechtsorde 
Bij het uitbreken van de militaire fase van Desert Storm in de eerste Golfoorlog heb ik op Fifth 

Avenue in New Vork een T-shirt gekocht. Daarop prijkten de vlaggen en namen van meer dan der
tig landen die aan de coalitie dan wel de geallieerden van Allied Force meededen. Het huidige 
lijstje van tegen de 30 landen (en 10 à 15 landen die liever anoniem blijven, waarom eigenlijk?) 
komt minder eensgezind en doeltreffend over. De Veiligheidsraad heeft gefaald. Of liever gezegd, 
de vijf permanente leden slagen er niet in er gezamenlijk uit te komen en daarmee de andere 
negen niet-permanente leden bij de hand te nemen tot de gewenste voorkeur voor een tweede 
expliciet geweld legitimerende VR-resolutie. Dit geeft een weinig florissant beeld van internationa
le samenwerking. Daarmee houdt deze operatie een hybride karakter voor wat betreft de rechts
grondslag. 
Nu is internationale samenwerking de grondslag van het internátionale recht. Dat recht is dyna
misch, het beweegt. Ook hier is stilstand slecht en soms achteruitgang. De laatste decennia zijn 
twee markante omslagpunten in de ontwikkeling van dat recht zichtbaar geweest. Ten eerste het 
einde van de Tweede Wereldoorlog met de creatie van het Handvest en het vastleggen van het 
non-agressie (en non-interventie) beginsel. Een tweede omslagpunt was uiteraard het eind van de 
Koude Oorlog, de val van de Muur en een groeiend vertrouwen in de VN als effectief instrument 
van geschillenbeslechting en normstelling. In het bestaande volkenrecht van pakweg 1945 tot 
1990 was er geen plaats voor dynamische elementen als het concept van hum~.1itaire interventie 
'en het recht c.q., de plicht zich actief met grootschalige schending van mensenrechten en het 
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voorkomen van genocide· te bemoeien. Die 
·noties waren nieuw ten opzichte van het 
'oude' beginsel van soevereiniteit als hoogste 
leerstuk en het beginsel van de niet-interven
tie (in feite 'niet-bemoeienis', art. 2, lid 7 
Handvest). Halverwege de genoemde periode 
'45 - '90 ontstonden al concepten en instru
mènten als de CVSE"{Conferentie over 
Veiligheid en Samenwerking in Europa) 
Slotakte en bepaalde mensenrechteninstru
menten die -terecht- op het statische, defen
sieve en legalistische bouwwerk van 1945 een 
inbreuk maakten. 

Het decennium na 1990 was op het punt van 
de internationale rechtsorde er een van hoop 
en teleurstelling. De hooggespannen verwach
tingen over die nieuwe door velen gesteunde 
internationale orde werden niet bewaarheid, 
en 'in het veld' viel tegenslag op tegenslag te 
noteren: Somalië, Bosnië en tot zekere hoogte 
Kosovo. De Kosovo-campagne van de NAVQ
plus was op de rand van 
legaliteit en legitimiteit. 

ingrijpen. 
Men kan dit juridische fijnslijperij vinden, en 
zelfs -met Paul Scheffer in de NRC van 21 
maart- een "moreel zwakke argumentatie". 
Feit blijft dat het voeren van ~n preventieve 
of pre-emptieve oorlog zonder juridische 
rechtvaardiging riskant is en als oprekking 
van het internationale recht moet worden 
geacht. Scheffer noemt dit "problematisch", 
bijvoorbeeld gezien de risico's van precedent
werking. Hij constateert echter tegelijk, niet 
ten onrechte, dat Rusland en China voor 
interventies in Tsjetsjenië en Tibet een derge
lijke aanmoediging niet nodig hebben. Veel 
belangrijker is echter naar mijn oordeel dat 
het Handvest wel erg ·kort door de bocht op 
zijn kop wordt gezet. Het agressieverbod 
omdraaien tot een recht op ingrijpen bij (ver
meende) dreigingen tegen de eigen veiligheid 
of die van de regio is riskant. De Waard heeft 
bijvoorbeeld terecht betoogd dat er bij het 
voldoen aan VR-resoluties ook andere sanc-

ties zijn zoals schorsing of 

Namens de D66-fractie heb Een preventieve 
ik voorjaar 1999 in de 

uitstoting als VN-lid (art. 5 
en 6 Handvest). Irak zal 
daarvan niet onder de 
indruk zijn, maar dat is nu 
hier niet het punt. Dat 
geldt ook voor regime 
change, hoe wenselijk in 
het geval Irak ook. Als die 
wens norm wordt, kunnen 
we bij wijze van spreken 

Tweede Kamer betoogd dat oorlog is een 
de bombardementen tegen 

Servië wellicht niet legaal, onaanvaardbar~ 
maar wel legitiem waren. ~ 

Aan dat oordeel lagen ver-
schillende overwegingen . oprekking van het 
ten grondslag, waarond~r 

de bewezen schending van 
mensenrechten, de schen
ding van de Rambouillet-

internationaal recht van Myanmar tot vele ande-

akkoorden door Milosevic en ·om eerlijk te 
zijn- ook geostrategische redenen voor Europa 
zich actief paCificerend te .bemoeien met deze 
'achtertuin' van West-Europa. De Veilig
heidsraad steunde de Kosovo-campagne niet 
expliciet:, maar verwierp de resolutie die de 
campagne veroordeelde. 

Shortcut 
De aanloop tot het Irak-conflict was lang, 

enkele maanden vanaf de aanvaarding van VR 
res. 1441, twaalf jaar na het eind van de 
(eerste) Golfoorlog. Sommigen beweren dat de 
zeventien resoluties over/tegen Irak als zoda
nig, met 1441 als culminatie voldoende juridi
sche basis zijn om in te grijpen, met als ijk
punt het feit dat Irak in gebreke is bij het 
voldoen aan de (ontwapenings) eisen van res . 
144l. De serious consequences die dat zou 
moeten hebben zijn moeilijk betwistbaar, 
maar staan naar mijn oordeel echter nog niet 
gelijk aan het recht op (automatisch) militair 

re landen wel aan de gang 
blijven. Het thema ontwik

keling, democratie, goed bestuur is zeer 
wezenlijk, maar dat doel kan in beginsel niet 
via de shortcut van een oorlog tot stand wor
den gebracht. 

Onmachtig falen 
Nu kan men betogen dat het geval Irak bij 

zonder is. De drieslag van grootschalige men
senrechtenschendingen, de ·bedreiging van de 
internatioriale vrede en veiligheid zijn voor 
wat betreft Irak in ·het verleden door de VR 
vastgesteld (met name VR res. 687) en de 
'wetsgeschiedenis' van Irak sinds VR res. 678 
tot en met 144l. HerVN-regime van de 
Golfoorlog en ná de Golfoorlog (678 en 687) 
is met de daarop volgende resoluties van 
kracht gebleven en omvat een verwijzing naar 
Hoofdstuk VII. Tevens is in VR res. 1441 dui
delijk vastgelegd dat er se ,:,ious consequences 
verbonden zijn aan het in gebreke blijven van 
Irak. Dat is echter in mijn oordeel niet direct 
hetzelfde als de "all necessary means" die 
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voor de bevrijding van Koeweit als geweIdsle
gitimatie werden gestipuleerd. 
Dit alles neemt niet weg, dat het ontwikkelen 
van nieuw volkenrecht met de Irak-oorlog niet 
achter de horizon mag verdWijnen. Dit wordt 
ook door de meer klassieke VN 'adept' NiCQ 
Schrijver in NRC van 19 maart toegejuicht. 
Hier h~eft Europa bepaald een taak; waarmee 
,misschien iets van het onmachtig falen van 
de Europese diplomatie kan worden goedge
maakt. Ik denk daarbij aan het (verder) ont
wikkelen van een leer van humanitaire inter
ventie en het omgaan 'met het risico van een 

' lamleggend VR-veto. Daarvoor bestaat een 
reeks opties die geen van alle simpel zijn, 
maar het bespreken waard. Het dubbele veto, 
de unitingfor peace methode waarbij de 
Algemene Vergadering de Veiligheidsraad 
omzeilt, de toetsing van veiligheidsraad be
sluiten door het Internationale Gerechtshof 
etc. De Adviesraad Internationale 
Vraagstukken (AIV) heeft hierover twee jaar 
geleden geadviseerd , terwijl 
ik met oud collega van 

een nieuwe, rechtvaardige wereldorde moeten 
zijn. In zo'n wereld zal de kans op terrorisme 
en dictaturen als die van Saddam Hoessein 
kleiner worden, vooropgesteld dat Westelijke 
landen niet langer uit puur opportunistische 
motieven die dictaturen steunen. Want dat is 

,het grote, volgende conflict achter en via Irak. 
De VS zullen de good guys in de strijd tegen 
Irak en internationaal terrorisme steunen en 
eeh nieuwe, politieke ontwikkelingshulp 
bedrijven vergelijkbaar met die ten tijde van 
de Koude Oorlog. Deze nieuwe tweedeling in 
de wereld is zorgwekkend. 

Voor de beoefenaars van het internationale 
recht ligt de taak om te gaan met staten die 
meedogenloos optreden tegen de eigen bevol
king en een reële dreiging zijn voor hun 
omgeving. Noord-Korea is een andere case in 
po/nt. De dimensie van state sponsord terro
rism maakt die dreiging nog eens extra acuut. 
Toch valt bij mij de balans bij de discussie 

tussen ingrijpen met een 

Middelkoop (Christen Unie) Het VN Handvest 
een paar gedachten in de 

expliciet VR-mandaat en 
met een coalitie zonder 
een expliciet mandaat uit 
in de richting van het 
expliciete VR-mandaat c.q. 

NRC eind 2000 heb ontwik-' wordt op zi in kop 
keld. In essentie hebben we 'J 

hier het probleem van macht 
en recht. De een kan niet gezet 
zonder de ander. EXtreme 
macht zonder recht is echter 
niet wenselijk, extreem recht zonder macht 
heeft het risico een loos gebaar te worden. 

Legitieme gezamenlijkheid 
Het duivelse dilemma tussen eigen richting 

en het tolereren van een moorddadig regime, 
dat de inzet van chemische wapens al eerder 
toepaste, is niet makkelijk. Ook de critici van 
het ingrijpen nu komen niet weg met een sim
pel 'nee' tegen dat ingrijpen. Een containment 
en smart sanctions strategie van Irak heeft 
niet voldoende gewerkt, helaas. Op misbruik 
val) afspraken over massavernietigingswa
pens staan regels in verdragen (het Non
Proliferatie verdrag, het Chemische Wapens 
Akkoord, het Biologische Wapens Verdrag), 
'maar helaas is niet elk land daarbij partij en 
is het afdwingen van die regels niet gegaran
deerd . Ook hier wordt het probleem bij de VR 
gelegd die niet altijd prompt zal handelen, 
maar een alternatief voor de Raad is er niet. 
Europa is gehoudén naast, soms tegenover de 
unilaterale militaire macht van de VS in geza
menlijkheid een politieke, economische en 
morele 'tegenmacht' te vormen. Echter, samen 
zullen de VS en Europa de voortrekkers van 

een op een andere manier 
verzekerde brede juridi
sche basis. Als de kruit
dampen boven Irak zijn 

opgetrokken, zullen Europa en de VS in geza
menlijkheid het internationale recht -dat ook 
rogue states en state sponsord terrorism 
bestrijkt- verder moeten brengen. Dat is naast 
de door de VN gelegitimeerde wederopbouw 
van Irak een essentiële taak. 

Jan Hoekema, oud-lid Tweede Kamer D66. 


