
PERSPECTIEF 

Strafhof testcase 
internationale rechtsorde 

Vier jaar na afronding van de onderhandelingen over de oprichting van een interna
tionaal strafhof, is op l juli 2002 het Hof formeel in werking getreden. Het Internatio
naal Strafhof krijgt met recht veel aandacht in de media, wereldwijd. De Nederlandse 
media willen de pubüciteit nog wel eens beperken tot wat Nederland als zetelstaat niet 
goed zou doen bij de komst van het Internationaal Strafhof naar Den Haag. Of tot 
eventuele problemen die Nederland mogelijk zou kunnen ontmoeten doo.r zetelstaat te 
ZlJn van het Internationaal Strafhof. Edmond Wellenstein over het Internationaal 
Strafhof, haar plaats in Nederland en de implementatie van internationaal recht. 

H et Internationaal Strafhof biedt, 
kort gezegd, de mogelijkheid om d 0 0 r E d m O n d 
elk individu dat zeer ernstige mis-

daden heeft begaan, zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
menselijkheid en genocide, en die niet door een rechter uit het land 
van herkomst wordt berecht, te berechten. Daarmee is met het op
richten van het Internationaal Strafhof een instrument gecreëerd, 
dat een einde kan maken aan straffeloosheid van de meest ernstige 
misdaden. Het Internationaal Strafhofbindt de landen, die het ver
drag met betrekking tot het Strafhof via een parlementair proces 
hebben aanvaard ('geratificeerd'). Momenteel hebben 77 landen het 
statuut geratificeerd. 60 ratificaties waren nodig om het statuut 
van het Internationaal Strafhof in werking te laten treden. 

Ultiem instrument 

De belangrijkste voorlopers van het Internationaal Strafhof zijn 
de tribunalen van Nuremberg en Tokyo, van recenter datum het 
zogenaamde (ex-)Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal. 
Er zijn echter belangrijke verschillen. 
In het geval van Nuremberg en Tokyo berechtten de overwinnaars 
de kopstukken van de overwonnenen voor misdaden die al waren 
begaan. In het geval van de ad hoc-tribunalen van (ex-)Joegoslavië 
en Rwanda (en overigens ook van Sierra Leone) zijn de te berech
ten misdaden beperkt, in de plaats en de periode waarin ze heb
ben plaatsgevonden, en hebben ook betrekking op het verleden. Je 
zou kunnen stellen, dat de berechting door een internationaal tri
bunaal in de plaats treedt van berechting door de nationale autori
teiten, omdat daar een betrouwbaar rechtsstelsel ontbreekt. Deze 
tribunalen hadden respectievelijk hebben primaire jurisdictie. 
Het Internationaal Strafhof komt pas op de proppen wanneer en 
indien een nationaal rechtssysteem ontbreekt of faalt (secundaire 
jurisdictie), is potentieel wereldwijd van toepassing, en gaat over 
alle ernstige misdaden die vanaf de inwerkingtreding door onder
danen van of op het grondgebied van de verdragspartijen zijn be
gaan. Hoe meer landen verdragspartij zijn, des te meer effect en 
rechtsmacht heeft het Internationaal Strafhof. Het bestaan als 
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zodanig van het Internationaal Strafhof als 
W e I I e n s t e i n ultiem instrument voor het bestrijden van 

straffeloosheid van de ernstigste misdaden 
is een instrument dat tot dusver helaas heeft ontbroken. Het 
werkt eveneens als een stok achter de deur voor landen om het 
eigen rechtssysteem onverkort toe te passen wanneer onderdanen 
dergelijke misdaden hebben begaan. 

Zetelverdrag 

Tijdens de diplomatieke conferentie in Rome in 1998 heeft Neder
land zich kandidaat gesteld voor de positie als gastland van het 
Internationaal Strafhofmet als zetel Den Haag. Hoewel ook Duits
land en Italië belangstelling hadden voor het gastheerschap is het 
Nederlandse aanbod zonder discussie aanvaard. Het Nederlandse 
aanbod omvatte ook een 'bruidschat' van 140 miljoen gulden (prijs
peil 1998) ter financiering van de eerste tien jaar huur, de bouw 
van een rechtszaal en honderd werkplekken. Omgerekend per 
hoofd van de Nederlandse bevolking is dat ongeveer vier euro! 
Den Haag heeft de afgelopen decennia geleidelijk een naam opge
bouwd als )uridische hoofdstad van de wereld' door de aanwezig
heid van vele internationale juridische instellingen, waaronder 
het Internationaal Gerechtshof (die oordeelt over het gedrag van 
staten). Het gastheerschap van het Internationaal Strafhof is 
geen sinecure. Het vergt de bereidheid om, met alle daarbij beho
rende onzekerheden, leiding te geven aan pionierswerk bij het 
opzetten en inrichten van het Internationaal Strafhof als ultiem 
instrument om straffeloosheid van de ernstigste misdaden tegen 
te gaan. Als zetelstaat heeft Nederland krachtens het volkenrecht 
niet alleen verplichtingen als verdragspartij, doch ook speciale ver
plichtingen als gastland. Onder het eerste valt de plicht van straf
rechtelijke samenwerking met het Strafhof, zoals het overleveren 
van verdachte personen aan het Strafhof en de tenuitvoerlegging 
van eventuele maatregelen en straffen. In de onlangs in werking 
getreden Aanpassingswet zijn daartoe technische voorzieningen 
getroffen. De speciale verplichtingen als gastland zijn juridisch 
vastgelegd en geregeld in de onlangs in werking getreden Uit
voeringswet. Deze Uitvoeringswet regelt de samenwerking tussen 
Nederland als zetelstaat en het Internationaal Strafhof. Zo regelt 
deze wet het beveiligde en bewaakte vervoer in Nederland van 
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verdachten, die in opdracht van het Internationaal Strafhof Ne
derland binnenkomen. Hetzelfde geldt voor getuigen, deskundi
gen, slachtoffers of andere personen, die op verzoek van het Hof 
dienen te verschijnen. Anders dan alle andere verdragspartijen is 
Nederland als zetelstaat doorvoerland van alle personen die op 
verzoek van het Internationaal Strafhof moeten aantreden. 
Omdat het Internationaal Strafhof (zoals alle internationale orga
nisaties) geen eigen grondgebied heeft, en zich vestigt op het 
grondgebied van Nederland, moeten er voorzieningen worden ge
troffen die waarborgen dat het Hof zijn taken op onafhankelijke 
wijze kan uitvoeren. Dit wordt geregeld in een (in 2003 af te slui
ten) zetel verdrag. In dit verdrag worden de status, de privileges en 
de immuniteiten van de organisatie en haar personeel vastgelegd, 
zoals bijvoorbeeld de onschendbaarheid van de gebouwen. Tenslot
te behoort het ook tot de verantwoordelijkheid van de zetelstaat om 
de beveiliging van objecten en van personen te regelen, visa te ver
lenen, dreigingsanalyses te maken en in het verlengde daarvan de 
nodige maatregelen te nemen. 

Verplichtingen gastland 

Politiek gezien heeft deze bijzondere, onvervreemdbare positie en 
rol van Nederland in relatie tot het Internationaal Strafhof ook 
grote betekenis. Wat betreft het Internationaal Strafhof zijn de 
ogen van de wereld op Nederland gericht, omdat het zetelstaat is. 
Wat betreft de handhaving van de verplichtingen van het Statuut 
van Rome wordt scherp naar Nederland gekeken, omdat Neder
land -los van de volkenrechtelijke verplichtingen- nu eenmaal als 
zetelstaat en doorvoerland een bijzondere verantwoordelijkheid 
heeft. Dit is van direct belang voor het goed (kunnen) functioneren 
van het Internationaal Strafhof. Overigens, zou Nederland zich 
niet aan zijn verplichtingen houden, dan zou dat ook de positie 
van Nederland als gastland binnen de internationale gemeen
schap ernstige schade berokkenen. De positie van Nederland als 
zetelstaat van het Internationaal Strafhof kan ook gevolgen heb
ben voor de betrekkingen met andere landen, omdat Nederland 
als doorvoerland fungeert voor onderdanen van die landen die voor 
het Strafhof moeten verschijnen. Nederland zal hiermee in de 
diplomatieke betrekkingen uitdrukkelijk rekening moeten houden. 
Onze ambassades zullen over voldoende kennis en instructies moe
ten beschikken om effectief te kunnen handelen. Voor Den Haag 
als vestigingsplaats van het Internationaal Strafhof komt er ook 
heel wat bij kijken: het beschikbaar zijn van voldoende huur- en 
koopwoningen tegen betaalbare prijzen; voldoende extra (interna
tionale) onderwijsvoorzieningen; de beschikbaarheid van voldoen
de en goede conferentiefaciliteiten. Wat dit laatste betreft moet 
worden bedacht dat vanaf 2003 de vergaderingen van de verdrags
partijen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag zullen (moe
ten) plaatsvinden in plaats van in New York. 

Praktillche oplossingen 

Het Internationaal Strafhof bestaat formeel per l juli 2002. Het 
Hof'draait' echter nog niet: de president, de rechters, de aanklager 
en de griffier zullen pas in het voorjaar van 2003 worden benoemd, 
pas daarna zullen deze functionarissen hun eigen staf kunnen 
gaan vormen. Dit doet enigszins vreemd en niet-geloofwaardig 
aan, zeker als men de politieke en emotionele beladenheid rondom 
de totstandkoming van het Hof in beschouwing neemt. De oorzaak 
is gelegen in het verdrag (statuut), dat deze volgorde voorschrijft. 
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Het ligt niet in het gegeven dat het Internationaal Strafhof door 
de snelheid en het aantal van de ratificaties veel sneller in wer
king is getreden dan was voorzien en voorspeld. Dit laatste is ove
rigens ook een grote verdienste van de niet-gouvernementele or
ganisaties die gedurende vele jaren met enorme kennis en inzet de 
vorming van het Hof hebben gestimuleerd en gesteund. 
Om inhoudelijke redenen en gezien de hooggespannen verwach
tingen, moest een praktische oplossing worden gevonden om de 
periode tussen l juli 2002 en april/mei 2003 te overbruggen. Ver
dragspartijen en gastland Nederland zijn overeengekomen dat per 
I juli 2002 kwartiermakers (aduance team) met mandaat van de 
verdragspartijen bij het Strafhof en in afwachting van de komst 
van de officiële functionarissen, in nauw overleg met de zetelstaat 
de volgende werkzaamheden verrichten: het ontvangen, registre
ren en beveiligd opslaan van klachten en bewijsmateriaal aan
gaande ernstige misdaden; het geven van voorlichting en infor
matie over het functioneren van het Internationaal Strafhof; het 
treffen van voorbereidende maatregelen voor de werving van per
soneel, voor de verwerving van materieel en voor de inrichting van 
een financieel systeem; het formuleren van beveiligingseisen; en 
het opzetten van een automatiserings- en audiovisueel systeem. 
Hoewel de kwartiermakers, die tijdelijk zijn uitgeleend door gespe
cialiseerde VN-organen en door de eerdergenoemde tribunalen, ge
bruik kunnen maken van de bijzondere ervaringen van de Joego
slavië- en Rwanda-tribunalen en van het Schotse Hof (Lockerbie), 
is hier toch in belangrijke mate sprake van onversneden pioniers
werk, waar een flinke dosis vindingrijkheid bij komt kijken. 

Hooggespannen verwachtingen 

Begin september 2002 beslist de Vergadering van verdragspartij
en bij het Strafhof (onder meer) over de begroting en over de be
noemingsprocedure voor de rechters en de aanklager. Deze 
belangrijke functionarissen worden via een openbaar systeem uit 
de landen van de verdragspartijen geworven. Begin februari 2003 
worden zij in een geheime stemming door de verdragspartijen be
noemd. In maart 2003 kunnen zij aan de slag met de vorming van 
hun staf en met de eigenlijke werkzaamheden van het Hof. De 
aanklager, die moet beschikken over uitmuntende ervaring en een 
groot politiek gevoel, speelt in feite de hoofdrol. Deze functionaris 
moet uit de veelheid van aangereikt materiaal opmaken welke ge
vallen leiden tot een officiële aanklacht. Daarbij geldt, dat de eer
ste 'zaak' van het Strafhof moet klinken als een klok, omdat daar
mee de toon en de positie van dit hof wordt gezet. 
Vooral wat betreft de verkiezing van de (voorgeschreven) achttien 
rechters van het Hof moet de procedure leiden tot een evenredige 
vertegenwoordiging van de landengroepen met behoud van de 
hoge ervarings- en kwaliteitseisen. Een behoorlijke verdeling tus
sen vrouwelijke en mannelijke rechters zou een goede zaak zijn. 
De griffier, de functionaris van het Internationaal Strafhof die ver
antwoordelijk is voor de inrichting en de huishouding, wordt vol
gens het statuut pas na de benoeming van rechters en aanklager 
(door de rechters) benoemd, met een adviserende stem van de ver
dragspartijen. Qua timing is dit voor de inrichting van het Straf
hof dus ook rijkelijk laat. Daarom hebben de verdragspartijen af
gesproken, dat een zogenaamde common services director vanaf 
september 2002 de organisatie en inrichting van het Hofter hand 
neemt. Dat zal beperkt moeten blijven tot praktische aangelegen
heden in het verlengde van die van de kwartiermakers, omdat niet 
het gras voor de voeten van de President e~ van de griffier mag 
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worden weggemaaid. Hieruit blijkt dat er een lastige balans moet 
worden gevonden tussen aan de ene kant het voldoen aan de hoog
gespannen verwachtingen en aan de andere kant het treffen van 
een groot aantal praktische maatregelen in afwezigheid van de offi
ciële autoriteiten van het Strafhof zonder hun bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden te ondermijnen. In feite is de paradox dat 
in de eerste maanden van het bestaan van het Strafhof het 
managen van de verwachtingen tegenover de wereldgemeenschap 
eigenlijk net zo belangrijk is als het maken van tempo bij de vor
ming en inrichting. 

Task Force ICC 

Als zetelstaat is Nederland gehouden om alle noodzakelijke voor
waarden te treffen en maatregelen te nemen die het Internatio
naal Strafhof in staat stellen om snel, ongestoord en integer zijn 
taken te vervullen. De minister van Buitenlandse Zaken is hier
voor politiek verantwoordelijk. De minister van Justitie heeft een 
belangrijke beleidsmatige verantwoordelijkheid. 
De voorbereiding van de komst van het Hof naar Den Haag en de 
ondersteuning vanuit het gastland van de opzet en inrichting van 
het Strafhof is ambtelijk in handen gelegd van de zogenaamde 
Task Force !CC (International Crimina! Court) onder mijn leiding. 
Dit is ondergebracht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Het is een verstandige beslissing om dit soort taken, die een sterk 
projectmatig karakter hebben en in de tijd begrensd zijn, ambte
lijk apart te organiseren en hoog in de ambtelijke organisatie op te 
hangen. De veelal niet-reguliere werkzaamheden vragen om een 
praktische opzet en pragmatische aanpak en om korte beslis
singslijnen, onverkort de vereisten van zorgvuldigheid, van bud
gettaire doelmatigheid en rechtmatigheid. De taken van de Task 
Force !CC behelzen onder andere: als verdragspartij en zetelstaat 
deelnemen aan het internationale onderhandelingsproces met 
betrekking tot het Internationaal Strafhof; het als verdragspartij 
en zetelstaat onderhouden van diplomatieke contacten met ande
re landen en met niet-gouvernementele organisaties; het regelen 
van tijdelijke respectievelijk van definitieve huisvesting voor het 
Internationaal Strafhof; het totstandbrengen van het zetelverdrag 
met het Strafhof; het begrotingsbeheer van het Nederlandse 
financiële bod. Het meest complex hiervan is de huisvesting. De 
tijdelijke huisvesting moet worden voorzien van een rechtszaal, 
vertaalruimten, detentieruimten en voorzieningen voor de media. 
De definitieve huisvesting van het Hof, voorzien voor 2008 op het 
voorterrein van de Alexanderkazerne in Den Haag, zal een 
indrukwekkend, prestigieus en tegelijk zeer functioneel bouw
werk moeten zijn. De architect zal worden gekozen in een inter
nationale architectenwedstrijd. De gemeente Den Haag heeft in 
een bijzondere geste een half miljoen euro beschikbaar gesteld ter 
financiering van deze wedstrijd. 
De taken van de Task Force !CC brengen met zich mee dat vele 
departementen bij de komst van het Internationaal Strafhof zijn 
betrokken. Daarnaast is de gemeente Den Haag een kernspeler. 
Belangrijk is dat al deze diensten snel en eensgezind met elkaar 
kunnen samenwerken. 

Onbetwistbaar functioneren 

Het inrichten en het opstarten van de werking van het Internatio
naal Strafhof gaat gepaard met vele onzekerheden, vindt plaats 
onder grote tijdsdruk en tegen een achtergrond van grote emotio-
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nele en politieke 
lading. Dat stelt 
aan het team di
recte betrokke
nen, zowel ambte
lijk als politiek in 
Nederland, maar 
ook aan de ver
dragspartijen ho
ge eisen qua in
ventiviteit, prag
matisme, doorzet
tingsvermogen, 
snelheid van han
delen, inzet en sa
menwerking. De 
internationale ge
meenschap beoor
deelt Nederland 
als zetelstaat. 
Nederland mag zich prijzen, dat er zeer veel waardering is voor de 
wijze waarop het geheel zich voltrekt. Het heeft hier een eer hoog 
te houden. 
Niet-gouvernementele organisaties en media kunnen een belang
rijke positieve rol vervullen door stelselmatig en met kennis van 
zaken het wordingsproces publicitair te begeleiden en het met een 
positieve grondhouding te bejegenen. Waar zaken moeilijker lopen 
dan gehoopt en voorzien (wat ongetwijfeld zal voorkomen) is het 
zaak dit uit te leggen aan de nationale en internationale gemeen
schap. Ook hier kunnen niet-gouvernementele organisaties en me
dia, naast het Internationaal Strafhof en de verdragspartijen zelf 
een nuttige rol vervullen. 

Grillen van de politiek 

Een internationale rechtsorde bereik je niet door vanaf de kansel 
te roepen dat het moet. Het vereist een instrument waarmee waar 
nodig kan worden ingegrepen. Het Internationaal Strafhof is dat 
instrument. Een absoluut vereiste is, dat het onafhankelijk en in
teger kan opereren en niet wordt belast door de grillen van de poli
tiek. Het statuut van het Internationaal Strafhof biedt daartoe 
voldoende waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van de ver
dragspartijen zelf om zich te houden aan de volkenrechtelijke ver
plichtingen, die uit dit statuut voortvloeien en het statuut naar de 
letter en de geest uit te voeren in het belang van een onbetwist
baar functioneren van het Internationaal Strafhof. De afwijzende 
positie tegenover het Internationaal Strafhof van de Verenigde 
Staten, een land met zo'n geweldige traditie op rechtsgebied en 
met een hoofdrol bij het bevorderen van de internationale rechts
orde en de vorming van de ad hoc-tribunalen is betreurenswaar
dig. Het is te hopen dat een onberispelijk functioneren van het In
ternationaal Strafhofhierin te zijner tijd verandering kan brengen 
en ook andere kritische landen tot inkeer brengt. Tot zolang moe
ten de verdragspartijen bij het Strafhof er in ieder geval voor zor
gen, dat enige politieke controverse over het Internationaal Straf
hof op geen enkele wijze afbreuk doet aan de bevoegdheden en het 
functioneren van dit Hof, noch aan de volkenrechtelijke verplich
tingen terzake van de verdragspartijen. De grootste dienst die de 
wereldgemeenschap het Internationaal Strafhof kan bewijzen, is 
deze een kans geven zich te bewijzen. + 
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