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De internationale 
rechtsorde een schijn
heilig begrip? 

lns&.P 2 (1995), pp . Io3-1o4, is 
een kort artikel opgenomen van 
de hand van Sam Rozemond 
onder de provocerende titel 'Een 
schijnheilig begrip'. Rozemond 
doelde daarmee op het begrip 
internationale rechtsorde dat in 
de Nederlandse Grondwet een 
prominente plaats als richtsnoer 
voor het (buitenlands) beleid 
heeft gekregen. Artikel 90 
Grondwet luidt immers: 'De 
regering bevordert de internatio
nale rechtsorde.' 

Rozemond noemt deze regel 
een 'eigenzinnige norm', die het 
in de praktijk altijd tegen elke 
andere overweging moet af
leggen. Hij stelt dat het recht 
gebaseerd is op de gedachte dat 
gelijke gevallen zoveel mogelijk 
gelijk moeten worden behan
deld. Hij vergeet daarbij de keer
zijde van deze gedachte te mel
den, te weten dat ongelijke geval
len verschillend moeten worden 
behandeld naar de mate van hun 
ongelijkheid. Rozemond illus
treert zijn stelling met een verge
lijking tussen de behandeling 
door de wereldgemeenschap van 
lrak (na de inval in Koeweit) en 
Servie, suggererend dat deze 
gevallen gelijk zouden zijn. 
Slechts het eigen landsbelang (van 
Nederland en van andere Ianden) 
zou in die reacties een rol hebben 
gespeeld. Ethiek is geen uitgangs
punt van buitenlandse politiek. 
Alleen binnenlandse politieke 
belangen gelden. Daarom client 
'de bevordering van de interna-

tionale rechtsorde' uit onze 
Grondwet te verdwijnen, tenzij 
de regering mocht vinden dat 
zo'n internationale rechtsorde 
wei is op te bouwen, maar dan 
alleen vanuit de Europese Unie. 
De herziening van het V erdrag 
van Maastricht biedt daartoe een 
goede gelegenheid . 

Tot zover Rozemond. Het is 
een wonderlijke redenering die 
de betekenis van het internatio
nale recht en van het recht in het 
algemeen, bezien vanuit een soci
aal-democratisch perspectief, in 
verregaande mate ondermijnt. 
Dit lijkt mij vooral toe te schrij
ven aan Rozemonds onkunde van 
de rol van het (internationale) 
recht in maatschappelijke ver
houdingen. Ik ga op enkele aspec
ten wat dieper in. 

Het hierboven gememoreerde 
artikel 90 uit de Grondwet is 
voor het eerst in 1 9 2 2 in de 
Grondwet opgenomen, zij het in 
andere bewoordingen: De 
Koning tracht geschillen met 
vreemde mogendheden op te los
sen door rechtspraak en andere 
vreedzame middelen. Het artikel 
was een reactie op de verschrik
kingen van de Eerste Wereld
oorlog die zich maar even ten zui
den van onze landsgrenzen had
den voorgedaan. Het vormde 
tevens een constitutionele beves
tiging van het Permanente Hof 
van Internationale Justitie (voor
loper van het huidige Inter
nationale Hof van Justitie), dat 
door de Volkenbond in Den Haag 
werd, gevestigd. Eerder al was 
Den Haag gastheer geweest van 
de Haagse Vredesconferentie. 
Het grondwetsartikel paste in de 
benadrukking van de betekenis 
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van het internationale recht in de 
buitenlandse betrekkingen van 
Nederland. In 1953 werd, met 
het oog op de in die jaren op gang 
gebrachte Europese integratie en 
in het Iicht van de nieuwe mon
diale samenwerking in het kader 
van de Verenigde Naties, de tekst 
van het grondwetsartikel gewij
zigd in de nog steeds geldende 
tekst: De Kroon (nu Regering) 
bevordert de internationale 
rechtsorde. Daarmee werd tot 
uitdrukking gebracht dat de ( ver
dere) versterking van de juridi
sche dimensie van de wereldor
de, waarin het gebruik van 
(gewapend) geweld nauwelijks 
aan enige regel was onderwor
pen, als een eminent Nederlands 
( eigen-)belang werd gezien. Juist 
kleine Ianden zijn en waren van 
een ongebreideld gebruik van 
gewapende en economische 
macht in de internationale be
trekkingen vaak het slachtoffer. 
Een versterkt internationaal 
recht kan daartegen een dam 
opwerpen, zij het dat misbruik 
van macht nooit geheel kan wor
den voorkomen. 

Nederland heeft zich sinds de 
Tweede Wereldoorlog op een 
zeer breed front ingezet voor het 
creeren van een internationaal 
normatief raamwerk, dat anno 
1995 qua omvang en diepgang 
zonder weerga is in de wereldge
schiedenis. Het internationale 
recht van vandaag de dag bestrijkt 
vrijwel ieder terrein van zorg dat 
vroeger exclusief aan nationale 
overheden was voorbehouden. 
Het is evenwel een feit dat waar 
het gaat om de regeling van het 
gebruik van (gewapend) geweld 
in de internationale betrekkingen 
er nog slechts sprake is van een 

aantal basisbeginselen en -regels 
die vooral zijn te vinden in het 
Handvest van de Verenigde Na
ties. Het zou echter onjuist zijn 
de betekenis van het internatio
nale recht - en daarmee van de 
internationale rechtsorde - ai
leen af te meten aan de effec
tiviteit, of het ontbreken daar
van, van volkenrechtelijke regels 
inzake het rechtmatig gebruik van 
geweld. 

/nternationalisme 
De betekenis van de vele, vaak 
gedetailleerde, internationale 
rechtsregels is dat staten kunnen 
worden aangesproken op en ver
antwoordelijk gehouden voor het 
niet-nakomen daarvan. Daartoe 
is door de internationale gemeen
schap en binnen de Europese 
regio een keur van toezichthou
dende organen, van politieke of 
(quasi-)rechterlijke aard, gescha
pen, waarvoor staten zich dienen 
te verantwoorden, ook voor 
zaken die eertijds geacht werden 
binnen hun uitsluitende bevoegd
heid te vallen. Een spectaculair 
voorbeeld is vanzelfsprekend het 
internationale en Europese toe
zicht op de naleving van de rech
ten van de mens, maar ook op 
vele andere terreinen (zoals de 
arbeidswetgeving binnen de 1 L o) 
zijn zulke structuren gecreeerd. 
De bevordering van de interna
tionale rechtsorde als doelstelling 
van het (buitenlands) beleid 
houdt in dat de Nederlandse 
regering er alles aan client te doen 
om de internationale regelgeving 
verder uit te bouwen en te ver
diepen en de toezichtsstructuren 
verder te versterken. Oat lijkt 
mij bij uitstek een Nederlands 
(eigen)belang, dat hetzij recht-

streeks hetzij via de Europese 
Unie client te worden gereali
seerd. 

Ook vanuit sociaal-democratisch 
oogpunt lijkt mij dit een belang
rijke opdracht. De sociaal-demo
cratie kon groeien en bloeien 
dankzij het neerleggen van funda
mentele waarden in de nationale 
wetgeving en dankzij het creeren 
van adequate geschillenbeslech
tingsprocedures. De sociaal-de
mocratie heeft ook een interna
tionaal perspectief. Aileen door 
middel van internationale regel
geving kan worden bewerkstel
ligd dat solidariteit en het creeren 
van een menswaardig bestaan 
voor een ieder, waar ook ter 
wereld, geen loze kreten blijven. 
De bevordering van een interna
tionale rechtsorde'zou juist voor 
sociaal-democraten een werkend 
perspectief moeten zijn. Het is 
dan ook wrang van een vooraan
staand sociaal-democraat een 
pleidooi te lezen voor schrapping 
van deze opdracht uit de Grand
wet. 

Rozemonds pleidooi lijkt ech
ter vooral te zijn gebaseerd op het 
ontoereikend karakter van de 
huidige (bescheiden) regels voor 
wat betreft het gebruik van gewa
pend geweld in de internationale 
betrekkingen. Daarover nog een 
enkele opmerking. Het recht is 
mede gebaseerd op de gedachte 
dat ongelijke gevallen naar mate 
van hun ongelijkheid verschillend 
dienen te worden behandeld. De 
inval in Koeweit en de Joego
slavische context zijn zulke onge
lijke gevallen; bij het bepalen van 
die ongelijkheid mogen ook de 
implicaties van militair ingrijpen 
worden geteld. Van belang is dat 
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de wereldgemeenschap bij schen
dingen van het verbod van het 
gebruik van gewapend geweld 
niet stil mag blijven zitten, maar 
van het brede instrumentarium 
qat haar ter beschikking staat 
gebruikmoetmaken. Welnu, dat 
is gebeurd. De inval in Koeweit is 
beantwoord met een gewapende 
actie tegen Irak die, onder andere 
vanuit respect voor intemationa
le rechtsregels, niet heeft geleid 
tot een voiledig onder de voet 
!open van Irak. In voormalig 
Joegoslavie is een veelheid van 
middelen gehanteerd met onder
meer als belangrijk initiatief de 
oprichting van een Ad Hoc 
Tribunaal voor Voormalig Joe-

Naschrift 

Voor lezers die het februarinum
mer niet bij de hand hebben vat ik 
de redenering waaraan Flinter
man zich stoot nog even samen. 
Het streven naar een internatio
nale rechtsorde is volgens mij een 
valse pretentie in de grondwet, 
nu vrijwel niemand erover peinst 
de eerste consequentie te aan
vaarden, namelijk een naar ver
mogen gelijke behandeling van de 
grofste volkenrechtelijke misda
den. En ook al was die bereidheid 
om met een enkele maat te meten 
wei aanwezig, dan nog verdraagt 
het hanteren van zo'n apart be
leidscriterium zich slecht met de 
beoogde harmonisatie van de bui
tenlandse politiek in Europees 
verband. Overigens heeft destijds 
ook de grondwetscommissie Cals 
Donner, zij het om andere rede-

goslavie; vooral dat laatste initia
tief kan van belang zijn voor een 
toekomstige verdere versterking 
van het intemationale recht, op 
de handhaving waarvan niet 
aileen staten, maar ook individu
ele personen mogen worden aan
gesproken. 

De intemationale rechtsorde: 
een schijnheilig begrip? Mijn ant
woord is duidelijk. Ook naar de 
toekomst toe is een verdere ver
sterking en uitbouwing van de 
intemationale rechtsorde van het 
grootste belang. De Nederlandse 
regering kan daaraan een (klein) 
steentje bijdragen . Of zij dit nu 
doet vanuit welbegrepen eigen 
landsbelang of vanuit meer alge-

nen, voorgesteld deze constitu
tionele bepaling te schrappen. 

Het verschil met Flinterman is, 
dunkt me, dat ik zuiniger om
spring met het woord rechtsor
de. Voor hem is van het intersta
telijke gebouw aileen het dak nog 
niet af, terwijl volgens mij de 
grondvesten ontbreken. Een 
rechtsorde van op hoofdpunten 
vrijblijvende aard verdient deze 
benaming niet, maar de politiek is 
nu juist genegen er slechts lippen
dienst aan te bewijzen zolang dit 
niet tot zware risico's verplicht. 

Een rechtsorde omvat inderdaad 
normen en toezichtprocedures, 
doch daarnaast ook een sterke 
arm bij schendingen van de basis
normen. Die staat zelden ter be
schikking. Wei verminken we de 
psychische gezondheid van VN

soldaten die met de han den op de 

meen perspectief, is mij onver
schillig. De grondwetgever doet 
er daarom goed aan de bepaling 
dat de regering de internationale 
rechtsorde bevordert, te handha
ven. Het scheppen van sociaal
democratische verhoudingen, 
niet aileen in Nederland, maar 
ook elders ter wereld, is zonder 
een intemationaalrechtelijk fun
dament niet mogelijk. 

CEES FLINTERMAN 

Hooaleraar in het recht, in het bij

zonder het stoats- en internationaal 

recht aan de Universiteit van 

Limbura 

rug moeten toekijken bij het mas
saal uitroeien in Rwanda van 
vrouwen en kinderen. Indien de 
politie bij ons zich net zo opstelde 
zou iedereen uitroepen dat er 
blijkbaar geen recht meer is. 

Hetzelfde geldt voor de 'veel
heid van rniddelen' die de inter
nationale gemeenschap hanteert 
in Bosnie. Wie zal zeggen of 
voormalig Joegoslavie er niet 
beter had voorgestaan als de bui
tenwereld zich er nooit mee was 
gaan bemoeien? In elk geval heeft 
het weinig met recht uitstaande 
wanneer erkende oorlogsboeven 
jarenlang de gelegenheid krijgen 
aan de onderhandelingstafel de 
internationale gemeenschap het 
mes op de keel te zetten . 
Dient een internationale rechts
orde' het belang van een kleine 
mogendheid als Nederland? Ze
ker. Dit geldt tot en met de I L o, 
die onze werknemers moet he!-
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pen beschermen tegen asociale 
concurrentie. Maar de baat houdt 
op als die rechtsorde ook door 
anderen als vrijblijvend wordt 
gezien. De meeste Nederlandse 
politici roepen haar slechts inci
denteel in, dus bij wijze van ver
pakking voor opportunisme. Dit 
is wel iets heel anders dan het 
opportuniteitsbeginsel in onze 
strafvordering, dat toestaat van 
gerechtelijk optreden af te zien in 
het algemeen belang. Intersta
telijk wil immers elk land tegen
over de meest inhumane vergrij
pen de handen vrijhouden uit 
hoofde van nationaal eigenbe
lang. Dit nu is per definitie een 
buitenrechtelijk criterium. 

Daarom noemde ik het schijn
heilig het streven naar zo'n 
rechtsorde in de constitutie te 

handhaven, Waarom trouwens 
zou het erin moeten? Flinterman 
zal hebben te kiezen. Ofwel hij 
acht een internationale rechtsor
de die deze naam verdient altijd in 
het N ederlands belang. Dan hoeft 
er niet nog eens extra naar te 
worden verwezen. Elders in de 
grondwet staat zelfs uitdrukkelijk 
dat de krijgsmacht enkel mag 
optreden in het staatsbelang. Of
wei hij plaatst de rechtsorde in 
een 'meer algemeen perspectief, 
los gedacht van het landsbelang. 
Dan heeft ook hij derhalve voor 
inschakeling van militairen een 
grondwetswijziging nodig. 

Hoe dan ook stel ik er prijs op het 
onderscheid tussen recht en wil
lekeur scherp en helder te hou
den. Bij de Veiligheidsraad, die 

als hoogste rechtsorgaan het 
Handvest vrijelijk mag interpre
teren, is het opportunisme, mede 
door het vetorecht, als het ware 
a! ingebakken. Wanneer Neder
land dan ook nog eens gaat toet
sen aan het eigenbelang, krijgen 
we een opportunisme in het 
kwadraat. 

Mochten intussen tribunaals met 
(verstek)vonnissen tegen men
senverdelgers alsnog afschrik
kend gaan werken, dan zal ik 
maar al te graag ongelijk beken
nen. Mits natuurlijk die recht
spraak zich voltrekt zonder aan
zien des persoons . 

SAM ROZEMOND 
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