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Hoofdstuk 1     Inleiding 

§ 1. Een voorbeeld: Afghanistan, 2001 e.v. 

De aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York en het 

Pentagon in Washington vormden de aanleiding voor ‘Operation Enduring 

Freedom’ (OEF) in het kader van de wereldwijde strijd van de Verenigde Staten 

(VS) tegen het terrorisme.1 In dat verband startten op 7 oktober 2001 de eerste 

grootscheepse, militaire acties tegen Al-Qaeda en het Taliban-regime in 

Afghanistan. Een internationale coalitie van staten onder leiding van de VS wist 

met steun van lokale strijdgroepen die zich hadden verenigd in de Noordelijke 

Alliantie, binnen korte tijd de controle over grote delen van het land te verkrijgen. 

 

Met het tekenen van het Bonn-Agreement op 5 december 20012 werd een ‘Interim 

Authority’ voor Afghanistan opgericht, waarmee formeel een einde kwam aan het 

bewind van de Taliban. In Bijlage I bij het Bonn-Agreement werd de Veiligheidsraad 

van de Verenigde Naties (VN) gevraagd de oprichting van een internationale 

troepenmacht in overweging te nemen. De VN-Veiligheidsraad gaf gehoor aan dit 

verzoek en verleende machtiging voor de oprichting van de ‘International Security 

Assistance Force’ (ISAF) voor Afghanistan.3 

 

OEF en ISAF worden gelijktijdig uitgevoerd en vinden voor een belangrijk deel 

plaats binnen hetzelfde geografische gebied. De grondslag voor de twee operaties 

verschilt echter, net als de taken van de operaties. Bovendien is de juridische 

status van de troepen die deelnemen aan OEF en ISAF en die tijdelijk op het 

grondgebied van een andere staat verblijven, op verschillende wijze geregeld.  

 

Nadat de Interim Authority in functie was gekomen en formeel het gezag over 

Afghanistan had overgenomen, sloten de VS met de nieuwe Afghaanse regering 

een internationale overeenkomst over de status van de Amerikaanse 

strijdkrachten.4 Enkele staten volgden dit voorbeeld, waaronder Canada en het 

Verenigd Koninkrijk.5 Andere staten die op enig moment troepen hadden 

gestationeerd in Afghanistan ter ondersteuning van OEF, zoals Nederland, zagen 

hiervan af. Gezien de omstandigheden waaronder de troepen moesten opereren, 

vertrouwden zij er mogelijk op dat hun status onder het humanitair oorlogsrecht 

afdoende vastlag. 

                                                           
1 Vanaf 2009 gebruiken Amerikaanse instanties in plaats van de term ‘war om terror’ de meer 
neutrale term ‘overseas contingency operations’; Wilson & Kamen 2009. 

2 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent 
Government Institutions; Bonn, 5 December 2001 
(<avalon.law.yale.edu/sept11/afghan_002.asp>). 

3 UN Doc S/RES/1386 (2001) van 20 december 2001, oprichting ISAF. 
4 Agreement regarding the status of United States military and civilian personnel of the U.S. Department of 

Defense present in Afghanistan in connection with cooperative efforts in response to terrorism, humanitarian and 
civic assistance, military training and exercises, and other activities; 26 september en 12 december 2002 
en 28 mei 2003, in werking: 28 mei 2003 (6192 KAV i). 

5 De inhoud van deze afspraken is niet openbaar gemaakt. 
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De status van het ISAF-personeel is opgenomen in de Military Technical Agreement 

(MTA) die de militaire commandant van ISAF en de Interim Authority op 4 

januari 2002 hadden gesloten.6 In bijlage A van de MTA, Arrangements regarding the 

status of the International Security Assistance Force, kwamen beide partijen overeen dat 

ISAF-personeel onderworpen bleef aan de exclusieve strafrechtsmacht (zie par. 

5.5. voor een uitleg van dit begrip) van de eigen zendstaat.7 

 

Bovendien ondersteunen verschillende staten in onder meer Centraal-Azië direct 

of indirect beide operaties door het verlenen van stationerings-, overvlieg- en 

landingsrechten. Met hen zijn eveneens afspraken gemaakt over de status van de 

militaire eenheden.8 Veel van deze overeenkomsten zijn overigens om redenen 

van staatsveiligheid geheim en om die reden niet gepubliceerd. 

 

§ 2. Het belang van staten bij de regeling van de strafrechtsmacht 

 

§ 2.1. Status bij buitenlandse militaire operaties 

De militaire operaties in en rond Afghanistan en de daaruit voortgekomen 

overeenkomsten zijn een indicatie voor het belang dat staten en internationale 

organisaties hechten aan de juridische positie, ofwel de status van militaire 

eenheden en personeel in het territoir van bevriende staten.9 Voor zowel de staat 

waaruit de troepen afkomstig zijn (de zendstaat) als de staat waar de buitenlandse 

troepen verblijven (de staat van verblijf)10 is de status van de troepen (in het 

Engels aangeduid als ‘status of forces’) bij de extraterritoriale uitvoering van door 

de zendstaat aan de krijgsmacht opgedragen taken een voortdurend 

aandachtspunt. De zendstaten werken veelal samen in multinationale eenheden 

onder auspiciën van een internationale organisatie, zoals de VN of NAVO, of in 

                                                           
6 Military Technical Agreement between the International Security Assistance Force (ISAF) and the Interim 
Administration of Afghanistan; 4 January 2002 (<www.operations.mod.uk/isafmta.pdf>). 

7 Toen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) in augustus 2003 de leiding van de 
missie overnam, sloot zij een aanvullende overeenkomst met Afghanistan over status van de 
NAVO-troepen: Exchange of letters between NATO and Afghanistan regarding the status of NATO and 
its personnel when present on the territory of Afghanistan in the execution of ISAF; 5 september 2004 en 
22 november 2004 (deze geheime overeenkomst is niet gepubliceerd). 

8 Een voorbeeld was de stationering in Qatar van een Nederlands militair transporttoestel en 
personeel, waarvoor Nederland en Qatar een speciale statusovereenkomst sloten: Overeenkomst 
inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Staat Qatar; Dawhah, 11 maart 2002 (Trb. 2002, 98). 

9 De Nederlandse regering heeft het belang van goede statusregelingen herhaaldelijk 
onderstreept. Zo vormen statusregelingen een van de hoofdpunten in de notitie over juridische 
aspecten van uitzendingen: Brief van de minister van Defensie. Notitie inzake juridische 
aspecten bij uitzending van militairen, 28 april 2004, Kamerstukken I 2003/04, 29 200 X, C, p. 3-
4 en Brief van de minister van Defensie. Vervolgnotitie juridische aspecten van 
vredesoperaties, 25 november 2005, Kamerstukken I 2005/06, 30 300 X, A, p. 5. 

10 In de internationale literatuur en praktijk worden in plaats van ‘staat van verblijf’ verschillende 
andere termen gehanteerd, zoals ontvangststaat, gastheerstaat of ontvangende (lid)staat. 
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coalitieverband.11 Meestal opereren zij in één staat en maken gebruik van 

faciliteiten in andere staten om de operaties mogelijk te maken. Deze derde staten 

faciliteren dan bijvoorbeeld de logistieke of operationele ondersteuning en vallen 

voor dit onderzoek onder de term staten van verblijf.  

 

§ 2.2. Status bij internationale militaire samenwerking 

De aandacht voor de status van troepen is niet beperkt tot de eenheden die 

deelnemen aan gewapende conflicten of crisisbeheersingsoperaties. Ook onder 

vredesomstandigheden in het kader van internationale militaire samenwerking, is 

die status een vast onderdeel van het algemeen juridisch kader bij de 

voorbereiding van het extraterritoriale verblijf van troepen. 

 

De regeling van de status van de strijdkrachten bij de extraterritoriale uitvoering 

van hun taken is van toenemend belang in een tijd waarin wereldwijde contacten 

toenemen en internationale relaties intensiever en complexer zijn geworden. 

Hierdoor heeft ook op het militaire vlak de internationale militaire samenwerking 

een grote vlucht genomen en zijn staten verplichtingen aangegaan op grond van 

onder meer defensie- en veiligheidsverdragen en samenwerkingsovereenkomsten. 

Op basis van de hieruit voortvloeiende stationeringsrechten verblijven grote 

aantallen militairen voor langere duur en soms vergezeld van hun gezin op het 

grondgebied van een andere staat.  

 

§ 2.3. Strafrechtsmacht centraal 

De aandacht voor de status van de uitgezonden troepen komt voort uit de 

bijzondere positie van de strijdkrachten. De krijgsmacht is onderdeel van een 

soevereine staat, waarvan een naar het buitenland uitgezonden eenheid deel blijft 

uitmaken. De militairen verblijven daardoor niet op persoonlijke titel in het 

buitenland, maar zijn daar in de hoedanigheid van militair en treden op in 

opdracht en onder het politieke gezag van de zendstaat. Vaak gaan ze gekleed in 

hun nationale uniform en kunnen zij bewapend zijn. Dat maakt hun positie 

afwijkend van personen die voor een private onderneming of op eigen 

gelegenheid naar het buitenland reizen. Militairen maken gezien hun specifieke 

positie aanspraak op immuniteit (zie voor een korte uitleg van dit begrip par. 5.5.) 

in de staat van verblijf. Bovendien willen zendstaten hun rechtsmacht over deze 

militairen tijdens het buitenlandse verblijf kunnen uitoefenen. Staten hechten aan 

duidelijkheid over deze status van hun troepen en streven een eenduidige 

statusregeling na. 

 

In een dergelijke regeling staat de uitoefening van de strafrechtelijke rechtsmacht 

over de in het buitenland verblijvende troepen centraal.12 Kort gezegd formuleert 

                                                           
11 Coalitie duidt op een gelegenheidsverband van twee of meer staten met het oog op 
gemeenschappelijk militair optreden, vaak aangeduid als een ‘coalition of the willing’; vgl. 
Cathcart 2010b, p. 236. 

12 Bovendien is bij de onderhandelingen over de statusverdragen de strafrechtelijke rechtsmacht 
een controversieel onderdeel dat vaak tot discussies leidt en de meeste aandacht opeist, zie 
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de statusregeling het antwoord op de vraag welke staat bevoegd is een 

strafrechtelijk vergrijp te vervolgen dat een militair van de zendstaat heeft begaan 

in de staat van verblijf. In het verleden heeft de Nederlandse regering aangegeven 

dat ons land te allen tijde die strafrechtelijke rechtsmacht over het uitgezonden 

personeel wil behouden.13 In de loop van de jaren is duidelijk geworden dat in de 

praktijk niet altijd aan deze eis kan worden vastgehouden,14 aangezien in specifieke 

gevallen staten van verblijf tot op zekere hoogte strafrechtelijke bevoegdheden 

willen kunnen blijven uitoefenen. Hieraan liggen naast juridische overwegingen 

andere factoren ten grondslag, waaronder de context waarbinnen de troepen in 

het buitenland verblijven, de belangen van de betrokken staten en hun onderlinge 

verhoudingen. Hoewel de strafrechtelijke rechtsmacht het kenmerkende 

onderdeel van een statusregeling is, maken veel andere onderwerpen deel uit van 

hedendaagse statusregelingen. Welke onderwerpen dat zijn en in hoeverre ze 

worden uitgewerkt, verschilt per situatie. 

 

§ 3. Doel- en probleemstelling 

In dit onderzoek staat de strafrechtsmacht over in het buitenland verblijvende 

militairen centraal. Dit onderwerp is in de loop van de tijd regelmatig voorwerp 

van onderzoek geweest. In de militair-operationeelrechtelijke literatuur hebben 

onderzoekers veelal de nadruk gelegd op bijzondere aspecten van 

statusregelingen, zoals de claimsprocedures, of zich beperkt tot een beschrijving 

en uitleg van specifieke regelingen, zoals het NAVO-statusverdrag.15 De plaats van 

de statusregelingen in het bredere verband van het internationaal publiekrecht 

(hierna verder kortheidshalve aangeduid als het internationaal recht)16 blijft in deze 

literatuur vaak onderbelicht. Datzelfde geldt voor de relatie tussen 

statusregelingen en de effecten van die regelingen op de militaire praktijk.  

 

                                                                                                                                                         

bijvoorbeeld Rouse & Baldwin 1957, Snee 1961, p. 3; p. 29, Conderman 2009, par. 15 en 
Liivoja 2011, p. 132. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de 
uitoefening van de strafrechtsmacht, kan dat er bovendien toe leiden dat de buitenlandse inzet 
van de troepen geen doorgang kan vinden; Munoz-Mosquera 2011, p. 2-3. 

13 Kamerstukken II 2002/03, 27 925, nr. 98. Gezien de context van de brief moet zijn bedoeld de 
exclusieve strafrechtsmacht. 

14 Illustratief is de eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan Operatie ‘Enduring Freedom’ 
(Kamerstukken II 2003/04, 27 925, nr. 135). Hierin wordt gemeld dat vooral de staten in de 
Golfregio bij de onderhandeling over de status van de Nederlandse troepen, strikt vasthielden 
aan hun soevereiniteit en dat Nederland niet altijd de volledige rechtsmacht over het eigen 
personeel kon behouden, p. 33.  

15 Verdrag tussen de Staten bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten; 
Londen, 19 juni 1951 (Trb. 1951, 114; Nederlandse vertaling Trb. 1953, 10); zie Hoofdstuk 5, 
par. 2.2. 

16 Hoewel internationaal recht strikt gezien zowel het internationaal publiekrecht als het 
internationaal privaatrecht omvat, gebruikt dit onderzoek in aansluiting op het algemeen 
spraakgebruik deze term voor zowel het internationaal publiekrecht als het internationaal recht 
in het algemeen. 



  
 

 5  

Omgekeerd bestaat vanuit het internationaal recht minder belangstelling voor de 

strafrechtsmacht over militairen in het buitenland.17 Op dit punt volstaat de 

literatuur wel eens met een korte, algemene verwijzing naar de huidige praktijk om 

de status bij overeenkomst te regelen. Binnen specifieke onderdelen van het 

internationaal recht, zoals het internationaal strafrecht,18 komt de positie van in 

het buitenland verblijvende troepen soms uitgebreider aan de orde. Doorgaans 

blijft echter de strafrechtsmacht over militairen op de achtergrond.19  

 

Deze benaderingen doen onvoldoende recht aan het belang van de uitoefening 

van strafrechtsmacht over strijdkrachten bij de extraterritoriale uitoefening van 

hun taken. Doordat verbanden tussen de juridische overwegingen en andere 

relevante factoren niet altijd duidelijk zijn gelegd, ontstaat een fragmentarisch 

beeld en ontbreekt het aan een uitgewerkte theorie die de huidige praktijk kan 

verklaren en richtinggevend kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen.  

 

Dit onderzoek beoogt primair het internationaalrechtelijk en militair-

operationeelrechtelijk perspectief bij elkaar te brengen en binnen dit gezamenlijk 

kader een bijdrage te leveren aan de theorie die ten grondslag ligt aan de 

strafrechtsmacht over de strijdkrachten bij de extraterritoriale uitoefening van hun 

taken. Het secundaire doel van het onderzoek is op basis van de theorie een 

voorstel te doen voor een in de praktijk werkbare toepassingsmethode. 

 

Centraal in dit onderzoek staat de vraag naar de theorie die ten grondslag ligt aan 

de hedendaagse statusregelingen gezien vanuit het perspectief van het 

internationaal recht en het militair operationele recht. De beantwoording hiervan 

geschiedt aan de hand van drie deelvragen. De eerste deelvraag heeft betrekking 

op de historische ontwikkeling van de strafrechtsmacht over de militairen van de 

zendstaat in de staat van verblijf. De afgelopen twee eeuwen keerde steeds de 

vraag terug of en in hoeverre de zendstaten of de staten van verblijf bevoegd 

waren om hun strafrechtsmacht over bezoekende troepen uit te oefenen. Bij de 

beantwoording van deze vraag werden in de loop van de tijd de accenten onder 

invloed van diverse factoren en binnen een specifieke context steeds anders 

gelegd. De eerste deelvraag luidt: hoe heeft de strafrechtsmacht over in het 

buitenland verblijvende militairen zich ontwikkeld en kan die ontwikkeling vanuit 

de specifieke context van het verblijf worden verklaard? 

                                                           
17 Het CAVV-advies inzake de immuniteit van buitenlandse ambtsdragers bijvoorbeeld gaat in 
het geheel voorbij aan de positie van militairen; Commissie van Advies inzake 
Volkenrechtelijke Vraagstukken 2011. 

18 Zie bijvoorbeeld Van Sliedregt, Sjöcrona & Orie 2008, par. 2.12.4, 6.1.4 en 7.1.5. 
19 Het standaardwerk van Brownlie, Principles of Public International Law, besteedt in een korte 
paragraaf aandacht aan de status van troepen, Brownlie (2008), p. 372-375. Hazel Fox benoemt 
bijvoorbeeld de bijzondere positie van bezoekende buitenlandse troepen en benadrukt hun 
immuniteiten die zijn toegekend in overeenstemming met het gewoonterecht, voor zover niet 
bij overeenkomst aangepast, Fox 2008, p. 717-724. Vaak blijft de positie van de strijdkrachten 
ook buiten beschouwing; vgl. Horbach, Lefeber & Ribbelink 2007. 
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De status van militairen en met name de uitoefening van strafrechtsmacht over 

hen in het buitenland, is nauw verbonden met de positie van de soevereine staat 

en de daarmee samenhangende internationaalrechtelijke leerstukken, zoals 

staatsimmuniteit, de uitoefening van rechtsmacht en de status van internationale 

organisaties. De ontwikkeling van statusregelingen heeft plaatsgevonden tegen de 

achtergrond van en binnen de ontwikkelingen van deze leerstukken. De tweede 

deelvraag luidt: welke plaats neemt de strafrechtsmacht over militairen bij het 

extraterritoriale verblijf in binnen het internationaal recht en hoe heeft die 

rechtsmacht zich ontwikkeld binnen het internationaal recht? 

 

Militair operationeel recht is een onderdeel van het militaire recht dat zich richt op 

militaire operaties, waarin de operationeel juridische aspecten als een 

samenhangend geheel binnen de specifieke operationele context worden 

toegepast. Vanuit het militair-operationeelrechtelijke perspectief is de 

strafrechtsmacht over militairen van de zendstaat in de staat van verblijf nauw 

verbonden met de andere onderdelen van een statusregeling. Samen zijn deze 

elementen van invloed op de uitvoering van de missie en kunnen ze bijdragen aan 

het slagen van een operatie. De derde deelvraag luidt: welke plaats neemt de 

strafrechtsmacht over militairen bij het extraterritoriale verblijf in binnen het 

militair operationeel recht en hoe heeft die rechtsmacht zich ontwikkeld onder 

invloed van operationeelrechtelijke ontwikkelingen? 

 

In de kern zijn statusregelingen juridische documenten die een 

rechtswetenschappelijk onderzoek rechtvaardigen. De keuzes die staten de 

afgelopen eeuwen hebben gemaakt, zijn niet altijd ingegeven door zuiver 

juridische overwegingen. In de praktijk hebben operationele, politieke en 

beleidsmatige argumenten en de context waarbinnen de militaire activiteiten 

plaatsvinden mede een rol gespeeld. Hieraan zal dit onderzoek aandacht besteden, 

zonder dat deze benadering afbreuk wil doen aan het juridische karakter van het 

onderzoek. Het onderzoek is, met andere woorden, primair juridisch van aard, 

waarbij het niet de opzet is een gecombineerd juridisch en politiek-

wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.  

 

§ 4. Deelgebieden 

De onderzoeksvragen worden in dit onderzoek in de volgende drie delen 

beantwoord: Deel I. Historische analyse, Deel II. Internationaalrechtelijk 

perspectief en Deel III. Militair-operationeelrechtelijk perspectief. De navolgende 

paragrafen blikken kort op de delen vooruit. 

 

§ 4.1. Historische analyse 

Het voorbeeld van de praktijk in Afghanistan laat zien dat staten de status van in 

het buitenland verblijvende troepen verschillend benaderen. Aandacht voor de 

status van troepen heeft een lange voorgeschiedenis. Toen in 1812 het 
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Amerikaanse hooggerechtshof zich in deze materie verdiepte,20 kwam het Hof tot 

de conclusie dat als een staat had ingestemd met de doortocht van buitenlandse 

troepen, die staat impliciet afstand had gedaan van zijn rechtsmacht over die 

troepen. 

 

In de daarop volgende periode kwam langzamerhand op bescheiden schaal 

jurisprudentie beschikbaar en besteedden volkenrechtgeleerden meer aandacht 

aan het onderwerp. Vanaf het begin van de 20ste eeuw werd de status van troepen 

bovendien onderdeel van specifieke verdragen.21 Tussen de beide wereldoorlogen 

in nam voor de eerste keer een internationale organisatie, de Volkenbond, een 

besluit over de status van de troepen die deel uitmaakten van een door die 

organisatie opgerichte internationale troepenmacht.22 Ontwikkelingen kwamen 

rond de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling terecht, waarna de 

inhoud en vorm van de statusregelingen in de naoorlogse periode veranderden. 

 

Op het eerste gezicht is de afgelopen twee eeuwen in de ontwikkeling van 

statusregelingen geen duidelijke lijn waar te nemen. Veel bestaand onderzoek richt 

zich op de periode als geheel of licht bepaalde elementen uit de ontwikkeling om 

een betoog te kunnen onderbouwen. Hierdoor blijven bepaalde facetten rond de 

status van troepen, zoals de belangen van de betrokken staten, onderbelicht. 

Analyse van de strafrechtsmacht over in het buitenland verblijvende militairen 

binnen een specifieke context, zoals in dit onderzoek plaatsvindt, biedt inzicht in 

de achtergronden van de ontwikkeling van statusregelingen en helpt de 

hedendaagse praktijk te verklaren. Hierbij kunnen al internationaalrechtelijke en 

militair-operationeelrechtelijke aspecten worden aangestipt die in de volgende 

twee delen uitwerking krijgen. 

 

§ 4.2. Internationaalrechtelijk perspectief  

De literatuur en jurisprudentie verwijzen regelmatig naar bestaande praktijken en 

internationale gewoonten, waaruit kan worden afgeleid dat het recht ten aanzien 

van in het buitenland verblijvende strijdkrachten een specifiek onderdeel van het 

internationaal recht vormt: ‘the law of visiting forces’.23 Dat beeld impliceert niet 

dat de status van militairen op zichzelf staat. Het onderwerp kan niet los worden 

gezien van belangrijke delen van het internationaal recht, zoals de bevoegdheden 

en immuniteiten van de staat. Met de Vrede van Westfalen in 1648 werd het 

beginsel van de soevereiniteit van staten de formele grondslag voor de politieke 

                                                           
20 U.S. Supreme Court 24 februari 1812, The Schooner Exchange v. McFaddon 11 U.S. 116 (1812), 
<supreme.justia.com/us/11/116/case.html>. 

21 De eerste verdragen werden gesloten aan het begin van de Eerste Wereldoorlog; zie 
bijvoorbeeld de Agreement between Belgium and France relative for the better prosecution of acts prejudicial 
to the armed forces; Brussel, 14 augustus 1914 (The Consolidated Treaty Series, edited and annotated 
by Clive Parry, Vol. 220, 1914-1915, p. 274). 

22 Resolutie van de Raad van 11 december 1934, League of Nations Official Journal, December 1934, 
p. 1762-1763. 

23 Fleck 2003, p. 12. 
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ordening van staten. Voor de handhaving van de soevereiniteit beschikten staten 

over strijdkrachten die zo nodig met gewapend geweld hun belangen konden 

dienen. Het bestaan en optreden van de krijgsmacht raakten vanaf de 19de eeuw 

onlosmakelijk verbonden met de staat zelf.24 Vanuit deze verbondenheid gezien, is 

het verklaarbaar dat een staat zijn rechtsmacht over zijn militairen wil kunnen 

uitoefenen.  

 

De mogelijkheid strafrechtsmacht uit te oefenen over in het buitenland 

verblijvende militairen impliceert de immuniteit van militairen voor de uitoefening 

van de strafrechtsmacht door de lokale rechtbanken. Deze immuniteit kan zijn 

gebaseerd op het gewoonterecht en internationale verdragen en hangt samen met 

de soevereine positie van een staat. Onderzoek naar de status van militairen in het 

buitenland vereist daarom inzicht in de internationaalrechtelijke positie van een 

staat en zijn organen in zijn verhoudingen met andere staten. 

 

In die verhoudingen is een soevereine staat gelijkwaardig aan en onafhankelijk van 

andere staten en heeft hij de exclusieve bevoegdheid om binnen zijn eigen territoir 

de functies van een staat uit te oefenen:25 het opstellen en handhaven van regels 

en hierover recht te spreken. Van dit principe is ook de status van militairen in het 

buitenland afgeleid. Vanuit internationaalrechtelijk perspectief hadden 

oorlogsschepen en haar bemanningen zelfs een speciale positie en zijn hiervoor 

bijzondere praktijken en regels ontstaan die deels zijn vastgelegd in algemene 

regelingen en verdragen. 

 

In de ontwikkeling van het internationaal recht neemt de soevereine staat een 

centrale plaats in. Aanvankelijk reguleerde het recht het naast elkaar bestaan van 

staten en bakende het de onderlinge bevoegdheden af. Staten werkten vervolgens 

samen om grensoverschrijdende problemen gezamenlijk te kunnen aanpakken en 

brachten delen van hun publiek gezag onder in gezamenlijk opgerichte instituties, 

die als internationale organisaties een eigen plaats verwierven in het internationaal 

recht. Belangrijke internationale organisaties en bij uitstek de VN spelen een eigen, 

unieke rol bij de ontwikkelingen rond de status van troepen. 

 

§ 4.3. Militair-operationeelrechtelijk perspectief 

Statusregelingen vormen een van de hoofdonderwerpen van het militair 

operationeel recht dat op zijn beurt onderdeel is van het militair recht. Deze 

laatste is een hybride rechtsdiscipline die zich moeilijk laat definiëren en wel eens 

is omschreven als: “alle onderdelen van het recht die betrekking hebben op de militair en het 

militair bedrijf”.26 Waar militair recht zich breed richt op de relatie tussen militair en 

                                                           
24 Ducheine 2008, p. 12.  
25 PHA 4 april 1928, The island of Palmas case (or Miangas), United States v. The Netherlands, 
Award of the tribunal <www.pca-cpa.org>, p. 8. 

26 Gill 2006, p. 184. 
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recht, oriënteert het militair operationeel recht zich uiteindelijk op de inzet van de 

strijdkrachten en kan worden omschreven als: 

 
the various bodies of national and international law which are applicable to and 
regulate the planning and conduct of military operations.27  

 

Militair operationeel recht is ontstaan binnen de Amerikaanse strijdkrachten in de 

nasleep van de Vietnam oorlog. In reactie op misdrijven die militairen in dit 

conflict begingen, verbeterden de strijdkrachten het onderwijs en training in de 

regels van het oorlogsrecht.28 Tegelijkertijd voerden zij een juridische toetsing van 

de operatieplannen in. Hierdoor werd het recht geïntegreerd in de voorbereiding 

en uitvoering van operaties. Deze vervlochtenheid kwam tot uitdrukking in het 

‘Operational Law’, wat in Nederland is verwoord als het militair operationeel 

recht. 

 

Vanuit het militair-operationeelrechtelijk perspectief moeten statusregelingen 

worden gezien in het groter verband van de ‘law of visiting forces’. Hierbinnen 

staan statusregelingen niet op zichzelf, maar bouwen zij voort op de 

rechtsgrondslagen waarop het buitenlandse verblijf van de troepen stoelt. Uit die 

grondslagen blijkt het operationele doel van het buitenlandse verblijf, wat mede 

bepalend is voor de status van de troepen; in het bijzonder de uitoefening van de 

strafrechtsmacht over de troepen. 

 

Naast de regeling van de strafrechtsmacht bestrijken de hedendaagse 

statusregelingen een breed scala aan onderwerpen, zoals civielrechtelijke 

immuniteiten, afspraken over toegangsprocedures tot het land, bewegingsvrijheid 

in de staat van verblijf (‘freedom of movement’) en gebruik van geweld. De 

inhoud van de statusregeling is van invloed op de mogelijkheden voor een 

commandant om zijn missie uit te voeren. Zo leidt het verblijf van grote groepen 

personeel en zwaar materieel in het buitenland in de praktijk tot schade, 

bijvoorbeeld door verkeersongevallen. Een statusregeling die een eerlijke en snelle 

afhandeling van die zaken mogelijk maakt, vergroot de acceptatie door de 

bevolking van de bezoekende eenheden.29 Verder draagt het tijdens 

crisisbeheersingsoperaties die tegenwoordig deels ook zijn gericht op het herstel 

van de ‘rule of law’ na afloop van een gewapend conflict, bij aan het herstel van 

het vertrouwen in de rechtsorde.30 Een statusregeling die is afgestemd op de 

betreffende missie, draagt bij aan de succesvolle uitvoering ervan (‘mission 

accomplishment’).  

 

§ 5. Afbakening en begrippen 

                                                           
27 Gill & Fleck 2010, p. 3. 
28 Gill & Fleck 2010, p. 26 e.v. 
29 Zie bijvoorbeeld Borch 2001, p. 25 en 73. 
30 EHRM 31 mei 2007, Behrami v France and Saramati v France and others, 
(ontvankelijkheidsbeslissing), Application no. 71412/01, par. 48. 
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Vanaf het begin van de 19de eeuw kan een krijgsmacht worden gezien als een 

instrument en orgaan van de staat.31 Tevens is vanaf die tijd de positie van de 

krijgsmacht bij de extraterritoriale uitvoering van de soevereine taken een expliciet 

punt van aandacht geworden in rechtspraak en literatuur. Het onderzoek neemt 

daarom het begin van de 19de eeuw als startpunt voor de historische analyse. 

 

§ 5.1. Instemming staat van verblijf 

Dit onderzoek richt zich specifiek op de situatie dat een staat zijn troepen met 

instemming van de staat van verblijf op diens grondgebied inzet. De gevallen 

waarin die instemming niet wordt verleend, blijven in dit onderzoek buiten 

beschouwing.  

 

Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij een gewapend conflict, in het 

bijzonder bij een vijandelijke, militaire bezetting32 van een staat of delen ervan. De 

status van de troepen vindt dan zijn rechtsbasis in het humanitair oorlogsrecht. 

Op grond hiervan kunnen de lokale gerechten van de bezette staat geen 

strafrechtsmacht uitoefenen over de vijandelijke bezettingsmacht.33 De bezetters 

blijven onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de eigen staten; in 

voorkomend geval de militaire tribunalen die de bezettingsmacht kan instellen op 

grond van artikel 66 van de Vierde Conventie van Genève.34 De Bijzondere Raad van 

Cassatie overwoog bijvoorbeeld in 1947 ten aanzien van de vraag naar de 

rechtsmacht van de Nederlandse rechter over een vijandelijke, bezettende macht: 

 
dat een leger, dat vreemd grondgebied bezet houdt, zijn eigen strafrecht, 

krijgsraden en strafprocedure daarheen meebrengt; 35 

 

Daarmee is onverenigbaar dat de staat van verblijf zijn strafrechtsmacht over die 

troepen zou kunnen uitoefenen.36 Tijdens een gewapend conflict ontbreekt 

                                                           
31 Deze ontwikkeling verschilt van staat tot staat; sommige militaire eenheden konden al voor de 
19de eeuw als staatsorgaan worden beschouwd. 

32 Bij een bezetting bevinden zich delen van het grondgebied van een staat feitelijk onder gezag 
van het vijandelijke leger (art. 42 Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land, 
behorende bij het Verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land; Den Haag, 18 oktober 
1907 (Trb. 1981, 99); zie ook IGH 19 december 2005, Case concerning Armed Activities on the 
Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 
2005, p. 168, par. 173 – 178), ook als de bezetting geen gewapende weerstand heeft 
ondervonden (gemeenschappelijk artikel 2 bij de verdragen van Genève van 1949) en voor 
zover geen geldige overeenkomst is gesloten met de bezette staat; A. Roberts 2009, par. 4. 

33 Verdragen als het Verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land en de Conventies van 
Gèneve laten zich hier niet specifiek over uit. Deze situatie is echter in overeenstemming met de 
feitelijke (machts)verhoudingen; Schneider 1964, p. 1. In het algemeen zie: JAGS Text No. 11 
1944, p. 238, Von Glahn 1957, p. 340 en Dinstein 2009, p. 136. Robin geeft aan dat dit 
voortvloeit uit art. 43 Landoorlogreglement 1907; Robin 1913, p. 141.  

34 Pictet 1958, p. 340. 
35 BRvC 17 februari 1947, Ahlbrecht, NJ 1947, 87. In de zaak In re Verhulsdonck overwoog de 
Belgische rechter dat het Belgische strafrecht niet van toepassing was op Duitse 
bezettingstroepen in de Tweede Wereldoorlog; Court of Cassation 12 februari 1951, In re 
Verhulsdonck, ILR 18, p. 532. 
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vanzelfsprekend de instemming van de geheel of gedeeltelijk bezette staat met de 

komst en het verblijf van de vijandelijke troepen. Ook in andere situaties kunnen 

militairen zonder de instemming van de staat van verblijf op zijn territoir zijn 

ingezet. Operaties onder Hoofdstuk VII van het Handvest van de VN37 vereisen in 

beginsel geen instemming van de betreffende staten, hoewel de VN zullen 

trachten die instemming te verkrijgen.38  

 

In het algemeen zal een staat van verblijf in vredestijd, buiten de context van een 

gewapend conflict, wel rechtsmacht uitoefenen in geval van andere, illegale 

militaire activiteiten uitgevoerd door buitenlandse functionarissen die zonder zijn 

instemming ter plaatse zijn.39 Een voorbeeld is de aanslag in 1985 op het schip de 

‘Rainbow Warrior’ van Greenpeace. Functionarissen van de Franse 

inlichtingendienst brachten de ‘Rainbow Warrior’ tot zinken, toen het lag 

afgemeerd in de Nieuw Zeelandse havenstad Auckland. De twee daarbij 

betrokken militairen, die zonder toestemming van de Nieuw-Zeelandse regering 

opereerden, werden aangehouden en door de lokale rechtbank voor dit feit 

veroordeeld.40 

 

§ 5.2. Militairen 

Staten beschikken ter bescherming van hun belangen over strijdkrachten41 die zo 

nodig met gewapend geweld kunnen optreden. De krijgsmacht bestaat uit het 

militaire personeel; burgerpersoneel behoort hier niet toe. Wie precies onder het 

begrip militaire personeel valt, is afhankelijk van de nationale regels op dit 

gebied.42 Het militaire personeel van de Nederlandse krijgsmacht bijvoorbeeld 

bestaat uit beroepsmilitairen, reservisten en dienstplichtigen.43 Het 

burgerpersoneel dat in dienst is bij het Nederlandse ministerie van Defensie, 
                                                                                                                                                         
36 Een uitzondering vormen krijgsgevangenen. Zij zijn onderworpen aan het recht van de staat 
die hen gevangen houdt (zie bijvoorbeeld art. 82 Verdrag (III) betreffende de behandeling van 
krijgsgevangenen; Genève, 12 augustus 1949 (Trb. 1951, 74)). Een verdere uitzondering betreft de 
berechting van oorlogsmisdrijven na afloop van het conflict; vgl. Liivoja 2011, p. 146. Bij dit 
laatste punt speelt mee dat de staat waaruit de functionaris afkomstig is, de immuniteit van de 
betreffende persoon nooit heeft ingeroepen; vgl. UN Doc A/CN.4/631 (2010), ILC Second 
report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, 10 juni 2010, par. 69. 

37 Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945 (S. 1945, F 253). 
38 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and guidelines, New-York: United Nations, 18 
januari 2008, p. 31. Wanneer instemming ontbreekt, zal meestal sprake zijn van een 
‘enforcement operation’ uitgevoerd door een coalitie van staten; idem, vn. 20. Hierop zijn de 
regels van het humanitair oorlogsrecht van toepassing. 

39 Vgl. UN Doc A/CN.4/631 (2010), ILC Second report on immunity of State officials from 
foreign criminal jurisdiction, 10 juni 2010, par. 85. 

40 Zie voor meer details de Ruling by the Secretary-General of the United Nations, 6 juli 1986, 
Case concerning the differences between New Zealand and France arising from the Rainbow Warrior affair, 
United Nations Reports of International Arbitral Awards, Vol. XIX, pp. 199-221. 

41 Strijdkrachten en krijgsmacht kunnen als synoniem worden opgevat; vgl. Ducheine 2008, p. 32.  
42 Vgl. bijvoorbeeld Liivoja 2011, p. 90-92. 
43 Vgl. art. 60 Wetboek van Militair Strafrecht (WMSr) en de toelichting hierop in Van den Bosch 
c.s., Deel I. Door het afschaffen van de opkomstplicht zijn tegenwoordig overigens geen 
dienstplichtigen meer in werkelijke dienst. 
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behoort niet tot de krijgsmacht,44 evenmin als de werknemers in dienst van een 

civiel bedrijf dat door een krijgsmacht wordt ingehuurd om verschillende soorten 

diensten te verrichten (‘contractor’). 

 

Een moderne krijgsmacht kan echter niet functioneren zonder steun van deze 

categorieën burgers. In veel gevallen zullen zij de krijgsmacht vergezellen bij een 

buitenlands verblijf, zodat statusregelingen in toenemende mate aandacht 

besteden aan hun juridische positie. Dit onderzoek concentreert zich op de positie 

van militairen. Het neemt niet weg dat de status van de verschillende categorieën 

burgers een relatie kan hebben met de status van militairen. Waar nodig zal 

expliciet op hun positie worden ingegaan. 

 

 § 5.3. Interne orde en discipline 

De krijgsmacht is een hiërarchische organisatie, waarin militairen in een duidelijke 

bevelsverhouding tot elkaar staan. Gezien de bijzondere omstandigheden 

waaronder militairen moeten kunnen optreden, benadrukken het militaire straf- en 

tuchtrecht en het rechtspositierecht die militaire bevelsverhoudingen. Deze regels 

verschaffen de commandant de bevoegdheid om bevelen te geven en 

dienstvoorschriften op te stellen, waaraan de militair verplicht is uitvoering te 

geven.45 De commandant kan op de goede uitvoering van de opdrachten en regels 

toezien en indien nodig het handelen tuchtrechtelijk toetsen of rechtspositionele 

maatregelen treffen.  

 

Het militaire straf- en tuchtrecht en het rechtspositierecht zijn zodoende een 

inherent onderdeel van een goed functionerende krijgmacht en dienen ook van 

toepassing te zijn gedurende het extraterritoriale verblijf van de troepen.46 Voor 

zover dit militaire recht alleen ziet op de interne orde en discipline van de 

krijgsmacht en niet tevens betrekking heeft op de openbare orde van de staat van 

verblijf, staat aan de toepassing daarvan in de staat van verblijf weinig in de weg. 

In het algemeen vormt dit geen punt van discussie en is de zendstaat met 

uitsluiting van de staat van verblijf bevoegd ten aanzien van de interne orde en 

discipline. Aangezien de rechtssystemen van staten verschillen, zal wel steeds per 

geval moeten worden bepaald of een bepaalde gedraging niet ook de openbare 

orde van een staat raakt. Tenzij anders is aangegeven, blijft behandeling van het 

interne tuchtrecht en het rechtspositierecht in dit onderzoek achterwege. 

 

§ 5.4. Crisisbeheersingsoperaties  

De terminologie ten aanzien van militaire operaties heeft geen juridische basis en 

is niet eenduidig. De VN vatten onder de term ‘peace operations’ een aantal 
                                                           
44 Ducheine 2008 p. 32; zie eveneens HR 15 juni 2010, NJ 2010, 356, LJN BK6142, pnt. 3.6. 
Conclusie onder verwijzing naar Kamerstukken II 1995/96, 20 februari 1996, 57, p. 4137. 

45 Ducheine 2010, p. 145-154. 
46 Onder meer in dit kader wordt wel verwezen naar ‘organic jurisdiction’, Sari 2008c, p. 77 e.v. 
en Liivoja 2011, p. 239, waarbij specifieke relaties tussen de staat en zijn organen alleen zijn 
onderworpen aan het nationale recht; Seyersted 2008, p. 84. 
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samenhangende en elkaar deels overlappende activiteiten samen, zoals 

conflictpreventie, peacemaking, peace enforcement, peacekeeping en post-conflict 

peacebuilding.47 Peacekeeping operaties zijn voor de VN een belangrijke activiteit 

die een heel verschillend karakter kunnen hebben, uiteenlopend van traditionele 

waarnemersmissie tot moderne ‘multi-dimensional peacekeeping operations’ met 

zowel een militair, politioneel als civiel element.48 

 

De NAVO maakt onderscheid tussen collectieve zelfverdedigingsoperaties op 

grond van artikel 5 van het NAVO-verdrag en operaties die niet op deze bepaling 

zijn gebaseerd (de ‘Non-Article 5 Crisis Response Operations’, NA5CRO). 

Nederland merkt deze laatste groep operaties aan als crisisbeheersingsoperaties.49 

Binnen deze term valt een brede groep militaire activiteiten, zoals 

vredeshandhavende activiteiten, humanitaire hulpverlening en evacuatie van non-

combattanten, zodat de term een vrij algemene strekking heeft. De EU 

onderneemt sinds 2003 militaire operaties en civiele missies in het kader van het 

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB).50 De organisatie 

hanteert de aanduiding crisisbeheersing als overkoepelende term voor de operaties 

die zij binnen dit kader uitvoert.51  

 

Dit onderzoek sluit bij deze terminologie aan en hanteert de term 

crisisbeheersingsoperatie als generieke aanduiding voor een militaire operatie die 

met instemming van de staat van verblijf plaatsvindt. Hoewel verdere kwalificatie 

van operaties binnen dit begrip van nut kan zijn, is het voor dit onderzoek dat is 

gericht op de status van deelnemende militairen, niet noodzakelijk. 
 

§ 5.5. Rechtsmacht en immuniteit 

Aangezien de begrippen rechtsmacht en immuniteit centraal staan in het gehele 

onderzoek, is het vooruitlopend op bespreking in Deel II, Hoofdstuk 6 en 

Hoofdstuk 7, nuttig kort stil te staan bij deze twee gerelateerde, maar tegelijk sterk 

verschillende begrippen.52 Rechtsmacht verwijst naar de wetgevende, 

                                                           
47 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and guidelines, New-York: United Nations, 18 
januari 2008, p. 18-19 en fig. 1. 

48 Idem, p. 22.  
49 Nederlandse Defensie Doctrine 2005, p. 72. 
50 Voor de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon werd het GVDB aangeduid als het 
Europees Veiligheids en Defensiebeleid; Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Lissabon, 13 
december 2007 (PbEU 2007, C 306; Trb. 2008, 11). 

51 Naert 2010, p. 204, vn. 1025.  
52 De begrippen rechtsmacht en immuniteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: “If there is 

no jurisdiction en principe, then the question of an immunity from a jurisdiction which would otherwise exist 
simply does not arise”; IGH 14 februari 2002, Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic 
of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, separate opinion of Judges 
Higgins, Kooijmans and Buergenthal par. 3. Immuniteit vormt daarmee de uitzondering op de 
rechtsmacht van een staat en kan alleen worden ingeroepen als die rechtsmacht bestaat (idem, 
par. 70). 
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rechtsprekende en handhavende macht van een soevereine staat.53 Rechtsmacht, 

en de uitoefening daarvan, is in principe territoriaal (zie figuur 1).  

 

Rechtsmacht

van een staat:

Wetgevend

Rechtsprekend

Handhavend

 
Figuur 1. Rechtsmacht staat 

 

Op grond van internationaalrechtelijk aanvaarde rechtsmachtbeginselen kan een 

staat zijn rechtsregels ook van toepassing verklaren op personen of activiteiten 

buiten het eigen territoir. Een staat kan zo zijn wetgevende bevoegdheid 

uitbreiden tot buiten de staatsgrenzen. Dat kan tot gevolg hebben dat een 

handeling naar het strafrecht van staat A een strafbaar feit oplevert in staat B. 

Staat A zal in voorkomend geval een verdachte van een dergelijk feit kunnen 

vervolgen als de verdachte zich in staat A bevindt of als de strafrechtspleging van 

staat A voorziet in rechtspraak ‘in absentia’.  

 

Staat A kan in zijn wetgeving bovendien vastleggen dat zijn gerechten ook 

bevoegd zijn om zitting te houden buiten het eigen territoir.54 Dat betekent echter 

niet dat de gerechten van staat A daadwerkelijk in staat B mogen opereren en dat 

daar bijvoorbeeld ook opsporingsonderzoek kan plaatsvinden. Extraterritoriale 

uitoefening van rechtsprekende en handhavende rechtsmacht vereist de 

instemming van de betrokken staten of een internationaalrechtelijke grondslag.55 

 

Wanneer een staatsburger uit staat A zich verplaatst naar staat B, dan valt hij in 

principe onder de wetgevende, rechtsprekende en handhavende rechtsmacht van 

staat B en niet langer onder de rechtsmacht van staat A. Als staat A bovendien 

                                                           
53 Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States, p. 230 e.v.  
54 In Nederland bijvoorbeeld kunnen de militaire kamers van de rechtbank en het gerechtshof in 
Arnhem op grond van art. 5, derde lid respectievelijk art. 9, eerste lid, laatste zin, Wet militaire 
strafrechtspraak (WMSv) zitting houden buiten de zetel van de rechtbank en het hof. Bovendien 
kunnen op grond van artikel 10, eerste lid, WMSv mobiele rechtbanken worden ingesteld voor 
berechting buiten het Koninkrijk. In het verleden heeft bijvoorbeeld, overigens gebaseerd op 
oudere wetgeving, de Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht, zitting gehouden in Haris 
(Libanon) in de tijd dat Nederland deelnam aan de ‘United Nations Interim Force in Lebanon’ 
UNIFIL; Siekman 1981, p. 201. 

55 De toelichting bij artikel 10 WMSv meldt dat zowel voor het optreden van mobiele 
rechtbanken buiten Nederland (bedoeld: het Koninkrijk) als voor het houden van zittingen van 
de militaire kamers van de rechtbank en het gerechtshof in Arnhem buiten Nederland de 
toestemming van de andere staat is vereist; Van den Bosch c.s., Deel I, aantek. 7.  
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zijn wetgevende rechtsmacht heeft uitgebreid tot staat B, dan kan de betreffende 

persoon zijn onderworpen aan zowel de rechtsmacht van staat A als de 

rechtsmacht van staat B, wat betekent dat samenloop van rechtsmacht bestaat (zie 

figuur 2). 

 

Rechtsprekend

Handhavend

Staat A: Staat B:

Rechtsprekend

Handhavend

Wetgevend
Wetgevend

 
Figuur 2. Rechtsmacht staat; staatsburger in het buitenland 

 

Staat B, die onder meer rechtsprekende en handhavende rechtsmacht heeft, kan 

geheel of gedeeltelijk afzien van de uitoefening van die bevoegdheden ten aanzien 

van buitenlandse functionarissen, zoals diplomaten of militairen wanneer die zich 

met zijn instemming binnen zijn territoir ophouden (zie figuur 3). Die 

functionarissen genieten daarmee immuniteit van de rechtsprekende en 

handhavende rechtsmacht van staat B. Stafleden van een internationale organisatie 

(zie Hoofdstuk 9) kunnen overigens eveneens immuniteit genieten. De immuniteit 

genietende functionaris blijft wel onderworpen aan de wetgevende rechtsmacht 

van staat B én aan de wetgevende rechtsmacht van de staat van staat A, indien 

deze zijn rechtsmacht tot buiten de staatsgrenzen heeft uitgebreid.  

 

Rechtsprekend

Handhavend

Staat A: Staat B:

Rechtsprekend

Handhavend

Wetgevend
Wetgevend

 
Figuur 3. Immuniteit van handhavende en rechtsprekende rechtsmacht  

 

Of de staat A al dan niet zijn rechtsprekende rechtsmacht over de functionaris zal 

uitoefenen bij zijn terugkeer in staat A of ‘in absentia’, staat in principe los van het 

verlenen van immuniteit. Immuniteit wordt, met andere woorden, niet primair 

verleend met het doel staat A, waaruit de immuniteit genietende functionaris 

afkomstig is, de mogelijkheid te geven zijn rechtsprekende en handhavende 

rechtsmacht uit te oefenen, maar is erop gericht te voorkomen dat staat B die 

bevoegdheden over een buitenlandse functionaris uitoefent. 
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Veel militaire statusregelingen leggen meer de nadruk op de mogelijkheid tot 

uitoefening van de strafrechtsmacht door de zendstaten dan op door de staat van 

verblijf verleende immuniteiten. Diverse statusregelingen verklaren bijvoorbeeld 

dat militairen in het buitenland onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht 

van de eigen staat.56 Daarmee komt tot uitdrukking dat de partijen zijn 

overeengekomen dat staat A, de zendstaat, met uitsluiting van de staat B, de staat 

van verblijf, zijn rechtsprekende en handhavende rechtsmacht over de betreffende 

militairen mag uitoefenen. Staat B ziet daarmee af van de mogelijkheid zijn 

rechtsprekende en handhavende rechtsmacht uit te oefenen over die militairen, 

die zodoende immuniteit genieten van de rechtsprekende en handhavende 

rechtsmacht van staat B (zie figuur 4). 

 

Rechtsprekend

Handhavend

Staat A: Staat B:

Rechtsprekend

Handhavend

Wetgevend
Wetgevend

 
Figuur 4. Exclusieve rechtsmacht in relatie tot immuniteit 

 

In deze context zijn rechtsmacht en immuniteit met elkaar verweven, zo blijkt 

bijvoorbeeld uit het rapport opgesteld naar aanleiding van de ervaringen opgedaan 

met de ‘United Nations Emergency Force’ (UNEF) in Egypte (zie hoofdstuk 4, 

par. 3.2.). In het rapport meldde de Secretaris-Generaal van de VN in 1958 dat de 

troepen strafrechtelijke immuniteit dienden te genieten en daarom waren 

onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de respectievelijke 

zendstaten.57 De ‘Office of Legal Affairs’ stelde in 2004 dat de troepen die 

deelnemen aan VN-operaties: 

 
are … subject to the exclusive criminal jurisdiction of their respective national 
authorities, and so enjoy absolute and complete immunity from legal criminal 
process in States hosting peacekeeping operations.58 

 

                                                           
56 Een bekend bijvoorbeeld is par. 47, onder b, Model Status-of-Forces Agreement for Peace-Keeping 

Operations, Report of the Secretary-General, UN Doc A/45/594 van 9 oktober 1990. 
57 Vgl. UN Doc A/3943 (1958), Summary study of the experiences derived from the 
establishment and operation of the Force, report of the Secretary General, 9 oktober 1958, par. 
136. 

58 Office of Legal Affairs, ‘Letter to the Acting Chair of the Special Committee on Peacekeeping 
Operations, United Nations, regarding immunities of civilian police and military personnel’, 14 
april 2004, United Nations Juridical Yearbook 2004, New-York: United Nations, Office of Legal 
Affairs 2004, p. 325. 
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In de literatuur staat binnen deze militaire context de relatie tussen rechtsmacht en 

immuniteit niet ter discussie en wordt vaak de exclusieve strafrechtsmacht van de 

zendstaat als bijna vanzelfsprekend gelijk gesteld met de strafrechtelijke 

immuniteit van de troepen.59 

 

Door het benadrukken van de rechtsmacht van de zendstaat in plaats van de door 

de staat van verblijf verleende immuniteit, onderstrepen dergelijke bepalingen 

mijns inziens de bijzondere relatie van de zendstaat met zijn uitgezonden troepen 

bij de uitvoering van hun taken in het buitenland. Voor een succesvol en 

slagvaardig optreden is het vereist dat een militaire eenheid als een samenhangend 

geheel onder eenhoofdige leiding van de commandant optreedt. De zendstaat 

moet daartoe zijn gezag en bevel over de troepen kunnen uitoefenen 

onafhankelijk van de staat van verblijf. Dat vereist de immuniteit van de troepen 

van de rechtsmacht van de staat van verblijf, maar bovenal dat de zendstaat in het 

verlengde van zijn tuchtrechtelijk en rechtspositionele mogelijkheden (zie par. 

5.3), strafrechtelijk op kan treden tegen militairen die de wetten van de zendstaat 

of de staat van verblijf overtreden.60 De militaire functie vereist met andere 

woorden dat in het buitenland verblijvende troepen tot op zekere hoogte 

onderworpen blijven aan de rechtsmacht van de zendstaat en de staat van verblijf 

deels afziet van de uitoefening van die bevoegdheden.  

 

Wanneer staat B heeft afgezien van de mogelijkheid zijn rechtsprekende en 

handhavende rechtsmacht uit te oefenen over militairen uit staat A, dan kan staat 

A op zijn beurt afstand doen van de immuniteit die de militairen genieten. Dat 

betekent dat staat B alsnog zou kunnen overgaan tot vervolging. In het geval de 

troepen zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de staat A, 

gebeurt het, gezien de voorgaande opmerkingen, slechts zelden dat de zendstaat 

afstand doet van de immuniteit van zijn troepen.61  

 

Overigens bevatten de meeste statusregelingen beperkingen op deze vergaande 

regeling, doordat de exclusieve rechtsmacht wordt afgesproken voor bijvoorbeeld 

                                                           
59 Zie bijvoorbeeld Siekman 1988, p. 170, Bothe & Dörschel 2003, p. 505 en Liivoja 2011, p. 250.  
60 Uitoefening van het tuchtrecht en de strafrechtsmacht draagt in het algemeen bij aan de 
discipline binnen een eenheid; ’t Hart 2012, p. 238. 

61 Nederlandse troepen die deelnamen aan de ‘Multinational Force and Observers’ (MFO) in de 
Sinaï waren onderworpen aan de exclusieve Nederlandse strafrechtsmacht op grond van par. 
11, onder a, Appendix bij de Annex bij het Protocol relating to the establishment and maintenance of a 
Multinational Force and Observers (with annex); Washington, 3 augustus 1981 (Vol. 1335 UNTS 
1983 No. 22403). In een aanvullende overeenkomst met Israël deed Nederland afstand van de 
immuniteit van Nederlandse MFO-militairen die hun verlof doorbrachten in Israël met 
betrekking tot specifieke misdrijven: Nr. I, onder a, Briefwisseling tussen de Regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Israëlische Regering inzake strafrechtelijke immuniteit van MFO-militairen 
tijdens verlof in Israel; Jeruzalem en Tel Aviv, 28 september en 1 oktober 1982. (Trb. 1982, 164; 
Nederlandse vertaling Trb. 1983, 18). Anders echter Engdahl 2007, p. 183. Hij ziet de 
vermelding van de exclusieve rechtsmacht als een toedeling van rechtsmacht en niet als het 
verlenen van immuniteit, zodat een staat ook geen afstand van immuniteit kan doen. 
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alleen strafrechtelijke vergijpen. De betreffende militair geniet dan immuniteit in 

de staat van verblijf zover het die vergrijpen betreft. 

 

§ 5.6. Statusregelingen 

Uit de internationale praktijk blijkt bij het vastleggen van de status van de troepen 

de voorkeur voor internationale overeenkomsten, veelal in de vorm van verdragen 

in de zin van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht.62 Andere wijzen van 

vastlegging zijn echter niet ongebruikelijk. Het tijdelijke bestuur van Irak ten tijde 

van de bezetting door Amerikaanse en Britse eenheden vaardigde in 2003 

eenzijdig een order uit die het verblijf van vreemde eenheden reguleerde63 die ook 

na de bezetting met instemming van de Irakese autoriteiten lange tijd van kracht 

bleef. Soms zagen staten ook mogelijkheden om statusafspraken op te nemen in 

niet-verdragsrechtelijke overeenkomsten, vaak aangeduid als ‘Memoranda of 

Understanding’ (MOU),64 en in een aantal gevallen legde de Veiligheidsraad van 

VN de status van eenheden (tijdelijk) vast met een resolutie.65 Bovendien omvat 

de status van militairen gewoonterechtelijke elementen, zoals later zal worden 

uitgelegd. 

 

Gezien deze diversiteit hanteert dit onderzoek als generieke aanduiding de term 

statusregeling. Deze keus sluit niet altijd aan bij de bestaande militair-

operationeelrechtelijke praktijk, waar de term ‘Status of Forces Agreement’ 

(SOFA) de voorkeur heeft. Ongetwijfeld is het gebruik van deze term ingegeven 

door het feit dat momenteel het overgrote deel van de statusregelingen als 

overeenkomst worden opgesteld. Omdat dit onderzoek ook andere regelingen dan 

alleen overeenkomsten op het oog heeft, kan gebruik van SOFA als algemene 

term aanleiding geven tot onduidelijkheid. In dit onderzoek wordt de term SOFA 

terughoudend gebruikt en dan alleen voor statusregelingen die als verdrag in de 

zin van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht zijn gesloten.  

 

Statusregelingen moeten worden onderscheiden van overeenkomsten die de 

grondslag bieden voor het verblijf van vreemde troepen. Deze overeenkomsten 

die het verblijf een rechtsbasis bieden, maar niet de juridische status van de 

troepen benoemen, zullen in deel III worden aangeduid met de generieke term 

verblijfsovereenkomsten. 

                                                           
62 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht; Wenen, 23 mei 1969 (Trb. 1977, 169). 
63 CPA Order 17 (rev.): Coalition Provisional Authority Order Number 17 (gewijzigd): Status of the Coalition 

Provisional Authority, MNF-Iraq, Certain missions and Personnel in Iraq; z.p., 27 juni 2004 
(<www.cpa-iraq.org>). 

64 Anders dan verdragen worden MOU’s niet beheerst door het internationaal recht en zijn 
zodoende niet juridisch bindend; vgl. Aust 2007, p. 20-21. 

65 Bijvoorbeeld voor de ‘United Nations Mission in the Central African Republic’ (MINURCA), 
UN Doc S/RES/1158 van 27 maart 1998, para 19. Deze praktijk wordt nu regelmatig gevolgd; 
zie bijvoorbeeld UNMEE (UN Doc S/RES/1320 (2000), para 6); MINUSTAH (UN Doc 
S/RES/1542 (2004), para 11) en MINURCAT (UN Doc S/RES/1778 (2007), para 4). 
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§ 5.7. Definitie 

De literatuur bespreekt statusregelingen in vrij algemene termen en ook in andere 

documenten worden definities vaak vermeden.66 Voor dit onderzoek is een 

concrete omschrijving van het begrip wenselijk, waarin een aantal elementen tot 

uitdrukking dient te komen. In de eerste plaats moet de instemming blijken van de 

staat van verblijf met de buitenlandse militaire aanwezigheid. Die instemming kan 

deel uitmaken van een statusregeling, maar kan hier ook aan voorafgaan. Het 

tweede element vormt de kenmerkende bepaling ten aanzien van de uitoefening 

van de strafrechtelijke rechtsmacht over de zich in het buitenland bevindende 

militairen. Het laatste element dat in de omschrijving tot uitdrukking moet komen, 

is dat een statusregeling niet uitsluitend bij verdrag kan worden overeengekomen, 

maar ook in andere, eventuele, niet juridische bindende vorm, of eenzijdig67 kan 

worden vastgesteld.  

 

Gelet hierop kom ik tot de volgende omschrijving die voldoende ruimte biedt om 

alle relevante aspecten in het onderzoek te betrekken:  

 
Een statusregeling is een regeling in welke vorm dan ook die de juridische positie 
(status) van militairen van een zendstaat definieert die zich met de instemming van 
de staat van verblijf in het territoir van die staat bevinden, en waarin in ieder geval 
de regels omtrent de uitoefening van strafrechtelijke rechtsmacht over de militairen 
uit de zendstaat zijn vastgelegd. 

 

Aangezien het onderzoek zich richt op de positie van militairen is deze groep 

expliciet in de omschrijving genoemd. Een statusregeling kan echter breder zijn en 

zich ook uitstrekken over ander personeel in dienst van defensie en soms zelf over 

andere categorieën niet-militairen.  

 

In toenemende mate sturen internationale organisaties ook civiele missies naar het 

buitenland. De EU heeft bijvoorbeeld een reeks missies opgezet op 

veiligheidsgebied (‘Security Sector Reform’; politie), ‘rule of law’ en dergelijke,68 

waarvan ook militairen deel kunnen uitmaken. De status van de missies en het 

personeel dat hieraan deelneemt wordt doorgaans vastgelegd in een regeling die 

veel overeenkomsten heeft met een militaire statusregeling. Alleen voor zover de 

positie van militairen hierin is opgenomen, maken deze regelingen deel uit van het 

onderzoek. 

 

§ 6. Methode van onderzoek 

                                                           
66 De NAVO bijvoorbeeld houdt een uitgebreid overzicht bij van in de organisatie veel gebruikte 
termen, maar een beschrijving van de statusovereenkomst ontbreekt in het overzicht NATO 
Glossary of terms and definitions 2010. 

67 Ook bij eenzijdig vastgestelde regelingen is de instemming van de staat van verblijf nodig. 
68 Naert 2010, p. 97-192. 
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Het onderzoek richt zich voor een belangrijk deel op het internationaal recht. 

Artikel 38 van het Statuut van het International Gerechtshof69 is de meest 

gezaghebbende verwijzing naar de bronnen van dit recht en benoemt in dat 

verband verdragen, internationale gewoonte, erkende algemene rechtsbeginselen, 

rechterlijke beslissingen en rechtsleer.70 Verder worden tegenwoordig tot de 

bronnen van het internationaal recht de niet in artikel 38 genoemde, eenzijdige 

rechtshandelingen gerekend, waaronder besluiten van internationale organisaties. 

Vanzelfsprekend vormen deze bronnen de basis voor dit onderzoek. Daarnaast 

zijn aanvullende bronnen geraadpleegd, zoals archieven en overheidsdocumenten, 

die vooral een beeld verschaffen van de historische ontwikkelingen en inzicht 

geven in de praktijksituaties. 

 

De vertrouwelijkheid en toegankelijkheid van een deel van de benodigde 

informatie vormen een aandachtspunt voor dit onderzoek. Extraterritoriaal 

optreden van troepen staat in nauw verband met de belangen en veiligheid van de 

betrokken staten. Dit betekent dat informatie deels een gerubriceerd, dat is 

geheim, karakter heeft en daarmee niet openbaar is.71 Daarnaast zijn sommige 

statusregelingen opgesteld als niet-verdragsrechtelijke overeenkomsten, waarvoor 

veel staten geen publicatieplicht kennen.72 Verder zijn veel statusregelingen 

weliswaar vrij beschikbaar, maar zijn de betrokken partijen over de 

totstandkoming minder open.73 Hierdoor kunnen de achtergronden van sommige 

regelingen onduidelijk zijn. 

 

Bepaalde regio’s, zoals Zuid-Amerika en delen van Azië, zijn in het onderzoek 

minder nadrukkelijk vertegenwoordigd. Verwijzingen naar de praktijk van staten 

in deze gebieden zijn in de Engelstalige literatuur vrij beperkt, tenzij die praktijk 

relatie heeft met Westerse staten. Verdere informatie over binnen die regio’s 

opgestelde statusregelingen is niet altijd beschikbaar of, gezien de taal, niet 

toegankelijk. 

 

De historische analyse van statusregelingen heeft vooral een beschrijvend 

karakter, maar legt ook een verband tussen de ontwikkeling van de uitoefening 

van strafrechtsmacht over militairen in het buitenland en de algemene context van 

dat extraterritoriale verblijf van de troepen. Informatie over de status van troepen 

in de 19de eeuw is met name gebaseerd op de internationaalrechtelijke literatuur en 

deels ook de internationale praktijk in de vorm van onder meer jurisprudentie van 

                                                           
69 Statuut van het International Gerechtshof; San Francisco, 26 juni 1945 (S. 1945, F 321; herziene 
versie Trb. 1971, 55 en Trb. 1987, 114). 

70 Rechtsleer in de zin van de “zienswijzen van de meest bevoegde schrijvers der verschillende volkeren”, zoals 
art. 38 dat aanduidt. 

71 De VS zijn bijvoorbeeld partij bij meer dan 100 statusovereenkomsten, waarvan er ten minste 
tien om veiligheidsredenen geheim zijn; Mason 2011. 

72 Zie bijvoorbeeld Aust 2007, p. 43. Deze documenten hoeven bijvoorbeeld ook niet in 
overeenstemming met art. 102 Handvest van de VN bij de VN te worden geregistreerd. 

73 Engdahl 2007, p. 152. 
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nationale rechtbanken. Als vanaf het begin van de 20ste eeuw staten meer en meer 

de status van troepen in formele overeenkomsten vastleggen, neemt voor dit 

onderzoek het belang van verdragen sterk toe. De literatuur blijft in deze periode 

een belangrijke rol spelen, terwijl door het geringe aantal rechtszaken de 

jurisprudentie enigszins op de achtergrond komt te staan. Van de resultaten van 

deze historische analyse wordt verder gebruik gemaakt in de daaropvolgende 

delen over statusregelingen in internationaalrechtelijk en operationeel perspectief. 

 

In internationaalrechtelijk perspectief staan immuniteit van staten en daaraan 

gerelateerde onderwerpen centraal. In eerste instantie is hiervoor het 

internationale gewoonterecht de belangrijkste bron. Verdere 

internationaalrechtelijke ontwikkelingen in de 20ste eeuw vinden hun weerslag in 

de jurisprudentie en later ook in internationale verdragen die daarmee een 

groeiende bron van informatie vormen. Vooral de laatste decennia neemt de rol 

van internationale organisaties toe. Daarmee groeit het belang van hun besluiten, 

zodat deze een belangrijke bron voor dit deel van het onderzoek vormen.  

 

De historische analyse vormt de feitelijke grondslag voor het onderzoek van 

statusregelingen vanuit het militair-operationeelrechtelijke perspectief. De 

internationaalrechtelijke bronnen die hierbij van belang waren, zijn dat eveneens 

voor dit deel van het onderzoek. Vanuit het militair-operationeelrechtelijke 

perspectief gezien spelen andere dan juridische factoren een toenemende rol. 

Archiefmateriaal, parlementaire informatie en militaire bronnen, zoals evaluaties 

van optreden vormen hiervoor de belangrijkste bronnen. Verder blijft de 

literatuur voor dit gedeelte van het onderzoek van groot belang en is hier met 

name interessant door de gevarieerde achtergrond van de schrijvers. Naast 

internationaal gerespecteerde juristen hebben veel schrijvers die nauw betrokken 

zijn geweest bij de praktische gang van zaken rond de totstandkoming en de 

toepassing van statusregelingen hun visie over het onderwerp gepresenteerd in 

wetenschappelijke of praktijkgerichte artikelen.  

 

§ 7. Indeling  

Dit onderzoek bestaat uit drie delen die worden besloten met een synthese en 

conclusie. Deel I biedt een historische analyse van de ontwikkeling van de 

uitoefening van strafrechtsmacht door de zendstaten en de staten van verblijf 

gedurende de afgelopen twee eeuwen vanuit de specifieke context van het 

buitenlandse verblijf van troepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

consensuele stationering van troepen tijdens een gewapend conflict, de uitvoering 

van crisisbeheersingsoperaties en internationale militaire samenwerking onder 

vredesomstandigheden. Deel II plaatst statusregelingen in het 

internationaalrechtelijk perspectief, waarbij de relatie tussen staat en krijgsmacht 

wordt beoordeeld en de immuniteit van de staat en zijn organen worden 

geanalyseerd. Tevens komt de functie van internationale organisaties aan bod. 

Deel III onderzoekt de strafrechtsmacht over militairen, als onderdeel van de ‘law 

of visiting forces’, vanuit het militair-operationeelrechtelijk perspectief. Na een 
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uitleg van enkele specifieke begrippen, wordt de strafrechtsmacht onderzocht 

vanuit de grondslagen voor buitenlandse stationering van troepen, die 

overeenkomen met de in Deel I besproken specifieke context van het 

buitenlandse verblijf van troepen. Aansluitend volgt een bespreking van hieraan 

gerelateerde onderwerpen uit statusregelingen. 
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DEEL 1     Historische analyse 

De afgelopen twee eeuwen leverde de vraag naar de reikwijdte van de 

strafrechtelijke rechtsmacht over troepen die zich met instemming van de staat 

van verblijf op zijn grondgebied bevinden, niet altijd een consistent antwoord op. 

Dit eerste, historisch gerichte deel zal daarom de deelvraag beantwoorden, hoe de 

strafrechtsmacht over in het buitenland verblijvende militairen zich de afgelopen 

eeuwen heeft ontwikkeld en of die ontwikkeling vanuit de specifieke context van 

het verblijf van de troepen kan worden verklaard. Hierbij is het onvermijdelijk dat 

internationaalrechtelijke en militair-operationeelrechtelijke aspecten worden 

aangestipt. Deze worden, mede op basis van deze historische analyse, verder 

uitgewerkt in de hierop volgende Delen II en III. 

 

In Deel I wordt de status van troepen langs twee parallelle lijnen gevolgd. De 

chronologische lijn start aan het begin van de 19de eeuw. Wanneer deze lijn zich 

aan het einde van die eeuw verfijnt, vervolgt dit Deel met een meer thematische 

lijn die uitgaat van de context waarbinnen de troepen in het buitenland verblijven: 

stationering van troepen binnen het territoir van een bevriende staat gedurende 

een gewapend conflict, crisisbeheersingsoperaties en internationale militaire 

samenwerking. Hierin zullen de omstandigheden waaronder de troepen in het 

buitenland verblijven, de belangen van de betrokken staten en hun onderlinge 

verhoudingen mee in overweging worden genomen. De verschillende contexten 

komen in de achtereenvolgende hoofdstukken aan bod en vormen bovendien het 

uitgangspunt voor de militair-operationeelrechtelijke analyse in Deel III.  

 

Hoofdstuk 2 onderzoekt de grondregel betreffende de strafrechtsmacht over 

troepen bij de extraterritoriale uitoefening van hun taken. De bevindingen in dit 

hoofdstuk zijn vooral gebaseerd op de jurisprudentie en literatuur. Aangezien 

vanaf de Eerste Wereldoorlog het gebruik van formele statusregelingen in zwang 

kwam, spelen in de volgende hoofdstukken statusverdragen in toenemende mate 

een rol. In deze hoofdstukken wordt de praktijk van staten aan de grondregel 

getoetst en worden beperkingen op die regel geïnventariseerd. Hoofdstuk 3 richt 

zich op de status van troepen die tijdens een gewapend conflict op het 

grondgebied van een bondgenoot zijn gelegerd. Aansluitend komt in Hoofdstuk 4 

de status van troepen die deelnemen aan crisisbeheersingsoperaties aan de orde. 

Hoofdstuk 5 gaat tot slot in op de status van troepen in het kader van de 

internationale, militaire samenwerking, voor zover deze samenwerking niet onder 

een van de vorige categorieën valt. 
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Hoofdstuk 2     Grondregel 

 

§ 1. Inleiding 

Door de eeuwen heen hebben staten ter bescherming van hun belangen militairen 

in het buitenland ingezet. Meestal gebeurde dat in het kader van 

gemeenschappelijke defensie inspanningen in wat tegenwoordig met 

oorlogsrechtelijke termen wordt aangeduid als internationaal gewapend conflict en 

bezetting. Hun krijgsmachten bestonden mede uit door particuliere ondernemers 

geworven huursoldaten die later deels werden vervangen door van andere staten 

gehuurde regimenten. In de eerste helft van de 19de eeuw maakte onder meer de 

invoering van de dienstplicht hieraan op het Europese vasteland grotendeels een 

einde,74 waarna de krijgsmacht verder kon uitgroeien tot een instrument van de 

soevereine staat in zijn internationale betrekkingen. In diezelfde tijd kwam in de 

rechtspraak en literatuur de juridische status van de troepen bij buitenlands 

verblijf in de aandacht te staan.  

 

Dit hoofdstuk onderzoekt hoe de gedachten over de strafrechtsmacht ten aanzien 

van in het buitenland verblijvende militairen zich in de 19de eeuw hebben gevormd 

en verder ontwikkeld. Het onderzoek begint met een bespreking van de eerste 

rechtszaak waarin de status van bezoekende strijdkrachten aan de orde kwam: The 

Exchange v. McFaddon-zaak (par. 2).75 Overwegingen uit deze uitspraak vinden 

bevestiging in enkele latere Amerikaanse uitspraken (par. 3). Van deze uitspraken 

wordt in dit hoofdstuk de grondregel afgeleid aangaande de strafrechtsmacht over 

troepen van een zendstaat op buitenlands grondgebied (par. 4). Deze regel heeft 

ogenschijnlijk een absolute strekking, maar vooral uit de jurisprudentie en 

literatuur zal blijken dat de regel genuanceerd kan worden benaderd (par. 5). In 

die benadering is de toepassing van de grondregel aan bepaalde condities 

gebonden die van invloed zijn op de reikwijdte van uitoefening van de 

strafrechtsmacht (par. 6). 

 

§ 2. The Exchange v. McFaddon 

In 1812 diende een zaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof over het schip 

de ‘Exchange’. Het was het eigendom van twee Amerikaanse staatsburgers toen 

het in 1810 op volle zee werd gekaapt. Vervolgens stelde de Franse keizer 

Napoleon het schip onder de naam ‘Balaou’ in dienst als Frans oorlogsschip. 

Tijdens een tocht naar het Caribische gebied liep het schip averij op, waardoor de 

commandant zich genoodzaakt zag voor reparaties de haven van Philadelphia aan 

te doen. Toen de oorspronkelijke eigenaren, waaronder McFaddon, dit vernamen, 

lieten zij op 24 augustus 1811 beslag leggen op het schip en verlangden de 

                                                           
74 “We behoeven tegenwoordig niet meer onze toevlucht te nemen tot aanwervingen van vreemde troepen: in tijden 

van nood staan de burgers zelve op, om de vreemde overweldiger te verdringen.”; Van der Hoeven 1864, p. 
7. 

75 U.S. Supreme Court 24 februari 1812, The Schooner Exchange v. McFaddon 11 U.S. 116 (1812), 
<supreme.justia.com/us/11/116/case.html>. 
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teruggave ervan. De zaak kwam in 1812 voor het Hooggerechtshof dat de eis 

afwees.  

 

Centraal stond de vraag of een Amerikaanse staatsburger voor een Amerikaans 

gerechtshof aanspraak kon doen gelden op een bewapend schip van een andere 

staat dat zich in Amerikaanse wateren bevond. Hoewel het een civielrechtelijk 

zaak betrof, hadden de overwegingen van Chief Justice Marshall een bredere 

strekking. Hij stelde vast dat de rechtsmacht van een staat binnen zijn eigen 

territoir exclusief en absoluut is. Beperkingen die hieraan van buiten zouden 

worden opgelegd, zouden leiden tot een inperking van de soevereiniteit. Daarom 

moest elke beperking op de rechtsmacht expliciet of impliciet zijn te herleiden tot 

de instemming van de staat zelf, wat in de interactie tussen gelijkwaardige staten 

een gebruikelijke praktijk was geworden.  

 

Deze volle en absolute territoriale rechtsmacht schiep volgens Marshall geen 

extraterritoriale bevoegdheden. Een vorst zou een andere staat daarom alleen 

binnengaan met uitdrukkelijke toestemming van die staat of in het vertrouwen dat 

de immuniteiten die behoren bij zijn onafhankelijke, soevereine positie, zich 

impliciet over hem zouden uitstrekken. In de praktijk tussen staten leidde dit tot 

situaties, waarin een staat werd geacht afstand te hebben gedaan van een deel van 

zijn exclusieve, territoriale rechtsmacht. 

 

Een van de situaties waar Marshall op doelde, betrof de aanwezigheid van 

buitenlandse troepen. Als een vorst expliciet had ingestemd met de doortocht 

over zijn grondgebied van militaire eenheden van een andere staat, dan 

impliceerde die instemming dat de troepen waren gevrijwaard van de gehele 

rechtsmacht van de staat van verblijf en waren onderworpen aan de 

strafrechtsmacht van hun commandant: 
 
The grant of a free passage therefore implies a waiver of all jurisdiction over the 
troops during their passage, and permits the foreign general to use that discipline 
and to inflict those punishments which the government of his army may require. 
 

De ratio hiervoor zag Marshall in het feit dat door de uitoefening van rechtsmacht 

over de buitenlandse troepen door de staat van verblijf: 
 
…the purpose for which the free passage was granted would be defeated and a 
portion of the military force of a foreign independent nation would be diverted 
from those national objects and duties to which it was applicable, and would be 
withdrawn from the control of the sovereign whose power and whose safety might 
greatly depend on retaining the exclusive command and disposition of this force. 
 

In deze overweging gaat Marshall uit van het doel, waarvoor een staat het de 

troepen toestaat zijn territoir te doortrekken en benadrukt hij de verbondenheid 

van een staat en zijn strijdkrachten, ook wanneer die als instrument van de staat 

worden ingezet in het buitenland ter behartiging van zijn belangen daar.  
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De instemming met de doortocht van de troepen zag Marshall als een essentieel 

element. Indien een staat zonder toestemming het territoir betrad van een andere 

staat, dan kon die staat dat opvatten als een vijandige daad. Voor zover dat niet 

leidde tot gewapende tegenstand, verkregen de ‘bezoekende’ troepen geen enkel 

privilege van de staat op wiens grondgebied zij zich ophielden. 

 

Het aanmeren van buitenlandse marineschepen leverde voor een staat minder 

gevaren of problemen op dan de doortocht van een landleger. Tenzij een staat 

had aangegeven dat een haven was gesloten voor marineschepen, waren alle 

havens vrij toegankelijk voor schepen van andere staten. Marshall beredeneerde 

dat marineschepen deel uitmaken van de strijdkrachten van een staat en onder 

direct bevel staan van de vorst die de schepen voor nationale taken inzet. Als 

andere staten een schip bij de uitvoering van die taken hinderen, dan doet dat 

afbreuk aan de uitvoering van die taak en tast het de waardigheid en het gezag van 

de andere staat aan. Op die gronden stelde Marshall dat ook bezoekende 

marineschepen impliciet waren gevrijwaard van de buitenlandse rechtsmacht. De 

bovenstaande principes toepassend op de ‘Balaou’ kwam hij tot de conclusie dat 

toen het schip de haven van Philadelphia aandeed, het als Frans marineschip was 

gevrijwaard van de rechtsmacht van de VS.  

 

§ 3. Coleman v. Tennessee en Dow v. Johnson 

Het Amerikaanse Hooggerechtshof bouwde op de bovengenoemde overwegingen 

voort in twee latere zaken die in de Amerikaanse Burgeroorlog speelden. Hoewel 

in deze studie de status van troepen onder het humanitair oorlogsrecht buiten 

beschouwing blijft, zijn in beide rechtszaken de rechterlijke overwegingen van 

belang voor zover die teruggrijpen op de overwegingen in The Exchange v. 

McFaddon-zaak. In de beide zaken sprak de rechter zich in algemene zin uit over 

de rechtsmacht van de staat van verblijf over de buitenlandse militairen, zodat 

deze overwegingen ook relevant zijn buiten de context van een gewapend conflict.  

 

In de zaak Coleman v. Tennessee76 moest de rechter de zaak beoordelen van een 

Amerikaanse militair die in Tennessee een vrouw om het leven had gebracht. De 

krijgsraad had hem voor dit feit ter dood veroordeeld, maar door onbekende 

oorzaak was de straf niet ten uitvoer gebracht. Na de oorlog veroordeelde een 

lokale rechtbank in Tennessee de militair opnieuw voor dit feit. Het 

Hooggerechtshof stelde vast dat ten tijde van het misdrijf de Geconfedereerde, 

zuidelijke staten als vijandelijk grondgebied konden worden aangemerkt. Daartoe 

behoorde het gedeelte van de staat Tennessee, waar de moord was gepleegd en 

dat door het leger van de VS was bezet. Op basis van het oorlogsrecht hadden de 

militaire tribunalen van de VS de exclusieve rechtsmacht om daar strafbare feiten 

te berechten die de eigen militairen hadden begaan. De militairen waren daarom 

                                                           
76 U.S. Supreme Court oktober 1878, Coleman v. Tennessee, 97 U.S. 509 (1878), 
 <supreme.justia.com/us/97/509/case.html>. 
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alleen verantwoording schuldig aan de eigen regering en waren niet onderworpen 

aan de lokale wetten en tribunalen. 

 

De rechter onderbouwde zijn overwegingen onder meer met een verwijzing naar 

de uitspraak in The Exchange v. McFaddon-zaak. Hij stelde dat het een uitgemaakte 

zaak was dat als het aan een leger was toegestaan om over het grondgebied van 

een bevriende staat te marcheren of om daar zijn troepen te legeren, het leger was 

gevrijwaard van de civiele en strafrechtelijke rechtsmacht van die staat. Wanneer 

dat onder die omstandigheden gold, dan moest dat zeker gelden voor een leger 

dat een vijandelijke staat binnenviel.  

 

Een jaar later diende de zaak Dow v. Johnson voor het Hooggerechtshof.77 In 1863 

had ene Bradish Johnson generaal Neil Dow van het Amerikaanse leger voor de 

rechter in New Orléans gedaagd. Johnson stelde dat op bevel van generaal Dow 

Amerikaanse troepen op zijn plantage suiker in beslag hadden genomen en het 

woonhuis op de plantage hadden geplunderd. Het Hooggerechtshof zag zich voor 

de vraag gesteld of een lokale rechtbank in vijandelijk gebied een officier van het 

Amerikaanse leger in een civiele zaak kon dagvaarden. Onder verwijzing naar de 

hierboven aangehaalde overweging in de Coleman v. Tennessee-zaak, overwoog de 

rechter dat dezelfde redenering die daar was gevolgd voor een strafrechtelijke 

zaak, gold voor een civielrechtelijke zaak.78 

 

§ 4. Grondregel  

Zaken als Coleman v. Tennessee en Dow v. Johnson79 bevestigden de kern van The 

Exchange v. McFaddon wat betreft de rechtsmacht over troepen. Ze gaven er zelfs 

een bredere uitleg aan, doordat de rechter in beide zaken niet alleen sprak over de 

doortocht, maar ook over de legering van troepen met de instemming van de staat 

van verblijf. De rechter stelde dat deze praktijk “well settled” was, waarmee hij 

aangaf dat het naar zijn oordeel in die tijd een algemeen aanvaarde praktijk was 

dat de staat van verblijf aan de troepen van de zendstaat immuniteit van 

rechtsmacht verleende wanneer de staat toestemming gaf voor de komst en het 

verblijf van de strijdkrachten.  

 

In hoeverre de praktijk uit die tijd naar huidige begrippen als internationaal 

gewoonterecht kon worden gezien, laat zich niet direct vaststellen. In The Exchange 

v. McFaddon redeneerde de rechter op basis van algemene principes, waarbij hij, 

zoals hij zelf aangaf, niet werd geleid door precedenten of het geschreven recht. 

De fundamentele aard van zijn redenering die uitging van de absolute rechtsmacht 

                                                           
77 U.S. Supreme Court oktober 1879, Dow v. Johnson, 100 U.S. 158 (1879),  
 <supreme.justia.com/us/100/158/case.html>. 
78 Dow v. Johnson, 100 U.S. 158 (1879), p. 165. 
79 Evenals een latere uitspraak aan het begin van de 20ste eeuw: U.S. Supreme Court 6 januari 
1902, Tucker v. Alexandroff, 183 U.S. 424 (1902), 

 <supreme.justia.com/us/183 /424/case.html>. Andere uitspraken worden genoemd in: Re 
1956, p. 369.  



  
 

 28  

van een staat, doet vermoeden dat hier sprake is van een verondersteld recht. De 

rechter sprak over de regel die op de legers die het gebied van een bevriende staat 

betreden van toepassing is, en niet over een praktijk of gebruik. Verder noemde 

de rechter de toegang van oorlogsschepen tot een haven ‘a principle of public 

law’. Tevens moet in aanmerking worden genomen dat in een periode van meer 

dan een eeuw rechters de overwegingen in The Exchange v. McFaddon als 

vanzelfsprekend accepteerden.80  

 

Uit het bovenstaande kan naar mijn mening worden afgeleid dat het Amerikaanse 

Hooggerechtshof aan de uitoefening van strafrechtsmacht over in het buitenland 

verblijvende strijdkrachten een algemene rechtsnorm ten grondslag zag liggen. 

Samengevat luidt deze norm, die ik voor dit onderzoek aanduid als de grondregel, 

als volgt:  
 
De staat van verblijf ziet af van de uitoefening van zijn strafrechtsmacht over de 
strijdkrachten van de zendstaat wanneer die zich met zijn instemming op zijn 
grondgebied bevinden, waarmee de zendstaat zijn strafrechtsmacht kan uitoefenen. 
 

De regel bevat drie onderdelen. In de eerste plaats de voorwaarde dat de staat van 

verblijf heeft ingestemd met de komst van de buitenlandse troepen. Hiervan is in 

ieder geval geen sprake tijdens een gewapend conflict of een vijandige bezetting, 

zodat de basisregel in die omstandigheden niet van toepassing is. Onder 

omstandigheden is een staat niet volledig vrij in zijn beslissing om buitenlandse 

troepen op zijn grondgebied toe te laten en zal onder zekere druk of dwang 

hebben ingestemd met de komst van de buitenlandse troepen. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan het voortgezette verblijf van een bezetter na het 

sluiten van een vredesovereenkomst. Aangezien formeel aan het 

instemmingcriterium is voldaan, vallen in dit onderzoek dergelijke situaties onder 

de grondregel. 

 

Het tweede onderdeel vormt de ‘waiver’ die de staat van verblijf verleent: hij ziet 

af van de uitoefening van zijn strafrechtsmacht over strijdkrachten van de 

zendstaat wanneer die zich met zijn instemming op zijn grondgebied bevinden. 

Deze ‘waiver’ impliceert de immuniteit van bezoekende strijdkrachten voor de 

uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat van verblijf. Deze immuniteit 

hoeft niet volledig te zijn en kan mede afhankelijk zijn van de context waarbinnen 

de troepen optreden (zie de Hoofdstukken 3, 4 en 5). 

 

                                                           
80 Een periode die voldoende kan zijn om een praktijk een gewoonterechtelijke basis te bieden. 
In 1900 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof over het gebruik om vissersboten niet 
als buit aan te merken dat: “…the period of hundred years which has since elapsed is amply sufficient to 
have enabled what originally may have rested in custom of comity, courtesy or consession, to grow, by the general 
assent of civilized nation, into a settled rule of international law”, U.S. Supreme Court 8 januari 1900, 
The Paquete Habana, 175 U.S. 677 (1900), <supreme.justia.com/us/175/677/case.html>, p. 
694. 
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In de militaire praktijk is het niet voldoende dat een militair die een vergrijp heeft 

begaan, alleen is ontrokken aan de rechtsmacht van de staat van verblijf. Om 

effectief te kunnen optreden zal het in het algemeen nodig zijn dat de troepen 

onder gezag en controle blijven staan van de zendstaat, zodat de zendstaat zelf 

maatregelen kan treffen ten aanzien van de betreffende militair. Het derde 

onderdeel van de grondregel vormt de keerzijde van de verleende ‘waiver’ en 

betreft de bevoegdheid voor de zendstaat om in het verlengde van zijn 

disciplinaire en rechtspositionele bevoegdheden, zijn strafrechtsmacht over de 

strijdkrachten in het buitenland uit te oefenen. Veel statusregelingen benadrukken 

vooral dit laatste onderdeel en niet de immuniteit van de troepen.  

 

Om de uitoefening van de strafrechtsmacht mogelijk te maken, treffen staten in 

de eigen wetgeving vaak een voorziening. Nederland vestigde bijvoorbeeld 

rechtsmacht over haar troepen in het buitenland met artikel 10 van het Crimineel 

wetboek voor het krijgsvolk te lande (CWL) van 1815:81  
 
Het zal ten aanzien van de misdaden in dit Wetboek uitgedrukt, en van de straffen, 
daarbij bepaald, nimmer eenig onderscheid maken, of dezelve misdaden binnen of 
buiten de Nederlanden gepleegd zijn.82 
 

Rechtsmacht over de eigen troepen in het buitenland wordt wel aangeduid als de 

‘law of the flag’.83 Deze term is afgeleid van de uitspraak van Napoleon Bonaparte 

dat het Franse leger nooit in het buitenland is, omdat het altijd onder de nationale 

vlag opereert, “Il faut regarder le drapeau comme le domicile. Partout où est le drapeau, là est 

la France”.84 De vlag symboliseert zo de staat die door de troepen wordt 

vertegenwoordigd. In deze symboliek vormen de troepen het verlengstuk van de 

staat en zijn staat en troepen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorheen werd 

hierover gesproken in termen van extraterritorialiteit.85 Dit begrip ging uit van een 

fictie voor wat betreft de uitoefening van de rechtsmacht van een staat over zijn in 

het buitenland werkzame functionarissen, zoals diplomaten en militairen. Die 

functionarissen werden geacht zich nog op het grondgebied van de eigen staat te 

bevinden, zodat zij waren onttrokken aan de buitenlandse rechtsmacht. Zij 

                                                           
81 Ingevoerd bij besluit van 15 maart 1815, no. 107 (Stb. No. 26). Deze bepaling is de voorloper 
van het huidige art. 4 WMSr dat later wordt behandeld; Van den Bosch c.s., toelichting op art. 
4 WMSr. 

82 Een vergelijkbare bepaling was opgenomen in art. 9 Crimineel wetboek voor het krijgsvolk te water 
overigens met de restrictie dat het alleen voor militaire delicten gold (ingevoerd bij besluit van 
20 juli 1814, no. 27 (Stb. No. 85)). Overigens was deze rechtsmacht beperkt tot de misdrijven 
genoemd in het Crimineel wetboek. Uit een toelichting op deze bepaling blijkt dat hier de 
rechtsmacht van de militaire rechter werd bedoeld en dat voor overige misdrijven de 
burgerlijke rechter bevoegd was; Van der Hoeven 1864, p. 87. 

83 Lazareff 1971, p. 11. ‘Ubi signa et jurisdictio’ in Court of Cassation 24 juli 2008, Lozano v Italy, 
Case No 31171/2008; ILDC 1085 (IT 2008), par. 3. Duits: ’Recht der Fahne’, Scheider 1964, 
p. 2.  

84 Fenet 1827, p. 46-48, addition p. 32 en Thibaudeau 1827, p. 427-428. 
85 Ook de term exterritorialiteit werd gebruikt; deze begrippen zijn in deze betekenis in onbruik 
geraakt; vgl. Liivoja 2011, p. 105. 
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genoten zo de rechten, als bevonden zij zich op het grondgebied van de eigen 

staat.  

 

§ 5. De 19de eeuwse praktijk 

Troepenverplaatsingen over het grondgebied van bevriende staten, de situatie die 

Marshall op het oog had in de The Exchange v McFaddon-zaak, kwamen aan het 

begin van de 19de eeuw regelmatig voor. Veel verdragen regelden vooral de 

politieke en operationele aspecten van de doortocht.86 De uitoefening van 

rechtsmacht over de troepen vormde zelden onderdeel van de afspraken,87 terwijl 

een enkel verdrag de disciplinaire bevoegdheden van de commandant benoemde, 

die moest instaan voor het handhaven van de orde en discipline onder zijn 

troepen op doortocht: “ils [de commandanten] veilleront en général au maintien d’une 

discipline rigoureuse et du bon ordre”.88 Door de vaak gedetailleerde afspraken bleven 

voor de staat van doortocht de lasten die de aanwezigheid van buitenlandse 

troepen met zich mee kon brengen, uiterst beperkt. Zo kon deze situatie niet als 

een zwaarwegende aantasting van de nationale rechtsorde worden gevoeld, 

ondanks het verlies van de rechtsmacht over de buitenlandse troepen als gevolg 

van de toepasselijkheid van de grondregel. 

 

Voor het overige was het buitenlandse verblijf van troepen met instemming van 

de staat van verblijf geen veel voorkomende gebeurtenis.89 Moore beschreef 

bijvoorbeeld over een tijdvak van meer dan honderd jaar slechts een handvol 

situaties, waar de VS het aan vreemde troepen hadden toegestaan om over zijn 

territoir te trekken of daar te verblijven.90 Bovendien betrof het merendeels 

kleinere eenheden die voor korter duur op vooraf besproken locaties verbleven. 

Datzelfde gold voor vlootbezoeken, waarbij de aanwezigheid van buitenlands 

marinepersoneel zich voor de duur van het bezoek beperkte tot de havensteden. 

Toepassing van de grondregel op deze situaties bleef zo beperkt in tijd, plaats en 

kring van personen, zodat de regel geen wezenlijke inbreuk maakte op de 

rechtsorde van de staat van verblijf.  

 

                                                           
86 Zie als voorbeeld het militaire verdrag over de doortocht van Nederlandse troepen naar het 
fort van Maastricht dat België en Nederland sloten na de afscheiding van België: Convention entre 
les Pays-Bas et la Belgique, conclue a Zonhoven, relativement aux communications militaires de la forteresse de 
Maastricht; z.p. 18 november 1833 (Recueil des Traités et conventions conclus par le Royaume des Pay-
Bas, E.G. Lagemans, Den Haag 1859, No 136). 

87 Een van de uitzonderingen is bijvoorbeeld art. VI Agreement Providing for the Reciprocal Crossing of 
the International Boundary Line by the Troops of their Respective Governments, in Pursuit of Savage Hostile 
Indians, under the Conditions hereafter Stated; Washington, 29 juli 1882 (9 Bevans 847 1968). 

88 Art. VI Convention between Austria and Saxony respecting the passage of troops; Wenen, 8 april 1813 
(The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 62, 1812-1818, p. 213 
e.v.). 

89 In de 19de eeuw vormden verovering en kolonialisering de primaire basis voor de legering van 
troepen in het buitenland; vgl. Harkavy 2008, p. 72 en 73.  

90 Moore’s beschrijving omvat de periode van 1790 tot 1906; J.B. Moore 1906, par. 213. 
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Van andere orde waren de territoriale rechten die staten vanaf het einde van de 

19de eeuw bij verdrag vestigden voor het gebruik van gebieden en faciliteiten in 

bevriende staten, bijvoorbeeld voor het oprichten van logistieke steunpunten voor 

het bunkeren van schepen. Een voorbeeld is de leaseovereenkomst die de VS in 

1903 met Cuba overeen kwamen ten aanzien van Guantanamo Bay.91 Dergelijke 

overeenkomsten bevatten bepalingen op grond waarvan de bezoekende staat 

vrijwel soevereine rechten verkreeg in het territoir van de andere staat. Artikel III 

van de overeenkomst tussen Cuba en de VS bepaalde bijvoorbeeld dat de VS 

“…shall exercise complete jurisdiction and control over and within said areas…”. Een 

bepaling zoals deze maakte een expliciete bepaling over de strafrechtsmacht over 

het buitenlandse militaire personeel geheel overbodig. Hun immuniteit vloeide 

voort uit het feit dat de staat van verblijf afstand had gedaan van de uitoefening 

van zijn territoriale rechten. In deze zin bleef de toepassing van de grondregel 

achterwege.  

 

Met deze territoriale aanpak kwam een staat in een van een andere staat 

afhankelijke positie te staan. De literatuur duidde deze vorm van buitenlandse 

stationering ook wel aan in termen van bezetting, waarin de ongelijke positie van 

zendstaat en staat van verblijf doorklonk.92 Deze benadering vond na de Tweede 

Wereldoorlog dan ook steeds minder toepassing en bestaande rechten werden in 

de loop van de tijd aangepast of beëindigd. Dat neemt niet weg dat er nog steeds 

troepen zijn gestationeerd in gebieden waar de zendstaten territoriale rechten 

bezitten.93 

 

§ 6. De reikwijdte van de strafrechtsmacht 

In de 19de eeuwse praktijk lijkt de uitoefening van strafrechtsmacht ten aanzien 

van buitenlandse troepen als vanzelfsprekend bij de zendstaat te berusten en 

exclusieve toepassing te vinden in de zin dat die troepen onder alle 

omstandigheden zijn gevrijwaard van de uitoefening van strafrechtsmacht door de 

rechtbanken van de staat van verblijf. Een voorbeeld is te vinden in een serie 

verdragen tussen Mexico en de VS, waarin beide staten elkaar het recht geven 

opstandige indianen te achtervolgen op het grondgebied van de andere staat. In de 

                                                           
91 Agreement between the United States and Cuba for the lease of lands for coaling and naval stations; 23 
februari 1903 (<avalon.law.yale.edu/20th_century/dip_cuba002.asp>). De overeenkomst is 
verder uitgewerkt in: Lease to the United States by the Government of Cuba of certain areas of land and 
water for naval or coaling stations in Guantanamo and Bahia Honda; Havana, 2 juli 1903 
<avalon.law.yale.edu/20th_century/dip_cuba003.asp>). In 1912 kwamen Cuba en de VS 
overeen dat de VS het gebruik van Bahia Honda zou beëindigen in ruil voor een uitbreiding 
van het gebied rond Guatanamo Bay. Het verdrag hierover is nooit geratificeerd, maar werd 
wel in grote lijnen nageleefd; Strauss 2009, p. 53-59. 

92 Regelmatig worden deze situaties onder de noemer van imperialisme en kolonialisme gebracht, 
om zo de ongelijke positie van de betrokken staten te benadrukken; vgl. Stambuk 1963a, p. 
155.  

93 Een voorbeeld is het Amerikaanse gebruik van Guantanamo Bay op Cuba en het Britse 
gebruik van de ‘Soevereign Base Areas’ op Cyprus; art. 1 Treaty concerning the establishment of the 
Republic of Cyprus; Nicosia, 16 augustus 1960 (Vol. 382 UNTS 1960, No. 5476). 
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verdragen is vastgelegd dat vergrijpen gepleegd door de achtervolgende troepen 

zullen worden bestraft door de staat waaruit de troepen afkomstig zijn.94  

 

De literatuur uit die tijd en uitspraken van andere rechtbanken dan het 

Amerikaanse Hooggerechtshof schetsen een iets genuanceerder beeld. In 

verschillende rechtszaken bleek passagierend marinepersoneel in het buitenland 

niet immuun voor de strafrechtsmacht van de staat van verblijf. Een voorbeeld is 

de zaak Affaire Der uit 1868.95 De feiten speelden in de havenstad Saigon dat toen 

deel uitmaakte van de Franse koloniale bezittingen in Indo-China. Machel Der, 

een bemanningslid van een Brits marineschip, raakte aan wal betrokken bij een 

vechtpartij, waarbij hij ook een lokale politieman aanviel. Het Franse Hof van 

Cassatie oordeelde dat bij een vergrijp dat niet aan boord van een oorlogsschip is 

begaan maar aan wal, het territorialiteitsbeginsel voorrang heeft en de staat van 

verblijf zijn rechtsmacht kan uitoefenen.96 In dezelfde zin bepaalde artikel 18 van 

het Règlement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers uit 

1898 van het ‘Institut de Droit International’: 

 
Si des gens du bord se trouvant à terre commettent des infractions aux lois du 
pays, ils peuvent être arrêtés par les agents de l'autorité territoriale et déférés à la 
justice locale.97 
 

19de eeuwse auteurs namen in hun werk de overwegingen in de zaak The Exchange 

v. McFaddon als uitgangspunt, maar tegelijkertijd relativeerden zij de grondregel 

enigszins. Lawrence gaf bijvoorbeeld aan dat troepen “…are exempt in a greater or 

less degree from local jurisdiction”, zonder dit punt overigens verder toe te lichten.98 

Hall beperkte de immuniteit in principe tot militairen die onder het bevel van de 

commandant van de eenheid stonden:  

 
…it is believed that the commanders, not only of forces in transit, through a 
friendly country with which no convention exists, but also of forces stationed 
there, assert exclusive jurisdiction in principle in respect of offences committed by 
persons under their command.99  
 

Moore voegde hier aan toe dat het georganiseerde strijdkrachten betrof die een 

recht van doortocht of verblijf uitoefenden en niet om “…individuals merely 

possessing a military character”.100 De verklaring voor dit laatste punt is mijns inziens 
                                                           
94 Zie bijvoorbeeld art. VI Agreement Providing for the Reciprocal Crossing of the International Boundary 

Line by the Troops of their Respective Governments, in Pursuit of Savage Hostile Indians, under the 
Conditions hereafter Stated; Washington, 29 juli 1882 (9 Bevans 847 1968). 

95 Barton 1950, p. 80.  
96 Schneider 1964, p. 80. 
97 Règlement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers; Den Haag, 23 
augustus 1898. Het aspect kwam weer terug in art. 20 van de Resolutie van 1928 van het 
‘Institut de Droit International’. 

98 Lawrence 1885, p. 47. Vgl. Sari 2008c, p. 115. 
99 Hall 1895, p. 206. 
100 J.B. Moore 1906, p. 560. 
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dat een individuele militair weliswaar formeel nog onder bevel staat van zijn 

commandant, maar dat die commandant zijn gezag niet daadwerkelijk over die 

militair kan uitoefenen wanneer die zich in een andere staat bevindt.101 Fysiek is de 

commandant niet in staat om hem zelf aan te houden en te straffen, zodat alleen 

de staat van verblijf zijn rechtsmacht over de militair kan uitoefenen. 

 

Oppenheim meende dat de mogelijkheid voor de zendstaat zijn rechtsmacht uit te 

oefenen nog verder was beperkt. Hij legde er de nadruk op dat strijdkrachten 

organen van de staat bleven wanneer zij zich op het grondgebied van een andere 

staat bevonden.102 Van extraterritorialiteit was naar zijn mening alleen sprake, als 

een vergrijp was begaan binnen de plaats waar de strijdkrachten waren gelegerd. 

Uit de voorbeelden die hij hierbij gebruikte, bleek dat de term ‘plaats’ niet een al te 

brede strekking had. Hij schreef over vergrijpen die waren gepleegd in het 

garnizoen van een fort en doelde daarmee vooral op de plaats, waar een militaire 

commandant direct gezag over zijn troepen kon uitoefenen.103 Buiten de plaats 

van legering gold volgens Oppenheim de immuniteit alleen voor zover een militair 

dienst had.  

 

Rechtspraak en literatuur schetsen zo een genuanceerd beeld over de reikwijdte 

van de grondregel. Samengevat komt daaruit naar voren dat de grondregel geldt 

ten aanzien van militairen die zich als militaire eenheid op het grondgebied van de 

staat van verblijf bevinden. De regel vindt toepassing tijdens de uitvoering van de 

dienst of wanneer de militairen zich binnen een militaire plaats ophouden. 

Wanneer een militair geen dienst heeft en zich buiten de militaire plaats begeeft, 

bijvoorbeeld bij verlof, en daar een vergrijp begaat, dan strekt de 

extraterritorialiteit zich niet over hem uit en kan de staat van verblijf rechtsmacht 

uitoefenen. 

 

§ 7. Conclusie 

In dit hoofdstuk is de vorming en verdere ontwikkeling onderzocht van de 

gedachten over de strafrechtsmacht ten aanzien van in het buitenland verblijvende 

militairen in de 19de eeuw. Startpunt vormde The Exchange v. McFaddon-zaak uit 

1812 die zonder twijfel de meest geciteerde en besproken uitspraak is op het 

gebied van de rechtsmacht over in het buitenland verblijvende strijdkrachten. Uit 

het vonnis heb ik de algemene grondregel afgeleid dat de staat van verblijf afziet 

van de uitoefening van zijn strafrechtsmacht over de strijdkrachten van de 

zendstaat wanneer die zich met zijn instemming op zijn grondgebied bevinden, 

waarmee de zendstaat zijn strafrechtsmacht kan uitoefenen. 

 

                                                           
101 Zie bijvoorbeeld Hyde 1922, p. 432 en 434. 
102 Oppenheim 1905, p. 483. 
103 Dezelfde gedachtegang was te vinden in een conceptregeling die 1912 in Latijns-Amerika werd 
opgesteld. Deze voorloper van de Bustamante code (zie volgend hoofdstuk) sprak in art. 96 over 
immuniteit voor “crimes committed within the precincts of the camp”; vermeld in: Barton 1954, p. 344. 
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De toestemming van de staat van verblijf is een voorwaarde voor de toepassing 

van de grondregel op basis waarvan de troepen uit de zendstaat immuniteit 

genieten van uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat van verblijf en de 

zendstaat zijn strafrechtsmacht over de troepen kan uitoefenen. In de 19de eeuw is 

de aard en omvang van de territoriale inzet van troepen met de instemming van 

de staat van verblijf nog beperkt in tijd, plaats en omvang, zodat de grondregel 

geen wezenlijke aantasting vormt van de rechtsorde van de staat van verblijf. 

Uitwerking van de grondregel in formele afspraken blijft in deze tijd nog 

achterwege. 

 

Het staat mijns inziens vast dat als algemene regel de instemming van een staat 

met de komst en het verblijf van buitenlandse troepen met zich meebrengt dat hij 

afziet van uitoefening van zijn strafrechtsmacht over die troepen. Praktijk, 

rechtspraak en literatuur laten geen twijfel bestaan over deze algemene strekking 

van de grondregel. Toch leidt de ‘waiver’ die de staat van verblijf verleent, niet 

altijd tot de volledige immuniteit van de troepen, behalve in situaties waar een 

staat territoriale rechten over een gebied in een bevriende staat verkrijgt.  

 

De reikwijdte van de grondregel, op grond waarvan troepen immuniteit genieten 

in de staat van verblijf en de zendstaat zijn strafrechtsmacht kan uitoefenen, is zo 

minder scherp. De regel vindt geen toepassing wanneer het verband tussen de 

bezoekende militaire eenheid of de leden daarvan en het optreden van die eenheid 

als orgaan van de zendstaat in het buitenland onvoldoende hecht meer is. De 

literatuur benaderde de reikwijdte van de grondregel vanuit de positie van de 

strijdkrachten van de zendstaat als officieel orgaan van die staat op het 

grondgebied van de staat van verblijf. Immuniteit voor troepen gold alleen voor 

zover zij deel uitmaakten van een militaire eenheid en onder bevel stonden van 

hun commandant. Aan die kwalificatie werd bijvoorbeeld voldaan, als de troepen 

zich in een kamp of garnizoen bevonden of daarbuiten dienstwerkzaamheden 

verrichtten.  

 

In de volgende hoofdstukken zal achtereenvolgens worden geanalyseerd hoe de 

grondregel is toegepast in de context van het verblijf van troepen in geallieerd 

territoir tijdens gewapende conflicten, deelname aan een crisisbeheersingsoperatie 

en internationale militaire samenwerking onder vredesomstandigheden.  
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Hoofdstuk 3     Consensuele stationering tijdens gewapende conflicten 

 

§ 1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de grondregel geformuleerd dat de staat van verblijf 

afziet van de uitoefening van zijn strafrechtsmacht over de strijdkrachten van de 

zendstaat wanneer die zich met zijn instemming op zijn grondgebied bevinden, 

waarmee de zendstaat zijn strafrechtsmacht kan uitoefenen. Dit hoofdstuk 

analyseert de toepassing van de grondregel in de specifieke context van het verblijf 

van troepen in geallieerd territoir tijdens gewapende conflicten. 

 

Internationale gewapende conflicten spelen zich zelden alleen af tussen twee 

afzonderlijke staten. De strijdende partijen bieden onderdak aan de troepen van 

hun bondgenoten die veelal directe steun aan de strijd verlenen. Verblijf van 

troepen in geallieerd territoir tijdens gewapende conflicten is zodoende een 

geaccepteerde praktijk. De Eerste Wereldoorlog week door de lange duur en 

omvang af van voorgaande conflicten. De strijdende partijen brachten ongekend 

grote legermachten op de been die zij in de gemeenschappelijke strijd tegen de 

vijand voor lange tijd in bevriende staten legerden. Deze praktijk werd herhaald in 

de Tweede Wereldoorlog en andere grootschalige conflicten, zoals in Korea in de 

jaren vijftig van de vorige eeuw. 

 

In de 19de eeuwse praktijk had de uitoefening van rechtsmacht over buitenlandse 

troepen nog amper ter discussie gestaan. Hoewel de reikwijdte van de grondregel 

niet scherp was begrensd, bleek dat voor staten geen reden om de status van deze 

troepen formeel vast te leggen. Dat veranderde bij het begin van de Eerste 

Wereldoorlog, toen staten ertoe overgingen om expliciete afspraken over de status 

van hun troepen bij overeenkomst vast te leggen. Dit hoofdstuk, waarin de 

toepassing van de grondregel op troepen die tijdens gewapende conflicten op het 

grondgebied van bevriende staten zijn gestationeerd centraal staat, start daarom 

bij de Eerste Wereldoorlog (par. 2).  

 

Dit hoofdstuk legt de nadruk op de beide wereldoorlogen, aangezien toen de 

eerste statusverdragen zijn opgesteld en verder ontwikkeld (par. 3). Vooral op 

basis van zowel deze verdragen en verdragen gesloten na de Tweede 

Wereldoorlog (par. 4) als de daarop gebaseerde rechtspraak en literatuur kan de 

toepassing van de grondregel worden geanalyseerd in de context van het 

hedendaagse, gewapende conflict (par. 5). Het humanitair oorlogsrecht beheerst, 

zoals eerder is aangegeven, de status van troepen die zich op vijandelijk 

grondgebied ophouden en blijft hier buiten beschouwing.  

 

§ 2. De praktijk in de Eerste Wereldoorlog  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog leidde de militaire samenwerking tussen de 

deelnemende staten voor het eerst in de geschiedenis tot grootschalige en 

langdurige buitenlandse stationering van troepen. Deze troepen werden als 
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nationale contingenten ingezet en bleven onder het bevel van de zendstaat staan. 

De geallieerden legden de status van de troepen vast in een reeks samenhangende 

bilaterale verdragen. Aan de zijde van de Centralen, Duitsland en Oostenrijk-

Hongarije met hun bondgenoten, werden afspraken vooral op uitvoerend, militair 

niveau gemaakt. 

 

§ 2.1. Geallieerden  

België en Frankrijk sloten op 14 augustus 1914, binnen twee weken na het 

uitbreken van de oorlog als eerste een overeenkomst.104 De kern hiervan luidde:  

 
chaque armée garde sa juridiction quant aux faits susceptibles de lui nuire, quels 
que soient les territoires où elle se trouve et la nationalité de l’inculpé105 
 

Deze bepaling richtte zich nog niet specifiek op de strafrechtsmacht ten aanzien 

van de buitenlandse militairen. Latere geallieerde overeenkomsten waren wezenlijk 

anders en erkenden de exclusieve rechtsmacht van staten ten aanzien van de eigen 

militairen. In de overeenkomst tussen Frankrijk en het VK van 15 december 

1915106 (zie voor de volledige tekst bijlage A) was deze regeling voor het eerst 

opgenomen, waarbij beide staten verklaarden:  

 
…to recognize during the present war the exclusive competence of the tribunals 
of their respective Armies with regard to persons belonging to these Armies, in 
whatever territory and whatever nationality the accused may be. 
 

Vergelijkbare bepalingen vormden de kern van hierop volgende geallieerde 

overeenkomsten (zie Tabel 1. Overzicht geallieerde statusovereenkomsten in de 

Eerste Wereldoorlog).107 De algemene aanduiding in het bovenstaande citaat van 

de strijdkrachten als ‘Armies’ verdient nog kort de aandacht. De Franse tekst 

gebruikt hiervoor de term ‘armées d’opérations’, wat in de latere Belgisch-Britse 

overeenkomst wordt vertaald met ‘armies in the field’. De overeenkomsten met de 

VS gebruiken weer de algemene benaming ‘land and sea forces’. 

                                                           
104 Agreement between Belgium and France relative for the better prosecution of acts prejudicial to the armed forces; 
Brussel, 14 augustus 1914 (The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, 
Vol. 220, 1914-1915, p. 274). 

105 Chalufour 1927, p. 47. Vertaald als “each army retains its jurisdiction with respect to acts capable of 
prejudicing it, whatever territory where it is found or the nationality of the culprit” in: Stanger 1957/’58, p. 
116-117. 

106 Declaration between France and Great Britain respecting military penal jurisdiction; Londen, 15 december 
1915 (The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 221, 1915-1916, p. 
227; The London Gazette, 31 December 1915). 

107 Op andere punten bestonden soms kleine verschillen. In het Amerikaanse militair-juridisch 
systeem bijvoorbeeld kon personeel van organisaties als het Rode Kruis en het Leger des Heils 
onderworpen zijn aan het militaire strafrecht. De overeenkomsten die de VS sloten, bepaalden 
dat de VS ook over leden van deze organisaties strafrechtsmacht konden uitoefenen; zie 
bijvoorbeeld de Exchange of notes between France and the United States respecting the jurisdiction of court 
martials; Washington, 3 en 4 januari 1918 (The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by 
Clive Parry, Vol. 223, 1917-1918, p. 39 e.v.; Foreign Relations of the United States, Papers relating to 
the foreign relations of the United States, 1918, Supplement 2, p. 735-737). 
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Overzicht geallieerde statusovereenkomsten in de Eerste Wereldoorlog 

14 aug 1914 België – 

Frankrijk 

wederkerig elke krijgsmacht behoudt rechtsmacht over feiten 

gericht tegen die krijgsmacht 

nov 1914 België – 

Frankrijk 

wederkerig aanvulling op overeenkomst van 1914 

15 dec 1915 Frankrijk - 

VK 

wederkerig exclusieve rechtsmacht voor tribunalen van hun 

krijgsmachten (armées d’opérations) over eigen 

personeel 

29 jan 1916 België - 

Frankrijk 

wederkerig overeenkomstig FRA - VK 

15 apr 1916 België - 

VK 

wederkerig overeenkomstig FRA – VK 

14 dec 1916 Frankrijk - 

Servië 

wederkerig overeenkomstig FRA – VK 

4 jul/13 aug 

1917 

Frankrijk - 

Italië 

wederkerig overeenkomstig FRA – VK 

15 okt 1917 Frankrijk - 

Portugal 

wederkerig overeenkomstig FRA – VK 

3/14 jan 

1918 

Frankrijk – 

VS 

wederkerig overeenkomstig FRA – VK 

 

24 mei 1918 Frankrijk - 

Siam 

eenzijdig FRA erkent exclusieve rechtsmacht van Siamese 

militaire tribunalen over Siamees personeel 

5 jul/ 6 sep 

1918 

België  

- VS 

wederkerig overeenkomstig FRA - VS 

Tabel 1. Overzicht geallieerde statusovereenkomsten in de Eerste Wereldoorlog 

 

§ 2.2. Centralen 

In Duitsland werd volgens Mettgenberg de exterritorialiteit van buitenlandse 

troepen als internationaalrechtelijke regel beschouwd.108 Daarbij gold de beperking 

dat het om “geschlossener Truppenverbände” moest gaan. Individuele, buitenlandse 

militairen genoten alleen immuniteit van de uitoefening van de Duitse 

strafrechtsmacht als zij zich om dienstredenen in Duitsland bevonden. Militairen 

op verlof en zij die zonder toestemming hun garnizoen hadden verlaten, konden 

geen aanspraak maken op immuniteit.109 Een bijzonder voorbeeld betreft de 

strafzaak tegen een Griekse militair die deel uitmaakte van het naar Duitsland 

uitgeweken Griekse 4. Legerkorps.110 De Duitse rechter was van mening dat hij 

bevoegd was de militair te berechten, waartoe hij overwoog dat de Grieken zich 

niet in Duitsland bevonden in ‘dienstlicher Eigenschaft’ ter uitvoering van een 

onder het staatsgezag verleende militaire opdracht. Zij hadden zich juist tegen de 

bevelen in hun toevlucht gezocht in Duitsland, om zich zo aan hun opdracht te 

onttrekken.  

 

                                                           
108 Mettgenberg 1929, p. 25. 
109 Mettgenberg 1929, p. 26. 
110 Mettgenberg 1929, p. 26. Deze eenheid had zich op 12 september 1916 onder Duitse 
bescherming gesteld om zo zijn neutraliteit te kunnen houden en genoot volledig bewapend en 
uitgerust ‘Gastrecht’ in Görlitz, Duitsland. 
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Afspraken tussen de Centralen over het verblijf van troepen op elkaars 

grondgebied waren veelal op uitvoerend niveau gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm 

van militaire overeenkomsten tussen de betrokken generale staven.111 Deze zijn 

niet formeel gepubliceerd, waardoor informatie over de praktijk tussen deze 

partijen minder toegankelijk is. Uit verschillende bronnen blijkt dat de zendstaten 

in principe de exclusieve rechtsmacht over hun troepen uitoefenden. Over 

buitenlandse troepen op Duits grondgebied meldde een gezamenlijk besluit 

(‘Erlaß’) van de Duitse ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Oorlog van 

27 mei 1916: 

 
Strafanzeigen gegen Angehörige von österreichisch-ungarischen auf deutsches 
Gebiet Eingerückten Truppenteilen sind, soweit nicht eine unmittelbare Abgabe an 
die ortsanwesende österreichisch-ungarische Militärbehörde einfacher ist, der 
nächsten deutschen Militär-(Kommando-) Behörde zu übergeben; im Falle der 
Festnahme ist ihr der Beschuldigte unverzüglich zuzuführen. Dieser Behörde liegt 
die Weiterleitung an die nächste österreichisch-ungarische Militärbehörde zur 
Veranlassung des weiteren an zuständiger Stelle ab.112 
 

Uit deze regeling volgt dat bij strafrechtelijke vergrijpen de zaak, eventueel door 

tussenkomst van de Duitse militairen autoriteiten, zo snel mogelijk ter afhandeling 

werd doorgeleid aan de Oostenrijk-Hongaarse militaire autoriteiten. Bij de 

publicatie van het besluit in het Duitse ‘Armee-Verordnungsblatt’ werd 

opgemerkt dat overeenkomstige regelingen voor de Duitse troepen in Oostenrijk-

Hongarije waren getroffen. De positie van de Duitse militaire missie en de 

gezamenlijke, Duits-Turkse eenheid ‘Heersegruppe Yildirim (Falke)’ in Turkije 

was vastgelegd in een militaire overeenkomst van 18 november 1916.113 Uit de 

vermelding in de literatuur dat beide staten het ‘Recht der Fahne’ toepasten, kan 

worden afgeleid dat de Duitse troepen in principe volledig aan de Duitse 

strafrechtsmacht waren onderworpen.114 

 

§ 3. De praktijk in de Tweede Wereldoorlog 

De geallieerde115 praktijk tijdens de Tweede Wereldoorlog geeft een gevarieerder 

beeld te zien dan in de Eerste Wereldoorlog. Staten zetten de lijn voort om 

statusregelingen bij verdrag vast te leggen. Die overeenkomsten waren echter 

uitgebreider dan in de Eerste Wereldoorlog en omvatten meer dan alleen de 

                                                           
111 Mettgenberg maakt melding van de stationering van Oostenrijkse eenheden in Duitsland en 
van de ‘besonderen Vereinbarungen’ die hierover bestaan; zie: Mettgenberg 1929, p. 26.  

112 Strafanzeigen gegen österreichisch-ungarische Militärpersonen; Berlijn, 27 mei 1916, Justiz-
Ministerialblatt für die preußische Gesetzgebung und Rechtspflege (Preuß. JMBl), Berlin, 1916, 
Band 135; Ministerialblatt für die preußische Innere Verwaltung (MinBl f. D. Innere 
Verwaltung), 1916, Band 156 en Armee-Verordnungsblatt 1916, Band 237. 

113 Schneider 1964, p. 69 en Wunderlich 1932 p. 86 en 89. 
114 De grondslag hiervoor bood § 7 van het MStGB (Militärstrafgesetzbuch): “der deutsche Soldat 

wird nach deutschem Rechte bestraft, wo er sich auch befindet“, Strauß 1957, p. 15. Voor Turkse 
militairen gold een vergelijkbare regeling, Wunderlich 1932, p. 89.  

115 Over statusovereenkomsten tussen de Duitsland, Italië en Japan en hun bondgenoten is geen 
informatie beschikbaar. 
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regeling van de strafrechtsmacht. Hoewel de zendstaten in veel gevallen de 

exclusieve strafrechtsmacht over de eigen troepen uitoefenden, deden de staten 

van verblijf niet altijd volledig afstand van hun rechtsmacht over de buitenlandse 

troepen.  

 

In de verdragen die de VS en het VK als zendstaten sloten, deden de staten van 

verblijf vrijwel zonder uitzondering afstand van hun recht strafrechtsmacht uit te 

oefenen over de bezoekende troepen.116 In de situatie dat staten geen 

overeenkomst sloten, oefenden de VS en het VK in de praktijk zelf de 

strafrechtsmacht uit. Nederland heeft bijvoorbeeld nooit Britse, en later 

Amerikaanse, troepen vervolgd op de Nederlandse Antillen of Amerikaanse 

troepen in Suriname.117 In de zaak In re Gilbert oordeelde een Braziliaanse rechter 

dat de VS rechtsmacht konden uitoefenen over een militair die tijdens zijn 

wachtdienst een Braziliaanse burger had gedood en de Braziliaanse rechter in dit 

geval niet bevoegd was. Klaarblijkelijk speelde hierbij een doorslaggevende rol dat 

de buitenlandse troepen Brazilië bijstonden in de “…emergency situation arising out of 

the need for the defence of the nation…”.118 

 

Een beperkte uitzondering op de exclusieve rechtsmacht van de VS over zijn 

troepen is te vinden in de Leased Bases Agreement119 tussen het VK en de VS die 

voortbouwde op de Destroyers for Bases Agreement.120 Artikel IV van de Leased Bases 

Agreement verleende de Amerikaanse troepen geen absolute strafrechtelijke 

immuniteit. Ten aanzien van delicten die niet van militaire aard waren en die 

buiten de gepachte gebieden werden gepleegd, deed het VK geen afstand van 

                                                           
116 Zie bijvoorbeeld de overeenkomst tussen het VK en Ethiopië: par. 5(a), Annexure to Article 
VI, Agreement for the regulation of mutual relations; Addis Ababa, 19 december 1944 (UNTS 1951, 
No. 272): “…no member of the mission shall be subject to the criminal jurisdiction of the courts Ethiopia” en 
de overeenkomst tussen Egypte en de VS: Jurisdiction over criminal offenses committed by the armed 
forces of the United States in Egypt: agreement between the United States of America and Egypt; Cairo, 2 
maart 1943 (met procès-verbaal) (EAS 1944, No. 356): “…the Egyptian Government has decided to 
accord…. immunity from jurisdiction in criminal matters to members of the United States Forces in Egypt”. 

117 Nationaal Archief, Den Haag, Archief Ministerie van Marine: (Militaire) instanties en 
onderdelen in de gebiedsdelen Curaçao en Suriname, 1934-1947, nummer toegang 2.12.33, 
inventarisnummer 247, Brief van de Minister van Marine aan de Minister van Buitenlandsche 
Zaken, Uitoefenen rechtsmacht door Ned. krijgsraden op territoir U.S.A, Londen 30 april 
1945, nr. A 18/9/4/45. Tussen Nederland en het VK en de VS bestond geen 
statusovereenkomst voor deze overzeese gebiedsdelen. 

118 Supreme Federal Court 22 november 1944, In Re Gilbert (Admiral Ingram Camp Case), ILR 13, p. 
86. 

119 Agreement for use and operation of naval and airbases; Londen, 27 maart 1941 (AJIL Vol. 35, No. 3, 
Supplement: Official Documents (Jul. 1941), pp. 134-159). Deze overeenkomst werd overigens 
gesloten, voordat de VS deelnamen aan het conflict. 

120 Destroyers for Bases Agreement, Exchange of notes; Londen en Washington, 2 september 1940 
(<www.history.navy.mil/faqs/faq59-24.htm>). Op basis van deze overeenkomst droegen de 
VS 50 oude oorlogsschepen (destroyers) over aan het VK. Deze verpachtte in ruil hiervoor 
marine en luchtmachtbases in Bermuda, de Bahama’s, Jamaica, St. Lucia, Trinidad, Antigua en 
Brits Guyana; King 1942, p. 533. 
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strafrechtsmacht over de Amerikaanse troepen.121 Voor andere vergrijpen hadden 

de VS “the absolute right in first instance to assume and exercise jurisdiction”. 

 

Omgekeerd stond voor de VS buiten twijfel dat de geallieerde troepen die in de 

VS verbleven voor het volgen van opleidingen en trainingen strafrechtelijke 

immuniteit genoten. Het internationaal recht erkent, volgens de VS:  
 
… the immunity from local jurisdiction in criminal matters of members of the 
armed forces of a foreign sovereign on the territory by permission or with the 
consent of the local sovereign.122 

 

Bovendien hebben zendstaten op grond van het internationaal recht exclusieve 

rechtsmacht over hun troepen.123 Deze visie sprak ook uit latere Amerikaanse 

wetgeving124 en uit bijvoorbeeld de concept overeenkomsten die de VS in 1941 en 

1942 aan Nederland voorlegden voor de stationering van Amerikaanse troepen in 

Suriname. Artikel 1, onder 1, luidde: 

 
United States military authorities shall have exclusive jurisdiction as provided by 
international law over their own forces in all respect…125 
 

Onder bepaalde omstandigheden genoten troepen niet altijd volledige immuniteit 

van de strafrechtsmacht van de rechtbanken van de staten van verblijf. Dat betrof 

vooral Europese troepen die hun toevlucht zochten in andere staten na de Duitse 

inval. In Frankrijk waren de troepen van de daar opnieuw op te richten Tsjecho-

                                                           
121 King 1942, p. 555. Voor de goede orde: de VS namen toen formeel nog geen deel aan de 
oorlog.  

122 Memorandum van de VS aan de Canadese regering in de zaak: The Supreme Court of Canada 
3 augustus 1942, Reference re Exemption of United States Forces from Proceedings in Canadian Criminal 
Courts, ILR 12, p. 124-133. Vermelding hiervan is te vinden in: Stanger 1957/’58, p. 79. 

123 JAGS Text No. 4, p. 73. 
124 De wet 30 juni 1944, Act to implement the jurisdiction of service courts of friendly foreign forces within the 

United States, and for other purposes (58 Stat. 643; 22 U.S.C. 701-702) ging impliciet uit van het 
bestaan van de rechtsmacht van de buitenlandse rechtbanken in de VS en maakte Amerikaanse 
ondersteuning mogelijk voor procedures die door de buitenlandse rechtbanken in de VS 
werden gevoerd voor bijvoorbeeld het arresteren van verdachten. De wet werd van toepassing 
op een buitenlandse krijgsmacht bij afkondiging door de President; Bathurst 1946, p. 341 en 
Barton 1949, p. 407.  

125 Nationaal Archief, Den Haag, Archief Gouverneur van Suriname; Geheim archief 1887-1951, 
Nummer toegang 2.10.18, inventarisnummer 370, Concept Agreement covering the 
maintenance of the Armed Forces of the United States of America cooperating with the forces 
of the Netherlands in the Netherlands colony of Surinam, xx april 1942. Overigens is de 
bepaling voor meerdere uitleg vatbaar. De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in 
Suriname leek de zinsnede zo uit te leggen dat de VS rechtsmacht konden uitoefenen, voor 
zover het internationaal recht dit toestond; Nationaal Archief, Den Haag, Archief Gouverneur 
van Suriname; Geheim archief 1887-1951, nummer toegang 2.10.18, inventarisnummer 370, 
Brief van de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname aan de Gouverneur van 
Suriname; Paramaribo 28 januari 1942.  
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Slowaakse krijgsmacht zelfs volledig onderworpen aan het Franse militaire 

strafrecht en de militaire tribunalen.126  

 

De meeste regelingen gingen niet zo ver.127 In het VK werd de status van de 

gevluchte troepen vastgelegd in Britse wetgeving, de Allied Forces Act, en deels ook 

in bilaterale overeenkomsten tussen het VK en de zendstaten.128 Deze verdragen 

bevatten beperkingen op de mogelijkheid tot uitoefening van de strafrechtsmacht 

door de zendstaten, zoals blijkt uit de overeenkomst met Nederland:129  

 
De misdrijven van moord, doodslag en verkrachting zullen slechts worden berecht 
door den burgerlijken rechter van het Vereenigd Koninkrijk (artikel 2) 
 
Handelingen of verzuimen, die vergrijpen vormen tegen het recht van het 
Vereenigd Koninkrijk anders dan moord, doodslag of verkrachting, kunnen 
worden berecht door den burgerlijken rechter van het Vereenigd Koninkrijk 
(artikel 3)130 
 

De Britse regelgeving werkte door in de op de Allied Forces Act gebaseerde 

wetgeving van de Britse koloniën en in de staten (de ‘dominions’) die deel 

uitmaakten van de Britse Commonwealth of Nations (hierna: de Commonwealth), 

zodat geallieerde troepen hier vergelijkbare rechten genoten als in het VK.131 De 

rechtsmacht over de Nederlandse troepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

                                                           
126 Art. IV, onder (b), Military Agreement regarding the reconstruction of the Czechoslovak Army in France; 
Parijs, 2 oktober 1939 (gepubliceerd in: 1942 Czechoslovak Yearbook of International Law, p. 232-
234).  

127 Polen had bijvoorbeeld in Frankrijk wel rechtsmacht over de opnieuw op te richten 
strijdkrachten: art. 1 Protocol relating to the organisation of Polish Mility Tribunal in France, bij het 
Agreement between France and Poland concerning the Reconstitution of the Polish Army in France; Parijs, 4 
januari 1940 (British and Foreign State Papers, Vol. 144, Londen 1952, p. 407-412). Uit de 
overeenkomst valt op te maken dat Frankrijk met deze regeling afzag van uitoefening van haar 
strafrechtsmacht over Poolse militairen. 

128 De eerste van deze overeenkomsten sloot het VK op 25 oktober 1940 met Tsjecho-Slowakije. 
De daarop volgende overeenkomsten, waaronder die met Nederland, volgden het model van 
deze afspraken. 

129 Overeenkomst tusschen de Nederlandsche Regeering en de Regering van het Vereenigd Koninkrijk betreffende de 
organisatie en het gebruik van de Nederlandsche strijdkrachten in het Verenigd Koninkrijk; Londen, 5 mei 
1942 (vertaling van Aanhangsel IV betreffende de Rechterlijke Macht over Leden van de 
Nederlandsche Strijdkrachten is opgenomen in het MRT 1946, 102). 

130 Deze bepaling kwam ook voor in de Allied Forces Act. Op basis van deze bepaling concludeerde 
de Poolse krijgsraad in het VK geen rechtsmacht te hebben over een stelende Poolse reservist 
(Polish Court Martial in Great Britain 6 juni 1941, Allied Forces (Polish Court of Honour) case, ILR 
10) en baseerde de Engelse rechter zijn rechtsmacht bij een schietincident waarin een Tsjecho-
Slavaakse militair een collega dodelijk verwondde (High Court, Warwick Assizes 11 maart 
1942, Rex v. Navratil, ILR 11). 

131 In de koloniën op grond van de Allied Forces (Application of Acts to Colonies, &c) (No. 1) Order uit 
1941 en in de dominions op basis van nationale wetgeving die het model van de Allied Forces 
Act volgde en daar alleen in detail van afweek; Barton 1949, p. 406. Overigens genoten de 
Amerikaanse troepen ook hier volledige immuniteit. 
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onder meer in Australië en Canada verbleven, was dus gebaseerd op deze 

wetgeving.132  

De SU verleende eveneens geen volledige immuniteit aan de naar deze staat 

gevluchte buitenlandse eenheden. De status van de Poolse troepen werd geregeld 

in de militaire overeenkomst van 14 augustus 1941.133 In artikel 8 was weliswaar 

bepaald dat Poolse militairen op Russisch grondgebied: 

 
...will be subject to Polish military laws and decrees. Polish military courts will be 
established in the units for dealing with military offences and crimes against the 
establishment, the safety, the routine or the discipline of the Polish Army.  
 

Maar:  
 
For crimes against the State soldiers of the Polish Army on the territory of the 
U.S.S.R. will be answerable to the military courts of the U.S.S.R. 
 

Poolse militairen genoten dus geen immuniteit in geval van misdrijven begaan 

tegen de SU. Een vergelijkbare overeenkomst sloot de SU op 27 september 1941 

met Tsjecho-Slowakije.134  

 

Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre Polen en Tsjecho-Slowakije op grond 

van deze afspraken rechtsmacht over de eigen troepen konden uitoefenen. De 

term ‘misdrijven tegen de staat’ had in de SU een brede strekking en omvatte 

zowel contrarevolutionaire misdrijven als voor de SU bijzonder gevaarlijke 

misdrijven tegen het openbaar bestuur.135 Gezien het repressieve karakter van het 

toenmalige regime lijkt mij de veronderstelling gerechtvaardigd dat naar Russisch 

recht een misdrijf vrij snel als misdrijf tegen de staat kon worden opgevat.136 

 

Bij de bevrijding van de bezette gebieden in Europa en Azië sloten de SU, het VK 

en de VS met een aantal staten zogeheten ‘Civil Affairs Agreements’ over het 

bestuur van die staten tijdens en gelijk na de bevrijding. De eerste van deze 

overeenkomsten werd op 16 mei 1944 gesloten met Noorwegen en stond model 

voor de regelingen met andere staten, waaronder Nederland.137 Op grond van 

                                                           
132 Australië: National Security (Allied Forces) Regulations, december 1941 en Canada: Foreign Forces 

Order, april 1941. Vermeld in: Barton 1949, p. 406.  
133 Polish-Soviet Military Agreement; Moskou, 14 augustus 1941 (Polish-Soviet Relations 1918-1943, 
Official Documents, p. 126). Deze overeenkomst is een aanvulling op de Agreement between the 
USSR and the Polish Government-in-exile concerning resumption of diplomatic relations and mutual aid in the 
war against Germany; Londen, 30 juli 1941 (vermeld in: Robert M. Slusser, Jan F. Triska, A 
Calendar of Soviet Treaties 1917-1957, Stanford 1959). 

134 Military agreement between the Soviet High Command and the High Command of Czechoslovakia; Moskou, 
27 september 1941 (vermeld in: Robert M. Slusser, Jan F. Triska, A Calendar of Soviet Treaties 
1917-1957, Stanford 1959). 

135 Ginsburgs 1966, 378-379. 
136 Mij is overigens geen jurisprudentie bekend waarin deze overeenkomsten ter sprake komen.  
137 Donnison 1961, p. 40. ‘Civil Affairs Agreements’ zijn gesloten met België, China, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland (ten aanzien van zowel Nederland als Nederlands-
Indië), Noorwegen, Polen en Tsjecho-Slowakije. 
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deze ‘Civil Affairs Agreements’ oefenden de geallieerden de exclusieve 

rechtsmacht uit over hun strijdkrachten bij de bevrijding van de bezette 

gebieden.138 Hoewel de overeenkomsten die de SU sloot niet specifiek de 

exclusieve rechtsmacht benoemden, volgt uit de teksten dat uitoefening van 

rechtsmacht door de staat van verblijf over de Sovjet-troepen niet in de rede lag.139 

 

§ 4. Na de Tweede Wereldoorlog 

Na 1945 hebben zich geen gewapende conflicten meer voorgedaan die zich naar 

hun omvang laten vergelijken met de beide wereldoorlogen. Wel zijn op kleinere 

schaal vele conflicten uitgevochten, waarbij staten elkaar met troepen hebben 

bijgestaan. Onderstaand volgen enkele voorbeelden waarbij Nederland in enkele 

conflicten een rol speelde. 

 

In 1950 verleenden staten op verzoek van de VN-Veiligheidsraad140 militaire steun 

aan Zuid-Korea na de Noord-Koreaanse inval in het land en plaatsten hun 

troepen onder “an unified command under the United States of America”.141 De VS 

kwamen met Zuid-Korea overeen dat de VS de exclusieve rechtsmacht over hun 

troepen in Zuid-Korea uitoefenden.142 De regeling was niet van toepassing op de 

militairen uit de andere staten die onder Amerikaans bevel stonden. Deze staten 

en de VN maakten echter geen vergelijkbare afspraken met Zuid-Korea.143 

Praktisch gezien was Zuid-Korea echter niet in staat om in het door oorlog 

verscheurde land zijn strafrechtsmacht uit te oefenen. Zendstaten oefenden die 

bevoegdheid zelf uit, zonder dat dit op bezwaren van Zuid-Korea stuitte. 

Nederland had bijvoorbeeld voor het Nederlandse Detachement Verenigde 

Naties een afzonderlijke krijgsraad opgericht die met de stilzwijgende instemming 

van Zuid-Korea ter plaatse zijn werk deed.144 

 

                                                           
138 Zie bijvoorbeeld par. 8 van de ‘Civil Affairs Agreement’ die de VS met Nederland sloten: 

Overeenkomst tusschen de Vereenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende 
burgerlijk bestuur en rechtsmacht op Nederlandsch grondgebied bevrijd door een geallieerde expeditiemacht; 
Londen, 16 mei 1944 (Vol. 132 UNTS 1952, No. 440). Deze overeenkomst en de identieke 
overeenkomst met het VK werden samen aangeduid als de ‘Legal Agreement’. 

139 Zie bijvoorbeeld par. 6 Agreement regarding relations between the Chinese administration and the Soviet 
Commander-in-Chief of the Soviet forces after entry of soviet troops into the “Three eastern provinces” of China 
during the present joint military operations against Japan; Moskou, 14 augustus 1945 (The China White 
Paper 1949, Vol. II, Stanford: Stanford University Press, p. 592-593).  

140 UN Doc S/RES/83 (1950). 
141 UN Doc S/RES/84 (1950). 
142 Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America and the Republic of Korea 

relating to jurisdiction over offenses by United States forces in Korea; Taejun, 12 juli 1950 (Vol. 222 
UNTS 1955, No. 3029). 

143 Bowett 1964, p. 57. De enige overeenkomst tussen Korea en de VN betrof een tweetal 
gespecialiseerde organen die in Korea actief waren: Exchange of letters constituting an agreement 
between the United Nations and Korea regarding privileges and immunities to be enjoyed by the United 
Nations in the Republic of Korea; Pusan, 21 september 1951 (Vol. 104 UNTS 1951, No. 322). 

144 Buurman van Vreeden 1953, p. 354-355.  
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Aan het zich in diezelfde periode ontwikkelende conflict in Vietnam namen de VS 

aanvankelijk niet actief deel. Wel was de Amerikaanse ‘Military Assistance 

Advisory Group’ actief, waarvan de status was gebaseerd op een bijlage bij de 

Agreement for Mutual Defense Assistance in Indochina.145 Hierin was afgesproken dat het 

personeel zou worden toegevoegd aan de ambassade en een zelfde status zou 

genieten als personeel van een diplomatieke missie. Dit betekende dat het 

Amerikaanse personeel in Vietnam volledige strafrechtelijke immuniteit genoot. 

Deze regeling werd later ook van toepassing op de honderdduizenden 

Amerikaanse troepen, toen de VS actief deelnamen aan de strijd.146 

 

Nadat op 2 augustus 1990 Irak buurland Koeweit had geannexeerd, begonnen de 

VS op 7 augustus operatie ‘Desert Shield’ om een mogelijk Irakese invasie van 

Saoedi-Arabië te voorkomen. Een half jaar later op 16 januari 1991 begon 

operatie ‘Desert Storm’ met aanvallen op de Irakese strijdkrachten in Koeweit en 

Irak. Voor zover bekend zijn voor deze operaties geen specifieke, geschreven 

statusregelingen getroffen met Saudi-Arabië. Dat land gaf er de voorkeur aan om 

geen formele overeenkomsten te sluiten, zoals bleek uit besprekingen over de 

Saudische ondersteuning van de Amerikaanse troepen.147 Aangezien de VS 

strafrechtelijke voorvallen in Saudi-Arabië zelf berechtten, lijkt het erop dat Saudi-

Arabië ermee had ingestemd geen rechtsmacht te zullen uitoefenen over 

Amerikaanse troepen.148 

 

Koeweit ondersteunde na de verdrijving van de Irakese troepen de 

daaropvolgende militaire operaties van de VS in Irak. Die steun gold ook voor de 

invasie van Irak in 2003 door de VS geleide coalitie, ‘Operation Iraqi Freedom’. 

De statusovereenkomst die Koeweit en de VS in dat kader overeenkwamen, is 

geheim. Naar verluid oefenden de VS exclusieve strafrechtsmacht over hun 

troepen uit.149 In Irak waren in de periode volgend op de inval de coalitietroepen 

bezetters in de zin van het humanitair oorlogsrecht, zodat voor hen geen 

specifieke afspraken werden gemaakt. 

 

Na de door de VS geleide aanval op Afghanistan sloten de VS met de nieuwe 

Afghaanse machthebbers een statusverdrag (zie ook Hoofdstuk 1). Op basis 

hiervan bleven de Amerikaanse troepen onderworpen aan de exclusieve eigen 

strafrechtsmacht. Andere staten, waaronder Nederland, volgden dit voorbeeld niet 

voor hun troepen die in Afghanistan aan ‘Operation Enduring Freedom’ 

                                                           
145 Agreement between the United States of America and Cambodja, France, Laos and Viet-Nam for mutual 

defence assistance in Indochina; Saigon, 23 december 1950 (Vol. 185 UNTS 1954, No. 2456). 
146 Prugh 1975, p. 88. Aangezien Vietnam en de VS hadden besloten om geen nieuw statusverdrag 
te sluiten, was de overeenkomst uit 1950 de enige regeling die voor al deze troepen gold; Borch 
2001, p. 6, vn. 7. 

147 Borch 2001, p. 135. 
148 Borch 2001, p. 187-191. 
149 Katzman 2008, p. 2.  
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deelnamen en leken ervan uit te gaan dat Afghanistan geen rechtsmacht over hun 

troepen zou uitoefenen. 

 

§ 5. Analyse van de praktijk  

De status van troepen die tijdens gewapende conflicten in bevriend territoir zijn 

gelegerd of daar doorheen trekken, en in het bijzonder de vraag naar de 

uitoefening van de strafrechtsmacht over die troepen, is een terugkerend 

aandachtspunt voor de samenwerkende staten. Bij de beschrijving van de 

internationale praktijk in beide wereldoorlogen springt hierbij aan geallieerde zijde 

het gebruik van formele, internationale overeenkomsten in het oog.  

 

Het valt niet met volledige zekerheid vast te stellen waarom staten juist toen 

ervoor kozen om de status van hun troepen bij verdrag vast te leggen. Een aantal 

argumenten kunnen in dit verband naar voren worden gebracht. In de eerste 

plaats beschouwen sommige schrijvers deze stationering van troepen als een 

bijzondere vorm van bezetting.150 Vanuit deze visie kent deze ‘bezetting met 

instemming’ geen algemeen toepasselijk rechtsregime, zoals wel het geval is bij een 

vijandige bezetting in een gewapend conflict waarop het humanitair oorlogsrecht 

van toepassing is. Daardoor zou deze vorm van bezetting in het geheel moeten 

worden beheerst door de betreffende internationale overeenkomst die de 

rechtsbasis en voorwaarden voor de ‘bezetting’ moest scheppen.151  

 

Het gebruik van verdragen biedt in de tweede plaats de mogelijkheid om andere 

aspecten rond de tijdelijke stationering van troepen te regelen. Aanvankelijk was 

in veel statusovereenkomsten de strafrechtelijke positie van de troepen vrijwel het 

enige onderwerp dat aan de orde kwam.152 Vanaf de Tweede Wereldoorlog bleef 

dit element een belangrijke plaats innemen, maar deden tevens andere 

onderwerpen hun intrede.  

 

In de derde plaats blijkt uit de literatuur de onduidelijkheid over de reikwijdte van 

wat hiervoor is aangeduid als de grondregel.153 Baty merkte in dat verband op dat 

de rechten van de bezoekende strijdkrachten “exceedingly obscure” waren, waardoor 

hij het beter achtte om die rechten bij overeenkomst vast te leggen.154 Het feit dat 

de eerste overeenkomsten zich op weinig anders dan de strafrechtsmacht 

                                                           
150 ‘Conventional occupation’, Robin 1913. p. 1; ‘Pacific occupation’, JAGS Text No. 11 1944, p. 
13, Dinstein 2009, p. 35; ‘Non-belligerent occupation’, Arai-Takahashi 2009, p. 41 en 
‘Occupation consentie’, Clunet 1918, p. 516. 

151 Robin 1913, p. 14-15. 
152 Aanvullende zaken werden vaak in aparte overeenkomsten opgenomen. Zo sloten het VK en 
de VS in 1944 een overeenkomst over de regeling van schade; een onderwerp dat 
tegenwoordig vrijwel algemeen onderdeel is van een statusovereenkomst: Exchange of notes 
constituting an agreement between the United States of America and the United Kingdom relating to claims for 
damages resulting from acts of armed forces personnel; Londen 29 februari en 28 maart 1944 (Vol. 15 
UNTS 1948, No. 104). 

153 Supervielle 1994, p. 7.  
154 Vermeld in: Re 1956, p. 379. 



  
 

 46  

concentreerden en dat onderhandelingen soms lang duurden,155 kan een indicatie 

zijn dat inderdaad juist op dit punt verschil van inzicht bestond. In ieder geval 

waren staten zich bewust van de complexiteit van de materie en de tegenstrijdige 

belangen.156 

 

Ten vierde kan een rol hebben gespeeld dat de buitenlandse troepen in veel 

grotere getale dan voorheen en voor veel langere duur in de staat van verblijf 

aanwezig waren dan ooit tevoren.157 Deze omstandigheden trokken een wissel op 

de staat van verblijf, bijvoorbeeld door de toenemende kans op strafrechtelijke 

incidenten. Voor zowel de staat van verblijf als de zendstaat kan dat reden zijn 

geweest om de strekking van de grondregel eenduidig vast te leggen.  

 

Een laatste reden voor het sluiten van de verdragen kan zijn dat men onder 

invloed van de oorlogsomstandigheden aan de staten van verblijf minder 

rechtsmacht over de bezoekende troepen wilden laten toekomen, dan de 

genuanceerde toepassing van de grondregel toeliet. Wanneer staten de 

mogelijkheid voor uitoefening van strafrechtsmacht door de zendstaat wilden 

uitbreiden, dan lag het in de rede om dit in een overeenkomst vast te leggen. 

 

Tijdens steunverlening bij gewapende conflicten geven staten de voorkeur aan de 

absolute toepassing van de grondregel. In het overgrote deel van de 

statusregelingen komen zij overeen dat de troepen zijn onderworpen aan de 

exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten. Alleen in het geval de 

oorlogsdreiging minder groot is of oorlogshandelingen niet direct in de staat van 

verblijf plaatsvinden, bestaat ruimte voor de uitoefening van die rechtsmacht door 

de staat van verblijf.  

 

Die situatie doet zich voor wanneer troepen zich niet in of nabij het 

operatiegebied bevinden en niet direct betrokken zijn bij vijandelijkheden. Het 

gebruik van de term ‘armies in the field’ of ‘armées d’opérations’ tijdens de Eerste 

Wereldoorlog duidt erop dat die statusverdragen niet golden buiten het 

operatiegebied, zoals naar voren kwam in de zaak Aughet v. The King uit 1918.158 

Hierin moest een Belgische militair voor de Britse rechter verschijnen wegens het 

verwonden van een Belgische collega in Londen. De Belgische autoriteiten 

verwezen naar de afspraken over de exclusieve rechtsmacht van de Belgische 

tribunalen. De Britse regering informeerde daarop de rechter dat naar haar 

oordeel die overeenkomst niet in het VK van toepassing was. Als reden gaf zij aan 

dat de beide Belgische militairen geen deel uitmaakten van de ‘Army of 

Operations’ op het moment dat het feit werd gepleegd. De exclusieve rechtsmacht 

                                                           
155 In het geval van de VS en het VK sleepten die tijdens de Eerste Wereldoorlog zelfs zo lang 
voort dat het einde van de oorlog en de terugtrekking van de troepen een definitieve regeling 
overbodig maakten.  

156 Stanger 1957/’58, p. 139. 
157 Kuratowski 1942, p. 3. 
158 Beschreven in Barton 1950, p. 189 e.v. 
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bestond dus in ieder geval niet in het VK dat ver van de ‘zone of operations’ af 

lag. Een ander voorbeeld waar staten van verblijf enige rechtsmacht kunnen 

uitoefenen zijn de overeenkomsten die de SU en het VK in de Tweede 

Wereldoorlog sloten over naar de staten uitgeweken troepen. 

 

De praktijk laat echter zien dat deze laatste overeenkomsten de uitzondering zijn 

en dat onder oorlogsomstandigheden troepen in het algemeen zijn onderworpen 

aan de exclusieve rechtsmacht van de zendstaat. In Deel III zal blijken dat het 

doel waarvoor de zendstaten hun troepen in de staat van verblijf inzetten en de 

operationele omstandigheden rond die inzet hierop van invloed zijn. Deze 

paragraaf staat nog stil bij enkele praktische overwegingen, de belangen van de 

betrokken staten en hun onderlinge verhoudingen. 

 

In oorlogstijd verblijven soms enorme legermachten voor lange tijd op 

buitenlands grondgebied. Over inbreuken op de lokale rechtsorde die door de 

langdurige en intensieve contacten met de lokale bevolking meer dan reëel zijn, zal 

de staat van verblijf zeggenschap willen blijven houden. Daar staat tegenover dat 

de tijdelijke en massale aanwezigheid van de buitenlandse troepen, vaak 

geconcentreerd in bepaalde gebieden, een onevenredige belasting kan vormen 

voor de lokale autoriteiten die onder invloed van de oorlogsomstandigheden 

mogelijk toch al beperkt zijn in hun mogelijkheden. 

 

Van bijzonder belang zijn de relatieve machtsverhoudingen.159 Staten waarvan de 

troepen hun toevlucht moeten zoeken in een andere staat, of staten waarvan de 

territoriale integriteit wordt bedreigd door een vijandelijke inval, nemen geen 

sterke onderhandelingspositie in en zullen geneigd zijn tegemoet te komen aan de 

wensen van de staten die hen te hulp schieten. Militair sterke staten die een 

doorslaggevende bijdrage kunnen leveren aan de strijd, zullen daarentegen in 

onderhandelingen met de staat van verblijf meer gewicht in de schaal leggen en 

beter in staat zijn hun wensen ten aanzien van hun troepen te realiseren.160 Zo 

verkregen de Amerikaanse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog als enige in 

het VK exclusieve rechtsmacht over hun troepen.161 

 

Daarnaast spelen nog de belangen van de betrokken staten van verblijf een rol. De 

komst van bevriende strijdkrachten is volledig in het belang van de staten van 

                                                           
159 Vgl. de uitspraak “Law cannot be divorced from politics or power”; IGH 20 februari 1969, North Sea 

Continental Shelf, Judgement, I.C.J. Reports 1969, p. 3, p. 42-3. 
160 Vgl. Priest-Hamilton 2000, p. 612. Een Amerikaans document uit de Tweede Wereldoorlog 
vermeldde zelfs: “….jurisdiction is essentially and primarily a question of physical power”; JAGS Text 
No. 4, p. 73. 

161 Agreement between the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, Jurisdiction over criminal offences committed by armed forces; Londen, 27 juli 1942 en 6 augustus 
1942 (EAS 1944, No. 355; Vol. 117 UNTS 1951, No. 378. Deze overeenkomst week sterk af 
van de eerder door het VK gesloten verdragen. De Britse nota sprak dan ook in punt 3 over: 
“…the very considerable departure which the above arrangements will involve from the traditional system and 
practice of the United Kingdom…” 
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verblijf die hun voortbestaan bedreigd weten door de oorlogshandelingen van hun 

tegenstander. In die omstandigheden zal een staat de aanwezigheid van de 

buitenlandse troepen en het verlies van de strafrechtsmacht over die troepen niet 

als een onevenredige aantasting van de soevereiniteit beschouwen. Daarbij waren 

de statusregelingen bedoeld voor de duur van de oorlog.162 Bovendien dient de 

strijd tegen de gemeenschappelijke vijand niet enkel het doel van de zendstaat, 

maar is het een coalitiebelang dat uitstijgt boven de individuele belangen van alle 

betrokken staten. Door af te zien van de uitoefening van zijn strafrechtsmacht 

over de buitenlandse troepen, erkent en respecteert de zendstaat dit algemeen 

belang. 

 

§ 6. Conclusie  

In dit hoofdstuk is de toepassing van de grondregel geanalyseerd in de context 

van het verblijf van troepen in geallieerd territoir tijdens gewapende conflicten. 

Hierbij lag de nadruk op de bijstand die staten elkaar verleenden in de strijd tegen 

hun gemeenschappelijke vijanden tijdens de beide wereldoorlogen en latere 

internationale gewapende conflicten. Ter beveiliging van gebieden en ter 

voorbereiding op en uitvoering van militaire operaties stationeerden zij grote 

troepenmachten voor soms langere tijd op het grondgebied van andere staten. De 

status van de troepen legden de betrokken staten vast in internationale 

statusverdragen. Deze overeenkomsten verschaften een formele grondslag aan de 

status van de troepen, waarbij zij tegelijkertijd de reikwijdte van de grondregel in 

deze crisisomstandigheden duidelijk vastlegden. 

 

In de overeenkomsten overheerste de absolute toepassing van de grondregel, 

maar wanneer de operationele omstandigheden hiervoor ruimte boden, was de 

immuniteit van de buitenlandse troepen soms beperkt. Hierbij vormen het doel 

waarvoor de zendstaten hun troepen in de staat van verblijf inzetten en de 

operationele omstandigheden rond die inzet belangrijke aspecten. Deze komen 

expliciet in Deel III aan bod. Afgezien van die aspecten spelen verschillende 

andere factoren in deze omstandigheden een rol. Met name het grote belang van 

de staten van verblijf met de komst van de buitenlandse troepen en hun 

afhankelijke positie ten opzichte van de zendstaten kunnen de overheersende rol 

van de zendstaten verklaren.   

  

                                                           
162 Meerdere statusverdragen bevatten de expliciete bepaling dat de afspraken golden voor de duur 
van het conflict en eventueel een korte, aansluitende periode; zie bijvoorbeeld punt 10, 
Agreement between the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, Jurisdiction over criminal offences committed by armed forces; Londen, 27 juli 1942 en 6 augustus 
1942 (EAS 1944. No. 355; Vol. 117 UNTS 1951, No. 378 en Jurisdiction over criminal offenses 
committed by armed forces of the United States in the Belgian Congo : agreement between the United States of 
America and Belgium; Washington, 31 maart, 27 mei, 23 juni en 4 augustus 1943 (EAS 1944, No. 
395). 
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Hoofdstuk 4     Crisisbeheersingsoperaties 

 

§ 1. Inleiding 

De in het vorige hoofdstuk besproken conflicten en de afloop en de afwikkeling 

ervan, kunnen een bedreiging vormen voor de regionale en internationale vrede 

en veiligheid. Zij kunnen daardoor de belangen raken van andere dan de direct 

betrokken staten, wat aanleiding kan zijn tot het opzetten van 

crisisbeheersingsoperaties. Dergelijke operaties kennen een lange traditie. Sinds 

het midden van de 19de eeuw vinden al internationale missies plaats.163 Een wat 

ouder voorbeeld met Nederlandse inbreng is de internationale vredesmacht die in 

1913 de orde en veiligheid hielp te bewaren in het toen net onafhankelijk 

geworden Albanië.164  

 

Sinds de oprichting van de VN worden crisisbeheersingsoperaties vooral 

geassocieerd met deze organisatie. Gezien haar centrale rol bij het handhaven en 

herstellen van de internationale vrede en veiligheid,165 hebben de VN sinds het 

einde van de jaren veertig van de vorige eeuw vele crisisbeheersingsoperaties 

geïnitieerd.166 Inmiddels vervullen ook andere internationale organisaties, zoals de 

NAVO en de EU, alsmede coalities van staten op dit vlak een rol. De missies 

bestaan soms uit kleine groepen militairen, terwijl in andere gevallen grote 

vredesmachten de operaties uitvoeren. De taken van de troepen zijn divers en 

komen voort uit het internationale mandaat voor of de instemming van de 

betrokken staat met de missie. Zij kunnen uiteenlopen van het toezicht houden op 

een door de strijdende partijen gesloten wapenstilstandsakkoord of 

vredesovereenkomst tot het uitvoeren van complexe militaire operaties in 

samenwerking met andere entiteiten.  

 

In het voorgaande hoofdstuk is de grondregel geanalyseerd in de context van het 

verblijf van troepen in geallieerd territoir tijdens gewapende conflicten. In dit 

hoofdstuk richt de analyse zich op de reikwijdte van grondregel in de context van 

crisisbeheersingsoperaties.  Eerst wordt kort stilgestaan bij de status van troepen 

die waren bestemd of deelnamen aan door de Volkenbond opgerichte 

internationale troepenmachten (par. 2). Daarna volgt een inventarisatie van de 

                                                           
163 Oswald, Durham & Bates 2010, p. 3. 
164 In 1912 maakte een coalitie van staten een einde aan de Turkse heerschappij over grote delen 
van de Balkan. Het leidde onder meer tot de onafhankelijkheid van Albanië in 1913. 
Nederlandse zond in de periode 1913-1914 als onderdeel van de internationale troepenmacht 
een kleine groep militairen naar het gebied met de taak het Albanese Gendarmeriekorps te 
organiseren. De militairen traden in dienst van het Albanese Gendarmeriekorps, maar waren 
op grond van art. 20 Règlement relatif à position des officiers (sous-officiers) néerlandais qui prennant du 
service dans la Gendarmerie albanaise niet onderworpen aan de Albanese rechtsmacht. De regeling 
is opgenomen in: De Veer & Thomson 1914, p. 127-131. 

165 Vgl. art. 1, eerste lid, Handvest van de VN. 
166 Veel recente operaties zijn gebaseerd op Hoofdstuk VII, Handvest van de VN. De meeste 
operaties, vooral de klassieke vredesoperaties, hebben echter geen expliciete grondslag in het 
Handvest van de VN, maar zijn in de praktijk algemeen geaccepteerd.  
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status van troepen van door de VN (par. 3), NAVO of EU geleide 

crisisbeheersingsoperaties of operaties opgezet door een coalitie van staten (par. 

4). Op basis van deze informatie wordt vervolgens de toepassing en reikwijdte van 

de grondregel in deze crisisbeheersingsoperaties geanalyseerd (par. 5). 

 

§ 2. Volkenbond 

Tijdens het interbellum zette de Volkenbond in 1920 de eerste stappen voor de 

oprichting van een ‘International Force’. Die troepenmacht, bedoeld voor de 

ondersteuning van de volksstemming in het door Polen en Litouwen betwiste 

Vilnius,167 werd uiteindelijk niet uitgezonden. De troepenmacht die in 1935 de 

openbare orde moest handhaven rond de volksstemming in het Saargebied, werd 

wel ingezet.168  

 

De volledige rechtsmacht over de te leveren troepen zou volgens de Volkenbond 

berusten bij de zendstaten. Bij de voorbereidingen van de missie naar Vilnius 

meldde de Secretaris-Generaal van de Volkenbond naar aanleiding van 

Nederlandse vragen: “….chacune des Puissances ayant fourni un contingent conserve une 

jurisdiction complète sur ses troupes”.169 Deze positie kwam expliciet tot uitdrukking in 

het besluit waarmee de Volkenbond de troepenmacht voor het Saargebied 

oprichtte. Paragraaf 4 van dit besluit luidde:170  

 
The command of the international force, its organs and services and the members 
of the said force shall be exempt from the jurisdiction of the courts of the 
Territory. 
 

§ 3. VN 

Met de oprichting van de VN in 1945 kreeg deze organisatie de leidende rol bij 

het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.171 De VN zetten op basis 

                                                           
167 Resoluties van de Volkenbond van 28 oktober en 21 en 25 november 1920. 
168 Wainhouse 1966, p. 25. In beide gevallen benaderde de Volkenbond Nederland voor het 
leveren van een bijdrage; Vilnius: Resolutie van de Raad van 21 november 1920, League of 
Nations Official Journal, December 1920. Saargebied: League of Nations Official Journal, December 
1934, p. 1730. 

169 De vraag betrof toen de troepen bestemd voor Vilnius, Nationaal Archief, Den Haag, Archief 
Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-dossiers 1919-1940, nummer toegang 2.05.21, 
inventarisnummer 1795, Brief van de Secretaris Generaal van de Volkenbond aan de Minister 
van Buitenlandse Zaken van 30 november 1920. In een stuk in het Militair Rechtelijk 
Tijdschrift werd hierover aangegeven dat de deelnemende staten onverkort hun gezag en 
rechtsmacht over de troepen zouden behouden: Nederlandsche militairen naar Wilna, p. 386. 
Vgl. bijvoorbeeld de zaak In re Polimeni waarin de Italiaanse krijgsraad zich bevoegd achtte ten 
aanzien van een Italiaans lid van de troepenmacht die een Britse collega had verwond, Barton 
1950, p. 220. 

170 Resolutie van de Raad van 11 december 1934, League of Nations Official Journal, December 1934, 
p. 1762-1763. Internationale spoorwegtroepen die van 1927 tot 1930 in het Saargebied waren 
ingezet, genoten eveneens immuniteit, zij het op basis van een regeling van de 
Regeringscommissie die was belast met het bestuur van het gebied; Schmalenbach 2004, p. 
138-139. 

171 Art. 24 Handvest van de VN.  
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hiervan de door de Volkenbond ingezette praktijk op het gebied van 

internationale missies voort. Al in de jaren veertig richtten de VN de eerste 

onbewapende waarnemersmissies op. Later volgden vredesmachten met 

bewapende militairen die in de laatste decennia werden aangevuld met politie en 

civiele elementen. Hoewel een expliciete grondslag voor deze missies en 

vredesmachten in het Handvest van de VN ontbreekt, is deze bevoegdheid gezien 

de taak van de organisatie onbetwist.172  

 

§ 3.1. ‘Experts on mission’  

De eerste operatie onder de vlag van de VN vond in 1947 plaats toen de 

Algemene Vergadering van de VN militaire waarnemers naar Griekenland stuurde 

als onderdeel van de ‘UN Special Committee on the Balkans’ (UNSCOB).173 

Andere waarnemersmissies volgden al snel, zoals de nog steeds actieve ‘United 

Nations Truce Supervision Organization’ (UNTSO), die in 1948 van start ging.174 

De status van de waarnemers had zijn grondslag in artikel 105, tweede lid van het 

Handvest van de VN dat bepaalt dat vertegenwoordigers van de lidstaten en VN-

functionarissen de voorrechten en immuniteiten genieten die noodzakelijk zijn 

voor een onafhankelijke uitoefening van hun functies in VN-verband. Deze 

bepaling is verder uitgewerkt in het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de 

Verenigde Naties.175 

 

Dit laatste verdrag maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën 

functionarissen. Militaire waarnemers vallen in de categorie genoemd in artikel VI: 

deskundigen met zendingen voor de VN (of met de Engelse term: ‘experts on 

mission’). Deze externe deskundigen maken geen deel uit van de VN, maar 

voeren op grond van hun specifieke deskundigheid uiteenlopende taken voor de 

organisatie uit.176  

 

Een definitie is niet in het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde 

Naties opgenomen en valt ook moeilijk te geven. In Mazilu-zaak omzeilde het 

IGH deze uitdaging en verklaarde dat de aard van de missie bepalend is voor 

beantwoording van de vraag of een persoon als ‘expert on mission’ is aan te 

merken. De daarop volgende opsomming van taken, waarvoor de VN in het 

verleden deskundigen als ‘expert on mission’ hadden ingezet,177 vermeldde ook 
                                                           
172 Oswald, Durham & Bates 2010, p. 3.  
173 UN Doc A/RES/109 (II) (1947), UNSCOB, 21 oktober 1947. 
174 UN Doc S/RES/50 (1948). 
175 Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties; 13 februari 1946 (S. 1948, I 
224). 

176 Deze praktijk stamt al uit de tijd van de Volkenbond, waar men tegen het probleem aanliep dat 
deze personen geen juridische bescherming kon worden geboden, Miller 2007, p. 18. 

177 IGH 15 december 1989, Applicability of article VI, section 22 of the Convention on the privileges and 
immunities of the United Nations (Mazilu case), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989, p. 177, par. 
47 en 48; zie ook: IGH 29 april 1999, Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special 
Rapporteur of the Commission on Human Rights (Cumaraswamy case), Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1999, p. 62. 
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personen die “…have participated in certain peacekeeping forces …”, waartoe ook 

militaire waarnemers behoren.178 

 

Staten detacheren militaire waarnemers bij de VN, waar de militairen als 

internationale functionarissen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de 

VN.179 Zij dienen de VN “in a personal capacity and not as representatives of their 

State”.180 Als ‘experts on mission’ genieten zij de immuniteiten die noodzakelijk 

zijn voor de onafhankelijke uitoefening van hun functie ten behoeve van de VN. 

Daartoe behoort strafrechtelijke immuniteit:  

 
met betrekking tot gedurende de vervulling van hun zending door hen gesproken 
of geschreven woorden en door hen verrichtte handelingen.181 
 

Hierdoor kunnen zij hun mandaat uitvoeren zonder intimidatie of inmenging van 

de staat van verblijf.182 De verkregen immuniteiten dienen het belang van de VN 

en niet van de individuele waarnemer. De Secretaris-Generaal kan daarom afstand 

doen van de immuniteit van een ‘expert on mission’, als naar zijn oordeel de 

immuniteit aan de loop van gerechtigheid in de weg staat en het geen inbreuk 

maakt op de belangen van de VN (paragraaf 23).183  

 

Bij de eerste missies was de juridische positie van de waarnemers geen specifiek 

aandachtspunt.184 Later werd de ook nu nog gevolgde praktijk ontwikkeld dat de 

statusovereenkomsten die de VN sluiten met de staat van verblijf, de militaire 

waarnemers expliciet aanwijzen als ‘experts on mission’ in de zin van artikel VI 

van het VN verdrag.185  

                                                           
178 Andere militairen die door de VN als ‘expert on mission’ zijn aangeduid, is personeel in de staf 
van de ‘Force Commander’. Specifiek voor de UNPROFOR-missie waren de bemanningen 
van vliegtuigen die de missie ondersteunden (Miller 2007, p. 28 en 3) en technici die logistieke 
ondersteuning verleenden aan de ‘Rapid Reaction Force’ van UNPROFOR (Sharp 1996, p. 
129) als ‘experts on mission’ aangemerkt. Voor de ‘United Nations Operation in Somalia’ 
UNOSOM II waren leden van een Duits bataljon als zodanig aangewezen; Fleck & Saalfeld 
1994, p. 83. 

179 Oswald, Durham & Bates 2010, p. 6. 
180 UN Doc A /62/329 (2007) Criminal accountability of United Nations officials and experts on 
mission, Note by the Secretariat, 11 september 2007, par. 55. 

181 Paragraaf 22, onder b, Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties. Op basis 
hiervan hebben ‘experts on mission’s zogeheten functionele immuniteit; vgl. ‘Letter to the 
Acting Chair of the Special Committee on Peacekeeping Operations, United Nations, 
regarding immunities of civilian police and military personnel’, 14 april 2004, p. 324. 

182 Oswald & Bates 2011, p. 377. 
183 Paragraaf 23, Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties. 
184 Bowett 1964, p. 83. 
185 Miller 2007, p. 21; zie bijvoorbeeld de Exchange of letters constituting an agreement establishing the 

United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG); New-York, 19 augustus 1988 en 
Teheran, 28 maart 1989 (Vol. 1512 UNTS 1988, No. 26126). Ook bij het ontbreken van een 
statusovereenkomst wordt de status van de experts on mission beheerst door het Verdrag nopens 
de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties; ‘Letter to the Acting Chair of the Special 
Committee on Peacekeeping Operations, United Nations, regarding immunities of civilian 
police and military personnel’, 14 april 2004. 
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De hoogste vertegenwoordigers van de VN binnen de waarnemersmissie, 

waaronder militairen, zoals de ‘Chief Military Observer’, krijgen de immuniteiten 

die diplomatieke gezanten genieten in het internationaal recht. Zij verkrijgen 

hierdoor op strafrechtelijk gebied volledige strafrechtelijke immuniteit (over de 

status van diplomaten zie Deel II, Hoofdstuk 7, par. 3.3.4.). Wanneer de 

omstandigheden in de missie het nodig maken, krijgt soms ook het overige 

personeel, inclusief de militaire waarnemers, dezelfde immuniteiten als 

diplomatieke gezanten.186  

 

§ 3.2. Troepen 

Een waarnemersmissie is relatief bescheiden van omvang. De vredesmachten die 

de VN vanaf medio jaren vijftig instelden, bestonden echter uit omvangrijke 

militaire eenheden. De eerste VN-operatie van deze soort vond plaats na de Suez-

crisis in 1956. Nadat Britse en Franse troepen hadden ingegrepen in de strijd 

tussen Israël en Egypte rond het Suezkanaal, presenteerde de Secretaris-Generaal 

van de VN een rapport, waarin hij zijn plannen uiteenzette voor een ‘emergency 

force for the United Nations’.187 Het resulteerde in de oprichting in november 

1956 van de ‘United Nations Emergency Force’ (UNEF) die moest toezien op de 

beëindiging van de vijandelijkheden en bijdragen aan de terugtrekking van 

buitenlandse troepen uit Egypte.188  

 

Anders dan militaire waarnemers, die op individuele basis worden uitgezonden, 

vormen de troepen die deel uitmaken van de vredesmachten, een nationaal 

uitgezonden contingent dat onder bevel staat van een nationale commandant.189 

Het was niet helemaal duidelijk of deze troepen net als de militaire waarnemers 

onder de werking van het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde 

Naties vielen190 dat was opgesteld met het oog op de bescherming van de 

uitoefening van diplomatieke functies door VN-functionarissen.191 Voor de status 

                                                           
186 Bijvoorbeeld de Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and Lebanon 

concerning the status of the United Nations Observation Group in Lebanon; New-York, 13 juni 1958 
(Vol. 303 UNTS 1958, No. 4386) en de Exchange of letters constituting an agreement relating to the 
privileges, immunities and facilities for the Observation Operation along the Saudi Arabia-Yemen border 
established pursuant to the Security Council resolution of 11 June 1963; New-York, 23 augustus 1963 
(Vol. 474 UNTS 1963, No. 6879). 

187 UN Doc A/3302 (1956), Second and final report of the Secretary-General on the plan for an 
emergency international United Nations Force requested in the resolution adopted by the 
General Assembly on 4 November 1956 (A/3276), 6 november 1956, p. 1-8.  

188 UN Doc A/3354, Resolutions adopted by the General Assembly during its first emergency 
special session from 1 to 10 November 1956; Resolutie 1000 (ES-1) van de Algemene 
Vergadering van de VN. 

189 Zij worden, in tegenstelling tot waarnemers, “…provided by a sending State as representatives of that 
State”, UN Doc A /62/329 (2007) Criminal accountability of United Nations officials and 
experts on mission, Note by the Secretariat, 11 september 2007, par. 56. 

190 Higgins 1969, p. 382. Tegenwoordig wordt ervan uitgegaan dat de leden van de 
troepenmachten niet onder dit verdrag vallen; Bourloyannis-Vrailas 1995, p. 570. 

191 Fleck 2006, p. 146. 
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van UNEF en het deelnemende personeel sloten de VN daarom een statusverdrag 

met Egypte (het UNEF-statusverdrag).192 Het verdrag merkte de UNEF aan als een 

orgaan van de Algemene Vergadering. Paragraaf 11 bevatte de regeling voor de 

rechtsmacht over de deelnemende troepen: 

 
Members of the Force shall be subject to the exclusive jurisdiction of their 
respective national States in respect of any criminal offences which may be 
committed by them in Egypt. 
 

Verder had de Secretaris-Generaal van de VN interne voorschriften voor UNEF 

opgesteld (de UNEF-regulation).193 Deze voorschriften herhaalden dat de leden van 

de UNEF-strijdkrachten uitsluitend waren onderworpen aan de strafrechtsmacht 

van de eigen staat en legden de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke 

uitoefening van die rechtsmacht bij de betreffende zendstaten. 

 

De staten die troepen leverden aan UNEF, waren geen partij bij het UNEF-

statusverdrag. Hun instemming met dit verdrag lag besloten in de overeenkomsten 

die de VN met de troepenleverende staten sloten over de voorwaarden, 

waaronder zij hun troepen ter beschikking stelden. In die overeenkomsten gingen 

de staten expliciet akkoord met de bepalingen over de uitoefening van 

strafrechtelijke rechtsmacht in zowel het UNEF-statusverdrag als de UNEF-

regulation en verbonden zich die strafrechtsmacht uit te oefenen: 

 
 This immunity from the jurisdiction of Egypt is based on the understanding that 
the authorities of the participating states would exercise such jurisdiction as might 
be necessary with respect to crimes or offences committed in Egypt by any 
members of the Force provided from their own military service.194 

 
Ook bij latere operaties bleven de VN het principe dat troepen zijn onderworpen 

aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten consequent volgen.195 
                                                           
192 Israël gaf geen toestemming voor de stationering van VN-troepen op haar grondgebied, zodat 
alleen met Egypte een verdrag nodig was: Exchange of letters constituting an agreement between the 
United Nations and the Government of Egypt concerning the status of the United Nations Emergency Force in 
Egypt; New-York, 8 februari 1957 (Vol. 260 UNTS 1957, No. 3704). 

193 UN Doc ST/SGB/UNEF/1, Regulations for the United Nations Emergency Force, 20 
februari 1975.  

194 Zie bijvoorbeeld par. 5, Exchange of letters (with annexes) constituting an agreement concerning the service 
with the United Nations Emergency Force of national contingent provided by the Government of Canada; 
New-York, 21 juni en 29 juli 1957 (Vol. 274 UNTS 1957, No. 3957). Vergelijkbare bepalingen 
zijn opgenomen in de overeenkomsten met de andere troepenleverende staten. 

195 Voor verschillende operaties (UNEF II, ‘United Nations Disengagement Observer Force’, 
UNDOF en ‘United Nations Transition Assistance Group’, UNTAG) zijn geen 
statusverdragen gesloten. In rapporten van de Secretaris-Generaal van de VN werd verwezen 
naar immuniteiten zoals voorzien in het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de 
Verenigde Naties (UN Doc S/11052/Rev.1 (1973), 27 oktober 1973, par. 4b; UN Doc S/12611 
(1978), 19 maart 1978, par. 4b en UN Doc S/12827 (1978) 29 augustus 1978, par. 19). 
Aangezien deze documenten zijn opgesteld “having in mind past experience”, werd in de praktijk 
naar alle waarschijnlijk de regeling van onder meer UNEF I gevolgd; Siekmann 1988, p. 173. 
Op enig moment hebben wel de Operatieplannen en ‘Rules of Engagement’ de ‘Force 
Regulations’ vervangen; Bothe & Dörschel 2003, p. 494. 
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Op basis van de ervaringen die de VN in de loop der jaren opdeden, stelde de 

Secretaris-Generaal van de VN in 1990 de Model-statusovereenkomst van de VN op.196 

Sindsdien vormt dit model de grondslag en het raamwerk voor het overleg tussen 

de VN en een staat van verblijf over de definitieve statusregeling voor een 

specifieke missie.197 Die missie specifieke statusregeling kan van het model 

afwijken, wanneer de omstandigheden in de betreffende staat of de bijzondere 

eisen voor die missie dat nodig maken en de staat van verblijf daarmee kan 

instemmen.198 

 

Paragraaf 46 van de Model-statusovereenkomst bevat de clausule over de immuniteit 

van alle leden van een VN-operatie:199 

 
All members of the United Nations peace-keeping operation including locally 
recruited personnel shall be immune from legal process in respect of words spoken 
or written and all acts performed by them in their official capacity. 
 

In aanvulling op deze bepaling over de functionele immuniteit, die voor alle leden 

van de missie geldt, bevat paragraaf 47 van de Model-statusovereenkomst een 

voorziening specifiek voor de deelnemende troepen. Zoals eerder is opgemerkt, is 

het in de militaire praktijk niet voldoende dat militairen alleen zijn onttrokken aan 

de strafrechtsmacht van de staat van verblijf, maar is het ook noodzakelijk dat de 

zendstaat zijn rechtsmacht over hen uitoefent. Daarom bepaalt paragraaf 47, 

onder b: 

 
Military members of the military component of the United Nations peace-keeping 
operation shall be subject to the exclusive jurisdiction of their respective 
participating States in respect of any criminal offence which may be committed by 
them in [host country/territory]. 
 

Deze bepalingen komen in vrijwel ongewijzigde vorm terug in de missie specifieke 

overeenkomsten die de VN met de staten van verblijf sluiten en volgen de lijn die 

de VN al bij de UNEF-missie had uitgezet. In het verlengde van deze bepaling 

bepaalt paragraaf 48 van de Model-statusovereenkomst van de VN dat de Secretaris-

Generaal de verzekering zal verkrijgen van de deelnemende staten dat zij bereid 

                                                           
196 Model Status-of-Forces Agreement for Peace-Keeping Operations, Report of the Secretary-General, UN 

Doc A/45/594 van 9 oktober 1990. 
197 UN Doc A/54/670 (2002), Implementation of the recommendations of the Special Committee 
on Peacekeeping Operations, Report of the Secretary-General, par. 50. 

198 Voor wijzigingen en aanvullingen op de Model statusovereenkomst die in recente VN-
statusverdragen zijn terug te vinden, zie: Oswald, Durham & Bates 2010, p. 39 e.v. Zie voor 
een inventarisatie van dergelijke afwijkingen: Background Paper on UN Peacekeeping and The 
Model Status of Forces Agreement 2010, Annex 1.  

199 Deze bepaling is vergelijkbaar met art. 22, onder b, Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten 
van de Verenigde Naties. 
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zijn om daadwerkelijk de strafrechtelijke rechtsmacht over hun troepen uit te 

oefenen.200 

 

In de praktijk kan het sluiten van een missie specifieke statusregeling een 

moeizame en langdurige aangelegenheid zijn. Dat kan ertoe leiden dat in 

uitzonderlijke gevallen helemaal geen statusovereenkomst wordt gesloten201 of het 

sluiten van een statusovereenkomst langere tijd in beslag neemt en een operatie 

van start gaat nog voordat partijen een definitieve regeling overeen zijn 

gekomen.202 

 

Door deze regelmatige optredende vertraging bij het tot stand komen van de 

missie specifieke statusverdragen schreef de VN-Veiligheidsraad een tijdslimiet 

voor waarbinnen een statusovereenkomst moest worden gesloten.203 Tegelijkertijd 

werd de Model-statusovereenkomst voorlopig van toepassing verklaard in afwachting 

van de ondertekening van de bilaterale overeenkomst.204 Verder heeft de 

Veiligheidsraad bij uitvoering van crisisbeheersingsoperaties enkele malen een 

bestaande statusovereenkomst van overeenkomstige toepassing verklaard, 

bijvoorbeeld toen de EU de SFOR-operatie in Bosnië-Herzegovina overnam van 

de NAVO.205 Incidenteel werkten de VN een statusverdrag verder uit door het 

sluiten van aanvullende statusregelingen.206 

                                                           
200 Zie hiervoor art. 7 quinquiens, Model Memorandum of understanding between the United Nations and 

[participating State] contributing resources to [the United Nations Peacekeeping Operation], UN Doc 
A/C.5/63/18 van 29 januari 2009, p. 161 e.v. 

201 Bijvoorbeeld omdat de tijd hiervoor ontbrak, geen functionerende regering bestond in het 
gebied waar de operatie plaatsvond (UNOSOM II) of de status van het gebied onduidelijk was 
of het gebied bezet was (UNDOF), Bothe & Dörschel 2003, p. 493. Bij UNEF II en UNDOF 
speelde onenigheid over de toepasselijkheid van het Israëlisch recht mee; Siekmann 1978, p. 
159, vn. 11.  

202 Murphy 2008a, p. 110. In het geval van de ‘United Nations Interim Force in Lebanon’ 
(UNIFIL) duurde het om onduidelijke redenen zelfs twintig jaar, voordat een statusverdrag 
werd gesloten. Kroatië ondertekende het statusverdrag met de VN voor UNPROFOR pas in 
1995, zodat vanaf 1993 het VK op basis van informele afspraken de strafrechtsmacht over 
haar troepen uitoefende; Rubin 1999, p. 30. 

203 UN Doc A/RES/52/12 B (1997), Renewing the United Nations: a programme for reform, par. 
7. 

204 De eerste keer dat de Veiligheidsraad deze weg volgde was in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (CAR) voor de ‘United Nations Mission in the Central African Republic’ 
(MINURCA), UN Doc S/RES/1158 van 27 maart 1998, para 19. Deze praktijk wordt nu 
regelmatig gevolgd; zie bijvoorbeeld UNMEE (UN Doc S/RES/1320 (2000), para 6); 
MINUSTAH (UN Doc S/RES/1542 (2004), para 11) en MINURCAT (UN Doc S/RES/1778 
(2007), para 4). 

205 De Raad besloot om de statusovereenkomsten die waren opgenomen in Appendix B van 
Annex 1-A, Vredesovereenkomst van Dayton: General Framework Agreement for peace in Bosnia and 
Herzegovina; Parijs, 14 december 1995 (<www.ohr.int/dpa/>) voorlopig toe te passen op de 
EU-missie en de deelnemende strijdkrachten; paragraaf 20, UN Doc S/RES/1551 (2004) van 9 
juli 2004. 

206 Oswald & Bates 2010, p. 384 vermelden in dit verband de Supplemental Arrangements between the 
United Nations Mission in Sudan and the Government of National Unity of Sudan; Khartoem, 28 
december 2005 (Annex bij Agreement between the Government of Sudan and the United Nations 
concerning the status of the United Nations Mission In Sudan, Khartoem 28 december 2005,  
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In de loop van de tijd veranderde de aard van VN-operaties en werden vaker 

missies uitgevoerd in gebieden waar een conflict nog voortduurde. Gezien het 

toenemend geweldgebruik tegen VN-personeel werd op 9 december 1994 het 

Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel getekend.207 Dit 

verdrag en het later toegevoegde Aanvullend Protocol proberen zeker te stellen dat, 

kort gezegd, het door de VN ingezette personeel de bescherming geniet die nodig 

is voor de uitvoering van hun taken in een VN-operatie.208 Het verdrag regelt niet 

de status van de troepen, maar verplicht in artikel 4 de VN en de staat van verblijf 

(‘de ontvangende staat’ in termen van het verdrag) om zo spoedig mogelijk een 

overeenkomst te sluiten over de status van de VN-operatie en het bij de operatie 

betrokken personeel.  

 

Incidenteel sluiten de VN statusverdragen met staten van waaruit een operatie 

wordt ondersteund of over wiens territoir de VN–troepen moeten reizen om in 

het operatiegebied te komen.209 Voor de UNEF-operatie sloten de VN voorbeeld 

overeenkomsten met Libanon over een ‘UNEF-Leave Centre’ in Libanon210 en 

een ‘transitunit’ op het internationale vliegveld van Beiroet.211 Ook in dit soort 

overeenkomsten legden de VN vast dat de troepen waren onderworpen aan de 

exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten. 

 

§ 4. Andere organisaties en coalities 

Gezien de doelstellingen van de VN ten aanzien van de internationale vrede en 

veiligheid is deze organisatie de centrale instelling op het gebied van 

crisisbeheersingsoperaties. Hieraan staat niet in de weg dat andere instanties, zoals 

regionale organisaties in de zin van Hoofdstuk VIII van het Handvest, 

internationale organisaties en coalities van staten een belangrijke rol spelen.212  

 

§ 4.1. Algemeen 

In de periode tot 1989 was die rol nog vrij bescheiden en bleef het aantal operaties 

beperkt. Uit het weinige beschikbare materiaal over de status van de militairen in 

deze operaties kan worden afgeleid dat de zendstaten exclusieve strafrechtsmacht 

                                                                                                                                                         

 <unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/sofa.pdf>. 
207 Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel; New York, 9 december 1994 
(Trb. 1996, 62). 

208 Het begrip VN-operatie is gedefinieerd in art 1, onder c, van het verdrag. In een facultatief 
protocol is de staten de mogelijkheid geboden de bescherming van het verdrag uit te breiden 
tot andere categorieën operaties: Facultatief Protocol bij het verdrag inzake de veiligheid van VN-
personeel en geassocieerd personeel; New York, 8 december 2005 (Trb. 2006, 211). 

209 Bourloyannis-Vrailas 1995, p. 573. 
210 Exchange of letters constituting a provisional arrangement concerning the United Nations Emergency Force 

Leave Centre in Libanon; Beiroet, 20 en 29 april en 1 mei 1957 (Vol. 226 UNTS 1957, No. 3827). 
211 Exchange of letters (with aide-mémoire) constituting an agreement concerning the establishment and operation by 

the United Nations Emergency Force of a transit unit at the Beirut International Airport; Gaza, 21 
december 1957 en Beiroet, 20 januari 1958 (Vol. 286 UNTS 1958, No. 4166). 

212 Heldt 2008, p. 9. 
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over hun troepen bezaten (zie Bijlage B, Overzicht I en II).213 De status van 

bijvoorbeeld de leden van de ‘Multinational Force and Observers’ (MFO) in 

Egypte is vastgelegd in het aanhangsel bij het MFO-Protocol.214 Paragraaf 11 bepaalt 

dat de leden van de MFO zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht 

van de respectievelijke zendstaten. Paragraaf 11(d) van het aanhangsel maakt het 

verder voor de deelnemende staten mogelijk om aanvullende regelingen te treffen 

met de staat van verblijf over de status van de MFO-leden. Hiervan heeft een 

aantal staten gebruik gemaakt om met Israël een regeling te treffen voor het 

personeel dat daar het verlof doorbrengt.215 In deze overeenkomsten doen de 

zendstaten onder meer afstand van hun, bij het MFO-Protocol verkregen, recht tot 

vervolging van bepaalde wapen- en drugsdelicten.216 

 

De nieuwe internationale politieke verhoudingen na de Koude Oorlog gaven 

aanvankelijk nieuw élan aan crisisbeheersingsoperaties. Door de verminderde 

tegenstellingen tussen de VS en de Russische Federatie maakten beide staten 

minder gebruik van het vetorecht in de VN-Veiligheidsraad, waardoor deze 

slagvaardiger kon optreden. Daarnaast waren staten eerder bereid om aan deze 

operaties bij te dragen. Na 1989 nam zodoende niet alleen het aantal VN-operaties 

toe, maar groeide tevens de rol van (sub)regionale organisaties,217 militaire 

bondgenootschappen en coalities van staten. 

 

In Bijlage B, Overzicht III is een overzicht opgenomen van de strafrechtsmacht 

bij door internationale organisaties geleide crisisbeheersingsoperaties vanaf het 

einde van de Koude Oorlog. Uit de weinige daar genoemde statusovereenkomsten 

die buiten VN, NAVO en EU verband zijn gepubliceerd, blijken de zendstaten de 

                                                           
213 Status of forces agreement of the Arab League Force in Kuwait; Koeweit, 12 augustus 1961 
(gepubliceerd in: Terry M. Mays, Historical Dictionary of Multinational Peacekeeping, Lanham, 
1996, Appendix II); Agreement between the Transitional National Union Government of the Republic of 
Chad and the Organization of African Unity (OAU) regarding the status of a Pan-African peacekeeping force 
in Chad; Nairobi, 28 november 1981 (Annex in: Terry M. Mays, Africa's First Peacekeeping 
Operation, the OAU in Chad 1981-1982, Westport 2003); Exchange of notes constituting an agreement 
on United States participation in a multinational force in Beirut; Beiroet, 18 en 20 augustus 1982 (Vol. 
1751 UNTS 1993, No. 30567) en Exchange of notes constituting an agreement on United States 
participation in a Multinational Force in Beirut; Beiroet, 25 september 1982 (Vol. 1777 UNTS 1994, 
No. 31022). Afspraken van Frankrijk en Italië zijn niet gepubliceerd in de UNTS. 

214 Protocol relating to the establishment and maintenance of a Multinational Force and Observers (with annex); 
Washington, 3 augustus 1981 (Vol. 1335 UNTS 1983, No. 22403). 

215 Bijvoorbeeld Australië, Nederland, het VK en de VS. Voor Nederland zie de Briefwisseling tussen 
de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Israëlische Regering inzake strafrechtelijke immuniteit 
van MFO-militairen tijdens verlof in Israël; Jeruzalem en Tel Aviv, 28 september en 1 oktober 1982. 
(Trb. 1982, 164; Nederlandse vertaling Trb. 1983, 18). 

216 Zie bijvoorbeeld Nr. I, onder (a), Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Israëlische Regering inzake strafrechtelijke immuniteit van MFO-militairen tijdens verlof in Israël. 

217 In het VN-systeem spelen regionale organisaties nadrukkelijk een rol op het gebied van de 
internationale vrede en veiligheid; vgl. art. 53 Handvest van de VN. In het rapport van de 
Secretaris-Generaal ‘Agenda for Peace’ en een latere aanvulling hierop benadrukte hij de 
noodzaak van een actieve rol op dit gebied van regionale organisaties (UN Doc A/47/277-
S/24111 (1992), An Agenda for Peace, 17 juni 1992 en UN Doc S/1995/1 - A/50/60 (1995), 
Supplement to An Agenda for Peace, 25 januari 1995).  
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exclusieve strafrechtsmacht ten aanzien van de aan een operatie deelnemende 

troepen te bezitten. In het onderstaande gedeelte wordt de praktijk toegelicht van 

de NAVO en EU, die beide een grote rol spelen op het gebied van 

crisisbeheersingsoperaties en waarvan de praktijk goed is gedocumenteerd. 

 

§ 4.2. NAVO 

De NAVO beschikt evenmin als de VN over eigen troepen, zodat operaties 

moeten worden uitgevoerd met door de lidstaten onder NAVO-bevel gestelde 

eenheden. De eerste stappen op het gebied van crisisbeheersing zette de NAVO 

aan het begin jaren negentig van de vorige eeuw met het uitvoeren van maritieme 

en lucht operaties op de Balkan.218 Nadat de strijdende partijen in het voormalig 

Joegoslavië in 1995 het Vredesakkoord van Dayton hadden ondertekend,219 ging de 

NAVO in op de oproep van de VN-Veiligheidsraad tot oprichting van de 

‘multinational military Implementation Force’ (IFOR).220 Later breidde de NAVO 

zijn activiteiten op de Balkan verder uit tot onder meer Kosovo en Macedonië. 

Daarna leidde de organisatie buiten Europa verschillende andere operaties, 

waaronder de ISAF-missie en enkele maritieme operaties.221 Tot slot ondersteunt 

de NAVO de Afrikaanse Unie (AU) en missies van deze organisatie.  

 

Voor de NAVO is de status van de deelnemende troepen steeds een 

aandachtspunt geweest, waarbij de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten 

over hun troepen voorop heeft gestaan. De statusregelingen bij het Vredesakkoord 

van Dayton bepalen bijvoorbeeld:222 

 

                                                           
218 Vanaf 1992 voerde de organisatie operaties uit ter uitvoering van het wapenembargo en de 
economische sancties die de VN hadden opgelegd. Later zag de NAVO toe op het door de 
VN ingestelde vliegverbod en konden ook gronddoelen worden aangevallen.  

219 General Framework Agreement for peace in Bosnia and Herzegovina; Parijs, 14 december 1995 
(<www.ohr.int/dpa/>). 

220 In art. I, eerste lid van Annex 1-A bij het Vredesakkoord van Dayton (Agreement on the military 
aspects of the peace settlement) nodigden de partijen de VN Veiligheidsraad uit om de vredesmacht 
op te richten, waaraan de Raad met resolutie 1031 gehoor gaf: UN Doc S/RES/1031 (1995) 
van 15 december 1995. Na een jaar ging IFOR over in de ‘Stabilization Force’ (SFOR), 
eveneens onder leiding van de NAVO, UN Doc S/RES/1088 (1996) van 12 december 1996. 

221 Bestrijding van terrorisme (Operatie ‘Active Endeavour’ in het Middelandse Zee gebied (6 
oktober 2001 – heden)), beschermen van voedseltransporten (Operatie ‘Allied Provider’ 
(oktober - december 2008)) en het voorkomen van piraterij Operatie ‘Allied Protector’ (maart 
2009 – 17 augustus 2009) en ‘Operation Ocean Shield’ (17 augustus 2009 - heden). 

222 Agreement between the Republic of Bosnia and Herzegovina and the North Atlantic Treaty Organisation 
(NATO) concerning the status of NATO and its personnel; Agreement between the Republic of Croatia and 
the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) concerning the status of NATO and its personnel and 
Agreement between the Federal Republic of Yugoslavia and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) 
concerning transit arrangements for peace plan operations; Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 21 
november 1995 en Parijs 14 december; Appendix B to Annex 1-A bij de Vredesovereenkomst 
van Dayton (<www.ohr.int/dpa/>). 
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NATO military personnel under all circumstances and at all times shall be subject 
to the exclusive jurisdiction of their respective national elements in respect of any 
criminal or disciplinary offenses which may be committed by them…223 
 

Bepalingen met dezelfde strekking kwamen in enigszins afwijkende bewoordingen 

terug in andere statusregelingen224 en -overeenkomsten.225 Enkele afspraken zijn 

als geheim gerubriceerd en daarom niet gepubliceerd.  

 

Uit de praktijk valt niet op te maken dat staten van verblijf enige strafrechtsmacht 

over de troepen hebben kunnen uitoefenen. Anders dan de VN en de EU (zie 

hierna) hanteert de NAVO geen model statusovereenkomst die de NAVO positie 

verder zou kunnen verduidelijken.226 Voor zover bekend heeft de NAVO 

overigens voor de maritieme operaties en voor de steun aan de AU geen 

specifieke statusregelingen getroffen. 

 

NAVO-lidstaten die deelnemen aan een operatie, zijn geen partij bij de door de 

Secretaris-Generaal van de NAVO ondertekende statusverdragen. Volgens artikel 

36 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht vereisen bepalingen die 

voorzien in rechten voor derde-staten de instemming van die staten.227 De 

NAVO-staten sluiten geen overeenkomsten met de NAVO over de deelname van 

hun troepen, waarin zij de bepalingen over bijvoorbeeld de uitoefening van de 

strafrechtsmacht accepteren, zoals bij de VN gebruikelijk is. De toepasselijkheid 

van de bepalingen van het statusverdrag voor de NAVO-lidstaten kan worden 

afgeleid van het besluitvormingsproces binnen de NAVO (zie ook Hoofdstuk 9, 

par. 4.2.). Het proces is gebaseerd op consensus, waardoor het besluit van de 

Noord-Atlantische Raad tot instemming met de tekst van het statusverdrag, 

impliciet wordt geaccepteerd door de lidstaten. Verder kan worden geredeneerd 

dat met de overdracht van de bevelsbevoegdheid over de troepen aan de NAVO-

commandant (zie Hoofdstuk 11, par. 3) de zendstaat impliciet instemt met door 

de NAVO getroffen voorzieningen. 

                                                           
223 In december 2004 nam de EU de operatie van SFOR over. Op grond van Veiligheidsraad 
Resolutie 1575 (UN Doc S/RES/1575 (2004) van 22 november 2004) was de status van de 
EU-troepen gelijk aan die van de NAVO-troepen. 

224 Bijvoorbeeld de Regulation No. 2000/47 on the status, privileges and immunities of KFOR and UNMIK 
and their personnel in Kosovo; 18 augustus 2000 (<www.unmikonline.org/regulations/2000/reg47-
00.htm>). 

225 Bijvoorbeeld de Agreement between the government of the Republic of Albania and NATO concerning the 
status of NATO and its personnel present on the territory of the Republic of Albania; Brussel, 24 juni 1999 
(NAVO Document SG(99)1003 van 25 juni 1999). 

226 Naar verluidt werkt de NAVO aan een standaard overeenkomst die, ter onderscheid van het 
NAVO-statusverdrag, wordt aangeduid als de ‘Status of Mission Agreement’ (SOMA). 

227 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht; Wenen, 23 mei 1969 (Trb. 1977, 169). 
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§ 4.3. EU  

Met de ondertekening van het EU-verdrag in 1992 kreeg het Gemeenschappelijk 

Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) een plaats in de EU.228 In 1999 

formuleerde de Europese Raad in Keulen het Europees (sinds het Verdrag van 

Lissabon:229 het Gemeenschappelijk) Veiligheids- en Defensiebeleid als onderdeel 

van de GBVB.230 Op grond hiervan kon de EU strijdkrachten inzetten ter 

uitvoering van militaire operaties in het kader van humanitaire- of reddingstaken, 

vredeshandhavingstaken en crisisbeheersing, de zogeheten Petersberg-taken.231  

 

Met de invoering van het Verdrag van Lissabon zijn de taken opnieuw geformuleerd 

als missies “…met het oog op vredeshandhaving, conflictpreventie en versterking van de 

internationale veiligheid…” (artikel 42, eerste lid, EU-verdrag). Het Verdrag van Lissabon 

schept voor de EU verder de mogelijkheid om een coalitie van lidstaten te 

autoriseren een operatie voor de EU uit te voeren (artikel 42, vijfde lid van het 

EU-verdrag). 

 

Sinds 31 maart 2003 voert de EU daadwerkelijk crisisbeheersingsoperaties uit,232 

waarvoor lidstaten en derde staten troepen ter beschikking stellen. Na de 

succesvolle uitvoering van enkele kleinere missies233 nam de EU op 2 december 

2004 onder de naam EUFOR Althea/BiH de taak van SFOR over in Bosnië-

Herzegovina. Daarna voerde de EU verschillende operaties uit in Afrika.234 Op 31 

december 2008 begon operatie Atalanta, de eerste maritieme missie van de EU, 

ter bescherming van schepen van het ‘World Food Programme’ en ter bestrijding 

van piraterij voor de kust van Somalië. 

 

                                                           
228 Verdrag betreffende de Europese Unie; Maastricht, 7 februari 1992 (PbEG 1992, C 191; Trb. 1992, 
74). 

229 Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap; Lissabon, 13 december 2007 (PbEU 2007, C 306; Trb. 
2008, 11). 

230 Murphy 2008b, p. 67. 
231 Art. 17 (oud) EU-verdrag. 
232 Naast verschillende soorten andere, voornamelijk civiele missies, zoals politie; ‘rule of law’, 
‘security sector reform’ en waarnemersmissies; daarnaast hebben de Europese 
Gemeenschappen, later EU, een waarnemersmissie uitgevoerd in het voormalige Joegoslavië; 
zie: Naert 2010, p. 98. Gezien het niet-militaire karakter komen deze hier verder niet aan de 
orde. 

233 Operatie Concordia in Macedonië (31 maart 2003 tot 15 december 2003) en Operatie Artemis 
onder Franse leiding (de ‘framework nation’ in EU-terminologie) in Bunia, het oosten van de 
Democratische Republiek Congo (12 juni tot 1 september 2003). 

234 Van april tot november 2006 ondersteunde de EUFOR DRC de ‘United Nations Organisation 
Mission in the Democratic Republic of the Congo’ (MONUC). Vanaf 28 januari 2008 tot 14 
maart 2009 voerde de EU een operatie in Tsjaad en de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) 
(EUFOR Tchad/RCA). uit. Van 18 juli 2005 tot 31 december 2007 ondersteunde de EU de 
missie van de Afrikaanse Unie in Soedan (AMIS). 
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De EU heeft steeds met de staten, waar zij de operaties uitvoerde, voor zover 

mogelijk, afspraken gemaakt over de status van de deelnemende troepen. Het 

eerste statusverdrag sloot de EU met Macedonië.235 Artikel 6 van het verdrag 

vermeldde: 

 
EUF-personeel geniet een behandeling, waaronder voorrechten en immuniteiten, 
die gelijkwaardig is aan die welke aan diplomatieke vertegenwoordigers is 
toegekend uit hoofde van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 
18 april 1961. 
 

Hierdoor genoot het personeel volledige strafrechtelijke immuniteit. Derde staten 

die aan de missie bijdroegen, sloten vervolgens een overeenkomst met de EU over 

de deelname van hun strijdkrachten.236 Hierin werd bevestigd dat de betreffende 

statusregeling op alle deelnemende troepen van toepassing was.237 

 

Uit daaropvolgende statusovereenkomsten bleek dat de EU de absolute 

strafrechtelijke immuniteit van de zendstaten over hun troepen voorop bleef 

stellen, maar niet meer onder verwijzing naar het Verdrag van Wenen. In het verdrag 

met Gabon, waar de EU troepen stationeerde ter ondersteuning van EUFOR in 

de Democratische Republiek Congo, was overeengekomen:238 
 

Het EUFOR-personeel geniet onder alle omstandigheden immuniteit ten aanzien 

van de rechtsmacht in strafzaken van de gaststaat. 

 

Tegelijkertijd verbond het statusverdrag aan de immuniteit voor de zendstaten de 

mogelijkheid ter plaatse strafrechtmacht over hun troepen uit te oefenen (artikel 

8): 
 

De bevoegde autoriteiten van een zendstaat mogen op het grondgebied van de 

gaststaat de rechtsmacht in strafzaken en de krijgstuchtelijke rechtsmacht 

uitoefenen die hun door de wetgeving van de zendstaat verleend wordt met 

betrekking tot al het EUFOR-personeel dat onder het ter zake doende recht van de 

zendstaat valt. 

 

                                                           
235 Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië over de status 

van de door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; 
Skopje, 21 maart 2003 (PbEU 2003, L 82/46). 

236 Over het algemeen worden vrij veel van deze overeenkomsten gesloten. Voor deze specifieke 
operatie waren dat er twaalf; zie: Naert 2007, p. 71. 

237 Zie bijvoorbeeld art. 3 Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Slowaakse Republiek betreffende de 
deelname van de strijdkrachten van de Slowaakse Republiek aan de door de Europese Unie geleide 
troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; Brussel, 9 december 2003 
(PbEU 2004, L 12/54). 

238 Art. 6, derde lid, Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon inzake de status van de 
door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Republiek Gabon; Libreville, 16 juli 2006 (PbEU 2006, 
L 187/43). 
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Dezelfde bepalingen kwamen terug in de latere verdragen die de EU sloot, 

bijvoorbeeld voor de operatie in Tsjaad239 en de Centraal Afrikaanse Republiek 

(CAR)240 en voor ‘EU Naval Force Somalia’.241 De hierboven aangehaalde 

bepalingen maken inmiddels onderdeel uit van de Model-statusovereenkomst voor door 

de EU geleide operaties.242 Deze bepalingen zijn op het punt van strafrechtelijke 

immuniteit specifieker dan de regelingen in de statusverdragen van de VN en de 

NAVO, maar leiden wat betreft de uitoefening van de strafrechtsmacht over de 

aan de operatie deelnemende militairen tot hetzelfde resultaat.  

 

De toepasselijkheid van de statusverdragen voor EU-operaties op de troepen van 

de deelnemende staten staat buiten discussie. Op grond van artikel 216, tweede lid 

van het EU-Werkingsverdrag zijn de door de Unie gesloten overeenkomsten 

verbindend voor de EU-instellingen én voor de lidstaten.243 Met andere 

deelnemende staten sluit de EU ‘Participation Agreements’, waarin wordt 

vastgelegd dat de door de EU gesloten statusverdragen op die staten van 

toepassing zullen zijn.244 In die ‘Participation Agreements’ is tevens uitdrukkelijk 

vermeld dat derde-staten deel kunnen uitmaken van de door de EU geleide 

troepenmacht. 

 

§ 4.4. Coalities van staten 

Na de Koude Oorlog nam niet alleen het aantal operaties onder leiding van 

internationale organisaties toe, maar ook de operaties die coalities van staten 

ondernamen. Een voorbeeld zijn de operaties in Oost-Timor. Nadat de bevolking 

van dit gebied zich in augustus 1999 in een referendum voor onafhankelijkheid 

                                                           
239 Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Tsjaad inzake de status van de door de Europese 

Unie geleide troepenmacht in de Republiek Tsjaad; N'Djaména, 6 maart 2008 (PbEU 2008, L 83/40). 
240 Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake de status van de door de 

Europese Unie geleide troepenmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek; Bangui, 16 april 2008 (PbEU 
2008, L 136/46). 

241 In dit kader heeft de EU verdragen gesloten met onder meer Djibouti, Somalië en de 
Seychellen; zie bijvoorbeeld de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Djibouti over de 
status van een door de Europese Unie geleide strijdmacht in de Republiek Djibouti in het kader van de 
militaire operatie Atalanta van de Europese Unie; Djibouti, 5 januari 2009 (PbEU 2009, L 33/43). 
Het verdrag met de Seychellen bevat nog de toevoeging “De gaststaat zorgt ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten van de zendstaat zo goed mogelijk hun rechtsmacht kunnen uitoefenen”; art. 8, laatste volzin, 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen inzake de status van de door de 
Europese Unie geleide troepenmacht in de Republiek der Seychellen in het kader van de militaire operatie 
Atalanta van de EU; Victoria, 10 november 2010 (PbEU 2009, L 323/19). 

242 Goedgekeurd door de Raad op 13 juni 2005; Noot van de Raad aan de Europese Raad van 
dezelfde datum, nr. 10032/05. In een gewijzigd ontwerp van de modelovereenkomst is de 
bepaling over de strafrechtsmacht in dezelfde vorm gehandhaafd; zie EU Doc (11894/07), 
corrigendum van 5 september 2007 (EU Doc 11894/07 COR 1). Beide laatste documenten 
vormen de grondslag voor onderhandelingen voor toekomstige statusverdragen; EU Doc 
12616/07 van 6 september 2007. 

243 Verdrag betreffende werking van de Europese Unie; Rome, 25 maart 1957 (Trb. 1957, 74; Nederlandse 
vertaling Trb. 1957, 91); tot 1 december 2009 was dit het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap. 

244 Zie bijvoorbeeld Naert 2011, p. 232. 
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van Indonesië had uitgesproken, braken ernstige onlusten uit. De inzet van een 

door de VN geautoriseerde multinationale troepenmacht moest daar de vrede en 

veiligheid herstellen en humanitaire hulpverleningsoperaties mogelijk maken.245 

Australië had de leiding over deze ‘International Force in East Timor’ 

(INTERFET) en sloot op 24 september 1999 bij notawisseling een overeenkomst 

met Indonesië over de status van de INTERFET-troepen.246 Het verdrag is 

geheim en daarom niet gepubliceerd, maar klaarblijkelijk behielden de zendstaten 

de volledige strafrechtelijke rechtsmacht over hun troepen.247 

 

Op 28 februari 2000 nam de ‘United Nations Transitional Administration in East 

Timor’ (UNTAET) de missie van INTERFET over. UNTAET oefende 

vervolgens het bestuur over het gebied uit tot de onafhankelijkheid van Oost-

Timor (Timor Leste) op 20 mei 2002. In 2006 verslechterde de veiligheidssituatie, 

waarna de regering van Timor Leste internationale steun vroeg om de orde en rust 

in het land te helpen herstellen. Hierop stuurden Australië en Nieuw-Zeeland in 

juni 2006 de ‘International Stabilization Force’ (ISF).248 De status van de troepen 

werd vastgelegd in twee statusregelingen tussen Oost-Timor en Australië249 en 

Nieuw Zeeland.250 Hierin was overeengekomen dat het personeel de status kreeg: 

 
…equivalent to that accorded administrative and technical staff of the 

Contributing Governments under the Vienna Convention on Diplomatic Relations 

of April 18, 1961. 

 

Deze verwijzing naar het Verdrag van Wenen is bij crisisbeheersingsoperaties een 

uitzondering. In het algemeen laten de statusovereenkomsten die zijn gesloten 

voor andere coalitie-operaties zien dat, voor zover informatie beschikbaar is, ook 

bij coalitieoptreden de troepen zijn onderworpen aan de exclusieve 

strafrechtsmacht van de zendstaten (zie Bijlage B, Overzicht IV).  

 

§ 5. Stationering in en doortocht door derde staten 

Staten zetten wapensystemen soms in vanuit andere staten dan waar 

crisisbeheersingsoperaties daadwerkelijk plaatsvinden. Steun van deze derde staten 

kan verder nodig zijn voor de doorvoer of opslag van materieel of de doortocht 

                                                           
245 UN Doc S/RES/1264 (1999) van 15 september 1999. 
246 F. Rogers, 2005, p. 570-571.  
247 Zie Riordan 2001, p. 22. 
248 De ISF opereerde naast de ‘United Nations Integrated Mission in Timor-Leste’ (UNMIT), die 
de VN in augustus 2006 oprichtte. 
249 Annex A, Arrangements concerning the status of visiting personnel in Timor-Leste, Arrangement between the 
government of Australia and the government of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning the restoration 
and maintenance of security in Timor-Leste; Dili 26 mei 2006 
(<www.laohamutuk.org/reports/UN/06SOFAs.html#Australia>. 
250 Exchange of notes between between the government of New Zealand and the government of the Democratic 
Republic of Timor-Leste concerning the restoration and maintenance of security in Timor-Leste and the status of 
visiting personnel in Timor-Leste; Dili 26 mei 2006 
(<www.laohamutuk.org/reports/UN/06SOFAs.html#Australia>). 
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van troepen door of over hun territoir. Bovendien is ondersteuning mogelijk door 

het faciliteren van bijvoorbeeld logistieke en medische diensten. In deze situaties 

zijn verdere afspraken met deze derde staten nodig over de status van de 

militairen die daar tijdelijk verblijven.  

 

Soms sluiten internationale organisaties en coalities de benodigde 

statusovereenkomsten. Enkele voorbeelden uit de VN-praktijk zijn al genoemd in 

de afsluitende alinea van par. 3.2. De NAVO heeft meerdere ‘transit agreements’ 

gesloten met het oog op de operaties op de Balkan en in Afghanistan. Verder 

heeft de NAVO de EU ondersteund met luchttransportcapaciteiten voor de 

AMIS-operatie in Soedan. Hiervoor moest vanaf ‘Embarkation’ en ‘Aerial Ports 

of Debarkation’ worden geopereerd in verschillende staten. Op enkele 

uitzonderingen na zijn afspraken hierover niet gepubliceerd en is niet bekend hoe 

de rechtsmacht over de NAVO-troepen is geregeld.251  

 

De EU heeft in verband met de missies in en rond Afrika meerdere 

overeenkomsten met derde-staten gesloten. Een voorbeeld is het statusverdrag 

met Oeganda voor de ondersteuning van de EU-operatie Artemis in de 

Democratische Republiek Congo (DRC).252 In deze overeenkomst werd de status 

van de deelnemende troepen afgeleid van het Verdrag nopens de voorrechten en 

immuniteiten van de Verenigde Naties uit 1946. De troepen genoten op grond hiervan 

een vergelijkbare status als ‘expert on mission’, zodat zij immuun waren voor 

strafrechtelijke vervolging voor handelingen uitgevoerd in de uitoefening van hun 

missies. Bij de ondersteuning van latere missies in Afrika en voor de maritieme 

operaties in de wateren rond Somalië heeft de EU verschillende statusverdragen 

gesloten, op grond waarvan de zendstaten de exclusieve rechtsmacht in strafzaken 

konden uitoefenen.253 

 
                                                           
251 NAVO troepen op doortocht door Oostenrijk vielen onder de strafrechtsmacht van de 
respectievelijke zendstaten: Exchange of letters constituting an agreement between Austria and the North 
Atlantic Treaty Organization on Privileges and and immunities; Brussel, 15 en 16 december 1995 (Vol. 
1912 UNTS 1996, No. 32623). 

252 Hiertoe werd de bestaande overeenkomst tussen Frankrijk en Oeganda (Agreement between the 
government of the Republic of Uganda and the Government of the French Republic concerning the status of the 
French armed forces participating in the deployment of the interim emergency multinational force and other 
provisions relating to their presence in the Republic of Uganda; Kampala, 18 juni 2003 (Vol. 2227 UNTS 
2004, No. 39494; EU Doc 10773/03 jo 12225/03 (Brussel, 4 september 2003)) uitgebreid tot 
de deelnemende strijdkrachten van de EU en derde staten; Note Verbal van het ministerie van 
buitenlandse zaken van Oeganda van 20 augustus 2003 (EU Doc 12225/03); zie ook: Naert 
2010, p. 115, vn. 461. 

253 Zie bijvoorbeeld art. 6, derde lid, Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon inzake 
de status van de door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Republiek Gabon; Libreville, 16 juli 
2006 (PbEU 2004, L 187). Vergelijkbare afspraken sloot de EU voor de doortocht van EU-
troepen door het territoir van Kameroen ter ondersteuning van de EU-missie in CAR en 
Tsjaad. Zie voor de maritieme operatie Atalanta bijvoorbeeld art. 6, derde lid, Overeenkomst 
tussen de Europese Unie en de Republiek Djibouti over de status van een door de Europese Unie geleide 
strijdmacht in de Republiek Djibouti in het kader van de militaire operatie Atalanta van de Europese Unie; 
Djibouti, 5 januari 2009 (PbEU 2009, L 33/43. Verdere overeenkomsten sloot de EU met de 
Seychellen en Somalië. 
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In veel gevallen laten organisaties het sluiten van overeenkomsten met derde 

staten over aan de zendstaten, waarbij de inhoud van de overeenkomsten kan 

wisselen. De praktijk van Nederland is hier een duidelijk voorbeeld van (zie 

Bijlage B, Overzicht V). In de meeste situaties kon Nederland exclusieve 

strafrechtsmacht over zijn militair personeel uitoefenen, maar in enkele gevallen 

beperkte de staat van verblijf deze bevoegdheid over de Nederlandse militairen. In 

Qatar kon Nederland alleen strafrechtsmacht uitoefenen ten aanzien van strafbare 

feiten begaan door Nederlandse militairen “…tegen Nederlandse eigendommen, 

veiligheid, eigen personeel of uitrusting”.254 Wel bestond voor Nederland de mogelijkheid 

om Qatar te vragen afstand te doen van de uitoefening van de strafrechtsmacht. 

Naar verluid waren de mogelijkheden voor Nederland in de Verenigde Arabische 

Emiraten om rechtsmacht over de Nederlandse militairen uit te oefenen eveneens 

beperkt, maar doordat de afspraken geheim zijn, ontbreekt precieze informatie. 

 

§ 6. Humanitaire hulpverlening 

Een bijzondere categorie vormen operaties in het kader van humanitaire 

hulpverlening in noodsituaties. Het doel van de hulpverlening is het beschermen 

van de door rampen getroffen bevolking. Doordat strijdkrachten over direct 

inzetbare middelen beschikken die bij de hulpverlening dringend nodig zijn, zoals 

communicatie- en transportmiddelen en gespecialiseerde genie-eenheden, is de 

militaire bijdrage van blijvend belang voor humanitaire hulpverleningsoperaties in 

het buitenland.255  

 

De status van buitenlandse militairen die deelnemen aan humanitaire operaties, is 

deels geregeld in bestaande verdragen. Enkele van deze overeenkomsten volgen 

de lijn die ook bij andere operaties wordt gevolgd, op grond waarvan de 

zendstaten de exclusieve strafrechtsmacht over hun troepen uitoefenen.256 

Incidenteel beperken de verdragen de immuniteit tot de uitoefening van de 

taken.257  

 

De Oslo Guidelines, een toonaangevend document op het gebied van de inzet van 

militaire en ‘civil defence’ middelen bij ‘disaster relief’, gaat eveneens uit van 

                                                           
254 Art. 12, derde lid, Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en 

troepenuitrusting tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Qatar; Dawhah, 11 maart 2002 (Trb. 
2002, 98). 

255 UN Doc A/54/670 (2002), Implementation of the recommendations of the Special Committee 
on Peacekeeping Operations, Report of the Secretary-General; zie ook Fisher 2007, p. 154.  

256 Voorbeelden zijn: art. 10 Convention on the prediction and prevention of major hazards and mutual 
assistance in the event of natural or man-made disasters; Parijs, 16 september 1992 (Vol. 1962 UNTS 
1997, No. 33532) en art. 9, derde lid, Agreement among the Governments of the Participating States of 
the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) on collaboration in Emergency Assistance and Emergency 
Response to natural and man- made Disasters; Sochi, 15 April 1998 (<www.bsec-
organization.org/documents/LegalDocuments/agreementmous/agr4/ 

 Documents/Emergencyagreement%20071116.pdf>). 
257 Art. 21, tweede lid, onder a, Agreement establishing the Caribbean Disaster Emergency Response Agency 

(CDERA); 1991,  
 (<www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_cdera.jsp>). 
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functionele immuniteit.258 Het document bevat in Annex I een Model agreement 

covering the status of Military and Civil Defence Assets (MCDA). Artikel 21 van de Model-

MCDA overeenkomst merkt personeel dat is ingezet op verzoek van het ‘UN Office 

for the Coordination of Humanitarian Affairs’ (OCHA), aan als ‘experts on 

mission’. Personeel dat niet op verzoek van de OCHA is ingezet, geniet: 

 
…immunity from legal process in respects of words spoken or written and all acts 
performed by them in their official capacity (artikel 41). 

 

Deze bepaling volgt de Model-statusovereenkomst van de VN. Deze laatste 

overeenkomst bevat verder, zoals eerder is aangegeven, de bepaling dat de 

troepen zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten. 

Dit onderdeel keert niet terug in de Model-MCDA overeenkomst.  

 

De achtergrond van deze keuze voor de functionele benadering is niet geheel 

duidelijk. Voor de stellers van de Oslo Guidelines ligt een militaire bijdrage aan de 

humanitaire hulpverlening gevoelig aangezien zij die hulpverlening niet direct als 

een militaire aangelegenheid zien. Gelet op deze achtergrond is het voorstelbaar 

dat men de status van al het personeel dat hulp verleent, ongeacht hun positie, op 

gelijke voet heeft willen regelen en geen uitzonderingspositie voor militairen nodig 

achtte. 

 

De NAVO kiest een vergelijkbare benadering voor de status van personeel van de 

civiele en militaire elementen van de ‘Euro-Atlantic Disaster Response Unit’ 

(EADRU). Bij de ‘Standing Operating Procedures’ voor deze eenheid is in Annex 

4 een Model agreement covering the status of national elements of the EADRU on mission in 

the territory of a stricken nation opgenomen.259 Punt 6.2.1. bepaalt dat de immuniteiten 

onder meer omvatten: 

 
immunity from legal process, arrest and detention, in respect of words spoken or 
written acts or omissions done by them in their official capacity and within the 
limits of their authority; 

 

Dat de praktijk er anders uit kan zien, toont de regeling die de NAVO met 

Pakistan overeenkwam na de zware aardbevingen in 2005. Het civiele en militaire 

personeel dat de NAVO voor deze hulpverleningsoperatie inzette, was toen “under 

                                                           
258 De Oslo Guidelines zijn “…the primary contemporary reference concerning military and civil defence assests in 

disasters relief’; UN Doc A/CN.4/590 (2007), Protection of persons in disasters. Memorandum 
by the Secretariat, par. 190. De VS hebben bijvoorbeeld de Guidelines opgenomen in hun 
militaire doctrine (Joint Publication 3-29, Foreign Humanitarian Assistance; Ohlweiler 2011, p. 
14. 

259 Standing operating procedures for the Euro-Atlantic Disaster Response Unit (EADRU), 1998 
<www.nati.int/eadrcc/sop/sop.htm>. 
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all circumstances and at all times” onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht 

van de zendstaten.260  

 

Veel informatie is overigens verder niet bekend over de statusregelingen die zijn 

gesloten bij hulpverleningsoperaties. Deze operaties worden in het algemeen 

onder een enorme tijdsdruk opgezet en functioneren vaak voor korte tijd in de 

staat van verblijf. Formele regelingen blijven daarom soms achterwege, terwijl 

over andere, mindere formele afspraken zelden informatie naar buiten komt.  

 

Nederland heeft in het verleden regelmatig een bijdrage geleverd aan humanitaire 

hulpverleningsoperaties,261 bijvoorbeeld in Marokko (1960), Tunesië (1969) en 

Soedan (1974). Alleen bij laatste operatie had Nederland een verdrag gesloten over 

de status van het Nederlandse detachement.262 Op basis van dit verdrag bleven de 

Nederlandse militairen onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de 

Nederlandse autoriteiten. Van recentere datum is de Nederlandse militaire 

bijdrage aan de hulpverlening in Suriname (operatie ‘Falla Watra’ in 2007) en in 

Haïti (2010). Voor de activiteiten in Suriname bood het bestaande statusverdrag 

voor jungletraining uitkomst, doordat de Surinaamse president instemde met de 

toepassing ervan.263 Op grond van dit verdrag geniet Nederlands personeel 

dezelfde immuniteiten als die worden verleend aan het technische en 

administratieve personeel van diplomatieke posten.264 Voor de hulp aan Haïti is 

wel overleg geweest tussen beide staten, maar is de status van de Nederlandse 

hulptroepen niet formeel geregeld. 

 

§ 7. Analyse van de praktijk 

De status van de aan crisisbeheersingsoperaties deelnemende troepen en in het 

bijzonder de vraag naar de uitoefening van strafrechtsmacht ten aanzien van die 

troepen is een terugkerend aandachtspunt voor de aan de operaties deelnemende 

staten en de daarbij betrokken internationale organisaties. Dit blijkt onder meer 

uit de praktijk om de status te regelen met formele instrumenten en de in de 

meeste gevallen absolute toepassing van de grondregel. 

 

                                                           
260 Art. 7 Exchange of letters between NATO and the Islamic Republic of Pakistan; november 2005 
(NATO DOC SG(2005)0798 van 4 november 2005). De overeenkomst herleefde bij de hulp 
van de NAVO naar aanleiding van overstromingen in Pakistan in 2010. 

261 Zie het overzicht Internationale Operaties van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
< www.defensie.nl/nimh>. 

262 Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Republiek Soedan 
inzake het ter beschikking stellen van Nederlandse militairen ten behoeve van voedseltransporten in West-
Soedan; Khartoem, 22 juni, 9 juli en 24 juli 1974 (Trb. 1974, 221). 

263 Jansen 2007, p. 362-363. 
264 Art. I, tweede lid, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 

Republiek Suriname inzake de status van Nederlandse militairen en Nederlands burgerpersoneel, aanwezig in 
Suriname in verband met training en opleiding; Paramaribo, 16 augustus 2004 (Trb. 2004, 243). De 
Nederlandse troepen genieten zodoende volledige strafrechtelijke immuniteit. 
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De Volkenbond legde de status van de troepen die deelnamen aan de 

‘International Force’ vast in een eenzijdig door de Raad van de Bond genomen 

besluit. De VN volgen deze aanpak alleen als zij niet op korte termijn een 

statusovereenkomst kunnen sluiten. Doorgaans kiezen de VN ervoor om de 

status van de VN-vredesmachten bij verdrag vast te leggen. Hiermee benadrukt de 

staat van verblijf als het ware nogmaals zijn instemming met de missie.265 Daarbij 

vereisen de vaak omvangrijke crisisbeheersingsoperaties regeling van veel andere 

aspecten dan alleen de toedeling van de strafrechtsmacht, waarvoor het sluiten 

van een bindend verdrag een logische praktijk vormt.  

 

Bovendien brachten de operaties de langdurige stationering van grote aantallen 

troepen uit verschillende staten met zich. Net als bij de samenwerking in 

oorlogstijd vergroten deze omstandigheden de kans op incidenten, zodat 

duidelijkheid over de toepassing van de grondregel wenselijk is. Tot slot kan de 

mogelijke onduidelijkheid over de reikwijdte van de grondregel een rol hebben 

gespeeld. In de periode na de Tweede Wereldoorlog werkten staten intensiever 

met elkaar samen op defensiegebied. In de hieruit voortkomende statusverdragen 

was de mogelijkheid tot uitoefening van de strafrechtsmacht door de zendstaat 

verre vanzelfsprekend, zoals duidelijk zal worden in het navolgende hoofdstuk. In 

die omstandigheden is het belangrijk dat over de reikwijdte van de grondregel 

geen onduidelijkheden bestaan. Een verdrag komt dan tegemoet aan het streven 

van staten naar “a greater degree of precision and predictability than may be available under 

customary international law”.266 

 

Staten en andere internationale organisaties hebben zich bij de VN-praktijk 

aangesloten. Uit de overzichten blijkt dat bij veel crisisbeheersingsoperaties 

statusverdragen worden gesloten, hoewel bij een aantal operaties onduidelijkheid 

bestaat over het bestaan van specifieke regelingen.267 Naast het formaliseren van 

de status van de troepen in verdragen, is tegenwoordig tevens een zekere vorm 

van standaardisatie te zien. Dit blijkt uit het gebruik van model statusverdragen en 

de praktijk om af te spreken dat militairen overeenkomstige immuniteiten 

genieten als diplomatiek of VN-personeel op basis van respectievelijk het Verdrag 

van Wenen inzake diplomatiek verkeer of het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten 

van de Verenigde Naties.  

 

In dit hoofdstuk is gebleken dat de aan crisisbeheersingsoperaties deelnemende 

troepen die opereren in de staat waar de betreffende operatie plaatsvindt, 
                                                           
265 Instemming van de betrokken partijen met de operaties is een van de beginselen van VN-
operaties, naast onpartijdigheid en beperking van geweldgebruik, zie bijvoorbeeld Oswald, 
Durham & Bates 2010, p. 7. 

266 Oxman 2007, par. 33. 
267 Het is mogelijk dat staten of organisaties eenvoudigweg hebben verzuimd om de 
overeenkomsten bij de VN aan te melden in overeenstemming met art. 102 Handvest van de 
VN, een minder formele status aan de overeenkomst hebben toegekend of afspraken om 
redenen van confidentialiteit niet willen publiceren. Tot slot kunnen bij sommige missies in het 
geheel geen statusafspraken zijn gemaakt. 
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volledige immuniteit genieten van de uitoefening van strafrechtsmacht door de 

rechtbanken in de staat van verblijf; vaak doordat de statusregelingen bepalen dat 

de troepen zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de 

zendstaten. Deels kunnen hiervoor dezelfde argumenten als in het vorige 

hoofdstuk worden aangevoerd. Ook hier is het doel van belang, waarvoor de 

zendstaten hun troepen in de staat van verblijf inzetten en de operationele 

omstandigheden waaronder die inzet plaatsvindt. Hierop zal Deel III dieper 

ingaan. Deze paragraaf besteedt nog aandacht aan de belangen van de betrokken 

staten en hun onderlinge verhoudingen. 

 

Een belangrijk aspect is dat de troepenleverende staten niet alleen hun eigen 

belangen dienen met de deelname aan de operaties. Zo zag de Raad van de 

Volkenbond het vraagstuk rond het Saargebied al “als een vraag van internationale 

orde”,268 waarbij de troepen boven de andere partijen stonden.269 In een evaluatie 

van UNEF benadrukte de Secretaris-Generaal van de VN in gelijke zin het 

exclusief internationale karakter van de VN missies.270 Om het internationale 

karakter te kunnen blijven garanderen, achtte hij het noodzakelijk dat een VN-

troepenmacht onafhankelijk van de staat van verblijf kan opereren, waarvoor 

strafrechtelijke immuniteit essentieel is.271 In deze zin prevaleert het algemeen 

belang van de internationale gemeenschap boven het belang van de individuele 

staat van verblijf bij het behoud van de strafrechtsmacht over de buitenlandse 

troepen.272  

 

Als praktisch punt voerde de Secretaris-Generaal overigens nog aan dat het 

verlenen van immuniteiten het voor staten makkelijker maakte om te besluiten 

met troepen bij te dragen aan een missie.273 Hierbij zal mede een rol spelen dat 

niet alle geledingen in de staat van verblijf de aanwezigheid van een internationale 

troepenmacht even positief zullen beoordelen en dat zendstaten niet altijd 

voldoende vertrouwen zullen hebben in justitiële instellingen in de staat van 

verblijf. 

 

                                                           
268 Kamerstukken 1935, Overzicht betreffende de door Nederland verleende medewerking bij de 
voorbereiding van de volksstemming in het Saargebied, 13 januari 1935, p. 3.  

269 In art. 2 van de instructie voor de commandant van het Nederlandse contingent voor de 
troepenmacht voor het Saargebied stond expliciet: “De internationale troepenmacht is geen 
bezettingsleger doch een boven alle partijen staande troepenmacht, welke een groote onpartijdigheid ten opzichte 
van die partijen in acht moet nemen.”; Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Detachement 
Saargebied, 1934-1935, nummer toegang 2.13.01.05 en Militair Rechtelijk Tijdschrift 
1934/1935, p. 457.  

270 UN Doc A/3943, Summary study of the experiences derived from the establishment and 
operation of the Force, report of the Secretary General, 9 oktober 1958, par. 14.  

271 Idem, par. 136. 
272 Aan de operatie deelnemende militairen wordt ook wel gezien als internationaal personeel; zie 
bijvoorbeeld: Superior Provincial Court (Oberlandesgericht) of Vienna, 26 februari 1979, N.K. 
v. Austria, ILR 77, p. 473.  

273 UN Doc A/3943, Summary study of the experiences derived from the establishment and 
operation of the Force, report of the Secretary General, 9 oktober 1958, par. 136. 
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Ook bij crisisbeheersingsoperaties spelen machtsverhoudingen een rol. In het 

algemeen gaat de betrokken internationale organisatie of een staat namens een 

internationale coalitie de statusregelingen aan. Deze multinationale betrokkenheid 

vergroot de politieke invloed op het proces, zodat in de onderhandelingen de 

gezamenlijke zendstaten een dominantere positie in kunnen nemen dan de staat 

van verblijf en meer druk kunnen uitoefenen om aan de internationale verlangens 

tegemoet te komen.274  

 

Tot slot zijn ook de omstandigheden, waaronder troepen in 

crisisbeheersingsoperaties optreden van belang. De operaties vinden plaats in 

staten die betrokken zijn geweest bij gewapende conflicten. Mede hierdoor zal het 

lokale justitiële apparaat er niet op zijn berekend om rechtsmacht uit te oefenen 

over een grote internationale troepenmacht.  

 

Het bovenstaande neemt niet weg dat de internationale praktijk enkele 

uitzonderingen kent op de absolute immuniteit voor aan 

crisisbeheersingsoperaties deelnemende militairen. Het betreffen bijvoorbeeld 

militaire waarnemers, die staten als ‘expert on mission’ ter beschikking stellen aan 

de VN. Verder genieten troepen die deelnemen aan operaties van het 

‘Commonwealth of Independent States’ alleen functionele immuniteit.275  

 

Bij optreden vanuit derde staten is de volledige strafrechtelijke immuniteit van de 

aan een crisisbeheersingsoperatie deelnemende troepen minder vanzelfsprekend. 

Ook hier speelt het argument een rol dat buiten het operatiegebied wanneer de 

activiteiten niet direct de operatie ondersteunen, de uitoefening van de 

strafrechtsmacht door de zendstaat minder noodzakelijk lijkt. Bovendien vindt de 

operatie niet plaats in de betreffende staat van verblijf, zodat de lokale belangen 

bij de operatie minder groot kunnen zijn. Op dat punt kan meespelen dat de 

individuele zendstaten vaak de statusregelingen zelf moeten sluiten. Ze leggen bij 

de onderhandelingen mogelijk minder gewicht in de schaal en bovendien spreekt 

daaruit dat de ondersteunende activiteiten een minder sterk internationale karakter 

hebben. 

 

§ 8. Conclusie  

In dit hoofdstuk is de reikwijdte van de grondregel geanalyseerd in de context van 

crisisbeheersingsoperaties. De beschikbare statusregelingen leiden tot de conclusie 

dat bij de uitvoering van de operaties de troepen vrijwel zonder uitzondering 

strafrechtelijke immuniteit genieten van de uitoefening van de strafrechtsmacht 

door de rechtbanken van de staat van verblijf en meestal zijn onderworpen aan de 

exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten. Alleen voor militairen die staten als 

                                                           
274 Cathcart 2010b, p. 236. 
275 Zie Bijlage B, Overzicht III. De reden hiervoor is mogelijk dat de CIS-operaties niet 
plaatsvinden in derde staten, maar in lidstaten van het CIS. 
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‘expert on mission’ ter beschikking stellen aan de VN en troepen in enkele 

specifieke operaties is de immuniteit functioneel beperkt.  

 

De immuniteit van de aan crisisbeheersingsoperaties deelnemende troepen kan 

worden verklaard door de internationale functie van de troepenmacht. Bovendien 

leggen internationale organisaties en coalities van staten meer gewicht in de schaal 

bij de onderhandelingen over de statusregelingen, zodat zij beter in staat zijn aan 

de wensen van de troepenleverende zendstaten tegemoet te komen. Tot slot kan 

de lokale rechterlijke macht nog onvoldoende in staat zijn om zijn functies ten 

opzichte van een grote troepenmacht uit te oefenen.  

 

De statusregelingen zijn beperkt tot de staten waar de operaties plaatsvinden. 

Leden van troepenmachten die tijdens hun deelname aan de operatie naar andere 

staten reizen, bijvoorbeeld voor het doorbrengen van hun verlof of het doen van 

inkopen, zullen daar niet de strafrechtelijke immuniteit genieten als lid van een 

vredesmacht.276 Wanneer troepen vanuit derde staten worden ingezet voor de 

uitvoering van crisisbeheersingsoperaties elders of wanneer zij vanuit derde staten 

worden ondersteund zijn eveneens statusafspraken nodig. De Nederlandse 

praktijk laat zien dat de inhoud van die afspraken kan verschillen. In sommige 

gevallen is het ondersteunend personeel onderworpen aan de exclusieve 

strafrechtsmacht van de zendstaat. In andere gevallen ziet de staat van verblijf 

deels af van de uitoefening van zijn rechten.  

 

Wanneer staten de operaties uitvoeren in het kader van humanitaire 

hulpverlening, is de status van de deelnemende troepen minder duidelijk. Hoewel 

enkele modellen de uitoefening van de strafrechtelijke rechtsmacht van de 

zendstaten beperken tot handelingen verricht in de uitoefening van hun taken, 

lijkt in de praktijk de voorkeur te bestaan om de zendstaten de exclusieve 

rechtsmacht over de troepen te laten uitoefenen. 

                                                           
276  Een Israëlische rechtbank oordeelde bijvoorbeeld dat een Senegalese UNIFIL militair die was 
gestationeerd in Libanon, tijdens zijn bezoek aan Israël onder de Israëlische strafrechtsmacht 
viel; District Court of Haifa 10 mei 1979, Israel v. Papa Ben Coli Dista Saar, UN Juridical 
Yearbook 1979. De rechtbank was van oordeel dat hem de toegang tot het land was 
toegestaan, zoals elke toerist of bezoeker en dat zijn gedragingen niet plaatsvonden in de 
“framework of his job”. Hieruit kan worden afgeleid dat de rechtbank tot een ander oordeel zou 
zijn gekomen als de betreffende militair had gehandeld in de uitoefening van de dienst en zich 
met instemming van Israël in het land had opgehouden. 
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Hoofdstuk 5     Militaire samenwerking  

§ 1. Inleiding 

In de vorige hoofdstukken is de grondregel, dat de staat van verblijf afziet van de 

uitoefening van zijn strafrechtsmacht over de strijdkrachten van de zendstaat, 

waarmee de zendstaat zijn strafrechtsmacht kan uitoefenen, geanalyseerd binnen 

de context van gewapende conflicten en crisisbeheersingsoperaties. De 

stationering van troepen in het buitenland vindt niet alleen binnen die context 

plaats. Staten hebben in andere situaties eveneens belang bij verblijf van hun 

troepen op het grondgebied van bevriende staten. In dit hoofdstuk richt de 

analyse zich op de reikwijdte van de grondregel in de context van het buitenlandse 

verblijf van troepen in het kader van internationale militaire samenwerking. 

 

In de 19de eeuw en eerste helft van de 20ste eeuw bleef de buitenlandse militaire 

aanwezigheid in deze context nog beperkt. Vaak wordt hierbij gerefereerd aan de 

Britse troepen in Irak en Egypte in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw277 

en de Amerikaanse militaire adviseursmissies in Zuid- en Midden-Amerika in de 

jaren dertig.278 Voor het overige betrof het veelal kleinere detachementen, 

waarvoor staten geen speciale regelingen troffen.279  

 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde die praktijk ingrijpend. De ideologische 

tegenstelling tussen de VS en de Sovjet-Unie en hun respectievelijke bondgenoten 

ontwikkelde zich tot de Koude Oorlog. Het bracht een tweedeling teweeg in de 

naoorlogse, politieke situatie, die lange tijd de internationale verhoudingen zou 

beheersen en leidde tot intensieve militaire samenwerking. Deze samenwerking 

uitte zich onder meer in soms grootschalige, buitenlandse stationering van troepen 

(par. 2).  

 

                                                           
277 Treaty of Alliance; Bagdad, 10 oktober 1922 (LNTS, 1925, No. 892) en Treaty of Alliance Between 

His Majesty in Respect of the United Kingdom and His Majesty The King of Egypt; 26 augustus 1936 
(AJIL, Vol. 31, No. 2, Supplement: Official Documents (Apr., 1937), p. 77-90). 

278 De missies bestonden uit enkele militairen die de doelmatigheid van de strijdkrachten van die 
staten moesten helpen verbeteren. Zij genoten veelal dezelfde rechten als diplomatieke 
vertegenwoordigers; zie bijvoorbeeld art. 21 Agreement between the United States of America and the 
United States of Brazil, concerning a military mission of the United States of America to Brazil; 
Washington, 10 mei 1934 (150 LNTS 1934, No. 445). 

279 Nederlandse militairen brachten regelmatig officiële bezoeken aan het buitenland. Uit 
archiefonderzoek blijkt dat in de hierover gemaakte afspraken niet op de status van die 
militairen werd ingegaan. Omgekeerd was de juridische positie van bezoekende buitenlandse 
militairen geen onderwerp van de besprekingen met de buitenlandse krijgsmachten. Illustratief 
is de correspondentie naar aanleiding van het Britse verzoek aan Nederland om verlofgangers 
van het na de Eerste Wereldoorlog in het Rijnland gestationeerde leger via de Rijn naar het VK 
te mogen vervoeren (Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Oorlog: Openbaar 
Verbaalarchief en Gedeponeerde Archieven 1813-1945, nummer toegang 2.13.01, 
inventarisnummer 1795). Hieruit blijkt dat is gesproken over zaken als het dragen van wapens, 
de aantallen militairen en logistieke zaken, maar niet over de status van de Britse militairen. 
Harkavy noemt als voorbeelden van stationering van troepen in het interbellum Sovjet 
vliegbases in Tsjecho-Slowakije en Japanse vliegbases in Siam; vgl. Harkavy 2008, p. 72 en 73. 
Het is niet bekend of in dit kader statusafspraken zijn gemaakt. 
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Na de Koude Oorlog zetten staten de militaire samenwerking voort op een aan de 

eisen van de tijd aangepaste wijze. Door het wegvallen van de spanningen tussen 

Oost en West boette de noodzaak voor de grootschalige stationering van troepen 

in het buitenland aan belang in. Nieuwe bedreigingen van de internationale vrede 

en veiligheid maakten echter duidelijk dat de vooruitgeschoven legering van 

troepen in bevriende staten nodig bleef. Vooral de VS handhaven daarom nog 

steeds een aanzienlijke militaire presentie in bijvoorbeeld Duitsland, Japan en 

Zuid-Korea. Tegelijkertijd intensiveren staten de samenwerking, bijvoorbeeld 

door het oprichten van multinationale eenheden (par. 3).  

 

Voor militaire samenwerking blijft de status van de troepen belangrijk en staten 

sluiten hierover talloze overeenkomsten. Het overgrote deel hiervan komt voor 

rekening van Europese en Noord-Amerikaanse staten. Hoewel in andere regio’s 

het gebruik van statusregelingen zeker niet ongebruikelijk is, blijft de informatie 

hierover beperkt.280 Om deze reden ligt de nadruk in dit hoofdstuk op de 

toepassing van de grondregel in de statusregelingen die Europese en Noord-

Amerikaanse staten zijn overeengekomen. 

 

Dit hoofdstuk maakt een tweedeling tussen de periode tot 1989, het einde van de 

Koude Oorlog, en de periode tot nu toe. Beide delen onderzoeken de 

statusregelingen die in het kader van de internationale militaire samenwerking tot 

stand zijn gebracht, waarbij een analyse van het NAVO-statusverdrag en daarmee 

samenhangende regelingen speciale aandacht krijgt.  

 

§ 2. Koude Oorlog 

Na de Tweede Wereldoorlog deden ideologische en politieke tegenstellingen de 

spanningen tussen de SU en de VS snel oplopen, wat een tweedeling in de 

internationale politieke verhoudingen veroorzaakte. Voor Duitsland en Korea 

leidden de nieuwe verhoudingen tot een fysieke tweedeling van de staten, waarbij 

de grenzen tussen de beide delen van die staten tevens de scheidslijn tussen Oost 

en West symboliseerden. Aan weerszijden van die lijn handhaafden de SU en de 

VS ongekend grote troepenmachten in hun voortdurende streven de invloed van 

de andere partij te beperken: een inspanning die beide staten alleen konden dragen 

met hulp van hun bondgenoten.  

 

§ 2.1. Nasleep van de Tweede Wereldoorlog  

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog bezetten de geallieerde krijgsmachten 

grote delen van het grondgebied van hun voormalige tegenstanders. Aan de 

bezetting kwam een einde bij het vertrek van de troepen uit die staten281 of 

                                                           
280 Ongetwijfeld zullen staten een deel van de statusregelingen in de eigen taal hebben 
gepubliceerd. De internationale literatuur bevat echter weinig inhoudelijke informatie hierover. 
Bovendien blijven veel statusregelingen om reden van de staatsveiligheid geheim.  

281 De geallieerden trokken zich onder meer terug uit Bulgarije en Italië op basis van de 
Vredesovereenkomsten van Parijs van 10 februari 1947 (art. 73 Treaty of peace with Italy; Parijs, 
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doordat staten de aanwezigheid van de troepen op een andere grondslag 

voortzetten.282 Soms bleven buitenlandse troepen langer aanwezig om toe te zien 

op de naleving van de termen van een vredesovereenkomst.283 Na de Tweede 

Wereldoorlog achtten staten, zoals West-Duitsland en Japan, het voortgezette 

verblijf van de buitenlandse troepen vooral nodig door de gewijzigde 

veiligheidssituatie, wat leidde tot militaire samenwerking tussen de voormalige 

tegenstanders. Zij regelden de status van de troepen bij verdrag, op basis waarvan 

de zendstaten aanvankelijk vaak vergaande mogelijkheden tot uitoefening van hun 

strafrechtsmacht over de eigen troepen kregen.284 Op dit punt hadden de 

regelingen veel weg van een voortzetting van het bezettingsregime. Na verloop 

van tijd hernieuwden de betrokken staten de afspraken, waarbij Duitsland en 

Japan, als staten van verblijf, ruimere bevoegdheden kregen over de buitenlandse 

troepen.285 Deze verdragen benaderden zo meer de praktijk van andere 

samenwerkende staten en sloten aan bij de systematiek van het NAVO-

statusverdrag dat in de volgende paragraaf aan de orde komt.  

 

Geallieerde troepen bleven na afloop van de Tweede Wereldoorlog soms ook 

aanwezig in de bevrijde West-Europese staten. In eerste instantie als direct gevolg 

van de nasleep van de oorlog en later op basis van bilaterale en multilaterale 

defensieafspraken. In die eerste paar jaren was de status van de troepen in de 

bevrijde staten op uiteenlopende wijze geregeld. In meerdere staten bleven ‘Civil 

                                                                                                                                                         

10 februari 1947 (Vol. 49 UNTS 1950, No. 747) en art. 20 Treaty of peace with Bulgaria; Parijs, 10 
februari 1947 (Vol. 41 UNTS 1949, No. 643). 

282 Hiervoor werd bij (vredes)verdrag vastgelegd dat aan de bezetting een einde kwam en met welk 
doel de voormalige bezettingtroepen hun verblijf in de staat van verblijf konden voortzetten; 
vgl. A. Roberts 2009, par. 17.  

283 Tijdens de vredesconferentie in april 1919 werd bijvoorbeeld besloten dat het Rijnland voor 
een periode van 15 jaar bezet zou blijven als garantie voor de uitvoering van het Vredesverdrag 
van Versailles; zie art. 428 Verdrag van Versailles; 29 juni 1919 
(<avalon.law.yale.edu/subject_menus/versailles_menu.asp>. In werking met ingang van 10 
januari 1920. 

284 Op basis van de Forces Convention konden de autoriteiten van voormalige Westerse 
bezettingsmachten als zendstaat bij uitsluiting van de BRD strafrechtsmacht uitoefenen over 
de leden van hun krijgsmacht (art. 6, eerste lid). Alleen als de zendstaat op grond van het eigen 
recht niet bevoegd was om die rechtsmacht uit te oefenen (art. 6, tweede lid) of indien een 
zendstaat bepaalde groepen gevallen of speciale gevallen aan Duitse rechtbanken had 
overgedragen (art. 6, vierde lid), kon de BRD die bevoegdheid (onder voorwaarden) 
uitoefenen; Convention (with annexes) on the rights and obligations of foreign forces and their members in the 
Federal Republic of Germany; Bonn, 26 mei 1952 (zoals gewijzigd bij Schedule II to the Protocol on the 
termination of the occupation régime in the Federal Republic of Germany; Parijs 23 oktober 1954 (Vol. 
332 UNTS 1959, No. 4760). De Nederlandse vertaling luidt: Verdrag inzake de rechten en 
verplichtingen van buitenlandse krijgsmachten en hun leden in de Bondsrepubliek Duitsland; Trb. 1956, 124. 
In Japan genoten de Amerikaanse troepen volledige immuniteit op grond van art. XVII 
Administrative Agreement under article III of the Security Treaty between the United States of America and 
Japan; Tokyo, 28 februari 1952 (Vol. 208 UNTS 1955, No. 2817). 

285 Duitsland trad toe tot het NAVO-statusverdrag en de Administrative Agreement met Japan werd in 
op het gebied van de strafrechtsmacht in overeenstemming gebracht met het NAVO-
statusverdrag. In aanvullende regelingen zagen beide staten echter wel deels af van de uitoefening 
van hun rechtsmacht. 
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Affairs Agreements’,286 die voor de duur van de oorlog van kracht hadden moeten 

blijven, langer in werking dan oorspronkelijk was voorgenomen.287 Zendstaten 

behielden op basis hiervan de exclusieve strafrechtsmacht over hun troepen. Soms 

werden nieuwe regelingen getroffen die voortbouwden op de ‘Civil Affairs 

Agreements’.288  

 

Andere overeenkomsten boden de staten van verblijf meer ruimte tot uitoefening 

van hun strafrechtsmacht over de troepen van de zendstaten. Frankrijk, belangrijk 

voor het VK en de VS in verband met bevoorrading van hun bezettingstroepen in 

Duitsland en Oostenrijk, oefende in principe strafrechtsmacht uit over de Britse 

en Amerikaanse troepen,289 maar als de dader en het slachtoffer lid waren van de 

strijdkrachten van de zendstaat (een zogeheten ‘inter se’ vergrijp) of het vergrijp 

geen strafbaar feit naar Frans recht opleverde, kon Frankrijk hiervan afzien ten 

gunste van het VK en de VS.290 Bovendien bestond de mogelijkheid om Frankrijk 

te vragen af te zien van de uitoefening van zijn rechtsmacht. De VS hadden nog 

met een aantal andere staten regelingen getroffen. In het algemeen waren dat 

tijdelijke en informele, niet gepubliceerde afspraken op grond waarvan de VS in 

een beperkt aantal staten absolute immuniteit genoten.291 In andere gevallen was 

de immuniteit in enige vorm beperkt.292 
                                                           
286 Zie Hoofdstuk 3, par. 3. 
287 Vgl. Lazareff 1971, p. 274 die opmerkte dat Frankrijk bij de behandeling van schadeclaims de 
procedures van de in de oorlog gesloten overeenkomsten, waaronder de ‘Civil Affairs 
Agreement’, bleven hanteren. 

288 Een voorbeeld is het Treaty relating to the status and facilities to be accorded in Belgium to the forces under 
the British High Command taking part in the occupation of Germany and Austria; Brussel, 11 maart 1946 
(UNTS 1948, No. 387). Wat betreft de rechtsmacht over de Britse troepen bevatte de 
overeenkomst een vrijwel identieke bepaling als de ‘Civil Affairs Agreement’ die tussen beide 
staten was gesloten: punt 8 van het Memorandum in de Exchange of notes (with annexed 
Memorandum of Agreement) constituting an agreement concerning civil administration and jurisdiction in 
Belgium territory liberated by an Allied Expeditionary Force; Londen, 16 mei 1944 (Vol. 90 UNTS 
1951, No. 266). Een vergelijkbare regeling werd later opgenomen in een overeenkomst tussen 
België en de VS: art. 9 Memorandum of Agreement regarding the Status and Facilities Accorded in Belgium 
to the United States Forces Engaged in the Occupation of Germany and Austria bij de Exchange of 
Notes; Brussel, 29 april 1948 (5 Bevans 661 1968). 

289 De status van de Britse troepen was vastgelegd in het verdrag van 19 april 1948, UKTS, 1948, 
No. 44, vermeld in Stanger 1957/’58, p. 143; datum genoemd in: Lazareff 1971, p. 34. De 
positie van de Amerikaanse troepen was in een serie, deels geheime, overeenkomsten met 
Frankrijk overeengekomen. De inhoud hiervan blijkt uit een verklaring van de Franse minister 
van Justitie in antwoord op vragen van de Nationale Vergadering uit 1952, waarvan delen zijn 
opgenomen in Lazareff 1971, p. 35. Zie ook art.X Agreement between the United States of America 
and the Republic of France regarding Facilities for United States Forces in France in Connection with the 
Occupation of Germany and Austria; Parijs, 16 februari 1948 (7 Bevans 1230 1968). 

290 Art. 4 verdrag van 19 april 1948, UKTS, 1948, No. 44, vermeld in Stanger 1957/’58, p. 143. De 
VS moesten hier blijkbaar een verzoek voor doen aan de Franse minister van Justitie; Lazareff 
1971, p. 35. 

291 Brief van Acting Secretary of State Smith aan Senator Wiley, 22 april 1953: Stanger 1957/’58, 
p. 143. 

292 De overeenkomst die in 1946 met Polen was gesloten, verleende de Amerikaanse troepen 
immuniteit alleen voor zover zij ‘in an official or other character’ op Pools grondgebied waren; 
Exchange of notes constituting an agreement relating to criminal offences committed by members of the armed 
forces of the two countries; Warschau, 5 en 29 augustus 1946 (UNTS 1953, No. 2097). 
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Al met al vertoonden de statusregelingen direct na de Tweede Wereldoorlog een 

redelijke mate van diversiteit en vonden zij in de literatuur alle hun medestanders. 

Een deel van de regelingen zette de praktijk voort van het bezettingsrecht of de 

statusregelingen die onder oorlogsomstandigheden waren gesloten, zodat de 

troepen waren onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de 

zendstaten. In de literatuur verdedigde tijdens en gelijk na de oorlog met name 

King, een voormalig Amerikaans militair jurist, dat deze exclusieve rechtsmacht 

een algemeen aanvaard principe inhield.293 

 

In de naoorlogse literatuur huldigde Barton een tegenovergesteld standpunt. Hij 

verdedigde dat troepen uit de zendstaten op grond van het internationaal 

gewoonterecht juist zijn onderworpen aan de strafrechtsmacht van de 

rechtbanken van de staat van verblijf en dat uitzonderingen hierop moeten zijn 

terug te voeren op “express privilege or concession”.294 Met de oprichting van de 

NAVO kozen veel staten voor een lijn die het midden hield tussen beide 

benaderingen. 

 

§ 2.2. NAVO 

Toen de SU na afloop van de Tweede Wereldoorlog haar invloed over de 

Centraal- en Oost-Europese staten verstevigde, besloten West-Europese staten in 

reactie hierop tot vergaande samenwerking op defensiegebied en zetten zij een 

gemeenschappelijke verdediging op. In 1948 legden België, Frankrijk, Luxemburg, 

Nederland en het VK de afspraken hierover vast in het Verdrag van Brussel.295 Met 

het oog op de mogelijke legering van strijdkrachten van een van de partijen bij dit 

verdrag op het grondgebied van een andere partij, stelden zij een verdrag op over 

de status van de leden van die strijdkrachten.296 In afwijking van de tot dan toe 

gebruikelijke statusregelingen nam dit verdrag de strafrechtsmacht van de staat 

van verblijf als uitgangspunt (artikel 7, tweede lid, eerste volzin): 

 
“Members of a foreign force” who commit an offence in the “receiving state” 

against the law in force in that state can be prosecuted in the courts of the 

“receiving state”. 

 

Deze regeling had echter geen absolute strekking. Indien het vergrijp tevens 

inbreuk zou maken op het recht van de zendstaat, dan zou volgens dezelfde 

bepaling de staat van verblijf een verzoek van de zendstaat voor berechting van de 

beschuldigde in de zendstaat “…examine with the greatest sympathy…”. Verder zou de 

                                                           
293 Zie King 1942, p. 567. Zie ook Bathurst 1946. 
294 Barton 1946, p. 234. 
295 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het 

Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord- Ierland; Brussel 17 
maart 1948 (S. I 519). 

296 Status of members of the armed forces of the Brussels Treaty Powers; Brussel, 21 december 1949 
(Department of State Bulletin, 20 maart 1950). Het verdrag is niet in Nederland gepubliceerd. 
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staat van verblijf bij bepaalde vergrijpen alleen tot vervolging overgaan, als er 

speciale overwegingen waren die dat vereisten (artikel 7, tweede lid, tweede 

volzin), zoals bij vergrijpen tegen de veiligheid of eigendommen van de zendstaat, 

of tegen een ander lid van de strijdkrachten van de zendstaat of bij vergrijpen die 

betrekking hadden op een gebrek aan loyaliteit tegenover de zendstaat. 

Uiteindelijk is dit verdrag niet inwerking getreden. Wel vormde het mede de 

grondslag voor de ontwerpteksten van het NAVO-statusverdrag. 

 

De voortdurende communistische dreiging die het Westen voelde, was aanleiding 

voor de partijen bij het Verdrag van Brussel om kort na ondertekening van het 

verdrag besprekingen te beginnen met Canada en de VS over de oprichting van 

een Atlantisch bondgenootschap. Het overleg leidde op 4 april 1949 tot het 

sluiten van het NAVO-verdrag.297 Gelet op de bondgenootschappelijke 

samenwerking achtten de lidstaten een overkoepelende overeenkomst voor de 

status van troepen noodzakelijk. Het eerste voorstel kwam van de VS met een op 

het statusverdrag voor de troepen onder het Verdrag van Brussel gebaseerd 

concept.298 De onderhandelingen hierover resulteerden in het NAVO-statusverdrag.  

 

Dit laatste verdrag is van toepassing op strijdkrachten die zich voor de uitoefening 

van de dienst op het grondgebied van een andere verdragspartij bevinden, zo 

volgt uit artikel I, onder a.299 Een militair die bijvoorbeeld zijn vakantie in een 

andere NAVO-staat doorbrengt, kan geen beroep op het verdrag doen.300 

 

Artikel VII bevat een uitgebreide en uitgebalanceerde regeling van de 

strafrechtsmacht.301 In het eerste lid, onder a en b, zijn respectievelijk het 

vlagbeginsel en het territorialiteitsbeginsel verwoord. De zendstaat kan 

strafrechtsmacht uitoefenen over het eigen personeel in de staat van verblijf.302 

Omgekeerd kan de staat van verblijf rechtsmacht uitoefenen over de bezoekende 

eenheden. Door deze expliciete vermelding van beide principes geven de 

verdragsluitende partijen te kennen dat zendstaat noch staat van verblijf exclusieve 

rechtsmacht hebben en geen van beide principes bij voorbaat voorrang heeft. 

                                                           
297 Noord-Atlantisch verdrag; Washington, 4 april 1949 (S. 1949, 355). Tijdens de Koude Oorlog is de 
NAVO op basis van art. X NAVO-verdrag verder uitgebreid tot 16 lidstaten. 

298 De VS leverden het eerste voorstel, aangezien zij de meeste troepen op het grondgebied van 
andere NAVO-lidstaten hadden gestationeerd; Snee 1961, p. 7. 

299 Dit uitgangspunt werd al eerder in de literatuur genoemd in de zin dat een staat van verblijf 
alleen afzag van zijn rechtsmacht over georganiseerde, bezoekende strijdkrachten van een 
andere soevereine staat. 

300 Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald; zie bijvoorbeeld Agreement between the Federal Republic 
of Germany and the United States on the status of persons on leave; 3 augustus 1959 (deels gepubliceerd 
in: Stanger, 1957/’58). 

301 Zie bijvoorbeeld Lazareff 1971, p. 128 e.v. en Fleck 2003a, p. 108 e.v. 
302 Het verdrag spreekt van de personen die zijn onderworpen aan de militaire wetten van de staat. 
Gelet op art. 2 WMSr jo art. 2 Wet militaire strafrechtspraak zijn dit militairen en zij die bij of 
krachtens wet met Nederlandse militairen zijn gelijkgesteld; vgl. Van den Bosch c.s., Deel I, 
Commentaar art. 2 Wetboek van Militair Strafrecht, aantekening 2. Wie militair zijn, is 
vastgelegd in art. 60 WMSr. 
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Uit het eerste lid volgt niet welke staat in een concreet geval daadwerkelijk zijn 

strafrechtsmacht kan uitoefenen. Dat maken de twee volgende leden van artikel 

VII duidelijk. Het tweede lid maakt een eerste logische verdeling voor de 

uitoefening van de strafrechtsmacht. De zendstaat heeft de exclusieve 

bevoegdheid om feiten te vervolgen die alleen in de eigen staat strafbaar zijn (sub 

a).303 Omgekeerd is de staat van verblijf als enige bevoegd ten aanzien van feiten 

die alleen in de staat van verblijf strafbaar zijn (sub b).304  

 

Over feiten die in zowel de zendstaat als de staat van verblijf strafbaar zijn, 

hebben beide staten rechtsmacht. Het overgrote deel van de statusregelingen was 

tot nu toe uitgegaan van de exclusieve rechtsmacht van de zendstaat of een 

verdeling van de rechtsmacht op basis van bepaalde criteria of voorwaarden. In 

het NAVO-statusverdrag neemt samenloop van rechtsmacht (concurrente 

rechtsmacht) een centrale plaats in. Een staat kan zijn rechtsmacht niet bij 

uitsluiting van de andere staat uitoefenen, maar alleen met voorrang op die andere 

staat.  

 

Het derde lid beantwoordt de vraag welke staat voorrang heeft bij de uitoefening 

van zijn rechtsmacht. In de eerste plaats heeft de zendstaat voorrang op de staat 

van verblijf bij de uitoefening van de rechtsmacht (primaire rechtsmacht) bij 

delicten die alleen zijn gericht tegen de eigendommen of tegen de veiligheid van 

de zendstaat of zijn gericht tegen de persoon of eigendom van een ander lid van 

de strijdkrachten van de zendstaat. In de tweede plaats heeft de zendstaat primaire 

rechtsmacht bij delicten die voortkomen uit enige handeling of nalaten tijdens de 

uitoefening van de dienst (zie derde lid, sub a, onderdeel i en ii).305 In alle andere 

gevallen heeft de staat van verblijf de primaire rechtsmacht (zie derde lid, sub b). 

Wanneer een staat geen primaire rechtsmacht bezit, kan hij op grond van het 

derde lid, sub c, de staat die voorrang heeft bij het uitoefenen van die rechtsmacht 

verzoeken om van dit recht af te zien (om een ‘waiver’ verzoeken).306  

 

In deze voorrangsregeling is een aantal elementen te onderkennen die van 

oudsher ook bij de genuanceerde uitleg van de grondregel werden benoemd. 

                                                           
303 Dit criterium werd ook gehanteerd in de Brits-Franse overeenkomst van 19 april 1948, UKTS, 
1948, No. 44, vermeld in Stanger 1957/’58, p. 143. Datum genoemd in Lazareff 1971, p. 34. 

304 De onder sub b genoemde situatie zal zich voor Nederland als zendstaat niet kunnen 
voordoen. Op grond van art. 170 WMSr zijn feiten, begaan door Nederlandse militairen die in 
het buitenland een strafbaar feit opleveren, maar naar Nederlands recht niet strafbaar zijn, naar 
Nederlands strafrecht als overtreding strafbaar. 

305 Dit criterium werd al onderkend in de jurisprudentie en gehanteerd in verschillende 
statusovereenkomsten, zoals de Brits-Franse overeenkomst van 1948. 

306 Staten hebben diverse, aanvullende overeenkomsten gesloten, waarin staten van verblijf bij 
voorbaat afstand doen van hun voorrangsrecht (zie bij voorbeeld punt 3 van de Bijlage bij 
Notawisseling tussen de Nederlandse en Amerikaanse regering inzake legering van Amerikaanse troepen in 
Nederland, met Bijlagen; 's-Gravenhage, 13 augustus 1954 (Trb. 1954, 120). Hierdoor genieten 
troepen van de zendstaat in de praktijk vrijwel absolute immuniteit.  
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Wellicht het belangrijkste punt is de positie van de buitenlandse troepen als 

orgaan van de zendstaat. Wanneer een militair van de zendstaat een vergrijp 

begaat in de uitoefening van de dienst, wegen de belangen van de zendstaat het 

zwaarst en krijgt die staat voorrang bij de uitoefening van zijn rechtsmacht. Ook 

wanneer op een andere manier voornamelijk de belangen van de zendstaat 

worden geraakt, wegen die zwaarder dan het belang van de staat van verblijf bij de 

handhaving van zijn openbare orde en heeft de zendstaat voorrang bij de 

uitoefening van zijn rechtsmacht. Bij vergrijpen tussen militairen van de zendstaat 

onderling, de ‘inter se’ vergrijpen, heeft de zendstaat eveneens voorrang. 

 

Een element dat in het NAVO-statusverdrag niet direct terugkomt, is beperking van 

de uitoefening van rechtsmacht door de staat van verblijf ten aanzien van 

buitenlandse militairen binnen de bij hen in gebruik zijnde militaire plaatsen. 

Onder naoorlogse, bondgenootschappelijke omstandigheden is het verblijf van de 

troepen niet beperkt tot vastgestelde locaties, zodat een dergelijke bepaling minder 

waarde heeft. Daarnaast zijn de bases en kampementen niet het exclusieve terrein 

van de bezoekende eenheden. Vaak is er lokaal personeel werkzaam en soms ook 

militairen van de staat van verblijf of andere staten. Voor het overige zal een 

zendstaat voor veel vergrijpen die op een basis worden gepleegd toch de primaire 

rechtsmacht hebben, omdat ze vaak hoofdzakelijk zullen zijn gericht tegen 

eigendommen of de veiligheid van de zendstaat.  

 

Het wederkerige karakter van het statusverdrag dat de gelijkwaardige posities van 

de staten onderstreept, versterkt de afgewogen aard van de regeling. Zij geldt voor 

een staat zowel in zijn hoedanigheid van zendstaat als van staat van verblijf. 

Verder verschaft de regeling de staten desgewenst nog enige flexibiliteit, doordat 

de staat die bij voorrang zijn strafrechtsmacht kan uitoefenen, hier op verzoek van 

de andere staat afstand van kan doen. In de praktijk biedt deze bepaling de 

mogelijkheid om in aanvullende, bilaterale verdragen de uitoefening van de 

strafrechtsmacht door de staten van verblijf te beperken.  

 

Zoals gezegd zijn niet alle elementen in het NAVO-statusverdrag volkomen nieuw. 

Wel biedt de combinatie van de elementen in hun onderlinge samenhang en het 

wederkerig karakter van de overeenkomst een nieuw perspectief op 

statusregelingen.  

 

In een protocol bij het NAVO-statusverdrag is de status van de militaire 

hoofdkwartieren van de NAVO geregeld. Dit Protocol van Parijs307 zorgt, kort 

gezegd, dat het NAVO-statusverdrag van toepassing is op de hoofdkwartieren en 
                                                           
307 Verdrag nopens de rechtspositie van internationale militaire Hoofdkwartieren, ingesteld uit hoofde van het 

Noord-Atlantisch Verdrag; Parijs, 28 augustus 1952 (Trb. 1953, 11). Op werkzaamheden van 
NAVO hoofdkwartieren en haar personeel, die plaatsvinden op het grondgebied van een partij 
bij het Nader Aanvullend Protocol bij het PfP verdrag wordt het Protocol van Parijs op gelijke wijze 
toegepast: Nader Aanvullend Protocol bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-
Atlantisch Verdrag en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de 
rechtspositie van hun krijgsmachten; Brussel, 19 december 1997 (Trb. 1998, 188). 
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hun personeel en regelt hoe de verantwoordelijkheden van de partijen bij het 

NAVO-statusverdrag zullen worden uitgeoefend ten aanzien van de 

hoofdkwartieren.308  

 

Ten tijde van de oprichting van de NAVO was de Bondrepubliek Duitsland 

(BRD) nog bezet.309 Ideeën werden naar voren gebracht om het land te 

herbewapenen en te betrekken bij de verdediging van West-Europa binnen de 

Europese Defensie Gemeenschap (EDG).310 In het oprichtingsverdrag van de 

EDG was voorzien in een gemeenschappelijke strijdmacht: de Europese 

Defensiestrijdkrachten.311 Bij de inwerkingtreding van het verdrag zouden de 

lidstaten “de repressie van door leden van de Europese Defensiestrijdkrachten gepleegde 

strafbare feiten” overdragen aan de EDG,312 waarvoor een gemeenschappelijke 

militaire strafwetgeving zou moeten worden gecreëerd.313 Deze vergaande ideeën 

zijn nooit gerealiseerd, omdat ook dit verdrag nooit in werking is getreden.314 De 

BRD trad met de beëindiging van de bezetting op 5 mei 1955 toe tot NAVO315 en 

werd op 1 juli 1963 partij bij het NAVO-statusverdrag. 

 

In aanvulling op het NAVO-statusverdrag zijn later weer verschillende verdragen 

gesloten. Een van de belangrijkste is de Aanvullende overeenkomst bij het NAVO-

statusverdrag die van toepassing is op NAVO-troepen in de BRD.316 In artikel 19, 

                                                           
308 Het NAVO-statusverdrag brengt rechten en plichten voor de lidstaten met zich mee; in 
sommige gevallen zal een hoofdkwartier als zelfstandige entiteit in de plaats van de staten 
moeten treden. 

309 In 1949 splitsten de vier bezettingsmachten Duitsland op in twee staten. In mei kreeg het 
gebied bestaande uit de Amerikaanse, Britse en Franse zones de onafhankelijkheid als de 
Bondsrepubliek Duitsland (BRD). De Russische zone volgde in oktober als de Duitse 
Democratische Republiek (DDR). 

310 Trybus 2007, p. 14 e.v. 
311 Art. 9 Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap met twee Protocollen van ondertekening, 

Verklaring en nota's; Parijs, 27 mei 1952 (Trb. 1952, 119, Nederlandse vertaling Trb. 1952, 150). 
Partijen bij dit verdrag waren: België, de BRD, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. 

312 Ar. 18 Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap (Protocol betreffende de rechtspraak); 
Parijs, 27 mei 1952 (Trb. 1952, 121, Nederlandse vertaling Trb. 1952, 152).  

313 Art. 19 Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap (Protocol betreffende het militair 
strafrecht); Parijs, 27 mei 1952 (Trb. 1952, 122, Nederlandse vertaling Trb. 1952, 153). Voor 
overige onderdelen die gewoonlijk in een statusregeling aan de orde komen zie: Overeenkomst 
betreffende de rechtspositie van de Europese Defensiestrijdkrachten en het handelspolitieke en fiscale regiem der 
Europese Defensie Gemeenschap; Parijs, 27 mei 1952 (Trb. 1952, 129, Nederlandse vertaling Trb. 
1952, 160).  

314 De BRD trad toen toe tot het Verdrag van Brussel dat gelijktijdig werd gewijzigd, waarna de 
organisatie verder ging onder de naam West-Europese Unie (WEU); Protocol tot wijziging en 
aanvulling van het Verdrag van Brussel; Parijs 23 oktober 1954 (Trb. 1954, 179). 

315 Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of the Federal Republic of Germany; Parijs 23 
oktober 1954 (Vol. 243 UNTS 1956 No. 541). 

316 Aanvullende overeenkomst bij het NAVO verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met 
betrekking tot de buitenlandse krijgsmachten, gestationeerd in de Bondsrepubliek Duitsland met Protocol van 
ondertekening; Bonn, 3 augustus 1959 (Vol. 481 UNTS 1963, No. 6986; Trb. 1960, 37, 
Nederlandse vertaling in Trb. 1961, 119). Nadat de BRD op 1 juli 1963 was toegetreden tot het 
NAVO-statusverdrag kwam een einde aan de werking van de Forces Convention, die tot dan toe de 
status van de voormalige Westerse bezettingsmachten in de BRD regelde en werd de 
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eerste lid van deze overeenkomst was afgesproken dat de BRD op verzoek van de 

zendstaat afstand zou doen van het primaire recht om een verdachte te vervolgen 

wanneer de BRD en de zendstaat beide rechtsmacht zouden hebben. In de Agreed 

Minutes bij de Aanvullende overeenkomst was vervolgens afgesproken dat de 

zendstaten al bij de inwerkingtreding van de Aanvullende overeenkomst om een 

‘waiver’ konden verzoeken, waaraan de BRD dan tegemoet zou komen. Slechts in 

nauwkeurig omschreven omstandigheden zou de BRD dan alsnog zelf 

rechtsmacht kunnen uitoefenen. In de praktijk benaderde deze regeling de vrijwel 

absolute immuniteit van de uitoefening van de rechtsmacht door Duitse 

rechtbanken.317 Omgekeerd gold voor Duitse troepen in veel andere NAVO-

staten, zoals Nederland,318 Canada, het VK en de VS,319 alleen de regeling uit het 

NAVO-statusverdrag.  

 

De VS hadden daarnaast nog in nadere afspraken met de BRD vastgelegd dat 

deze bepalingen uit de Aanvullende Overeenkomst ook van toepassing zouden zijn op 

Amerikaans personeel dat in Noord-Afrika en Europa was geplaatst en tijdelijk in 

de BRD verbleef om het verlof daar door te brengen.320 Verder sloten de VS met 

een aantal NAVO-staten aanvullende, bilaterale verdragen die zich richtten op de 

‘waiver’-procedure van artikel VII, derde lid, onder c, NAVO-statusverdrag. De 

staten van verblijf deden in de aanvullende verdragen op voorhand afstand van 

hun recht om primaire rechtsmacht uit te oefenen op grond van artikel VII.321 

                                                                                                                                                         

Aanvullende overeenkomst van kracht (Convention (with annexes) on the rights and obligations of foreign 
forces and their members in the Federal Republic of Germany; Bonn, 26 mei 1952 (zoals gewijzigd bij 
Schedule II to the Protocol on the termination of the occupation régime in the Federal Republic of Germany; 
Parijs 23 oktober 1954 (Vol. 332 UNTS 1959, No. 4760)). 

317 Lazareff 1971, p. 432. Indien de zendstaten geen rechtsmacht uitoefenden behield de BRD, 
zoals gezegd, het secundaire recht tot uitoefening van rechtsmacht. 

318 Art. 4 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de 
Bondsrepubliek Duitsland nopens de stationering van militaire eenheden van de Bondsrepubliek Duitsland in 
Nederland; 's-Gravenhage, 17 januari 1963 (Trb. 1963, 7). 

319 Zie bijvoorbeeld de Agreement between the Department of Defense of the United States of America, 
referred to as “DoD” and the Federal Minister of Defense of the Federal Republic of Germany, referred to as 
“FMOD”, on the stationing of training components of the FMOD in the United States (with annexes); 
Bonn, 24 mei 1977 en Washington, 6 juli 1977 (Vol. 1178 UNTS 1980, No. 18590) en Exchange 
of notes constituting an agreement between the government of Canada and the government of the Federal 
Republic of Germany concerning German air flight training in the vincinity of Goose Bay, Labrador; Bonn, 8 
april 1981 (Vol. 1470 UNTS 1987, No. 24921). Het VK paste voor Duitse troepen in het VK 
de regeling uit het NAVO-statusverdrag toe, voordat de BRD partij was bij het verdrag: Exchange 
of notes constituting an agreement between the government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the government of the Federal Republic of Germany applying to any force of the Federal 
Republic serving in the United Kingdom the provisions of the Agreement between the parties to the North 
Atlantic Treaty Organisation regarding the status of their forces, signed at London on 19 June 1951; Bonn, 
12 juli 1961 (Vol. 421 UNTS 1962, No. 6109). 

320 Agreement between the Federal Republic of Germany and the United States on the status of persons on leave; 3 
augustus 1959 (deels gepubliceerd in: Stanger, 1957/’58). 

321 Overigens was het Amerikaans beleid om ook als geen aanvullend verdrag was gesloten waar 
mogelijk een waiver te verkrijgen, wat in de praktijk erg succesvol bleek; Stambuk 1963a, p. 
110. 
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Nederland was de eerste staat die zo van de uitoefening van het recht afzag. Wel 

maakten partijen een voorbehoud: 

 
behalve in het geval dat zij [de Nederlandse autoriteiten] van oordeel zijn dat het 
van bijzonder belang is dat rechtsmacht wordt uitgeoefend door de Nederlandse 
autoriteiten.322 
 

Deze praktijk bood Amerikaanse militairen vergaande, hoewel geen absolute, 

bescherming tegen de uitoefening van de rechtsmacht van de lokale rechtbanken.  

 

Samengevat kenmerkte de legering van troepen in het kader van de 

gemeenschappelijke Westerse, militaire samenwerking in de strijd tegen de 

dreiging uit het Oosten zich door de nadruk die werd gelegd op de rechtsmacht 

van de staat van verblijf. Het statusverdrag bij het Verdrag van Brussel stelde de 

positie van staat van verblijf op dit punt zelfs voorop. Korte tijd later vonden 

staten in het NAVO-statusverdrag een meer afgewogen balans tussen de belangen 

van de zendstaat en de staat van verblijf. In geval van concurrente rechtsmacht 

werd de balans bereikt aan de hand van een samenstel van criteria die merendeels 

eerder waren gehanteerd in vroegere, bilaterale statusovereenkomsten. Door de 

uitgangspunten van het NAVO-statusverdrag, de combinatie van criteria en de 

wederkerige toepassing ervan zette het verdrag een nieuwe richting in. In 

aanvullende regelingen kozen sommige staten alsnog ervoor om de uitoefening 

van de primaire rechtsmacht over te dragen aan de zendstaten.  

 

§ 2.3. Bilaterale samenwerking buiten de NAVO 

Voor veel Europese staten vormden de binnen NAVO-verband gemaakte 

afspraken de kern van de internationale militaire samenwerking. Daarnaast 

stationeerde een aantal staten militaire eenheden in hun voormalige koloniale 

gebieden.323 Vooral Frankrijk onderhoudt sterke militaire banden met zijn 

vroegere koloniën in Afrika.324 In 1960 sloot het land bijvoorbeeld een 

defensieverdrag met de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), Kongo en Tsjaad 

over het gebruik van militaire installaties in die staten.325 In de bilaterale afspraken 

die Frankrijk op basis van dit verdrag sloot,326 werd vervolgens in de Annex de 

                                                           
322 Art. 3 Bijlage bij de Notawisseling tussen de Nederlandse en Amerikaanse regering inzake legering van 

Amerikaanse troepen in Nederland, met Bijlagen; 's-Gravenhage, 13 augustus 1954 (Trb. 1954, 120). 
323 Voor een gedetailleerd overzicht zie Harkavy 2007, p. 141-145 en Appendix IV. 
324 Berman & Sams 2000, p. 291 e.v. Frankrijk behield onder meer in de CAR, Djibouti, Gabon, 
Ivoorkust, Kameroen, Senegal en Tsjaad het recht om troepen te legeren: Gregory 2000, p. 
438. Verder zijn genoemd: Burkina Faso, Madagaskar en Togo, Jacques Baillet, Tribunal aux 
Armées de Paris 2009. 

325 Art. 4 Defence agreement; Brazzaville, 15 augustus 1960 (Vol. 821 UNTS 1972, No. 11761) en art. 
5 van de Annex bij het verdrag. 

326 Agreement concerning technical military assistance; Bangui, 13 augustus 1960 (Vol.821 UNTS 1972, 
No. 11759), Agreement concerning technical military assistance; Brazzaville, 15 augustus 1960 (Vol. 
821 UNTS 1972, No. 11755) en Agreement concerning technical military assistance (with annex and 
exchange of letters); Parijs, 19 mei 1964 (Vol. 653 UNTS 1969, No. 9443). 
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status van de Franse troepen geregeld. Hierbij kon Frankrijk zijn strafrechtsmacht 

uitoefenen: 

 
in respect of any offence with which a member of the French armed forces is 
charged and which is committed while he is on duty or committed within the bases 
or installations of such forces. 
 

In de overige gevallen kon Frankrijk de staten van verblijf verzoeken om af te zien 

van de uitoefening van de rechtsmacht. In afspraken met andere Afrikaanse staten 

zijn vergelijkbare regelingen opgenomen.327 

 

Het VK nam meer dan Frankrijk op politiek en militair gebied afstand van de 

koloniale gebieden328 en continueerde in een beperkt aantal staten na hun 

onafhankelijkheid een militaire presentie. De statusregelingen die het VK hierover 

sloot, haakten op het punt van de uitoefening van strafrechtsmacht aan bij de 

regeling in het NAVO-statusverdrag.329 Eind jaren tachtig had het VK nog bases in 

Belize, Brunei en Cyprus. De positie van de troepen op Cyprus is enigszins 

afwijkend, omdat bij de oprichting van de Republiek Cyprus het VK de 

soevereine rechten over twee gebieden behield (de ‘Sovereign Base Areas’, 

SBA).330 Binnen de SBA kan het VK daarom de exclusieve rechtsmacht over haar 

troepen uitoefenen. Daarbuiten kan het VK rechtsmacht over haar troepen 

uitoefenen conform het NAVO-statusverdrag.331 

 

Voor de VS waren de NAVO-afspraken slechts een onderdeel van hun totale 

veiligheidsbeleid. In 1947 verhief president Truman ‘containment’, het indammen 

van het communisme, tot het leidende principe voor het Amerikaanse 

buitenlandse beleid.332 Tegen deze achtergrond zetten de VS defensie 

bondgenootschappen op die zich uitstrekten rond de Europese en Aziatische 

communistische staten.333 Een uitgebreid netwerk van militaire bases moest dit 

beleid ondersteunen en de internationale politieke en economische banden tussen 

                                                           
327 Bijvoorbeeld Kameroen (1960) en Djibouti (1977). 
328 Berman & Sams 2000, p. 317; zie ook Woodliffe 1992, p. 68. 
329 Bijvoorbeeld Annex 3, Sectie 1 Agreement (with annexes and exchange of letters) on external defence and 

mutual assistance; Kuala Lumpur, 12 oktober 1957 (Vol. 285 UNTS 1958, No. 4149) en art. 1 
Agreement regarding the status of the armed forces of the United Kingdom in Botswana; Gaberones, 30 
september 1966 (Vol. 595 UNTS 1967, No. 8646). 

330  Art. 1 Treaty concerning the establishment of the Republic of Cyprus; Nicosia, 16 augustus 1960 (Vol. 
382 UNTS 1960, No. 5476). 

331  Sectie 8, Annex C Treaty concerning the establishment of the Republic of Cyprus; Nicosia, 16 augustus 
1960 (Vol. 382 UNTS 1960, No. 5476). Op grond van deze wederkerige bepaling heeft Cyprus 
binnen de SBAs vergelijkbare rechten. 

332 12 maart 1947; Duke 1989, p. vii. 
333 Harkavy 2007, p. 96 en Mott 2002, p. 2. Naast de NAVO kunnen worden genoemd de Inter-

American Treaty on Reciprocal Assistance, het Rio Pact; 1947, de Australia-Nieuw-Zeeland-US Security 
Treaty, ANZUS; 1951 en de Southeast Asia Collective Defence Treaty, SEATO; 1954 en de bilaterale 
afspraken met Japan, Zuid-Korea en Taiwan. 
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de bondgenoten versterken.334 Daarnaast moesten Amerikaanse militaire missies 

en adviseurs helpen voorkomen dat staten hun heil in het communistische 

gedachtegoed zouden zoeken,335 in welk kader de VS vooral in de jaren vijftig van 

de vorige eeuw een reeks bilaterale verdragen sloten.336  

 

Met enkele staten werd afgesproken dat de Amerikaanse troepen onderworpen 

waren aan de exclusieve strafrechtsmacht van de VS.337 Op grond van het 

merendeel van de verdragen was de rechtsmacht van de VS beperkter. Zo werden 

diverse statusregelingen op grond waarvan Amerikaanse troepen oorspronkelijk 

waren onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de VS, na verloop van 

tijd aangepast. Een voorbeeld is Panama, waar in 1977 de exclusieve 

strafrechtsmacht van de VS werd beperkt tot de ‘military sites’ en buiten die 

locaties tot vergrijpen die uitsluitend waren gericht tegen Amerikaanse 

eigendommen, veiligheid of eigen personeel of die voortkwamen uit de 

uitoefening van de dienst.338 Met een aantal andere staten kwamen de VS overeen 

om op het punt van de strafrechtsmacht het model van het NAVO-statusverdrag te 

volgen. Dit betrof onder meer Japan,339 Korea340 en de Filippijnen,341 waar de VS 

grote militaire eenheden hadden gelegerd.  
                                                           
334 Voor een overzicht van Amerikaanse bases, zie Harkavy 2007, p. 98-124 en Appendix IV. 
335 Mott 2002, p. 2-3. Voor een belangrijk deel was deze praktijk gebaseerd op de Mutual Defense 

Assistance Act of 1949, AJIL 1950, p. 68 e.v.  
336 Aan het begin van de jaren zestig hadden de VS met 42 staten dergelijke afspraken gemaakt: 
Stambuk 1963b, p. 472. 

337 Soms was dit expliciet bepaald. Een voorbeeld is het verdrag met Ethiopië, waarin in art. XVII 
was overeengekomen dat: “Members of the United States forces shall be immune from the criminal 
jurisdiction of Ethiopian courts”; Agreement between the Governemnt of the United States of America and the 
Imperial Ethiopian Government concerning the utilization of defense installations within the Empire of 
Ethiopia; Washington, 22 mei 1953 (Vol. 191 UNTS 1954, No. 2577). Soms vloeide de 
volledige rechtsmacht voort uit het feit dat was vastgelegd dat aan het militair personeel op 
strafrechtelijk gebied een gelijkwaardige status werd toegekend als de administratieve en 
technische staf van een ambassade. Dit soort afspraken werd vooral gemaakt voor het 
personeel van relatief kleine missies. 

338 Art. VI Agreement in implementation of article IV of the Panama Canal Treaty (with annexes and 
agreed minutes); Washington, 7 september 1977 (Vol.1280 UNTS 1982, No. 21088). 

339 Protocol to amend Article XVII of the Administrative Agreement under article III of the Security Treaty 
between the United States of America and Japan; Tokyo, 29 september 1953 (Vol. 208 UNTS 1955, 
No. 2817). In 1960 sloten Japan en de VS de Treaty of Mutual Co-operation Security between Japan 
and the United States of America; Washington, 19 januari 1960. De op dezelfde datum gesloten 
statusovereenkomst week op het punt van de strafrechtsmacht niet af van het Administrative 
Agreement; Agreement under article VI of the Treaty of Mutual Co-operation and Security between Japan and 
the United States of America, regarding facilities and areas and the status of United States armed forces in 
Japan; Washington, 19 januari 1960. 

340 Agreement under Article IV of the Mutual Defense Treaty between the United States of America and the 
Republic of Korea, regarding facilities and areas and the status of United States Armed Forces in the Republic 
of Korea (with agreed minutes, agreed understandings and exchange of letters); Seoul, 9 juli 1966 
(Vol. 674 UNTS 1971, No. 9605). Overigens kan de VS aan Zuid-Korea vragen om afstand te 
doen van de uitoefening van de strafrechtsmacht. Deze ‘waiver-procedure volgt de lijn van de 
Aanvullende overeenkomst bij het NAVO-statusverdrag, zodat in de praktijk Korea sterk beperkt is 
in de uitoefening van rechtsmacht over Amerikaanse militairen, Wexler 2008, p. 62. 

341 Exchange of notes (with Annex, agreed official minutes and agreed implementing arrangements) constituting an 
agreement amending the Agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America 
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Samengevat vond de systematiek van het NAVO-statusverdrag brede navolging bij 

de stationering van troepen in het kader van de bilaterale, militaire samenwerking 

buiten NAVO verband. Daarnaast stond een aantal staten het aan zendstaten toe 

om onder bepaalde voorwaarden strafrechtsmacht over hun troepen uit te 

oefenen. In enkele gevallen deden staten van verblijf vrijwel volledig afstand van 

hun stafrechtsmacht. 

 

§ 2.4. Oost-Europa 

De deelname van de BRD aan zowel de West Europese Unie in 1954342 als de 

NAVO in 1955 was aanleiding voor de SU om een Oost-Europees systeem voor 

collectieve verdediging op te zetten.343 Op 15 mei 1955 werd het Warschau Pact-

verdrag getekend dat de algemene grondslag vormde voor de militaire 

samenwerking tussen de betrokken staten.344 In aparte, bilaterale verdragen met 

Polen,345 de DDR,346 Roemenië347 en Hongarije348 werd de stationering van 

Russische troepen mogelijk gemaakt349 en tegelijkertijd de status van die troepen 

vastgelegd.350  

                                                                                                                                                         

concerning military bases; Manilla, 10 August 1965 (UNTS 1966, No. 6730). Doordat de 
Filippijnen in de agreed official minutes bij deze overeenkomst bij voorbaat afzagen van hun recht 
om in bepaalde situaties hun rechtsmacht over Amerikaanse militairen uit te oefenen, bleef de 
Amerikaanse rechtsmacht over hun troepen vrijwel absoluut. 

342 Bij toetreding van de BRD en Italië tot het Verdrag van Brussel, werd het verdrag gewijzigd en 
ging de organisatie verder onder de naam West-Europese Unie: Protocol tot wijziging en aanvulling 
van het Verdrag van Brussel; Parijs 23 oktober 1954 (Trb. 1954, 179). 

343 De SU heeft op een veel minder uitgebreide schaal dan de VS zijn buitenlandse aanwezigheid 
in de Koude Oorlog versterkt. Over de regeling van de status van de Sovjet troepen buiten 
Europa is echter weinig tot niets bekend en blijft hier verder onbesproken. Voor een overzicht 
van de Russische bases, zie Harkavy 2007, p. 129-141 en Appendix IV. 

344 Treaty of friendship, co-operation and mutual assistance between the People's Republic of Albania, the People's 
Republic of Bulgaria, the Hungarian's People's Republic, the German Democratic Republic, the Polish People's 
Republic, the Romanian People's Republic, the Union of Soviet Socialist Republics and the Czechoslovak 
Republic; Warschau, 14 mei 1955 (Vol. 219 UNTS 1956, No. 2962). Het verdrag trad op 6 juni 
1955 in werking. 

345 Treaty concerning the legal status of Soviet forces temporarily stationed in Poland; Warschau, 17 december 
1956 (Vol 226 UNTS 1957, No. 3830). 

346 Onder verwijzing naar het stationeringsverdrag uit 1955 werd de status van de troepen 
geregeld in: Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der UdSSR über Fragen, die 
mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der DDR zusammenhängen; 
Berlijn, 12 maart 1957 (Vol. 285 UNTS 1958, No. 4150). 

347 Agreement concerning the legal status of Soviet forces temporarily stationed in the territory of the Romanian 
People's Republic; Boekarest, 15 april 1957 (UNTS 1957, No. 3964). Nadat Russische troepen in 
1958 het land hadden verlaten werd de overeenkomst niet meer verlengd. 

348 Agreement concerning the legal status of Soviet forces temporarily stationed in the territory of the Hungarian 
People's Republik; Budapest, 27 mei 1957 (Vol. 407 UNTS 1957, No. 5864). 

349 De overeenkomsten voorzagen niet in de legering van buitenlandse troepen in de SU, zodat de 
statusverdragen geen wederkerig karakter hadden. 

350 Met Bulgarije sloot de SU geen statusovereenkomst, omdat de SU zijn troepen uit dit land 
terugtrok na het sluiten van het vredesverdrag in 1947. In Tsjecho-Slowakije werden pas in 
1968 Russische troepen gelegerd, nadat de SU het land was binnengevallen om een einde te 
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Deze bilaterale verdragen waren niet helemaal identiek, maar de regelingen van de 

strafrechtelijke rechtsmacht verschilden niet veel van elkaar. De uitoefening van 

de strafrechtsmacht door de staat van verblijf gold als uitgangspunt voor de 

regelingen: indien leden van de Russische strijdkrachten in die staat een vergrijp 

hadden gepleegd, dan waren, kort gezegd, de autoriteiten van de staat van verblijf 

bevoegd die zaak te vervolgen. Deze bepaling vond echter geen toepassing bij 

vergrijpen gepleegd “solely against the Soviet Union or against an individual serving with the 

Soviet forces or a member of the family of such individual” of vergrijpen gepleegd “…in the 

performance of his official duties”. Verder konden partijen elkaar in specifieke gevallen 

verzoeken om rechtsmacht over te dragen of over te nemen.  

 

Zo kreeg ook in Oost-Europa de positie van de staat van verblijf de aandacht bij 

het vaststellen van de status van de Sovjettroepen in de andere Warschau Pact-

staten. Onder voorwaarden die leken op de eisen die het NAVO-statusverdrag 

stelde, kon de SU rechtsmacht over de eigen troepen uitoefenen.351 Overigens 

bleven de contacten tussen de buitenlandse militairen en de lokale bevolking 

beperkter dan in de NAVO-staten, doordat de Russische dienstplichtigen weinig 

mogelijkheden kregen om buiten hun bases te recreëren. 

 

§ 3. Na de Koude Oorlog 

Aan het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw verminderden de 

internationale spanningen en brokkelde de traditionele Oost-West tegenstelling in 

snel tempo af. Het leidde in november 1989 tot de val van de Berlijnse muur, wat 

het einde symboliseerde van de Koude Oorlog. Deze ontwikkeling bracht een 

ingrijpende wijziging in de internationale veiligheidssituatie en verminderde de 

noodzaak om het aantal in het buitenland gestationeerde troepen op hetzelfde 

niveau te handhaven.352  

 

§ 3.1. Partnership for Peace, uitbreiding NAVO en EU 

Terwijl het Warschau Pact op 1 juli 1991 werd opgeheven, paste de NAVO zich 

aan de nieuwe verhoudingen aan door zich, naast de bestaande zorg voor de 

collectieve verdediging van de NAVO-lidstaten, te richten op de veiligheid en 

stabiliteit in het Euro-Atlantische gebied.353 Een van de middelen daarvoor was 

                                                                                                                                                         

maken aan liberaliseringspolitiek daar. Gelijk na de inval werd een statusregeling gesloten die 
de stationering van de Russische troepen legaliseerde; vermeld in: Verona 1992, p. 190, vn. 23. 

351 In NAVO-verband zou dan sprake zijn van uitoefening van primaire rechtsmacht. In 
Warschau-pact verband zagen de staten van verblijf af van de uitoefening van hun rechtsmacht 
en verleenden de Russische troepen daarmee immuniteit.  

352 De VS bijvoorbeeld sloten bijvoorbeeld 60% van hun buitenlandse bases, Strengthening the 
U.S. Global Defense Posture 2004, p. 10. Zo beëindigden zij (gedwongen) hun militaire 
aanwezigheid in de Filippijnen; zie verder Harkavy 2007, p. 151-155. Van de Russische 
buitenlandse bases bleef slechts een handvol over in staten ten zuiden van de Russische 
Federatie; Harkavy 2007, p. 147-148. 

353 Giegerich 2008, p. 120; zie ook het NAVO Strategisch Concept 1999 
<www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm>. 
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het aangaan van vriendschappelijke banden met staten in Oost- en Centraal-

Europa,354 bijvoorbeeld in het ‘Partnership for Peace’ (PfP) programma.355 In dit 

PfP-verband vinden veel gemeenschappelijke activiteiten plaats, zoals 

internationale trainingen en oefeningen.  

 

Voor de regeling van de status van de troepen vielen de NAVO en PfP-staten 

terug op het NAVO-statusverdrag. Artikel I van het PfP-statusverdrag (of PfP-SOFA) 

bepaalt dat de partijen bij het verdrag het NAVO-statusverdrag zullen toepassen, als 

waren zij partij bij dat verdrag.356 Doordat de NAVO is uitgebreid357 en bovendien 

veel PfP-staten in de loop van de tijd tot het verdrag zijn toegetreden, heeft de 

werking van het NAVO-statusverdrag zich zo de afgelopen decennia uit kunnen 

breiden tot vrijwel geheel Europa en delen van Azië.358  

 

Bestaande aanvullende overeenkomsten op het NAVO-statusverdrag, waarin staten 

onder meer afstand doen van hun recht op uitoefening van de primaire 

strafrechtsmacht, bleven veelal ongewijzigd, zoals de Amerikaans-Nederlandse 

overeenkomst uit 1954. De regeling in de Aanvullende overeenkomst werd na de 

hereniging van de beide Duitslanden op 3 oktober 1990359 enigszins aangepast360 

(hierna wordt de herenigde staat verder aangeduid als Duitsland). Deze wijziging 

liet echter onverlet dat de buitenlandse strijdkrachten in Duitsland in de praktijk 

vergaande strafrechtelijke bevoegdheden over hun troepen konden blijven 

                                                           
354 Zie bijvoorbeeld de London Declaration on a transformed North Atlantic Alliance; 5-6 juli 1990, 
<www.nato.int/docu/comm/49-95/c900706a.htm>. 

355 In januari 1994 zette de NAVO het programma op om praktische, bilaterale samenwerking 
tussen individuele staten met NAVO-lidstaten tot stand te brengen; Partnership for Peace 
Framework Document 1994. 

356 Verdrag tussen de Staten bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige aan het Partnerschap voor Vrede 
deelnemende Staten nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten; Brussel, 19 juni 1995 (Trb. 1996, 74). 

357 In drie fasen is de organisatie uitgebreid tot 28 lidstaten die alle ook partij zijn bij het NAVO-
statusverdrag: Hongarije, Polen en Tsjechië traden op 12 maart 1999 toe; Bulgarije, Estland, 
Letland, Litouwen, Roemenië, Slowakije en Slovenië op 29 maart 2004; Albanië en Kroatië op 
1 april 2009. In de toekomst zullen naar verwachting nog andere staten volgen: tijdens het 
NAVO-overleg in april 2008 in Boekarest werd afgesproken dat de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië zou worden uitgenodigd zodra met Griekenland een acceptabele 
oplossing voor de naam van de staat wordt bereikt (Griekenland betwist het gebruik van de 
naam Macedonië). Verder werd afgesproken dat in de toekomst mogelijk Georgië en de 
Oekraïne kunnen toetreden. 

358 Voor een overzicht van partijen bij het verdrag zie: 
<www.state.gov/documents/organization/91332.pdf >. 

359 Op die datum trad de DDR toe tot de BRD op basis van het Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands; 
Berlijn, 31 augustus 1990 (BGBl 1990 II, 889); Fleck 2003d, p. 355. 

360 Duitsland stelde zich op het standpunt dat in de bestaande statusregelingen, het NAVO-
statusverdrag en de Aanvullende overeenkomst, een beter evenwicht moest worden gevonden tussen 
de rechten van de zendstaten en van Duitsland, Toelichtende Nota bij vier defensieverdragen 
met Duitsland, 1 mei 2000, Kamerstukken 1999/00, 27 097, nrs. 224 en 1, p. 3. 
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uitoefenen en dat Duitsland zelden strafrechtsmacht over de troepen 

uitoefende.361  

 

Omgekeerd gold deze regeling niet voor Duitse militairen op het grondgebied van 

andere NAVO-staten. Duitsland tracht deze ongelijkheid in bilaterale verdragen te 

herstellen. Voor de status van de in Nederland gestationeerde Duitse militairen 

geldt sinds 1997 de Aanvullende overeenkomst Nederland.362 In artikel 14 van dit 

verdrag doet Nederland afstand van de uitoefening van rechtsmacht in geval van 

samenloop van rechtsmacht. In afzonderlijke gevallen kan Nederland de afstand 

van het recht tot uitoefening van rechtsmacht herroepen wegens bijzondere 

omstandigheden, bijvoorbeeld bij zware gewelddelicten.363 

 

Met het oog op crisisbeheersingsoperaties van de EU is op 17 november 2003 in 

Brussel het EU-statusverdrag getekend364 dat onder meer de status regelt van de 

strijdkrachten uit EU-lidstaten die ter voorbereiding of uitvoering van door de EU 

geleide operaties aanwezig zijn op het grondgebied van andere EU-lidstaten.365 

Aangezien de EU gebruik kan maken van NAVO-middelen,366 was het nodig om 

het EU-statusverdrag aan te laten sluiten bij de bestaande NAVO-afspraken. In 

artikel 19, zesde lid, onder a, EU-statusverdrag is daarom opgenomen dat het 

verdrag slechts van toepassing is voor zover de status van het personeel niet in 

een ander verdrag is geregeld. In overleg tussen de betrokken staten en 

organisaties kunnen specifieke afspraken over de toepassing van de verschillende 

verdragen worden gemaakt (zesde lid, onder b), maar bij ontbreken van specifieke 

                                                           
361 Ten aanzien van Nederlandse militairen heeft Duitsland pas in 2007 voor de eerste maal die 
waiver in een specifieke zaak herroepen en zijn rechtsmacht over in Duitsland gelegerde 
Nederlandse militairen uitgeoefend, Van den Bosch 2008, p. 195 

362 Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag van 19 juni 1951 tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-
Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten met betrekking tot de in het Koninkrijk der 
Nederlanden gestationeerde Duitse strijdkrachten, met Protocol; Bergen, 6 oktober 1997 (Trb. 1998, 124). 

363 Toelichtende Nota bij vier defensieverdragen met Duitsland, 1 mei 2000, Staten-Generaal 
1999-2000, 27 097, nrs. 224 en 1, p. 8. 

364 EU-statusverdrag: Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de militairen 
en leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese Unie gedetacheerd zijn, van de 
hoofdkwartieren en de strijdkrachten die ter beschikking van de Europese Unie kunnen worden gesteld in het 
kader van de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, en van de militairen en leden van het burgerpersoneel van de lidstaten die aan de 
Europese Unie beschikbaar zijn gesteld om in dit kader op te treden (EU SOFA); Brussel, 17 november 
2003 (Trb. 2004, 142 en PbEU 2004, C 321). Het verdrag is nog niet in werking getreden. 

365 Vervolgens is in april 2004 het EU Claims Akkoord getekend waarin in aanvulling op het 
statusverdrag een regeling is getroffen voor vorderingen van een lidstaat tegen een andere 
lidstaat in geval van schade die buiten het grondgebied van de lidstaten is ontstaan in het kader 
van een EU-crisisbeheersingsoperatie: EU-claimsverdrag: Akkoord tussen de lidstaten van de Europese 
Unie betreffende de vorderingen van een lidstaat tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan goederen die 
zijn eigendom zijn of door hem worden gebruikt of geëxploiteerd, dan wel van letsel of overlijden van een militair 
of een lid van het burgerpersoneel van zijn strijdkrachten in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie; 
Brussel, 28 april 2004 (Trb. 2004, 162 en PbEU 3004, C 116). 

366 De EU kan gebruik maken van NAVO-middelen op grond van de ‘Berlin-Plus’ afspraken van 
17 maart 2003. Deze mogelijkheid heeft de EU bijvoorbeeld benut bij de operaties Concordia 
en EUFOR-Althea; Paulo 2008, p. 23-24. 
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afspraken hebben andere verdragen voorrang op het EU-statusverdrag (zesde lid, 

onder c). In veel situaties zullen hierdoor de NAVO-afspraken gewoon van 

toepassing kunnen blijven, zoals het NAVO-statusverdrag en het Protocol van Parijs. 

De belangrijkste onderdelen van het NAVO-statusverdrag, waaronder de 

bepalingen over strafrechtelijke rechtsmacht, zijn uiteindelijk vrijwel letterlijk in 

het EU-statusverdrag overgenomen (artikelen 17 en 18).  

 

Een bijzondere regeling geldt voor het personeel dat EU-lidstaten ter beschikking 

stellen aan activiteiten van het Europees Agentschap voor beheer van de 

operationele samenwerking aan de buitengrenzen (FRONTEX). Hun status is 

vastgelegd in enkele verordeningen van de EU, waarin staat dat personeel wat 

betreft strafbare feiten op dezelfde wijze wordt behandeld als functionarissen van 

de staat van verblijf.367 Hieruit kan worden afgeleid dat de staat van verblijf zijn 

strafrechtsmacht over het buitenlandse personeel uitoefent. Een verklaring voor 

deze afwijkende regeling is vooralsnog niet te geven. 

 

Verder richtten in 2007 enkele EU-lidstaten de ‘European Gendarmerie Force’ 

(EGF) op om snel een politiemacht met militaire status te kunnen inzetten voor 

het uitvoeren van politietaken tijdens crisisbeheersingsoperaties.368 De 

strafrechtelijke rechtsmacht van het EGF-personeel aanwezig in het territoir van 

de lidstaten is in artikel 25 EGF-verdrag op dezelfde manier geregeld, als in het 

NAVO- en in het EU-statusverdrag, waarnaar de preambule ook verwijst.  

 

Samengevat: na de Koude Oorlog kreeg de NAVO-systematiek ten aanzien van 

de uitoefening van strafrechtsmacht brede toepassing. PfP-staten pasten het 

NAVO-statusverdrag toe, als waren zij partij bij het verdrag en het aantal partijen bij 

het NAVO-statusverdrag nam toe door de uitbreiding van de NAVO. Verder vond 

de systematiek uit het verdrag navolging, doordat andere organisaties, waaronder 

de EU, deze overnamen in eigen statusregelingen. 

 

§ 3.2. Veiligheidssituatie na 11 september 2001  

Na de Koude Oorlog is duidelijk geworden dat gewapende conflicten niet de 

enige bedreiging vormen voor de internationale gemeenschap. Armoede en 

besmettelijke ziekten, massavernietigingswapens, terrorisme, grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad, dreiging van digitale aanvallen en klimaatverandering 

                                                           
367 Art. 10 quater Verordening nr. 2007/2004 van 26 oktober 2004 over de oprichting van 
FRONTEX (PbEU 2004, L 349/1), zoals gewijzigd bij Verordening nr. 836/2007 van 11 juli 
2007 (PbEU L 2007, 199/30) en Verordening nr. 1168/2004 van 25 oktober 2011 (PbEU 2011, 
L 304/1) en art. 11 Verordening nr. 836/2007 van 11 juli 2007 over de oprichting van snelle- 
grensinterventieteams (PbEU L 2007, 199/30). Voor een toelichting zie Voetelink 2011, p. 
146-148. 

368 Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europese Gendarmeriekorps 
EUROGENDFOR; Velsen, 18 oktober 2007 (Trb. 2007, 227). Het verdrag is nog niet in 
werking getreden. 
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spelen eveneens een rol.369 De terreuraanvallen op de VS in september 2001 

gevolgd door zware aanslagen elders in de wereld onderstrepen de dreiging nog 

eens.370 Tegenwoordig moet er rekening mee worden gehouden dat 

gebeurtenissen ver buiten de eigen landsgrenzen van invloed kunnen zijn op de 

veiligheidssituatie van de eigen staat.  

 

Dit kan betekenen dat de strijdkrachten vaker en verder buiten de eigen regio 

zullen moeten worden ingezet. Het in de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog 

opgebouwde systeem van buitenlandse bases is ondertussen deels weggevallen, 

zodat meer ad hoc voorzieningen nodig zijn.371 De VS richten hun aandacht 

tegenwoordig vooral op de ‘arc of crisis’ die loopt vanaf Noord-Afrika, via de 

Hoorn van Afrika en de Kaukasus naar Centraal-Azië.372 Bij deze aanpak blijven 

voor de VS grotere, bestaande bases (‘Main Operating Bases’) in Europa en Azië 

nodig ter ondersteuning van of als doorvoerpunt voor operaties elders in de 

wereld.373 In en rond de regio’s waar de operaties moeten plaatsvinden, zijn 

‘Forward Operating Sites’ ingericht, van waaruit kleine, expeditionaire eenheden 

operaties kunnen uitvoeren.374 In het operatiegebied zelf moeten de eenheden die 

de operaties uitvoeren, toegang hebben tot vliegbases, havens en andere 

faciliteiten die met minimale middelen zijn ingericht voor gebruik door 

Amerikaanse strijdkrachten. Deze ‘Cooperative Security Locations’ hebben net als 

de ‘Forward Operating Sites’ geen permanente Amerikaanse bezetting en worden 

door lokale troepen in stand gehouden.375 De Amerikaanse troepen die van de 

‘Forward Operating Sites’ en ‘Cooperative Security Locations’ gebruik maken, 

verblijven daar voor kortere duur op rotatiebasis.376  

 

Deze benadering betekent dat de VS nieuwe overeenkomsten moeten sluiten over 

te gebruiken installaties en de status van de Amerikaanse troepen en eventueel 

bestaande afspraken moeten wijzigen.377 De inhoud van die regelingen kan sterk 

uiteenlopen. Soms genieten de Amerikaanse troepen volledige strafrechtelijke 

immuniteit, bijvoorbeeld doordat het militair personeel een status krijgt die 

                                                           
369 High-level Panel 2004 en European Security Strategy 2003, p. 3. 
370 Bali (oktober 2002), Madrid (maart 2004), Londen (juli 2005) en Mumbai (november 2008). 
371 Harkavy 2007, p. 158. 
372 Harkavy 2007, p. 150 en 154.  
373 Strengthening the U.S. Global Defense Posture 2004, p. 10. Een voorbeeld is ‘Ramstein Air 
Force Base’ in Duitsland. 

374 Lachowski 2007, p. 8-9. ‘Camp Lemonnier’ in Djibouti is bijvoorbeeld de FOS van waaruit de 
‘Combined Joint Task Force Horn of Africa’ (CJTF HOA) uiteenlopende taken in het kader 
van terrorismebestrijding uitvoert, Ploch 2009, p. 8. 

375 Ploch 2009, p. 8.  
376 Lachowski 2007, p. 15. 
377 Peterson 2009, p. 197. Op het ogenblik hebben de VS met ongeveer een derde van de 
Afrikaanse staten een vorm van statusovereenkomst, Palmer 2008, p. 79. In Centraal-Azië 
werden de Amerikaanse stationeringsrechten beperkt. De VS verloren de rechten op gebruik 
van bases in Oezbekistan in juli 2005 en moesten het gebruik van de enig overgebleven basis in 
Centraal-Azië, ‘Manas Air Base’ in Kirgizië, beperken. 
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vergelijkbaar is met de administratieve en technische staf van een ambassade.378 In 

andere gevallen zijn de troepen deels onderworpen aan de uitoefening van 

strafrechtsmacht van de rechtbanken van de staat van verblijf, zoals de 

statusregeling laat zien die Irak en de VS overeenkwamen toen het VN-mandaat 

voor de operatie in Irak op 31 december 2008 afliep.379  

 

Op grond van artikel 12 van het verdrag kreeg Irak het primaire recht om 

rechtsmacht uit te oefenen over Amerikaanse militairen voor ernstige, met 

voorbedachte rade gepleegde misdaden (‘grave premeditated felonies’) voor zover 

die waren gepleegd buiten de overeengekomen faciliteiten en gebieden en buiten 

de dienst (‘outside duty status’) (paragraaf 1). De VS kregen het primaire recht om 

rechtsmacht uit te oefenen over leden van de Amerikaanse strijdkrachten ten 

aanzien van aangelegenheden die zich voordeden binnen overeengekomen 

faciliteiten en gebieden, tijdens de dienst buiten de overeengekomen faciliteiten en 

gebieden en in omstandigheden die niet werden gedekt door de eerste paragraaf 

(paragraaf 3).380 

 

Andere staten, zoals het VK en Frankrijk, handhaven op een bescheidenere schaal 

militaire bases in het buitenland. Zo heeft Frankrijk op 26 mei 2009 voor het eerst 

sinds lange tijd weer een basis in het buitenland geopend.381 Vanuit deze 

strategisch gunstig gelegen locatie 

 in Abu Dhabi wordt onder meer de maritieme EU-operatie Atalanta 

ondersteund. Staten die over minder omvangrijke militaire middelen beschikken, 

zullen geen eenheden voor langere tijd in het buitenland kunnen stationeren. De 

nieuwe internationale veiligheidssituatie biedt hen toch de nodige uitdagingen, 

doordat hedendaagse operaties zich in andere regio’s en onder andere 

omstandigheden kunnen afspelen dan waarvoor krijgsmachten decennia lang 

hebben getraind. Staten zullen hiervoor realistische trainings- en 

opleidingsmogelijkheden moeten vinden in staten buiten de eigen regio, waarmee 

nog weinig of geen samenwerking op militair gebied bestaat. Zo heeft Nederland 

gespecialiseerde eenheden jungletraining laten volgen in bijvoorbeeld Belize, 

Brunei en Suriname en nemen Nederlandse militairen regelmatig deel aan het 

                                                           
378 Palmer 2008, p. 79. 
379 Agreement Between the United States of America and the Republic of Iraq on the Withdrawal of US Forces 

from Iraq and the Organisation of their Activities during their Temporary Presence in Iraq; 17 november 
2008 (<www.state.gov/documents/organization/122074.pdf >). 

380 Een vergelijkbare regeling kwam terug in art. 6, eerste lid, statusverdrag tussen Irak en het VK: 
“The United Kingdom Forces shall be subject to the jurisdiction of Iraq with the exception of crimes committed 
while on duty which are not committed with intent or do not arise from gross negligence, with the exception of 
those committed by them inside the United Kingdom Forces facility referred to in Article 4, in which case they 
shall be subject to the jurisdiction of the United Kingdom.”: Agreement Concerning the Training and Maritime 
Support to the Iraqi Forces by and between the Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the Government of the Republic of Iraq, Bagdad 6 juni 2009 ([2010] UKTS 4).  

381 Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République des Emirats 
arabes unis relatif à la coopération en matière de défense; Abu Dhabi, 26 mei 2009. 
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Amerikaanse oefenprogramma ‘Flintlock’ in Noord-Afrika.382 Bovendien zijn de 

voortgaande bezuinigingen bij Westerse krijgsmachten een drijfveer om 

capaciteiten te bundelen en verdergaande militaire samenwerking te overwegen.383 

 

Verder zijn staten zich tegenwoordig meer bewust dat voor het behoud van de 

internationale vrede en veiligheid samenwerking nodig kan zijn met instabiele 

staten om de rust en veiligheid in een regio te versterken. In dat kader worden 

activiteiten uitgevoerd, zoals het Security Sector Reform (SSR) en Security Sector 

Development (SSD).384 De samenwerking is hierbij gericht op het hervormen van 

de veiligheidssector van een staat (voornamelijk defensie, politie, justitie en 

veiligheidsdiensten).385 Nederlandse militairen hebben aan verschillende 

activiteiten een bijdrage geleverd of zijn daar nog bij betrokken. Vaak gaat het om 

kleinere verbanden die daar voor kortere tijd verblijven. Voor de eenheden zullen 

veelal bilaterale statusregelingen worden getroffen (zie ook Bijlage C).  

 

De toegenomen internationale militaire samenwerking blijkt bijvoorbeeld uit de in 

Bijlage B opgenomen overzichten van statusovereenkomsten die Nederland is 

overeengekomen in het kader van deze samenwerking. De inhoud van de 

afspraken loopt op strafrechtelijk gebied uiteen. In een aantal staten zijn de 

Nederlandse troepen onderworpen aan de exclusieve Nederlandse 

strafrechtsmacht. In andere staten is voor Nederland de mogelijkheid tot 

uitoefening van de strafrechtsmacht beperkt tot vergrijpen die zijn gepleegd in de 

uitoefening van de dienst of wordt de systematiek van het NAVO-statusverdrag 

gevolgd. Incidenteel houdt een staat van verblijf sterker vast aan het behoud van 

zijn rechtsmacht. Zo zag Egypte bij een tweejaarlijkse multinationale oefening in 

dat land alleen af van de uitoefening van zijn strafrechtsmacht over de 

Nederlandse troepen ten aanzien van vergrijpen gerelateerd aan de oefening of 

gepleegd op de oefenterreinen.386 Toen Egypte bij volgende oefeningen vasthield 

                                                           
382 In dat laatste kader zijn Nederlandse militairen ingezet in Burkina Faso, Mali, Mauritanië en 
Senegal; Aanhangel, Handelingen II 2010/11, 2711. 

383 Kamerstukken II 2010/11, 32 733, nr. 1, p. 14. Binnen NAVO-verband onderzoekt de 
‘Multinational Approaches Task Force’ verdere mogelijkheden voor multinationale 
samenwerking en is ‘Smart Defence’ gelanceerd als een raamwerk voor toekomstige 
capaciteitenontwikkeling, dat uitgaat van “prioriteitenstelling, multinationale samenwerking en 
specialisatie, en moet zorgen voor een efficiëntere besteding van defensiebudgetten door meer gezamenlijk en 
afgestemde ontwikkeling van capaciteiten”, Kamerstukken II 2011/12, 28 676, nr. 148, p. 4. Zie verder 
Kamerstukken II 2011/12, 33 279 nr. 2 (Regeringsreactie op AIV advies ‘Europese 
defensiesamenwerking’) en Kamerstukken II 2011/12, 33 279 nr. 3 (Nota internationale militaire 
samenwerking).  

384 Het oogmerk van het eerder genoemde oefenprogramma ‘Flintlock’, waaraan Nederland 
bijdraagt, is onder meer het opbouwen van de “Afrikaanse (institutionele) capaciteit ten behoeve van de 
veiligheidssector” en “capaciteitsopbouw voor terrorismebestrijding”; Aanhangsel Handelingen II 2010/11, 
2711, p. 4. 

385 Adviesraad Internationale Vraagstukken 2009, p. 21. 
386 Op basis van een MOU uit 2005 was Nederland bevoegd ten aanzien van vergrijpen begaan 
door Nederlandse militairen “during the exercise or exercise related activities” (art. 4, derde lid); buiten 
de oefening of buiten de oefenterreinen had Egypte rechtsmacht (art. 4, tweede lid, 
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aan deze regeling, was dat voor Nederland reden om in de daaropvolgende jaren 

niet aan de oefening deel te nemen. 

 

§ 4. Analyse van de praktijk  

De stationering van troepen in het kader van de internationale militaire 

samenwerking leidde vanaf de Tweede Wereldoorlog tot een groot aantal 

statusverdragen. Deze verdragen zetten de praktijk voort die was ingezet met de 

statusverdragen die de geallieerden onderling sloten tijdens de beide 

wereldoorlogen. Een verklaring voor het gebruik van verdragen kan mijns inziens 

worden gevonden in het feit dat nooit eerder in vredestijd zulke grote aantallen 

militairen op semi-permanente basis op het grondgebied van bevriende staten 

waren gestationeerd. Bovendien werden ze vaak vergezeld door hun gezin en 

leefden zij tussen de lokale bevolking, wat de interactie tussen beide groepen 

bevorderde. Deze omstandigheden vroegen om duidelijke en gedetailleerde 

afspraken.387 Hierdoor werden de regelingen omvangrijker en waren soms nog 

aanvullende regelingen nodig.  

 

Een verdere verklaring voor het toenemende gebruik van verdragen, kan worden 

gevonden in de zich wijzigende gedachten ten aanzien van de uitoefening van 

strafrechtsmacht over bezoekende militairen. Bij militaire samenwerking lijkt de 

strikte toepassing van de grondregel verre vanzelfsprekend. In het algemeen blijkt 

dat bezoekende troepen in ieder geval tot op zekere hoogte onderworpen zijn aan 

de rechtsmacht van de zendstaten. In hoeverre en onder welke voorwaarden dat 

geldt, moet in onderling overleg worden bepaald. Voor het vastleggen van de 

afspraken is het verdrag een geschikt instrument.388  

 

Binnen de context van steunverlening van staten in een gewapend conflict of de 

context van crisisbeheersingsoperaties blijven buitenlandse troepen in het 

algemeen onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaat, 

waaruit de immuniteit voortvloeit van de troepen voor de uitoefening van 

strafrechtmacht door rechtbanken van de staat van verblijf. Onder andere 

omstandigheden, bij militaire samenwerking blijkt dat veelal anders te liggen. 

Hoewel troepen ook dan soms zijn onderworpen aan de exclusieve 

strafrechtsmacht van de zendstaat, doet in veel gevallen de staat van verblijf alleen 

onder bepaalde voorwaarden afstand van zijn recht strafrechtsmacht uit te 

oefenen ten aanzien van troepen uit de zendstaat, of verkrijgt de zendstaat het 

primaire recht zijn rechtsmacht uit te oefenen, voorbeeld bij ‘inter se’ vergrijpen, 

of bij vergrijpen gepleegd in de uitoefening van de dienst.  

 

                                                                                                                                                         

Memorandum of Understanding (MOU) between the Ministry of Defense of the Arab Republic of Egypt and 
the Ministry of Defense of the Kingdom of Netherlands on exercise Bright Star 2005 (niet gepubliceerd). 

387 Rouse & Baldwin 1957, p. 30. 
388 Re 1956, p. 392.  
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Staten gaven hiermee in de praktijk ruimte aan een toepassing van de grondregel 

die ook rekening hield met de belangen van de staat van verblijf. In de praktijk 

van staten was dit aspect niet eerder zo expliciet naar voren gekomen. Wel 

behielden de zendstaten in alle gevallen in zekere mate het recht op uitoefening 

van rechtsmacht over hun troepen. Een belangrijke reden voor de grotere nadruk 

op de belangen van de staat van verblijf kan zijn dat in de periode volgend op de 

Tweede Wereldoorlog staten doorgaans minder genegen waren extraterritoriale 

rechten aan andere staten toe te kennen en dat regelingen die neigden naar 

kolonialisme kritisch werden beoordeeld.389 De mogelijkheid om strafrechtsmacht 

uit te kunnen oefenen over buitenlandse troepen werd gezien als uiting van de 

soevereiniteit van staten, wat zeker bij net onafhankelijk geworden staten gevoelig 

lag.390 

 

Bij internationale samenwerking zijn bovendien de belangen van de betrokken 

staten meer in evenwicht,391 wat zich mede vertaalt in het wederkerige karakter 

van bijvoorbeeld het NAVO-statusverdrag. Dit evenwicht kan ook worden 

beschreven als een soort verbintenis ‘quid pro quo’ tussen twee in principe 

gelijkwaardige staten. Daarbij gunt de staat van verblijf de zendstaat bepaalde 

rechten op het gebruik van een buitenlandse basis en accepteert zo een zekere 

beperking op zijn soevereine rechten. Hiervoor levert de zendstaat de 

tegenprestatie in de vorm van collectieve verdediging, militaire steunverlening of 

economische voordelen.392 Toch kunnen ook in die omstandigheden staten in een 

afhankelijk positie verkeren, waardoor andere staten overwicht over hen kunnen 

behouden. Onder invloed van dergelijke machtsverhoudingen kan die staat een 

verdergaande vorm van immuniteit voor zijn troepen bewerkstelligen.  

 

Verder zijn de specifieke omstandigheden waaronder de buitenlandse stationering 

plaatsvindt, van invloed op de statusregelingen. Die omstandigheden zijn sinds de 

Tweede Wereldoorlog fundamenteel anders dan in voorgaande tijden, waar de 

impact van de buitenlandse troepen naar tijd en plaats nog beperkt was. Staten 

laten nu voor lange tijd en vaak op grootschalige wijze troepen op elkaars 

grondgebied toe. Het verblijf van de troepen is niet beperkt tot een enkel 

garnizoen of basis, maar kan zich uitstrekken tot het hele territoir van de staat van 

verblijf. Troepen en individuele militairen kunnen zich vrij verplaatsen tussen de 

locaties waar ze zijn gelegerd. Vaak wonen militairen met hun gezin te midden van 

de lokale bevolking en velen brengen een deel van het verlof en vrije tijd door in 

de staat van verblijf. Contacten met de burgerbevolking nemen nog verder toe, 

doordat lokaal personeel werkzaamheden verricht op de bases en kampementen 

of in dienst is van de troepen van de zendstaat. 

                                                           
389 Rouse & Baldwin 1957, p. 32. Dit gold zeker voor staten in Azië en Afrika. 
390 F.T. Moore 1959, p. 276. 
391 Vgl. Spies 2008, p. 239. 
392 Vgl. Stambuk 1963b, p. 474, Harkavy 2007, p. 156 en Munoz-Mosquera 2011, p. 3. Stambuk 
1963a, p. 8 meldt dat in die tijd de zendstaat in tegenstelling tot de periode daarvoor 
geïnteresseerd was in de veiligheid van de staat van verblijf.  
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Deze omstandigheden vergroten de kans dat militairen met het plegen van 

strafbare feiten inbreuk maken op de rechtsorde van de staat van verblijf en de 

belangen van burgers raken. Het belang van de staat van verblijf neemt dan toe 

om strafrechtsmacht te kunnen uitoefenen over het buitenlandse militair 

personeel. Bovendien kunnen veel vergrijpen plaatsvinden buiten de uitoefening 

van de dienst, zodat de uitoefening van de strafrechtsmacht door de zendstaat 

minder voor de hand ligt. Hier staat tegenover dat vervolging van alle vergrijpen 

door de staat van verblijf een belasting kan betekenen voor zijn rechterlijk 

apparaat. Een gebalanceerde verdeling van de bevoegdheden is zo in het belang 

van beide staten. Hoe die verdeling uitvalt, is afhankelijk van het wederzijds 

vertrouwen en afhankelijkheid.  

 

Militaire samenwerking kan raakvlakken hebben met situaties die in de 

voorgaande hoofdstukken zijn geanalyseerd. Wanneer bijvoorbeeld een zendstaat 

vanuit de staat van verblijf een crisisbeheersingsoperatie elders ondersteunt, dan 

zal de zendstaat zijn verblijf in de staat van verblijf als onderdeel zien van de 

uitvoering van die operatie, wat voor de volledige immuniteit van zijn troepen zou 

pleiten. Voor de staat van verblijf zal dat minder evident zijn. Hij kan de 

buitenlandse militaire aanwezigheid zien als een vorm van samenwerking die een 

minder vergaande beperking van zijn bevoegdheden vraagt.393 Het onderscheid 

tussen de verschillende grondslagen voor buitenlandse stationering is in deze 

situaties niet scherp te trekken, waardoor ruimte bestaat voor de 

onderhandelingen over uitoefening van de strafrechtsmacht over de bezoekende 

troepen. 

 

De aard van de samenwerking kan bovendien wijzigen, bijvoorbeeld wanneer een 

gewapend conflict ontstaat. Dergelijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn 

om de statusregelingen aan te passen. Artikel XV, eerste lid, NAVO-statusverdrag 

schetst als uitgangspunt dat het verdrag van toepassing blijft tijdens 

vijandelijkheden waarop het NAVO-verdrag van toepassing is. Op grond van 

artikel XV, tweede lid heeft in die situatie ieder van de verdragspartijen de 

mogelijkheid om iedere bepaling van het statusverdrag op te schorten. Bovendien 

zullen de partijen direct (“terstond”) artikel VII over de strafrechtsmacht opnieuw 

in beschouwing nemen en wijzigen. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van deze 

bepaling blijkt dat de VS van mening waren dat het in die situatie noodzakelijk, en 

op grond van de regeling mogelijk is om de exclusieve strafrechtsmacht over hun 

troepen te kunnen uitoefenen.394 Het verdrag biedt staten zo de mogelijkheid om 

de grondregel desgewenst strikter toe te passen.395 

 

§ 5. Conclusie 

                                                           
393 Zie ook de voorbeelden die zijn genoemd in Hoofdstuk 4. 
394 Snee, p. 221. 
395 Vgl. Fleck 2007c, p. 255-256. 
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In dit hoofdstuk is de toepassing van de grondregel geanalyseerd in de context 

van het buitenlandse verblijf van troepen in het kader van internationale militaire 

samenwerking, waarvoor de vraag moest worden beantwoord naar de reikwijdte 

van de grondregel in die specifieke context. Na de Tweede Wereldoorlog leken 

staten aanvankelijk niet goed raad te weten met de status van de grote aantallen 

buitenlandse militairen die zich nog op hun grondgebied ophielden of daar 

doorheen trokken. In de bezette staten gold het bezettingsrecht en wanneer 

troepen daar langer verbleven, sloten de staten verdragen op grond waarvan 

troepen waren onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaat.  

 

De eerste statusovereenkomsten die de geallieerde staten onderling in de nasleep 

van de oorlog overeen kwamen, wekten enerzijds de indruk dat sommige staten 

hun bondgenoten op strafrechtelijk gebied graag ter wille wilden zijn en daarom 

de regelingen die tijdens de oorlog waren getroffen voortzetten;396 anderzijds leken 

staten te zoeken naar een nieuwe balans, nu de urgente noodsituatie waarop in 

oorlogstijd de exclusieve strafrechtsmacht voor de vreemde, bevriende troepen 

kon worden gebaseerd, was vervallen. Staten benadrukten daarbij het 

territorialiteitsbeginsel, op grond waarvan de staat van ontvangst rechtsmacht 

toekwam.397 Dit beginsel stond bijvoorbeeld voorop in de statusovereenkomst bij 

het Verdrag van Brussel, waardoor de rechtsmacht van de staat van verblijf het 

uitgangspunt vormde bij de bepaling van de strafrechtsmacht. De staat van 

verblijf zag in dit verdrag met het verlenen van zijn instemming met de komst van 

de buitenlandse militairen niet direct af van zijn rechtsmacht, maar kon dat doen 

op verzoek van de zendstaat.  

 

Het NAVO-statusverdrag biedt de zendstaat meer duidelijkheid, doordat hierin 

staat aangegeven onder welke omstandigheden de zendstaat met voorrang van zijn 

rechtsmacht gebruik kan maken. De zendstaat heeft primaire rechtsmacht over 

vergrijpen gepleegd door zijn troepen die, kort gezegd, zijn gericht tegen de 

belangen van de zendstaat of zijn gepleegd in de uitoefening van de dienst. In de 

overige gevallen behoudt de staat van verblijf de primaire strafrechtsmacht. 

Doordat het verdrag tegemoetkomt aan de belangen van zowel de staat van 

verblijf als de zendstaat, vindt de afgewogen systematiek van het NAVO-

statusverdrag brede navolging.  

 

Dat laatste neemt niet weg dat bij militaire samenwerking andere, hiervan 

afwijkende regelingen toepassing vinden. Hierin doen sommige staten van verblijf 

vrijwel volledig afstand van hun strafrechtsmacht, terwijl andere staten van verblijf 

alleen onder voorwaarden afstand doen van hun rechtsmacht. De soms grote 

verschillen tussen staten laten zich verklaren doordat de onderlinge belangen van 

                                                           
396 Mogelijke speelde ook mee dat gelijk na de bevrijding de rechterlijke macht van de bevrijde 
staten nog onvoldoende in staat was om zijn taken uit te voeren. 

397  Barton concludeerde bijvoorbeeld dat een regel van internationaal recht bestond, op grond 
waarvan de leden van bezoekende eenheden in principe zijn onderwerpen aan strafrechtelijke 
rechtsmacht van de lokale rechtbanken; Barton 1950, p. 234. 
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staten uit elkaar kunnen lopen en de concrete omstandigheden waaronder de 

troepen in de staat van verblijf aanwezig zijn uiteen kunnen lopen. Wat alle 

regelingen met elkaar gemeen hebben, is dat zendstaten in enige mate bevoegd 

blijven om hun rechtsmacht over de eigen troepen uit te oefenen.  
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DEEL I  Conclusie  

Deel I van dit onderzoek moet antwoord geven op de deelvraag naar de 

ontwikkeling en verklaring van de strafrechtsmacht over in het buitenland 

verblijvende militairen. Hiertoe is de status van strijdkrachten bij de 

extraterritoriale uitoefening van hun taken langs twee parallelle lijnen beschreven. 

De eerste, chronologische lijn start bij de zaak The Exchange v. McFaddon uit 1812 

en verfijnt en vertakt zich vanaf het einde van de 19de eeuw. In de tweede, meer 

thematische lijn die is gebaseerd op de grondslagen voor het buitenlandse verblijf 

van troepen, staat de ontwikkeling van de status van troepen binnen een 

specifieke context centraal: stationering van troepen binnen het territoir van een 

bevriende staat tijdens gewapende conflicten, crisisbeheersingsoperaties en 

internationale militaire samenwerking. 

 

Het uitgangspunt bij deze ontwikkelingen is de overweging die de rechter in The 

Exchange v. McFaddon wijdde aan de juridische positie van troepen die op 

doortocht waren door een vreemde staat. Hieruit is voor dit onderzoek de 

grondregel afgeleid dat de staat van verblijf afziet van de uitoefening van zijn 

strafrechtsmacht over de troepen van de zendstaat die zich met zijn instemming 

op zijn grondgebied bevinden, waarmee de zendstaat zijn strafrechtsmacht kan 

uitoefenen. Met de toepassing van de grondregel verkrijgen de troepen van de 

zendstaat immuniteit van de uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat 

van verblijf en blijven zij onderworpen aan de strafrechtsmacht van de zendstaat. 

 

Aanvankelijk vond de grondregel een vrijwel absolute toepassing en waren de 

troepen in het buitenland onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de 

eigen staat. Al vroeg werd in de rechtspraak en literatuur onderkend dat de 

grondregel om een genuanceerdere uitleg vroeg die rekening hield met onder meer 

de concrete omstandigheden van het buitenlandse verblijf van de troepen. In deze 

benadering van de grondregel zag de staat van verblijf af van de uitoefening van 

zijn strafrechtsmacht, voor zover aan bepaalde condities was voldaan. De 

militairen moesten zich in ieder geval als eenheid in de staat van verblijf bevinden. 

Verder moesten individuele militairen zich binnen de overeengekomen 

legeringlocaties bevinden of daarbuiten handelen in de uitoefening van de dienst. 

In deze benadering staan de grenzen van de grondregel niet volledig vast, wat kan 

hebben bijgedragen aan de praktijk dat statusregelingen vanaf het begin van de 

20ste eeuw in formele overeenkomsten en besluiten werden vastgelegd. 

 

Die formele statusregelingen laten zien dat gedurende de 20ste eeuw de grondregel 

vaak in absolute zin werd toegepast. Vooral sinds de tweede helft van de 20ste 

eeuw blijkt men minder sterk vast te houden aan de absolute toepassing van de 

grondregel en deze functioneler te toepassen, zoals in het NAVO-statusverdrag. 

Deze praktijk biedt de rechtbanken van de staat van verblijf ruimte voor de 

uitoefening van hun strafrechtsmacht over de buitenlandse militairen.  
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De meer thematische lijn, die is gebaseerd op de grondslagen voor het 

buitenlandse verblijf, maakt deze ontwikkeling inzichtelijk. Deze lijn gaat uit van 

het gegeven dat de troepen in opdracht en onder politiek gezag van de autoriteiten 

van zendstaat in de staat van verblijf aanwezig zijn. Dit element kan aan de 

grondregel worden toegevoegd: de staat van verblijf ziet geheel of gedeeltelijk af 

van de uitoefening van zijn strafrechtsmacht over de troepen van de zendstaat die 

zich in opdracht van de zendstaat en met instemming van de staat van verblijf op 

zijn grondgebied bevinden, waarmee de zendstaat zijn strafrechtsmacht kan 

uitoefenen.  

 

In dit onderzoek worden drie thema’s onderscheiden: verblijf van troepen in 

geallieerd territoir tijdens gewapende conflicten, deelname aan een 

crisisbeheersingsoperatie en internationale militaire samenwerking onder 

vredesomstandigheden. In de eerste en derde situatie is sprake van intensieve 

samenwerking tussen zendstaat en staat van verblijf. In de tweede situatie is dit 

niet per definitie het geval, omdat in crisisbeheersingsoperaties staten hun taken 

juist onafhankelijk van de staat van verblijf zullen uitvoeren. De operationele 

omstandigheden waaronder de troepen uit de zendstaten hun werk moeten doen, 

zullen in deze situaties sterk verschillen. Hieraan wordt in Deel III aandacht 

besteed. 

 

In het geval buitenlandse troepen deelnemen aan een crisisbeheersingsoperatie in 

de staat van verblijf of zij de staat van verblijf bijstaan in een gewapend conflict, 

blijkt dat de troepen veelal zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht 

van die staten waarbij de staten van verblijf volledig afzien van de uitoefening van 

hun strafrechtsmacht over de bezoekende troepen. Onder deze omstandigheden 

blijven de strijdkrachten volledig onder het gezag van de commandant en 

onafhankelijk van de staat van verblijf functioneren, wat in het geval van 

crisisbeheersingsoperaties tevens bijdraagt aan het behoud van het internationale 

karakter van de missies. 

 

Wanneer staten echter samenwerken op militair gebied bestaat meer ruimte voor 

een verdeling van het recht strafrechtsmacht uit te oefenen. De noodzaak 

ontbreekt dan om onder alle omstandigheden de staat van verblijf elk recht op 

uitoefening van zijn rechtsmacht te ontzeggen. Bovendien kan door de omvang 

en duur van de stationering van de buitenlandse troepen de impact op de staat van 

verblijf groot zijn. Zeker wanneer de handelingen van de betrokken militairen niet 

direct in verband staan met de uitoefening van de dienst, rechtvaardigen deze 

omstandigheden de mogelijkheden voor uitoefening van de strafrechtsmacht door 

de staat van verblijf. Bovendien zijn de belangen van alle betrokken staten meer 

met elkaar in evenwicht.  

 

Deze algemene lijn neemt niet weg dat variaties hierop mogelijk zijn en alle 

relevante factoren en belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Als 

troepen tijdens een conflict ver verwijderd blijven van het operatiegebied, dan 
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wordt de grondregel niet altijd strikt toegepast. Verder zijn de grenzen tussen de 

beschreven situaties niet altijd scherp te trekken. De ondersteuning aan een 

crisisbeheersingsoperatie kan door de zendstaat worden opgevat als directe 

deelname aan de operatie, terwijl de staat van verblijf het meer opvat in termen 

van samenwerking. Verder kan de grondslag voor het verblijf van de buitenlandse 

troepen in de loop van de tijd wijzigen. Aan internationale militaire samenwerking 

kan een gewapend conflict of een crisisbeheersingsoperatie zijn voorafgegaan. Na 

de inval in Irak in 2003 verbleven de Amerikaanse troepen daar achtereenvolgens 

als bezettingsmacht, deelnemer aan een crisisbeheersingsoperatie en partner op 

het gebied van militaire samenwerking. De toepassing van de grondregel zal 

daardoor kunnen wijzigen.  
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DEEL II     Internationaalrechtelijk perspectief 

De historische analyse van de ontwikkeling van de uitoefening van 

strafrechtsmacht over strijdkrachten die een staat in het buitenland inzet, verklaart 

niet wanneer en in welke mate staten hun rechtsmacht over die troepen kunnen 

uitoefenen. Hiervoor biedt het internationaal recht belangrijke grondslagen. Dit 

deel van het onderzoek richt zich daarom op beantwoording van de deelvraag 

naar de plaats en ontwikkeling binnen het internationaal recht van de 

strafrechtsmacht over militairen tijdens extraterritoriaal verblijf. 

 

Fundamenteel hierbij zijn enkele onderdelen van het internationaal recht. Centraal 

daarin staat de positie van de soevereine staat in het internationale rechtsverkeer 

die in zijn verhoudingen met andere staten is gebonden aan beginselen die de 

gezagssferen van staten onderling bepalen.398 Zo zijn soevereine staten 

onafhankelijk en gelijk en kunnen dus geen gezag over elkaar uitoefenen. Deze 

positie begrenst de mogelijkheden van een staat om zijn rechtsmacht uit te 

oefenen of tot buiten het eigen territoir uit te breiden.  

 

Naast staten zijn de laatste decennia internationale organisaties sterk opgekomen 

in het internationaal recht. Toen staten meer en meer te maken kregen met 

grensoverschrijdende problemen, werd hun samenwerking intensiever en kozen 

zij ervoor hun belangen deels te laten behartigen door internationale, 

gouvernementele organisaties. Om die functies naar behoren te kunnen uitvoeren, 

genieten die organisaties en hun vertegenwoordigers een aantal immuniteiten, wat 

de uitoefening van de rechtsmacht door de staat waar de organisatie is gevestigd, 

beperkt.  

 

Een krijgsmacht is een orgaan van de staat en ontleent zijn status voor een 

belangrijk deel aan de soevereine positie van de eigen staat. Tevens kan de 

krijgsmacht deelnemen aan de activiteiten van internationale organisaties, wat 

mede van invloed kan zijn op de status van de betrokken militairen.  

 

In dit deel wordt een aantal internationaalrechtelijke vraagstukken onderzocht die 

vervolgens in verband worden gebracht met de positie van de krijgsmacht. 

Hoofdstuk 6 behandelt de soevereine staat en zijn rechtsmacht. Het daarop 

volgende hoofdstuk gaat in op de immuniteit van de staat en van zijn organen. 

Hoofdstuk 8 integreert de resultaten van de voorgaande hoofdstukken in een 

analyse van de status van militairen in internationaalrechtelijke perspectief. In 

Hoofdstuk 9 komen tot slot internationale organisaties aan bod.  

                                                           
398 Nollkaemper 2011, p. 108. 
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Hoofdstuk 6     De soevereine staat en de uitoefening van rechtsmacht 

§ 1. Inleiding 

Traditioneel is het internationaal recht primair gericht op de rechtsverhouding 

tussen staten, van oudsher de belangrijkste rechtssubjecten in het internationaal 

recht. Een mijlpaal in de ontwikkeling van de moderne staat is de Vrede van 

Westfalen in 1648. Een groot aantal Europese entiteiten verbond zich toen met 

elkaar, waaruit een systeem van in beginsel soevereine staten ontstond. De Vrede 

van Westfalen wordt zodoende wel aangehouden als het startpunt van de verdere 

ontwikkeling van het moderne statensysteem.  

 

In de formatieve periode van de ontwikkeling van dit statensysteem had het 

internationaal recht nog een sterk Europese inslag, maar sinds het einde van de 

19de eeuw verwierven steeds meer niet-Europese staten zich een plaats 

hierbinnen.399 ‘Nieuwe’ staten werden opgenomen in de internationale 

gemeenschap van soevereine staten, die geleidelijk aan groeide tot het huidige 

aantal van ruim 190 staten.400 Vanaf de Tweede Wereldoorlog kan worden 

gesproken van een universele gemeenschap van soevereine staten en kreeg het 

internationaal recht zijn universele karakter. De soevereiniteit van een staat komt 

onder meer tot uitdrukking in het begrip rechtsmacht, waarmee een staat zijn 

macht en gezag uitoefent.  

 

Rechtsmacht, en de uitoefening daarvan, is een wezenskenmerk van de staat en 

heeft drie met de hoofdtaken van die staat verbonden functies: wetgeving, 

handhaving en rechtspraak.401 Op grond van zijn wetgevende bevoegdheid kan 

een staat zijn rechtsregels van toepassing verklaren op personen of activiteiten 

(wetgevende rechtsmacht). De naleving van die rechtsregels kan de staat 

zekerstellen of afdwingen op grond van zijn handhavende (of uitvoerende) 

rechtsmacht. Tot slot heeft de staat de mogelijkheid om personen of zaken te 

onderwerpen aan zijn rechterlijke procedures via zijn rechtsprekende rechtsmacht. 

In principe is deze drieledige rechtsmacht van een staat territoriaal. Buiten het 

eigen territoir kan een staat tot op zekere hoogte rechtsmacht uitoefenen, 

waarvoor elementen, zoals territoir en nationaliteit een grondslag bieden. 

 

Dit hoofdstuk onderzoekt de verschillende vormen van rechtsmacht en de 

beginselen waarop deze rechtsmacht is gebaseerd. Centraal staat de vraag: wat 

houdt de rechtsmacht van een staat in en kan de staat deze extraterritoriaal 

uitoefenen? Gestart wordt een beschrijving van de ontwikkeling van staten in het 

internationaal recht (par. 2). Daarna komt de soevereine positie van de staat ten 

                                                           
399 Sucharitkul 2005, p. 3 en 5. 
400 Ter indicatie: de VN telde bij oprichting 51 leden. Het aantal VN-lidstaten groeide van 60 in 
1950 tot 99 in 1960. Weer tien jaar later waren 127 staten lid en in 1980 was het ledental 
gegroeid tot 154. Op 14 juli 2011 trad de Republiek Zuid-Soedan als 193ste staat toe tot de 
VN; <www.un.org/en/members/growth.shtml>. 

401 Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States, p. 230 e.v. 
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opzichte van andere staten aan de orde (par. 3). Vervolgens wordt de rechtsmacht 

van de staat nader geanalyseerd, met name wat betreft de mogelijkheden tot 

extraterritoriale uitoefening van die bevoegdheden (par. 4).  

 

Deze paragrafen zullen als basis dienen voor de positiebepaling van de 

krijgsmacht binnen de soevereine staat. Verder vormen zij de achtergrond bij de 

beschrijving van de relevante of specifieke rechtsmachtbeginselen voor de 

krijgsmacht. Deze aspecten komen aansluitend aan het volgende hoofdstuk over 

immuniteit aan de orde. 

 

§ 2. Ontwikkeling van staten 

Het huidige internationaal recht is van oorsprong het product van de 

gedachtevorming en ontwikkelingen in Europa die startten in de late 

middeleeuwen en zich voortzetten in de 16de - 18de eeuw. Langzaamaan werd toen 

onder invloed van de Reformatie en de Renaissance het idee losgelaten dat de 

staat ondergeschikt was aan een hoger wereldlijk en geestelijk gezag, 

vertegenwoordigd door respectievelijk de keizer van het Heilige Roomse Rijk en 

de Paus.402 De staat moest niet afhankelijk zijn van een dergelijke hogere orde, 

maar diende zelf het hoogste, soevereine, gezag over zijn territoir te bezitten. Dit 

gezag zou de staat moeten kunnen uitoefenen vrij van invloeden van buitenaf en 

vanuit een gelijkwaardige positie ten opzichte van andere staten. Deze soevereine 

gelijkheid van staten werd verwoord in het adagium ‘par in parem non habet 

imperium’ (een gelijke heeft geen gezag over zijn gelijke).403 Deze gedachten lagen 

besloten in de Vredesverdragen van Westfalen, getekend in Osnabrück en Münster in 

1648.404 Zodoende wordt de Vrede van Westfalen wel beschouwd als het formele 

einde van de middeleeuwse, feodale politieke orde en het beginpunt van het 

moderne statensysteem.405 

 

De soevereine staat oefent het exclusieve gezag over het eigen territoir en zijn 

bevolking uit. Dat neemt niet weg dat de uitoefening van het staatsgezag de 

belangen van andere staten kan raken. Het gebruik van de (volle) zee, het aangaan 

van diplomatieke betrekkingen of het sturen van troepen naar een andere staat 

zijn voorbeelden van aangelegenheden, waarmee tevens belangen van andere 

staten zijn gemoeid. Onderling kwamen staten daarom regels overeen of namen 

het bestaan van zulke regels aan die vooral tot doel hadden om de soevereine 

macht af te bakenen en het gemeenschappelijke gebruik van de zee te regelen. 

                                                           
402 Gross 1948, p. 28. 
403 Een adagium afkomstig uit het canonieke recht dat later werd toegepast met betrekking tot 
feodale vorsten die in hun onderlinge verhoudingen als gelijken werden beschouwd; Schneider 
1964, p. 15  

404 Instrumentum Pacis Osnabrugensis; Osnabrück, 14/24 oktober 1648 (<www.lwl.org/westfaelische 
geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=740&url_tabelle=tab_quelle>) en 
Instrumentum Pacis Monasteriensis; Münster, 24 oktober 1648 
(<avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp>). 

405 Wessel 2007, p. 3.  
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Deze bovenstatelijke regels hadden geen nationaalrechtelijke basis. Alleen de 

overeenstemming tussen de staten zelf gold als bron voor dit recht.406 Het 

impliceerde dat staten niet tegen hun wil, maar alleen na hun instemming, waren 

gebonden aan internationale verplichtingen. Die vrije wil om zich te binden kwam 

tot uitdrukking in verdragen of gebruiken die algemeen werden geaccepteerd als 

rechtsprincipes.407  

 

§ 3. Soevereine staat 

Voor een definitie van het begrip staat wordt doorgaans artikel 1 van de Conventie 

van Montevideo aangehaald:408 

 
The state as a person of international law should possess the following 
qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; 
and (d) capacity to enter into relations. 
 

Aan met name de eerste drie, feitelijke criteria moet een entiteit voldoen om als 

staat te kunnen worden aangemerkt. Als daar sprake van is, is ook aan het vierde 

element voldaan en kan een staat ook met andere staten betrekkingen aangaan.409  

 

De enige eis die de Conventie aan de bevolking van een staat stelt, is dat 

daadwerkelijk personen met de nationaliteit van die staat daarvan deel uitmaken. 

De omvang en samenstelling van de bevolking zijn in dit verband niet relevant. 

Verder moet sprake zijn van een afgebakend stuk grondgebied, waarvan de 

grenzen niet ondubbelzinnig en onbetwist vast hoeven te staan.410 Het bestaan van 

een regering alleen is niet voldoende. Zij moet ook in staat zijn om effectief en op 

onafhankelijke wijze haar gezag uit te oefenen.  

 

In de criteria van artikel 1 van de Conventie van Montevideo ontbreekt het element 

soevereiniteit dat inherent is aan het bestaan van een staat.411 Soevereiniteit houdt 

letterlijk het hoogste gezag (‘suprema potestas’) van een staat in. Van oorsprong 

duidde het op de afwezigheid van een boven het niveau van staten uitstijgend 

wereldlijk of geestelijk gezag. Het Permanent Hof van Arbitrage verwoordde deze 

onafhankelijke positie in de Island of Palmas-zaak als volgt: 

                                                           
406 Wessel 2007, p. 4. 
407 “The rules of law binding upon states therefore emanate from their own free will as expressed in conventions or 

by usage generally accepted as expressing principles of law”, PHIJ 7 september 1927, The case of the S.S. 
Lotus, Series A. No. 10.  

408 Convention on the rights and duties of states; Montevideo, 26 december 1933 (165 LNTS p. 19). 
Hoewel het een oud verdrag betreft dat slecht door enkele Amerikaanse staten is getekend, 
vormt het de meest bekende formulering van de criteria voor het ontstaan van een staat; 
Werner 2007, p. 166. 

409 Het vermogen om betrekkingen aan te gaan is een gevolg en niet een voorwaarde voor het zijn 
van een staat; Werner 2007, p. 166. 

410 IGH 20 februari 1969, North Sea Continental Shelf, Judgement, I.C.J. Reports 1969, 3, par. 46. 
411 Nollkaemper 2011, p. 66. 
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Sovereignty in the relations between States signifies independence. Independence 
in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion 
of any other State, the functions of a State.412 
 

Soevereiniteit betekent niet dat een staat boven het recht is geplaatst. Het 

internationaal recht komt voort uit de wil en acceptatie van staten en stelt zo de 

grenzen aan de uitoefening van het soevereine gezag van een staat. In het advies 

Customs régime between Germany and Austria (Protocol of March 19th, 1931) overwoog 

het Permanent Hof van Internationale Justitie:  

 
Independence as thus understood is really no more than the normal conditions of 
States according to international law; it may also be described as sovereignty 
(suprema potestas), or external sovereignty, by which is meant that the State has 
over it no other authority than that of international law413 
 

In de onderlinge relaties tussen staten impliceert soevereiniteit dat staten niet in 

een hiërarchische verhouding tot elkaar staan, maar dat zij in juridische zin aan 

elkaar gelijk zijn.414 Een staat kan dus vanuit juridisch gezichtspunt bekeken geen 

gezag uitoefenen over een andere staat, die immers juridisch zijn gelijke is. Deze 

visie is vervat in het eerder genoemde adagium ‘par in parem non habet 

imperium’. In andere opzichten kunnen staten zich in hoge mate van elkaar 

onderscheiden. In politiek, militair of economisch opzicht zijn staten zeker niet 

gelijkwaardig en kunnen juist grote onderlinge verschillen bestaan. Deze feitelijke 

machtsverhoudingen hebben hun weerslag op de rechtsbetrekkingen en kunnen 

zich bijvoorbeeld vertalen in de bepalingen van een verdrag. 

 

§ 4. Rechtsmacht van een staat 

 

§ 4.1. Rechtsmacht 

De soevereiniteit van een staat behoort tot de grondbeginselen van het 

internationaal recht en komt tot uitdrukking in het begrip rechtsmacht.415 Dit 

laatste begrip is een verzamelterm die, zoals hiervoor is gemeld, in algemene zin 

verwijst naar de wetgevende, handhavende (of uitvoerende) en rechtsprekende 

macht van een staat.416 Een staat heeft volledige rechtsmacht binnen het eigen 

territoir,417 voor zover het internationaal recht geen beperkingen oplegt. 

                                                           
412 PHA 4 april 1928, The island of Palmas case (or Miangas), United States v. The Netherlands, 
Award of the tribunal <www.pca-cpa.org>, p. 8. 

413 Individual opinion van Judge Anzilotti in: PHIJ 5 september 1931, Customs régime between 
Germany and Austria (Protocol of March 19th, 1931), Advisory Opinion, Series A/B, No. 41, p. 57. 

414 Dit is ook een van de beginselen waarop de VN is gebaseerd: “De Organisatie is gegrond op het 
beginsel van soevereine gelijkheid van al haar leden” (art. 2, eerste lid, Handvest van de VN) 

415 Vgl. Mann 1964, p. 30: “Jurisdiction is an aspect of sovereignty, it is coextensive with and, indeed, incidental 
to, but also limited by, the State’s sovereignty.”. 

416 Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States, p. 230 e.v.  
417 Zie voor de ontwikkelingen van de ideeën hierover: Mann 1964, p. 26 e.v. 



  
 

 107  

Daarbuiten kan een staat gebruik maken van zijn wetgevende bevoegdheid, als op 

basis van erkende rechtsmachtbeginselen, die in de volgende paragrafen aan de 

orde komen, een voldoende sterk verband bestaat met het feit.418 Een staat kan 

een andere staat, zijn gelijke, in principe niet aan zijn rechtsprekende en 

handhavende rechtsmacht onderwerpen (‘par in parem non habet iudicium’).419 

De extraterritoriale uitoefening van deze vormen van rechtsmacht is daarom 

afhankelijk van de instemming van de betrokken staat of een expliciete 

internationaalrechtelijke grondslag.420  

 

Bij rechtsmacht kan verder onderscheid worden gemaakt tussen het civiel- en 

strafrecht. De extraterritoriale uitoefening van civielrechtelijke rechtsmacht is 

mogelijk ten aanzien van zowel personen als staten. Naar internationaal recht kan 

een staat niet strafrechtelijk aansprakelijk zijn, zodat de extraterritoriale 

uitoefening van strafrechtelijke rechtsmacht alleen mogelijk is over personen en 

niet over vreemde staten.421  

 

§ 4.2. Rechtsmachtbeginselen 

Een onbegrensde uitoefening van de eigen rechtsmacht brengt een staat in 

conflict met de soevereine rechten van andere staten.422 De extraterritoriale 

toepassing van nationale wetgeving moet daarom een grondslag hebben in één 

van de rechtsmachtbeginselen. Deze beginselen worden vooral in relatie met het 

strafrecht beschreven en sluiten aan bij territoir, nationaliteit, bescherming van de 

belangen van een staat en universaliteit.423 Deze beginselen drukken de band van 

een staat met een feit uit.424 

                                                           
418 Het idee dat rechtsmacht kan worden uitgeoefend voor zover geen internationaalrechtelijke 
regel bestaat die dit verbiedt, zoals in de Lotus-zaak nog werd aangenomen, wordt niet meer 
algemeen geaccepteerd; bijvoorbeeld Mann 1964, p. 35 en Fox 2004, p. 46. Tegenwoordig 
preveleert de restrictievere benadering waarin het staten in het algemeen niet is toegestaan hun 
rechtsmacht uit te breiden, tenzij het internationaal recht recht dit onder specifieke 
omstandigheden toelaat; Liivoja 2011, p. 55 e.v. 

419 Kokott 2007, p. 6, par. 35. Ook aangeduid als ‘par in parem non habet iurisdictionem’ zie: 
Voskuil 1981, p. 46. 

420 Mann 1964, p. 129-131 en 138 over handhavende rechtsmacht; Brownlie 2010, p. 309; Oxman 
2007, par. 4. Vgl. art. 539a, derde lid, Wetboek van strafvordering waarin is opgenomen dat buiten 
het rechtsgebied van een rechtbank bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden alleen kunnen 
worden uitgeoefend, voor zover het volkenrecht of het interregionale recht dit toestaat. 

421 UN Doc A/CN.4/601 (2008), ILC preliminary report on immunity of State officials from 
foreign criminal jurisdiction, 29 mei 2008, par. 53. 

422 Mann 1964, p. 30. Vgl. EHRM 12 december 2001, Bankovic and others v. Belgium and 16 others 
(ontvankelijkheidsbeslissing), Application no. 52207/99, par. 59: “While international law does not 
exclude a State’s exercise of jurisdiction extra-territorially, the suggested bases of such jurisdiction (including 
nationality, flag, diplomatic and consular relations, effect, protection, passive personality and universality) are, as 
a general rule, defined and limited by the sovereign territorial rights of the other relevant States”. 

423 Deze beginselen vormden onder meer de grondslag voor de Harvard Draft Convention on 
Jurisdiction with Respect to Crime, General Comment, AJIL, Supplement: Research in International 
Law 1935, p. 445. Deze beginselen zijn gedeeltelijk afgeleid van de feitelijke criteria die zijn 
genoemd in art. 1 Conventie van Montevideo, Oxman 2007, par. 11; zie ook Mann 1964, p. 82-94. 

424 Mann 1964, p. 44-49. 
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§ 4.2.1. Territorialiteitsbeginsel  
In principe is wetgevende rechtsmacht territoriaal:425 iedere staat kan bepalen 

welke gedragingen binnen zijn territoir strafbaar zijn. In Nederland is dit 

territorialiteitsbeginsel verwoord in artikel 8 Wet algemene bepalingen426 en artikel 2 

van het Wetboek van Strafrecht (Sr).427 Het territoir van een staat omvat zijn 

landgebied, de binnenwateren en de territoriale zee en de luchtkolom 

daarboven.428 Nederland heeft zijn landsgrenzen in verdragen met de buurstaten 

vastgelegd.429 De breedte van de territoriale zee is vastgesteld op twaalf zeemijl in 

overeenstemming met artikel 3 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het 

recht van de zee (hierna: het Zeerechtverdrag).430 Het Nederlandse luchtruim hoefde 

niet apart te worden vastgesteld, aangezien artikel 1 jo 2 van het Verdrag van 

Chicago431 bepaalt dat iedere staat soevereiniteit bezit over de luchtkolom boven 

zijn territoir. Verder kan een staat binnen bepaalde maritieme zones beperkte 

rechtsmacht uitoefenen op grond van het Zeerechtverdrag.432 

 

§ 4.2.2. Nationaliteitsbeginsel  
Het opstellen van wetgeving veronderstelt territoriale toepassing van deze wetten, 

tenzij het specifiek voor extraterritoriale werking is bedoeld. Uit de praktijk van 

staten zijn andere beginselen, zoals het nationaliteitsbeginsel, ontstaan die het 

opstellen van extraterritoriale wetgeving mogelijk maken. Het 

nationaliteitsbeginsel vindt zijn uitwerking in de eerste plaats in het actieve 

nationaliteits- of personaliteitsbeginsel. Op basis hiervan kunnen staten hun 

wetgevende rechtsmacht uitoefenen over hun staatsburgers,433 ook als zij zich in 

het buitenland bevinden.  

 

Zo heeft Nederland in artikel 5 Sr vastgelegd dat Nederlanders buiten Nederland 

naar het Nederlandse recht strafbaar zijn voor de in het buitenland gepleegde 

misdrijven waarnaar deze bepaling verwijst. In twee bijzondere wetten heeft 

Nederland de rechtsmacht op basis van het actief nationaliteitsbeginsel verder 

                                                           
425 EHRM 12 december 2001, Bankovic and others v. Belgium and 16 others 
(ontvankelijkheidsbeslissing), Application no. 52207/99, par. 59. Vgl. verder: Fox 2008, p. 73. 

426 “De strafwetten en verordeningen van policie, zijn verbindend voor allen die zich op het grondgebied van het 
Koninkrijk bevinden”. 

427 “De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig 
maakt”. 

428 Vgl. art. 1 en 2 Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Chicago, 7 december 1944 (S. 
1947, H 165) en art. 2, tweede en derde lid, Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee; Montego-Bay, 10 december 1982 (Trb. 1983, 83; Nederlandse vertaling Trb. 1984, 55). 

429 Van Elst & Orie 2008, p. 46.  
430 Art. 1 Wet grenzen Nederlandse territoriale zee, Stb. 1985, 129. 
431 Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Chicago, 7 december 1944 (S. 1947, H 165). 
432 Tot deze zones behoren onder meer de territoriale wateren, de aansluitende zone, de 
exclusieve economische zone en het continentaal plat. 

433 In sommige gevallen geldt de extraterritoriale rechtsmacht ook voor ingezetenen van een staat; 
vgl. International Bar Association 2009, p. 145.  
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uitgebreid. Artikel 3, aanhef en onder 3 van de Wet Oorlogsstrafrecht (WOS) bepaalt 

dat de Nederlandse strafwet van toepassing is op Nederlanders die in oorlogstijd 

bepaalde misdrijven hebben gepleegd. Eveneens is de Nederlandse strafwet op 

grond van artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet internationale misdrijven (WIM) 

van toepassing op Nederlanders die in het buitenland een van de in deze wet 

omschreven misdrijven hebben begaan. 

 

Nationaliteit speelt verder een rol ten aanzien van schepen en luchtvaartuigen. 

Deze transportmiddelen moeten zijn geregistreerd in een staat. Deze 

vlaggenstaten kunnen rechtsmacht vestigen over de personen aan boord van 

onder hun vlag opererende schepen en luchtvaartuigen (zie artikel 3 Sr).434 

Schepen en luchtvaartuigen maken overigens geen deel uit van het territoir van 

een staat. Een schip dat zich in buitenlandse territoriale wateren bevindt, valt 

daarom onder de territoriale rechtsmacht van de betreffende staat.435 

 

Nationaliteit speelt ook een rol in het passief personaliteitsbeginsel. Dit beginsel 

sluit aan bij de nationaliteit van het slachtoffer. Een staat kan zo de aantasting van 

belangen van zijn staatsburgers in het buitenland strafbaar stellen. Toen in maart 

2005 een Amerikaanse militair bij een Amerikaans checkpoint in Irak een 

Italiaanse functionaris doodde die de net de door Irakese opstandelingen 

vrijgelaten Italiaanse journaliste Giuliana Sgrena naar het vliegveld in Bagdad 

begeleidde,436 stelde Italië op basis van dit beginsel de vervolging in tegen de 

betrokken militair.437 

 

Hoewel het passief personaliteitsbeginsel tegenwoordig minder controversieel 

lijkt,438 vindt het vooral toepassing voor zover een verdragsrechtelijke basis 

bestaat.439 Voorbeelden zijn te vinden in artikel 4, aanhef en onder 9 en 12, Sr. 

Deze bepalingen maken het Nederlandse strafrecht van toepassing in geval van 

misdrijven gepleegd tegen Nederlandse, internationaal beschermde personen en 

hun goederen.440 De Nederlandse strafwet is verder van toepassing op degenen die 

                                                           
434 Op grond van art. 92, eerste lid, Zeerechtverdrag heeft de staat onder wiens vlag een schip vaart 
op volle zee de uitsluitende rechtsmacht over een schip. 

435 In 1947 besliste de Hoge Raad dat strafbare feiten die zijn begaan op een buitenlands schip dat 
zich in een Nederlandse haven ophoudt of zich in Nederlandse territoriale wateren bevindt, op 
basis van art. 2 Sr onder de Nederlandse rechtsmacht vallen; HR 20 april 1948, NJ 1948, 344. 
Dit geldt overigens niet voor oorlogsschepen. 

436 Cassese 2008, p. 1078. 
437 Court of Cassation 24 juli 2008, Lozano v Italy, Case No 31171/2008, ILDC 1085 (IT 2008). 
438 IGH 14 februari 2002, Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 
Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, separate opinion of Judges Higgins, Kooijmans 
and Buergenthal, par. 47. Met name door terroristische aanvallen op personen gebaseerd op 
hun nationaliteit is toepassing van het passief nationaliteitsbeginsel (op basis van expliciete 
verdragsbepalingen) breder geaccepteerd geraakt; Engdahl 2007, p. 33-34. 

439 De Hoogh & Molier 2007, p. 215. 
440 Zie art. 87b, eerste lid, Sr: personen die vallen onder het Verdrag inzake de voorkoming en 

bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten; New York, 
14 december 1973 (Trb. 1981, 69) en art. 87b, tweede lid: personen die vallen onder het Verdrag 
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een in de WOS genoemd misdrijf plegen tegen een Nederlander of een 

Nederlandse rechtspersoon (artikel 3, aanhef en onder 1, WOS) en op degenen 

die een in de WIM omschreven misdrijf plegen tegen een Nederlander (artikel 2, 

eerste lid, onder b, WIM).  

 

§ 4.2.3. Beschermingsbeginsel  
De belangen van de staat bieden een andere grondslag voor het vestigen van 

rechtsmacht. Een staat moet zich kunnen beschermen tegen handelingen die in 

het buitenland plaatsvinden en waarbij zijn vitale belangen in het geding zijn. 

Gezien de inbreuk die de toepassing van dit beschermingsbeginsel kan maken op 

de belangen van andere staten, is ook hier terughoudendheid gepast. Alleen de 

bescherming van specifieke, vitale belangen, zoals de nationale veiligheid en de 

financiële en monetaire stabiliteit, biedt ruimte tot het vestigen van rechtsmacht.441 

 

Nederland heeft op basis van het beschermingsbeginsel een aantal categorieën 

misdrijven strafbaar gesteld. Het betreft in de eerste plaats misdrijven die zijn 

gepleegd tegen de veiligheid van de Nederlandse staat, bijvoorbeeld 

geweldgebruik tegen (organen van) de staat en het schenden van staatsgeheimen, 

en misdrijven tegen de koninklijke waardigheid (artikel 4, aanhef en onder 1, Sr). 

Verder noemt de wet valsmunterij en valsheid in zegels en merken en 

vergelijkbare documenten (artikel 4, aanhef en onder 3 en 4 Sr). Elementen van 

het beschermingsbeginsel zijn ook nog in andere bepalingen van het Wetboek van 

strafrecht terug te vinden, bijvoorbeeld artikel 4, aanhef en onder 13 en 14 voor wat 

betreft terroristische misdrijven. De Nederlandse strafwet is verder van toepassing 

op degenen die een in de WOS genoemd misdrijf plegen tegen een Nederlands 

belang (artikel 3, aanhef en onder 1 WOS). 

 

§ 4.2.4. Universaliteitsbeginsel  
Bij de voorgaande beginselen bestaat direct of indirect een band tussen het feit en 

de staat die de rechtsmacht vestigt. Bij het universaliteitsbeginsel is dit niet per 

definitie het geval. Hier wordt aansluiting gezocht bij de internationale rechtsorde. 

De gedachte is dat de aard van de misdrijven of de omstandigheden waaronder zij 

plaatsvinden de gehele internationale rechtsorde raken. Het klassieke voorbeeld 

vormt het optreden van piraten op de volle zee. Gezien de bedreiging die het 

vormde voor alle zeevarende naties en de internationale handel, ontstond al vroeg 

de praktijk dat alle staten tegen piraterij konden optreden.  

 

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn diverse verdragen tot stand gekomen die 

partijen verplichten in hun wetgeving rechtsmacht te vestigen ten aanzien van de 

in de verdragen genoemde misdrijven. Gelijk na de oorlog lag de nadruk vooral 

                                                                                                                                                         

inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel; New York, 9 december 1994 (Trb. 
1996, 62) en art. 87b, derde lid Sr: goederen genoemd in beide verdragen. 

441 De Hoogh & Molier 2007, p. 218 en 219. 
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op ernstige schendingen van het oorlogsrecht;442 later volgden onder meer 

genocide en marteling.443 Rechtsmacht inzake deze misdrijven heeft een 

gewoonterechtelijke grondslag, zodat wel wordt gesproken over zuivere universele 

rechtsmacht.444 Verder kunnen staten universele rechtsmacht vestigen ten aanzien 

van specifieke, in verdragen benoemde internationale misdrijven,445 waarbij voor 

de uitoefening van die rechtsmacht in de regel is vereist dat de verdachte zich 

ophoudt op het grondgebied van de forumstaat.446 Gezien de verdragsrechtelijke 

grondslag, die alleen partijen bindt, is hier geen sprake is van daadwerkelijke 

universele rechtsmacht, zodat wel wordt gesproken over beperkte universele 

rechtsmacht,447 of ‘quasi-universal jurisdiction’.448  

 

Bij al deze misdrijven speelt een rol dat de staat waar het misdrijf heeft 

plaatsgevonden en die dus als eerste in aanmerking komt om de misdrijven te 

vervolgen, hier niet altijd toe zal overgaan, bijvoorbeeld als hij zelf bij de 

misdrijven was betrokken. Om te voorkomen dat het misdrijf ongestraft blijft, 

moeten andere staten eveneens rechtsmacht kunnen vestigen. 

 

In het algemeen zal bij de daadwerkelijke uitoefening van universele rechtsmacht 

een verband bestaan tussen de staat die zijn rechtsmacht uitoefent en het misdrijf, 

bijvoorbeeld als het slachtoffer of dader onderdaan zijn van de staat die de 

rechtsmacht uitoefent of als de dader zich ophoudt op het territoir van die staat. 

In bijzondere gevallen kan een onbeperkte universele rechtsmacht zijn 

gevestigd.449 

                                                           
442 Zie bijvoorbeeld art. 49 en 50 Verdrag (I) voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich 

bevindende bij de strijdkrachten te velde; Genève, 12 augustus 1949 (S. 1954, 246; Nederlandse 
vertaling Trb. 1951, 72). Vergelijkbare bepalingen zijn te vinden in de andere drie verdragen 
van Genève en het Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende 
de bescherming van slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I); Bern, 12 december 
1977 (Trb. 1978, 41; Nederlandse vertaling Trb. 1980, 87). 

443 Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van Genocide; 9 december 1948 (Nederlandse vertaling 
Trb. 1960, 32; gewijzigd Trb. 1966, 179) en Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en 
onterende behandeling of bestraffing; New York, 10 december 1984 (Trb. 1985, 69). 

444 Nollkaemper 2011, p. 117.  
445 Voor een overzicht van verdragen zie EU Doc 8672/09 van 16 april 2009, The AU-EU Expert 
Report on the Principle of Universal Jurisdiction, par. 9, vn. 5. 

446 Partijen kunnen rechtsmacht vestigen op grond van in het verdrag genoemde criteria die 
aansluiten bij territoir of nationaliteit en zijn gehouden verdachten over te dragen aan een 
andere verdragpartij als zij zelf niet overgaan tot vervolging (‘aut dedere, aut iudicare’). 

447 Nollkaemper 2011, p. 116; bijvoorbeeld op grond van art. 5 Verdrag tot bestrijding van 
wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart; Montreal, 23 september 
1971 (Trb. 1971, 218) of art. 4 Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van 
luchtvaartuigen; Den Haag, 16 december 1970 (Trb. 1971, 50). 

448 Shaw 2003, p. 597 e.v. In IGH 14 februari 2002, Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic 
Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, separate opinion of 
President Guillaume, par. 4 wordt de term ‘subsidiary, universal jurisdiction’ gebruikt. 

449 Een voorbeeld is de voormalige Belgische Genocidewet van 16 juni 1993, gewijzigd op 10 
februari 1999, op grond waarvan Belgische gerechten verdachten van genocide, 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid konden vervolgen, zonder dat enige band 
bestond met België en zonder dat de plaats van het misdrijf, de nationaliteit van de dader of 
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In Nederland is het universaliteitsbeginsel uitgewerkt in verschillende onderdelen 

van artikel 4 Sr. Onder 5 is bijvoorbeeld rechtsmacht gevestigd ten aanzien van 

piraterij en onder 13 en 14 ten aanzien van terroristische activiteiten. Verder 

bepaalt artikel 2, eerste lid onder a, WIM dat de Nederlandse strafwet van 

toepassing is op iedereen die in het buitenland bepaalde in de wet omschreven 

misdrijven heeft begaan, wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt.450 

 

§ 5. Conclusie 

In dit hoofdstuk is de rechtsmacht van een staat onderzocht en de beginselen 

waarop deze rechtsmacht is gebaseerd. Hierbij moet de vraag worden 

beantwoord: wat houdt de rechtsmacht van een staat in en kan de staat deze 

extraterritoriaal uitoefenen? 

 

In de internationale verhoudingen en in het internationaal recht spelen staten een 

centrale rol. Zij hebben zich de afgelopen eeuwen ontwikkeld tot soevereine 

entiteiten die als juridisch gelijken hun staatsgezag uitoefenen. De soevereiniteit 

van staten komt tot uitdrukking in de wetgevende, rechtsprekende en 

handhavende rechtsmacht van de staat. Hoewel deze rechtsmacht in principe 

territoriaal is bepaald, kan een staat zijn wetgevende rechtsmacht extraterritoriaal 

uitoefenen op basis van rechtsmachtbeginselen die aansluiten bij nationaliteit, 

bescherming van staatsbelangen en universele belangen. De mogelijkheden voor 

extraterritoriale uitoefening van de rechtsprekende en handhavende rechtsmacht 

zijn internationaalrechtelijk strikter begrensd en afhankelijk van een expliciete 

internationaalrechtelijke bevoegdheid of de instemming van de andere staat. 

 

Zoals in de inleiding is aangegeven, zal Hoofdstuk 8 de relevante delen van het 

internationaal recht voor militairen bij elkaar brengen. Op basis van het 

voorliggende hoofdstuk kan worden vastgesteld dat in de eerste plaats de positie 

van de krijgsmacht zal moeten worden belicht. Vervolgens is beantwoording van 

de vraag relevant in hoeverre de wetgevende rechtsmacht van een staat zich 

uitstrekt over militairen die in het buitenland verblijven. Tot slot moet worden 

bepaald of en in hoeverre het internationaal recht de extraterritoriale uitoefening 

van met name de rechtsprekende rechtsmacht van een staat ondersteunt. 

                                                                                                                                                         

het slachtoffer er toe deed; Wouters & Panken 2002, p. 4. Met de Wet betreffende ernstige 
schendingen van het internationaal humanitair recht van 5 augustus 2003 kwam aan deze regeling een 
einde. 

450 Het uitgangspunt van de wetgever was dat de verdachte zich bij aanhouding in Nederland 
dient te bevinden, Van Elst & Orie 2008, p. 74. 
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Hoofdstuk 7     Immuniteit 

 

§ 1. Inleiding 

In de feodale tijd heerste een vorst over zijn grondgebied en onderdanen, alsof zij 

zijn persoonlijk bezit waren. In die zin personifieerde hij het rijk waarover hij zijn 

gezag uitoefende. De onschendbaarheid van zijn persoon in de verhoudingen met 

bevriende entiteiten vormde bij de ontwikkeling van soevereine staten mede de 

basis voor de leer van de immuniteit van staten.451 The Exchange v. McFaddon-zaak 

(zie Hoofdstuk 2) was een van de eerste rechtszaken, waarin deze leer tot 

uitdrukking kwam.452 In deze zaak leunden de rechterlijke overwegingen zwaar op 

de soevereine positie van staten en beïnvloedden zij lang de rechtspraak in de VS 

en het VK.453  

 

De immuniteit van een staat die voortbouwde op de al lang bestaande en 

geaccepteerde immuniteiten van ambassadeurs,454 had aanvankelijk een absoluut 

karakter, waarop geen uitzonderingen bestaanbaar leken. Op civielrechtelijk 

gebied veranderde die situatie in de loop van de 20ste eeuw, toen staten zich steeds 

actiever opstelden op commercieel gebied. Functionarissen van een staat, zoals 

staatshoofden en diplomaten, vertegenwoordigden hun staat in het buitenland en 

deelden daarom in de immuniteit van de staat. In de loop van de tijd 

ontwikkelden de immuniteiten van deze groepen functionarissen zich als eigen 

rechtsregimes, naast die van de rechtspersoon de staat.455 Immuniteit is niet voor 

al deze functionarissen onder alle omstandigheden vanzelfsprekend en kent 

beperkingen. Ontwikkelingen op dit gebied zijn nog gaande en kunnen in de 

toekomst de immuniteit van staten en staatsorganen verder definiëren. 

 

Dit hoofdstuk onderzoekt de immuniteiten van de staat en zijn functionarissen. 

Centraal staat de vraag in hoeverre de staat en overheidsfunctionarissen 

immuniteit genieten onder het internationaal recht. Eerst worden de 

ontwikkelingen beschreven richting de leer van de relatieve staatsimmuniteit, 

waarna stil zal worden gestaan bij de codificatie van deze laatste in verdragen (par. 

2). Vervolgens worden de immuniteiten van staatshoofden, regeringsleiders, 

ministers en diplomaten geanalyseerd (par. 3). Op basis van deze paragrafen zal in 

het volgende hoofdstuk de relatie worden gelegd tussen de immuniteit van de 

staat en de krijgsmacht. De status van militairen zal vervolgens mede worden 

onderzocht in het licht van de bevindingen van deze paragrafen over de status van 

andere staatsfunctionarissen. 

 

                                                           
451 Caplan 2003, p. 745. Immuniteiten van het staatshoofd, oorlogsschepen en diplomaten 
vormden samen de grondslag voor de staatsimmuniteit, Fox 2008, p. 201 en 223. 

452 Caplan 2003, p. 745. In dezelfde zin: Van Alebeek 2008, p. 12. 
453 Bankas 2005, p. 23. 
454 Brownlie 2008, p. 326.  
455 Fox 2008, p. 665. 
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§ 2. Staatsimmuniteit 

Staatsimmuniteit is een beginsel dat zijn oorsprong heeft in de onafhankelijkheid, 

soevereine gelijkheid en waardigheid van staten456 en maakt het een staat mogelijk 

zijn functies naar behoren te kunnen blijven uitvoeren.457 De regels op dit gebied 

zijn vooral gewoonterechtelijk van aard en mede onder invloed van de 

toenemende aandacht voor de rechten van individuen in het internationaal recht 

verder ontwikkeld in de rechtspraak. Deels zijn deze regels de afgelopen decennia 

gecodificeerd in verdragen en nationale regelingen. In de volgende paragrafen 

komt de leer van de absolute staatsimmuniteit aan de orde gevolgd door de leer 

van de relatieve staatsimmuniteit. Vervolgens wordt de codificatie van deze laatste 

leer besproken. 

 

§ 2.1. Algemeen  

Immuniteit is in algemene zin in wezen een beperking op de uitoefening van de 

handhavende en rechtsprekende rechtsmacht binnen het territoir van de staat en 

vormt een uitzondering op het uitgangspunt dat een staat volledige rechtsmacht 

heeft binnen zijn territoir. Immuniteit in het internationaal recht biedt zo 

bescherming voor staten, natuurlijke of rechtspersonen of zaken tegen de 

uitoefening van soevereine rechten van een staat. Die staat doet echter geen 

afstand van zijn volledige rechtsmacht, maar beperkt zich tot delen van zijn 

rechtsprekende en handhavende rechtsmacht.458 De wetgevende bevoegdheid van 

de staat blijft ongemoeid, zodat de nationale wetgeving op bijvoorbeeld een 

immuniteit genietende persoon van toepassing blijft.459 Degene die immuniteit 

geniet, is daarom niet ontslagen van de verplichtingen die het lokale recht hem 

oplegt.460 De staat ziet ‘alleen’ af van de handhaving van de regels en van 

berechting van degene die immuniteit geniet.  

 

§ 2.2. Leer van de absolute staatsimmuniteit 

Aan het begin van de 19de eeuw kreeg, mede onder invloed van het nationalisme, 

de gelijkheid van soevereine staten vorm in de leer van de absolute immuniteit van 

een staat. Deze leer houdt in dat een staat en zijn organen volledig zijn 

gevrijwaard van de uitoefening van de rechtsprekende en handhavende 

rechtsmacht van een andere staat. De aard of het doel van de handelingen speelt 

hierbij geen enkele rol. In deze leer staat het adagium ‘par in parem non habet 

imperium’ in de meest zuivere vorm centraal. Alleen vrijwillig kan een staat 

zichzelf aan de rechtsmacht van een andere staat onderwerpen.  

 

                                                           
456 Sinclair 1980, p. 121.  
457 Fox 2008, p. 1.  
458 Zieck 2007, p. 283. 
459 UN Doc A/CN.4/601 (2008), ILC preliminary report on immunity of State officials from 
foreign criminal jurisdiction, 29 mei 2008, par. 64.  

460 Schermers & Blokker 2003, p. 1025, par. 1612. 
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In 1880 deed de Britse rechter in de zaak The Parlement Belge een gezaghebbende 

uitspraak over absolute immuniteit.461 In deze zaak over een Belgisch schip, 

eigendom van de Belgische koning en bemand met Belgisch marinepersoneel 

overwoog de rechter: 

 
…as a consequence of the absolute independence of every sovereign authority, and 
of the international comity which induces every sovereign State to respect the 
independence and dignity of every other State, each and every one declines to 
exercise by means of its courts any of its territorial jurisdiction over the person of 
any sovereign or ambassador of any other State, or over the public property of any 
State which is destined to public use, or over the property of any ambassador, 
though such sovereign, ambassador or property be within its territory and 
therefore, but for the common agreement, subject to its jurisdiction. 
 

De leer van de absolute staatsimmuniteit heeft lang stand gehouden in het 

internationaal recht. Een staat verricht echter ook activiteiten op het financiële en 

economische vlak die tot het privaatrechtelijke rechtsgebied behoren en waar 

voornamelijk civiele partijen actief zijn. Binnen de privaatrechtelijke verhoudingen 

leidde de ongelijkheid tussen partijen tot een bevoorrechte positie van de staat, 

doordat bij geschillen de benadeelde, civiele partij geen mogelijkheden had om de 

statelijke wederpartij tegen zijn wil in rechte te betrekken.462 In de 20ste eeuw 

maakten die privaatrechtelijke activiteiten een sterke groei door en werd in 

toenemende mate de leer van de absolute staatsimmuniteit als een beperking 

gezien op de bescherming van personen die met een staat een rechtsbetrekking 

waren aangegaan.463  

 

§ 2.3. Leer van de relatieve staatsimmuniteit 

Deze situatie was weinig bevredigend en al in de 19de eeuw legden rechtbanken in 

België en Italië en de ‘Mixed Courts of Egypt’ de immuniteit van staten minder 

strikt uit, al snel gevolgd door andere staten.464 In deze relatieve immuniteitsleer 

bleven handelingen van de staat en zijn organen die als typische 

overheidshandelingen waren aan te merken (‘acta iure imperii’), immuun voor de 

rechtsprekende rechtsmacht van een andere staat. Wanneer echter een staat op 

dezelfde wijze als een natuurlijke persoon deelnam aan het maatschappelijk 

verkeer, genoot hij voor die handelingen (‘acta iure gestionis’) geen immuniteit 

meer in de staat waar de rechtsprekende rechtsmacht werd ingeroepen (de 

forumstaat). 

 

                                                           
461 Vermeld in: Sinclair 1973, p. 256. 
462 In principe bleef alleen de mogelijkheid open om een claim via diplomatieke kanalen af te 
handelen; Fox 2008, p. 26. 

463 Kokott 2007, p. 6, par. 35. 
464 Genoemd worden onder meer Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Roemenië en Zwitserland; 
Van Alebeek 2008, p. 14. 
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Na de Tweede Wereldoorlog vond de relatieve leer van staatsimmuniteit brede 

ingang en pasten rechtbanken van een groeiend aantal staten de leer toe.465 In 

1952 kondigde de Amerikaanse regering in de ‘Tate letter’ aan de theorie van 

relatieve immuniteit te zullen volgen.466 In 1976 kreeg de leer in de VS een 

wettelijke basis in de Foreign Sovereign Immunities Act, waarna staten, zoals het VK, 

Canada en Australië, volgden.467 Een eerste verdrag met dezelfde strekking werd 

in 1972 opgesteld (zie volgende paragraaf).468 In Nederland aanvaardde de Hoge 

Raad in 1973 de leer van de relatieve immuniteit.469 Uitgangspunt voor de Raad 

vormde de immuniteit van de vreemde staat, tenzij een handeling kon worden 

aangemerkt als ‘actum iure gestionis’. Tegenwoordig onderschrijft een overgrote 

meerderheid van staten de leer van de relatieve staatsimmuniteit.470 

 

‘Acta iure gestionis’ zijn niet altijd even eenvoudig te onderscheiden van ‘acta iure 

imperii’. Als criteria kunnen de aard en het doel van de handeling dienen. Een 

veelgebruikt voorbeeld om dit te verduidelijken is de aanschaf door een staat van 

bijvoorbeeld schoenen of sigaretten voor de krijgsmacht.471 Het verwerven van 

zaken voor gebruik in de krijgsmacht is naar het doel van de handeling, de 

instandhouding van het staatsorgaan de krijgsmacht, een typische overheidstaak. 

Naar zijn aard is die handeling echter een zuiver privaatrechtelijke handeling die 

ook door een particulier kan worden uitgevoerd. De meeste staten kennen een 

overwegend belang toe aan de aard van de handeling. Voor deze lijn koos ook de 

Hoge Raad, zoals blijkt uit het arrest uit 1993: “Beslissend is de aard, niet het motief van 

de handeling”.472 

 

Een staat kan ten aanzien van een aantal handelingen in de regel geen beroep 

doen op immuniteit van de rechtsprekende rechtsmacht van de forumstaat. Het 

betreffen in grote lijnen: geschillen over bepaalde arbeidsovereenkomsten; 

deelnemingen in rechtspersonen; commerciële transacties; intellectuele en 

industriële eigendomsrechten; eigendom, bezit en gebruik van onroerende zaken 

in de forumstaat en vorderingen voor schade bij onrechtmatige daad.473  

 

Een staat geniet niet alleen immuniteit van rechtsprekende rechtsmacht in een 

andere staat, maar ook immuniteit van de handhavende rechtsmacht. 

Staatseigendom dat naar zijn aard wordt gebruikt voor de soevereine of publieke 

doeleinden van de staat, bijvoorbeeld militair materieel, zoals oorlogsschepen en 

                                                           
465 Sinclair 1973, p. 263-265; Fox 2008, p. 224 e.v. 
466 Brief van de Acting Legal Advisor van het Department of State, Jack Tate van 19 mei 1952.  
467 Van Alebeek 2008, p. 17-18. 
468 Europese overeenkomst inzake de immuniteit van staten; Bazel, 16 mei 1972 (Trb. 1973, 43).  
469 HR 26 oktober 1973, Tenuitvoerlegging van arbitrage, NJ 1974, 361. 
470 Fox 2008, p. 235-236. Ten aanzien van strafrechtelijke procedures geldt in het algemeen nog de 
leer van de absolute immuniteit; Fox 2008, p. 33 en 85. 

471 HR 26 oktober 1973, Tenuitvoerlegging van arbitrage, NJ 1974, 361, noot 2 van H.F. van Panhuys. 
472 HR 28 mei 1993, Beslag op Russisch staatsschip, NJ 1994, 329, r.o. 3.2. 
473 Fox 2004, p. 257-260. 
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militaire luchtvaartuigen, is gevrijwaard van executiemaatregelen.474 Deze vorm 

van immuniteit houdt in absolute vorm langer stand dan de immuniteit van 

rechtsprekende rechtsmacht en de internationaalrechtelijke uitzonderingen op 

deze vorm van immuniteit zijn beperkt.475 Dit kan de uitoefening van de 

rechtsprekende rechtsmacht onder de leer van relatieve staatsimmuniteit 

uiteindelijk minder effectief maken. Als een staat geen gehoor zou geven aan een 

rechterlijk vonnis, is dat vonnis slechts in een beperkt aantal gevallen uitvoerbaar 

tegen staatseigendommen.476  

 

Immuniteit van staten wordt vooral beschreven in privaatrechtelijk verband, maar 

geldt ook op strafrechtelijk gebied. Op dit vlak geniet een staat absolute 

immuniteit van de rechtsprekende en handhavende rechtsmacht van de 

buitenlandse staat.477 Deze absolute werking geldt niet ten volle met betrekking tot 

staatsfunctionarissen, zoals hierna in paragraaf 3 aan de orde komt. 

 

§ 2.4. Codificatie 

De ontwikkeling van leer van de beperkte staatsimmuniteit trok een wissel op de 

internationale verhoudingen.478 Staten die de absolute leer aanhingen en op grond 

hiervan aan andere staten immuniteit verleenden, genoten voor de gerechten van 

staten die relatieve leer voorstonden geen overeenkomstige immuniteit. Daarom 

werd al vroeg gezocht naar oplossingen voor dit probleem.479 Hoewel de kern van 

staatsimmuniteiten nog steeds gewoonterechtelijk van aard is, zijn op dit gebied 

inmiddels enkele verdragen opgesteld. 

 

De eerste concrete verdragsrechtelijke resultaten waren te vinden op het gebied 

van het internationale zeetransport. Het Verdrag tot het vaststellen van eenige eenvormige 

regelen betreffende de immuniteit van staatsschepen met bijbehorend protocol480 uit 1926 

onderwerpt, kort gezegd, staatsvaartuigen, hun lading en passagiers aan dezelfde 

regels op het punt van aansprakelijkheid en rechtsmacht van nationale gerechten, 

als schepen in particulier eigendom (artikel 1). De belangrijkste uitzondering op 

                                                           
474 Sinclair 1980, p. 242. Vgl. art. 19, onder c, VN-staatsimmuniteitenverdrag en art. 26 Europees-

staatsimmuniteitenverdrag (beide verdragen komen hierna in paragraaf 2.4. aan de orde).  
475 Fox 2008, p. 35 en 56.  
476 Sinclair 1973, p. 255. Uitzonderingen op de handhavende rechtsmacht kunnen bestaan in het 
geval van de instemming van de betreffende staat en ten aanzien van aangewezen goederen en 
goederen die niet-commerciële doelen van de overheid dienen (“other than government non-
commercial purposes”; Sun 2011, p. 701; zie bijvoorbeeld art. 23 Europees-staatsimmuniteitenverdrag.  

477 Fox 2008, p. 33 en 84. 
478 Explanatory Report 1972, par. 2. 
479 In 1891 deed het ‘Institute for International Law’ een poging hiertoe: International regulations on 

the jurisdiction of courts in proceedings against sovereign states or heads of foreign states, vermeld in het 
Explanatory Report 1972, par. 3. 

480 Verdrag tot het vaststellen van eenige eenvormige regelen betreffende de immuniteit van staatsschepen; Brussel, 
10 april 1926 en Aanvullend Protocol; Brussel, 24 mei 1934 (S. 1936, 98). Nederland heeft zowel 
het Verdrag als het Aanvullend protocol geratificeerd op 8 juli 1936. Beide verdragen zijn voor 
het Koninkrijk inwerking getreden op 8 januari 1937 en zijn nog steeds van kracht. 
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deze regel betreffen oorlogsschepen en andere vaartuigen die in het bezit en 

gebruik zijn van een staat en niet voor handelsdoeleinden worden ingezet. Zulke 

schepen: 

 
…kunnen niet in beslag, aangehouden of vastgehouden worden tengevolge van 
eenigerlei gerechtelijke maatregel, noch onderworpen worden aan eene 
rechtsvordering ‘in rem’ (artikel 3, eerste lid).  
 

Wel heeft volgens dezelfde bepaling een belanghebbende toegang tot de rechter 

van de staat die het schip in bezit of in gebruik heeft in geval van onder meer een 

aanvaring of andere scheepvaartongevallen; vorderingen met betrekking tot hulp, 

berging en averij en met betrekking tot contracten ten aanzien van het schip, zoals 

over bevoorrading of reparatie.  

 

Het duurde tot 1972 voor een breder verdrag tot stand kwam: de Europese 

overeenkomst inzake de immuniteit van staten (hierna: Europees-

staatsimmuniteitenverdrag).481 Dit verdrag gaat uit van de leer van de relatieve 

staatsimmuniteit, zoals volgt uit de artikelen 5 tot en met 14 die de situaties 

beschrijven waarin een staat geen immuniteit van rechtsprekende rechtsmacht kan 

claimen. Het verdrag ziet alleen op civielrechtelijke procedures en is niet van 

toepassing op strafrechtelijk gebied. Het verdrag is beperkt tot de acht partijen bij 

het verdrag, waaronder Nederland.482  

 

Een grotere reikwijdte heeft in principe de United Nations Convention on jurisdictional 

immunities of states and their property (hierna: VN-staatsimmuniteitenverdrag) dat in 2004 

door de Algemene Vergadering van de VN is aangenomen.483 Het verdrag is 

echter nog niet in werking getreden, maar de hoofdlijnen ervan kunnen worden 

gezien als een afspiegeling van het gewoonterecht.484 Net als de voorgaande 

verdragen ziet het verdrag niet op strafrechtelijke procedures, maar richt het zich 

op privaatrechtelijke handelingen van staten.485 De leer van de relatieve 

staatsimmuniteit is het uitgangspunt van het verdrag, zoals volgt uit artikelen 10 

tot en met 17 op grond waarvan een staat zich niet kan beroepen op zijn 

immuniteit.  

 

Meerdere staten, in het bijzonder die met de Angelsaksische rechtstraditie, hebben 

regels over staatsimmuniteit in hun nationale wetgeving opgenomen.486 De VS 

                                                           
481 Europese overeenkomst inzake de immuniteit van staten; Bazel, 16 mei 1972 (Trb. 1973, 43). 
482 België, Cyprus, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, het VK en Zwitserland. 
Portugal is wel ondertekenaar van het verdrag, maar heeft het niet geratificeerd.  

483 United Nations Convention on jurisdictional immunities of states and their property; New-York, 17 januari 
2005 (UN Doc A/RES/59/38 (2004).  

484 Nollkaemper 2011, p. 124. 
485 UN Doc A/RES/59/38 (2004), par. 2.  
486 Dickinson, Lindsae & Loonam 2004, p. 217 e.v. Zie ook: UN Doc A/CN.4/596 (2008), 
Memorandum by the Secretariat, Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, 
31 maart 2008, p. 31, vn. 119. 
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hebben de leer van de relatieve immuniteit in 1976 wettelijk vastgelegd in de 

FSIA. Tevens werd het oordeel of een aangelegenheid de immuniteit van een staat 

raakte uit handen van de uitvoerende macht genomen en overgelaten aan de 

rechtsprekende macht.487 Het VK heeft in 1978 de leer van de relatieve 

staatsimmuniteit aanvaard in de State Immunity Act (SIA). Het voornaamste doel 

van het verdrag was om de ratificatie mogelijk te maken van de het Verdrag tot het 

vaststellen van eenige eenvormige regelen betreffende de immuniteit van staatsschepen met 

bijbehorend protocol en het Europees-staatsimmuniteitenverdrag. 488 De werking van de 

wet strekt zich overigens ook uit over andere staten dan de partijen bij de 

genoemde verdragen.  

 

§ 3. Immuniteit van overheidsfunctionarissen 

Een staat is een abstractie die handelt door middel van zijn organen, zoals 

staatshoofden, regeringsleiders, ministers en diplomaten. Zij genieten in een 

vreemde staat immuniteit en zijn zo gevrijwaard van de uitoefening van de 

rechtsprekende en handhavende rechtsmacht van een andere staat.489 Naar hun 

aard komen immuniteiten voort uit de relaties die staten met elkaar onderhouden. 

Die relaties zijn gebaseerd op de internationaalrechtelijke beginselen van  

soevereine gelijkheid en onafhankelijkheid van staten. Dezelfde beginselen bieden 

de juridische grondslag voor de immuniteit van overheidsfunctionarissen.490 

Immuniteit heeft niet voor alle categorieën functionarissen dezelfde strekking en 

is afhankelijk van de functie van de functionaris en de aard van de handeling die 

hij verricht.  

 

De volgende paragrafen gaan in op de functionele en persoonlijke immuniteit van 

overheidsfunctionarissen, waarna de immuniteiten van de belangrijkste 

categorieën overheidsfunctionarissen worden besproken. Tot slot wordt 

immuniteit in relatie tot internationale misdrijven geanalyseerd. 

 

§ 3.1. Functionele en persoonlijke immuniteit 

Immuniteiten kunnen functionarissen in de eerste plaats toekomen voor 

handelingen verricht in de uitoefening van hun officiële hoedanigheid. De nadruk 

hierbij ligt op de kenmerken van het handelen, zodat deze vorm van immuniteit 

wel functionele immuniteit of immuniteit ‘ratione materiae’ wordt genoemd. 

Aangezien een staat handelt door zijn organen, kunnen overheidsfunctionarissen 

worden gezien als instrumenten van de staat, aan wie het officiële handelen van de 

                                                           
487 Dickinson, Lindsae & Loonam 2004, p. 217. 
488 Dickinson, Lindsae & Loonam 2004, p. 329. 
489 Strafrechtelijke maatregelen zijn overigens wel mogelijk tegen een functionaris die immuniteit 
geniet, indien de maatregelen een niet-belemmerend karakter hebben; vgl. 4 juni 2008, Certain 
Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 
2008, p. 177, par. 170. 

490 UN Doc A/CN.4/601 (2008), par. 95. 
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functionarissen moet worden toegeschreven.491 Zij handelen uit naam van de staat 

en dragen zo persoonlijk geen verantwoordelijkheid voor het handelen.492 Elke 

overheidsfunctionaris, of het nu een minister, politieagent of een militair betreft, 

geniet zo functionele immuniteit493 (zie figuur 5) voor de uitoefening van de 

handhavende en rechtsprekende rechtsmacht van de vreemde staat.494 Omdat het 

in feite gaat om de immuniteit van de staat, blijft de functionele immuniteit in 

stand, wanneer de functionaris zijn functie niet langer bekleedt.495 

 

privé-handelen

handelen in uitoefening
van de officiële functie

aanvang ambts-
vervulling

einde
ambtsvervulling

Functionele
immuniteit

 
Figuur 5. Functionele immuniteit 

 

Voor het bepalen van de functionele immuniteit is het noodzakelijk om officiële 

en privéhandelingen van elkaar te kunnen onderscheiden. Het commentaar op 

artikel 4 van de Artikelen inzake staatsaansprakelijkheid496 overweegt dat het niet 

uitmaakt of de handeling van een overheidsfunctionaris is ingegeven door de 

verkeerde motieven of dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid. De 

handelingen worden aan de staat toegerekend als de functionaris kennelijk in een 

officiële hoedanigheid optreedt (“acts in an apparently official capacity, or under a colour 

of authority”.497 

                                                           
491 Vgl. UN Doc A/CN.4/631 (2010), ILC Second report on immunity of State officials from 
foreign criminal jurisdiction, 10 juni 2010, par. 26 en ICTY Appeals Chamber 29 oktober 1997, 
Prosecutor v. Blaskić, IT-95-14-AR108bis, Judgement on the request of the Republic of Croatia 
for review of the decision of the trial chamber II of 18 july 1997,  

 <www.icty.org/x/cases/blaskic/acdec/en/71029JT3.html>, par. 41. 
492 Van Alebeek 2007, p. 251. 
493 Cassese 2002, p. 862 e.v.; UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 
166; I. Roberts, p. 185. UN Doc A/CN.4/631 (2010), ILC Second report on immunity of State 
officials from foreign criminal jurisdiction, 10 juni 2010, par. 18. Die immuniteit geldt voor 
overheidsfunctionarissen eveneens bij ‘acta iure gestionis’, waarvoor de staat geen 
civielrechtelijke immuniteit geniet; idem par. 28. 

494 Sommige schrijvers zien functionele immuniteit als “…a principle of non-attribution of conduct rather 
than a bar to proceedings…”, zodat geen sprake is van individuele aansprakelijkheid voor de 
handeling; bijvoorbeeld Liivoja 2011, p. 113. 

495 UN Doc A/CN.4/601 (2008), par. 85. 
496 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, UN Doc A/RES/56/83 
(2002) van 28 januari 2002.  

497 UN Doc A/56/10 (2001), ILC Report on the work of its fifty-third session, Chp. IV, State 
Responsibility, commentaar op art. 14, par. 13. Een andere benadering is om handelingen van 
immuniteit uit te sluiten die voornamelijk of alleen op grond van persoonlijke motieven zijn 
verricht; UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 158. 
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Sommige hooggeplaatste functionarissen kunnen tijdens hun ambtsuitoefening 

bovendien immuniteit genieten voor andere dan officiële handelingen. Hierbij is 

de immuniteit afhankelijk van de positie van de betreffende functionaris en wordt 

daarom aangeduid als persoonlijke immuniteit of immuniteit ‘ratione personae’ 

(zie figuur 6). De aard van de handeling is dan niet van belang en de immuniteit 

geldt ook privéhandelingen. Deze vorm van immuniteit biedt de betreffende 

functionaris tijdens zijn ambtsuitoefening vergaande bescherming tegen de 

uitoefening van de rechtsmacht door een andere staat, maar vervalt wanneer de 

functionaris zijn ambt verlaat.498 Hij behoudt in het laatst genoemde geval wel de 

beperktere, functionele immuniteit (zie weer figuur 5).499  

 

De rationale voor het toekennen van persoonlijke immuniteit wordt tegenwoordig 

vooral gebaseerd op denkbeelden van functionele noodzaak.500 Voor 

internationale relaties zijn stabiliteit en voorspelbaarheid belangrijke elementen. 

Politiek gemotiveerde, buitenlandse juridische procedures kunnen de 

werkzaamheden belemmeren van functionarissen die handelen namens de staat.501 

Immuniteit voor deze functionarissen is daarom in het belang van een ordelijk 

verloop van de internationale betrekkingen502 en nodig om de ongestoorde, 

effectieve uitvoering van hun functie mogelijk te maken.503 
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Figuur 6. Persoonlijke immuniteit 

 

                                                           
498 IGH 14 februari 2002, Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 
Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, par. 54 en 61. 

499 UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 90.  
500 UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, Immunity of State officials 
from foreign criminal jurisdiction, 31 maart 2008, par. 22-23. Vroeger lag de nadruk op de 
vertegenwoordigingsgedachte waarbij de overheidsfunctionaris als persoonlijke 
vertegenwoordiger van de vorst en later de staat werd gezien; Liivoja 2011, p. 107. 

501 UN Doc A/CN.4/601 (2008), par. 96. 
502 Fox 2008, p. 1. 
503 Art. II, eerste lid, Immunity from Jurisdiction of the State and Persons Who act on Behalf of the State in 

Case of International Crimes; Resolution, Napels 2009. 
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Immuniteit is een uitzondering op de rechtsmacht van een staat en kan alleen 

worden ingeroepen als die rechtsmacht ook daadwerkelijk bestaat.504 Daarmee zijn 

immuniteit en rechtsmacht met elkaar verbonden, zoals in Hoofdstuk 1, paragraaf 

5.5. is besproken. Het feit dat een overheidsfunctionaris immuniteit geniet, 

betekent echter niet dat daarmee rechtsmacht voor een andere staat ontstaat of 

dat een staat die al rechtsmacht heeft, verplicht is die rechtsmacht uit te oefenen. 

Immuniteit ziet op het vrijwaren van een functionaris van de rechtsprekende en 

handhavende rechtsmacht van de immuniteit verlenende staat en niet op de 

mogelijkheid voor een andere staat rechtsmacht over de betreffende functionaris 

uit te oefenen. Dat de staat waaruit een functionaris afkomstig is, mogelijk 

rechtsmacht heeft en die bevoegdheid bij terugkeer van de functionaris uitoefent, 

kan uit de immuniteit voortvloeien, maar staat daar in principe los van. 

 

Bepaalde gedragingen die een inbreuk vormen op de soevereine positie van die 

staat505, kunnen immuniteiten beperken, zoals spionage506 en sabotage507, wanneer 

daarbij personen zijn betrokken die zonder instemming van de buitenlandse staat 

in die staat actief zijn.508  

 

§ 3.2. Functionarissen 

In de volgende subparagrafen komen enkele categorieën staatsfunctionarissen aan 

de orde. Dit zijn in de eerste plaats functionarissen met de hoogste posities 

binnen de zendstaat, zoals staatshoofden, regeringsleiders en ministers. In de 

tweede plaats komen de functionarissen aan bod die een staat in het buitenland 

vertegenwoordigen in hun diplomatieke en consulaire hoedanigheid. Zoals elke 

overheidsfunctionaris genieten al deze functionarissen strafrechtelijke immuniteit 

voor handelingen verricht in hun officiële functie, maar niet iedereen kan 

aanspraak maken op persoonlijke immuniteit. De status van militairen komt in het 

volgende hoofdstuk aan bod. 

 
                                                           
504 IGH 14 februari 2002, Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 
Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, separate opinion of Judges Higgins, Kooijmans 
and Buergenthal par. 70. 

505 UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 163-165. 
506 15 mei 1995, Bundesverfassungsgericht in een zaak tegen Oost-Duitse spionnen: “There is no 

rule of international law according to which spies who are prosecuted by the State against which the espionage 
was directed could rely on the principles of sovereign immunity.”; opgenomen in Hafner, Kohen & Breau 
2006, p. 374.  

507 Zie bijvoorbeeld: Ruling by the Secretary-General of the United Nations, 6 juli 1986, Case 
concerning the differences between New Zealand and France arising from the Rainbow Warrior affair, United 
Nations Reports of International Arbitral Awards, Vol. XIX, pp. 199-221. 

508 Zie onder meer EU Doc 8672/09 van 16 april 2009, The AU-EU Expert Report on the 
Principle of Universal Jurisdiction, par. 85. Leden van een diplomatieke missie die worden 
verdacht van spionage activiteiten kunnen wel een beroep doen op immuniteiten op grond van 
hun diplomatieke status, waarvoor de staat van verblijf toestemming heeft verleend; vgl. 
Bundesverfassungsgericht 15 mei 1995 in een zaak tegen Oost-Duitse spionnen. De gaststaat 
kan de betreffende diplomaat ‘persona non grata’ verklaren in overeenstemming met art. 9 
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer; Wenen, 18 april 1961 (Trb. 1962, 101; Nederlandse 
vertaling Trb. 1962, 159; herziene versie Trb. 1985, 79); zie I. Roberts 2009, p. 206-25. 
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§ 3.2.1. Staatshoofden 
Staatshoofden zijn de hoogste functionarissen van een staat die van oudsher de 

staat die zij vertegenwoordigen, personifiëren.509 Deze benadering werkt door in 

de relaties met andere staten, waar het staatshoofd zijn staat in alle opzichten kan 

vertegenwoordigen.510 De positie van staatshoofden is vooral een 

gewoonterechtelijke aangelegenheid. In theorie en praktijk vindt de strafrechtelijke 

immuniteit van staatshoofden ‘ratione personae’ brede bevestiging (zie echter ook 

par. 3.4. over mensenrechten en immuniteiten).511  

 

De persoonlijke immuniteit van staatshoofden eindigt, wanneer zij hun functie 

verlaten, maar de functionele immuniteit blijft voortbestaan.512 Voormalig 

staatshoofden kunnen dan ook voor een buitenlandse rechter worden vervolgd 

voor handelingen verricht voorafgaand aan en volgend op hun ambtsperiode en 

voor private handelingen die zij verrichtten tijdens hun ambtstermijn (zie echter 

ook par. 3.4.). De persoonlijke immuniteit van een staatshoofd laat overigens 

onverlet dat een internationaal straftribunaal bevoegd kan zijn hem strafrechtelijk 

te vervolgen.513 Een dergelijke internationale procedure onderwerpt een 

staatshoofd niet aan de rechtsmacht van een andere staat, maar aan een orgaan dat 

zijn rechtsmacht ontleent aan een internationaal mandaat.514 Vanzelfsprekend 

                                                           
509 Bijvoorbeeld UN Doc A/CN.4/601 (2008), par. 108. Staat en vorst werden als het ware met 
elkaar vereenzelvigd, zoals in de aan Lodewijk XIV toegeschreven woorden “L’état, c’est moi” 
weerklinkt: UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 28.  

510 IGH 3 februari 2006, Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic 
Republic of the Congo v. Rwanda), Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6, par. 46: “it is a well-
established rule of international law that the Head of State, the Head of Government and the Minister for 
Foreign Affairs are deemed to represent the State merely by virtue of exercising their functions, including for the 
performance, on behalf of the said State, of unilateral acts having the force of international commitments. The 
Court moreover recalls that, in the matter of the conclusion of treaties, this rule of customary law finds 
expression in Article 7, paragraph 2, of the Vienna Convention on the Law of Treaties”. 

511 UN Doc A/CN.4/601 (2008), par. 110; zie ook art. 3, tweede lid, VN-staatsimmuniteitenverdrag. 
Enkele oudere voorbeelden: U.S. District Court, Eastern District of New York 27 januari 
1994, Lafontant v. Aristide, 844 F Supp 128 (EDNY 1994); ILDC 1677 (US 1994) en Federal 
Supreme Court 14 december 1994, Re Honecker, ILR 80. Meer recent erkenden bijvoorbeeld de 
Spaanse rechter de immuniteit van Fidel Castro (Cassese 2002, p. 860, vn. 21), de Franse 
rechter de immuniteit van kolonel Gaddafi (Court de Cassation 13 maart 2001, Affaire Kadhafi, 
Judgement No. 1414, ILR 125, p. 509), de Britse rechter de immuniteit van Mugabe (District 
Court (Bow Street) Judgment, 14 januari 2004, Robert Mugabe, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 53 (2004), p. 770) en de rechter in Den Haag de strafrechtelijke immuniteit 
van president Bush als zittend staatshoofd van de VS (Rb. 's-Gravenhage, 
Voorzieningenrechter 4 mei 2005, President Bush, LJN AT5152) en van president Yudhoyono 
van Indonesië (Rb. 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter 6 oktober 2010, Indonesische president, 
LJN BO0384). 

512 Vgl. art. 13 van de resolutie van het ‘Institut de Droit International’: Immunities from Jurisdiction 
and Execution of Heads of State and of Government in International Law; Resolution, Vancouver 2001. 

513 Bijvoorbeeld art. 27 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; Rome, 17 juli 1998 (Trb. 
2000, 120). Verder kan een staatshoofd worden vervolgd door de eigen, nationale rechter of 
kan de eigen staat afstand doen van zijn immuniteit: zie bijvoorbeeld U.S. District Court, 
Southern District of Florida 14 januari 1993, Paul and others v. Avril, ILR 103. 

514 SCSL, Appeals Chamber 31 mei 2004, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case No. 
SCSL-2003-01-I, Decision on immunity from jurisdiction, <www.sc-
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handelt het hier niet om alledaagse vergrijpen, maar om internationale misdrijven, 

die strafbaar zijn naar het internationaal recht.  

 

Ook op civielrechtelijk gebied kan de immuniteit zijn beperkt.515 Een staathoofd 

geniet absolute civielrechtelijke immuniteit voor handelingen verricht in de 

uitoefening van zijn publieke taak.516 Voor private handelingen vertoont de 

internationale praktijk enige variëteit.517 De VS bijvoorbeeld bieden vreemde 

staatshoofden absolute immuniteit, terwijl andere staten die immuniteit beperken 

tot civiele dwangmaatregelen bij staatsbezoeken.518 Het ‘Institut de Droit 

International’ acht de immuniteit van staatshoofden op civielrechtelijk en 

bestuursrechtelijk gebied beperkt tot handelingen die zijn verricht in de 

uitoefening van de officiële functies.519 

 

§ 3.2.2. Regeringsleiders en ministers 
Tegenwoordig behartigen niet alleen staatshoofden, maar ook regeringsleiders en 

ministers van Buitenlandse Zaken op het hoogste internationale niveau de 

belangen van hun staat in de internationale betrekkingen. Het internationaal recht 

biedt daarom ook deze functionarissen immuniteit van rechtsmacht op 

civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied.520 In het algemeen genieten zij net als 

staatshoofden strafrechtelijke immuniteit ‘ratione personae’. 

 

In de Arrest Warrant-zaak ging het IGH in het bijzonder in op de positie van 

ministers van Buitenlandse Zaken.521 In deze zaak over een arrestatiebevel dat 

België had uitgevaardigd tegen de Congolese minister van Buitenlandse Zaken 

Yerodia, oordeelde het Hof dat geen onderscheid kan worden gemaakt tussen 

handelingen die zijn verricht in een officiële of private hoedanigheid. Als een 

minister van Buitenlandse Zaken hiervoor wordt aangehouden in een vreemde 

                                                                                                                                                         

sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=7OeBn4RulEg=&tabid=191 >; vermeld in UN Doc 
A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 72.  

515 De rechter merkte al in de The Exchange v. McFaddon-zaak op dat uitzonderingen op de 
immuniteit van een vorst kunnen bestaan in geval hij een handeling als privé-persoon verricht, 
zoals het verwerven van privé-bezit in een buitenlandse staat; The Schooner Exchange v. 
McFaddon, p. 145. 

516 I. Roberts 2009, p. 180; vgl. art. 3 van de resolutie van het ‘Institut de Droit International’: 
Immunities from Jurisdiction and Execution of Heads of State and of Government in International Law; 
Resolution, Vancouver 2001. 

517 Fox 2008, p. 690, zie bijvoorbeeld Civil Court of Brussels, 29 december 1988, Mobutu v SA 
Cotoni, ILR 91. 

518 Van Alebeek 2007, p. 254. De Franse rechter oordeelde bijvoorbeeld dat de President van het 
toenmalige Zaïre, Mobutu, geen immuniteit genoot naar aanleiding van een door hem gesloten 
contract voor het leveren van tenten met daarop zijn persoonlijke initialen; Court of Appeal of 
Paris 31 mei 1994, Mobutu and Republic of Zaire v Société Logrine, ILR 113. 

519 Art. 3 Immunities from Jurisdiction and Execution of Heads of State and of Government in International 
Law; Resolution, Vancouver 2001. 

520 IGH 14 februari 2002, Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 
Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, par. 51. 

521 IGH Arrest warrant, par. 55. 
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staat, zou hij niet langer in staat zijn om zijn functie uit te oefenen. Ministers van 

Buitenlandse Zaken genieten daarom immuniteit ‘ratione personae’.522 Deze 

persoonlijke immuniteit eindigt in ieder geval, wanneer zij hun functie hebben 

verlaten, terwijl de functionele immuniteit blijft voortbestaan.523 

 

Het valt niet uit te sluiten dat ook andere hoge functionarissen, zoals ministers 

van andere departementen dan Buitenlandse Zaken, dergelijke immuniteiten 

kunnen genieten.524 In 2004 overwoog bijvoorbeeld een Britse rechtbank dat de 

rol van Buitenlandse Zaken en Defensie sterk met elkaar zijn verbonden, doordat:  
 
…many States maintain troops overseas and there are many United Nations 
missions to visit in which military issues do play a prominent role between certain 
States.525 
 

De rechtbank concludeerde vervolgens dat een minister van Defensie 

automatische immuniteit toekomt op dezelfde wijze als een minister van 

Buitenlandse Zaken. Op grond hiervan weigerde de rechter om een arrestatiebevel 

tegen de Israëlische minister van Defensie uit te vaardigen.526 Dezelfde rechter 

weigerde eveneens een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen een Chinese minster 

van handel. Gezien de aard van zijn werkzaamheden die de rechter gelijkwaardig 

achtte aan die van een minister van Buitenlandse Zaken, genoot hij immuniteit 

‘ratione personae’ teneinde zijn officiële taken naar behoren te kunnen 

uitvoeren.527 

 

Hoewel deze hoge functionarissen niet in de eerste plaats verantwoordelijk zijn 

voor het in stand houden van de buitenlandse betrekkingen van hun staat, 

vervullen zij op dat gebied tegenwoordig wel een belangrijke rol. De uitoefening 

                                                           
522 In lijn met deze uitspraak overwoog de Belgische rechter in Court of Cassation 12 februari 
2003, Re Sharon and Yaron, Cass no P 02 1139 F/1, ILDC 5 (BE 2003); Journal des Tribunaux 
2003, 250, par. 21 dat Ariel Sharon als buitenlandse regeringsleider immuniteit ‘ratione 
personae’ genoot. 

523 Vgl. het ‘obiter dictum’ in de Arrest Warrant-zaak, par. 61: “after a persons ceases to hold the office of 
Minister for Foreign Affairs, he or she will no longer enjoy all the immunities accorded by international law in 
other states. Provided that it has jurisdiction under international law, a court of one State may try a former 
Minister of Foreign Affairs of an other State in respect of acts committed prior or subsequent to his or her 
period of office, as well in respect of acts committed during that period of office in a private capacity”.  

524 Uit nationale jurisprudentie en uit de literatuur is echter geen duidelijke lijn op te maken. In 
een aantal gevallen oordeelden nationale rechters dat de immuniteit van hoge buitenlandse 
functionarissen, zoals ministers, beperkt was; UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by 
the Secretariat, par. 134. Het IGH overwoog dat het internationaal recht geen grondslag bood 
voor persoonlijke immuniteit van twee hoge functionarissen van Djibouti (de ‘procureur de la 
République’ en het hoofd van de nationale veiligheid); IGH 4 juni 2008, Certain Questions of 
Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177, 
par. 194. Hierbij speelde echter een rol dat Djibouti bij Frankrijk niet de immuniteit van beide 
functionarissen had geclaimd (vgl. par. 196). 

525 District Court (Bow Street), 12 februari 2004, Application for arrest warrant against General Shaul 
Mofaz, Judgement, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 53 (2004), p. 771. 

526 Application for arrest warrant against General Shaul Mofaz, p. 771. 
527 District Court (Bow Street) 8 november 2005, Re Bo Xilai, ILR 128. 
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van de rechtsmacht door een vreemde staat kan hen belemmeren in de 

onafhankelijke uitoefening van hun overheidstaak. De Nederlandse regering leidt 

onder meer hieruit af dat andere ministers daarom voor de duur van hun 

buitenlands bezoek volledige immuniteit als lid van een officiële missie genieten.528 

 

§ 3.2.4. Diplomaten 
Naast staatshoofden, regeringsleiders en ministers genieten diplomatieke en 

consulaire functionarissen en leden van speciale zendingen immuniteit in de staat 

van verblijf. Diplomatie is onontbeerlijk voor de instandhouding van de relaties 

van soevereine staten. Regels op het gebied van diplomatiek verkeer hadden zich 

daarom al in een vroeg stadium ontwikkeld tot het recht dat we nu kennen.529  

 

De status van diplomatiek en consulair personeel vindt in de eerste plaats zijn 

grondslag in het internationaal gewoonterecht.530 Verder zijn van belang het 

Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer uit 1961 en het Verdrag van Wenen inzake 

consulaire betrekkingen.531 De positie van leden van speciale zendingen staat 

gewoonterechtelijk gezien niet vast, maar is geregeld in de Convention on special 

missions uit 1969.532 De status van vertegenwoordigers bij internationale 

organisaties is vastgelegd in verdragen tussen de lidstaten en in het zetelverdrag 

(zie verder Hoofdstuk 9, par. 5.). 

 

De immuniteit van diplomaten behoorde tot het recht, al voordat sprake was van 

een leer over staatsimmuniteit.533 Aanvankelijk leefde de gedachte dat diplomaten 

moesten worden gezien als vertegenwoordigers van de vorst. De immuniteit van 

de vorst zou zich dan tevens over zijn vertegenwoordigers uitstrekken. 

Tegenwoordig vormt de grondslag voor de diplomatieke immuniteit de gedachte 

dat diplomatieke vertegenwoordigers niet mogen worden belemmerd in de 

vertegenwoordiging van de zendstaat (het ‘ne impediatur legatio’ beginsel).534 De 

preambule van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer verwoordt het als 

volgt:  

 
…the purpose… is not to benefit individuals but to ensure the efficient 
performance of the functions of diplomatic missions as representing states. 

                                                           
528 Immuniteit geldt overigens voor ieder lid van een officiële missie, ook als de betreffende 
persoon niet in overheidsdienst is; Kamerstukken II 2011/12, 33 000 V, nr. 9, Regeringsreactie 
op CAVV Advies Nr. 20, inzake de immuniteit van buitenlandse ambtsdragers, p. 5, zie verder 
Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken 2011, p. 34 e.v. 

529 De regels van diplomatiek recht die Vattel in 1758 had beschreven in ‘Le Droit des Gents’ 
bleven in de daarop volgende twee eeuwen constant, Denza 2004, p. 1. 

530 I. Roberts 2009, p. 10. 
531 Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen; Wenen, 24 april 1963 (Trb. 1981, 143). 
532 Convention on Special Missions; New-York 8, December 1969 (Vol. 1400 UNTS 1985, No. 23431). 
Nederland is geen partij bij dit verdrag. 

533 Bankas 2005, p. 41. 
534 HR 13 november 2007, Strafrechtelijke immuniteit EURATOM, NJ 2008, 147; LJN BA9173, noot 
N. Keijzer par. 3. 
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Diplomatieke immuniteit en staatsimmuniteit hebben zodoende een verschillende 

achtergrond. Waar staatsimmuniteit is gebaseerd op de gelijkheid van staten, is 

diplomatieke immuniteit afgeleid van de rol van diplomatieke vertegenwoordigers 

als vertegenwoordiger van een vreemde staat en gebaseerd op de noodzakelijke 

bescherming van de vrijheid van handelen van diplomatieke 

vertegenwoordigers.535 

 

Artikel 1 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer maakt onderscheid 

tussen drie categorieën personeel. De belangrijkste categorie vormen de 

diplomatieke agenten; dat zijn het hoofd van de zending en de leden van de 

diplomatieke staf. Zij hebben een diplomatieke rang en genieten op grond van 

artikel 31 vergaande immuniteit van de lokale rechtsmacht. Alleen op het punt van 

de civiele rechtsmacht bestaan enkele uitzonderingen, onder meer op het gebied 

van onroerende zaken en commerciële activiteiten. 

 

De tweede categorie vormen de leden van de technische en administratieve staf 

van de zending, zoals secretarieel personeel en functionarissen die 

verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de verbindingsmiddelen. In hun 

werkzaamheden komen zij in aanraking met diplomatieke geheimen, waardoor zij 

meer dan alleen functionele bescherming nodig hebben om hun taak naar behoren 

te kunnen uitvoeren.536 De immuniteiten die hen op grond van artikel 37, tweede 

lid toekomen, hebben geen gewoonterechtelijke status, maar vormen de weerslag 

van de voortschrijdende ontwikkelingen op dit gebied.537 Zij genieten in grote 

lijnen dezelfde immuniteiten als diplomatieke agenten. Uitzonderingen bestaan op 

civielrechtelijk en bestuursrechtelijk gebied, waar de immuniteiten zijn beperkt tot 

de handelingen die zijn verricht binnen de uitoefening van de functie.  

 

Leden van de huishoudelijke dienst van de zending,538 zoals chauffeurs, keuken- 

en schoonmaakpersoneel, zijn niet direct betrokken bij de officiële 

werkzaamheden van de diplomatieke zending. Om deze reden genieten zij geen 

persoonlijke immuniteiten, maar hebben zij op grond van artikel 37, derde lid 

recht op immuniteit voor handelingen die zijn verricht in de uitvoering van hun 

functie.539  

 

Diplomatie geeft uitvoering aan het buitenlands beleid van een staat. De 

buitenlandse inzet van militairen kan hetzelfde doel hebben of hieraan 

                                                           
535 Fox 2008, p. 710.   
536 I. Roberts 2009, p. 158-159. 
537 I. Roberts 2009, p. 159. 
538 Zij zijn in dienst van de zendstaat in tegenstelling tot ‘private servants’, die in dienst zijn van 
een lid van de diplomatieke zending. 

539 Een huisknecht van de Italiaanse ambassade in Den Haag die een verkeersovertreding had 
begaan, genoot volgens de Nederlandse rechter immuniteit, omdat hij de overtreding beging in 
de uitoefening van zijn functie; HR 9 september 1975, NJ 1976, 69. 
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ondersteunend zijn. Het meest duidelijke voorbeeld is de militair attaché 

verbonden aan een diplomatieke zending die daarom zijn status ontleent aan het 

Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. Ook aan andere militairen kan langs 

deze weg diplomatieke status worden toegekend. Kleinere, militaire missies die 

uitvoering helpen geven aan het buitenlandse beleid, zullen evenals diplomatiek 

personeel over voldoende vrijheid van handelen moeten beschikken en 

stafrechtelijke immuniteit moeten genieten.540 Statusregelingen voorzien 

doorgaans niet in een diplomatieke status voor deze missies, maar kennen de 

militairen overeenkomstige immuniteiten toe als de technische en administratieve 

staf van een diplomatieke zending. 

 

Incidenteel zoeken statusregelingen bij de uitvoering van 

crisisbeheersingsoperaties voor de status van specifieke functionarissen eveneens 

aansluiting bij de immuniteit van diplomatieke functionarissen. Zo voorziet sectie 

24 van de Model-statusovereenkomst van de VN voor de ‘Force Commander’ en leden 

van zijn staf in overeenstemming met par. 19 van het Verdrag nopens de voorrechten en 

immuniteiten van de Verenigde Naties in onder meer immuniteiten “…welke 

overeenkomstig het internationale recht worden toegestaan aan hen, die met een diplomatieke 

zending zijn belast”. Hetzelfde geldt voor de ‘Chief Military Observer’ in een 

waarnemingsmissie. Incidenteel kennen statusregelingen aan militaire waarnemers 

dezelfde status toe (zie Hoofdstuk 4). 

 

Naast diplomatieke zendingen kunnen staten beschikken over consulaire posten 

in het buitenland. Het belangrijkste verschil tussen diplomaten en consuls is dat 

de eersten in principe zaken doen met de centrale overheid. De werkzaamheden 

van consuls richten zich op de lagere bestuurlijke niveaus,541 waarbij de nadruk ligt 

op administratieve en juridische werkzaamheden en op bijstand aan staatsburgers 

(vgl. artikel 5 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen). Dit verschil 

in niveau van vertegenwoordiging komt tot uitdrukking in de immuniteiten die 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de consulaire functies. Carrière consuls 

genieten op grond van artikel 43, eerste lid van het Verdrag van Wenen inzake 

consulaire betrekkingen functionele immuniteit, waarbij op grond van het tweede lid 

nog enkele civielrechtelijke beperkingen gelden. 

 

Een diplomatieke zending is een permanente vertegenwoordiging van een staat in 

de staat van verblijf. Soms kan het nodig zijn om voor een bepaald doel een 

tijdelijke zending te sturen.542 Met het oog hierop is in 1969 de Convention on special 
                                                           
540 Hierbij kan worden gedacht aan teams van adviseurs of trainers. Zie bijvoorbeeld de 
Nederlandse militaire missie in Suriname die tot taak had te adviseren over het militair 
materieel dat Nederland aan de Republiek Suriname overdroeg; Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname met betrekking tot de vestiging van een militaire missie 
van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname; Paramaribo, 25 november 1975 (Trb. 
1975, 138). 

541 I. Roberts 2009, p. 259. Desondanks zijn in de praktijk de verschillen in werkzaamheden niet 
altijd duidelijk te maken. 

542 I. Roberts 2009, p. 187-188.  
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missions opgesteld. Het verdrag kent, kort gezegd, aan speciale zendingen en de 

leden daarvan dezelfde immuniteiten toe die permanente zendingen genieten 

onder het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. Het belang van het verdrag 

zelf is beperkt,543 wat echter niet afdoet aan het gewoonterechtelijke karakter van 

onderdelen daarvan. De Nederlandse regering ziet deelnemers aan een officiële 

missie, zoals zij een speciale zending aanduidt, als tijdelijke diplomaten die voor de 

duur van hun bezoek persoonlijke immuniteit genieten.544 

 

§ 3.3. Internationale misdrijven en immuniteit 

Toen staten eind 19de eeuw steeds intensiever gingen deelnemen aan het 

economische verkeer, vormde de achtergestelde positie van de civiele wederpartij 

de reden om de immuniteit van de staat te begrenzen. In de loop van de jaren is 

de positie van individuen in het internationaal recht versterkt. De afgelopen 

decennia is hierdoor de vraag actueel geworden in hoeverre staten en hun 

functionarissen immuniteit kunnen blijven genieten in geval van vermeende 

schendingen van fundamentele rechten van individuen.545 

 

Op civielrechtelijk gebied verhindert de immuniteit van staten bij schendingen van 

de mensenrechten dat slachtoffers een civiele vordering kunnen instellen tegen de 

betreffende staat voor een buitenlandse rechtbank.546 Vanuit onder meer de ‘ius 

cogens’ gedachte is de staatsimmuniteit in deze omstandigheden wel bekritiseerd. 

Wanneer een staat dwingende normen van het internationaal recht schendt, zou 

die staat geen aanspraak moeten kunnen maken op immuniteit.547 Het EHRM 

verwierp dit standpunt echter in de Al-Adsani-zaak, naar aanleiding van een 

vordering van Al-Adsani wegens vermeende foltering:548 

 
… the Court is unable to discern in the international instruments, judicial 
authorities or other materials before it any firm basis for concluding that, as a 
matter of international law, a State no longer enjoys immunity from civil suit in the 
courts of another State where acts of torture are alleged.549 

                                                           
543 Veel staten hebben bedenkingen bij de administratieve problemen die bijvoorbeeld het 
waarborgen van de onschendbaarheid of de toepassing van fiscale vrijstellingen op tijdelijke 
zendingen met zich meebrengen. Hierdoor is slecht een klein aantal staten partij bij het 
verdrag. Nederland is geen partij bij de Convention on special missions. 

544 Kamerstukken II 2011/12, 33 000 V, nr. 9, Regeringsreactie op CAVV Advies Nr. 20, inzake de 
immuniteit van buitenlandse ambtsdragers, p. 5, zie verder Commissie van Advies inzake 
Volkenrechtelijke Vraagstukken 2011, p. 34 e.v. 

545 Zie voor een overzicht en bespreking van de verschillende argumenten UN Doc A/CN.4/631 
(2010), ILC Second report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, 10 
juni 2010, par. 56 e.v.. 

546 Voor een overzicht van rechtszaken, zie bijvoorbeeld O’Keefe 2011, p. 1013-1019. Ook 
bijvoorbeeld het VN-staatsimmuniteitenverdrag bevat voor deze gevallen geen uitzondering op de 
immuniteit van staten. 

547 Caplan 2003, p. 741. 
548 EHRM 21 november 2001, Al-Adsani v. the United Kingdom, Application no. 35763/97, par. 61. 
549 Het Hof overwoog in vergelijkbare zin ten aanzien civielrechtelijke immuniteit bij vermeende 
misdrijven tegen de menselijkheid in: EHRM 12 december 2002, Kalogeropoulou and others v. 
Greece and Germany, Application no. 59021/00. De Britse rechter refereerde aan beide zaken in 
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Tot nog toe hebben slechts bij uitzondering staten550 of nationale rechters een 

uitzondering op de immuniteit van de staat in het geval van schendingen van de 

mensenrechten aanvaard. 

 

Griekse en Italiaanse rechtbanken hebben de afgelopen jaren enkele malen 

Duitsland immuniteit onthouden in geval van vorderingen naar aanleiding van 

schending van internationale normen in de Tweede Wereldoorlog. De Griekse 

rechter oordeelde aanvankelijk in de Voiotia-zaak dat Duitsland schadevergoeding 

moest betalen voor het platbranden in 1944 van het dorp Distomo en het 

standrechtelijk executeren van een aantal bewoners.551 Vervolgens stond echter de 

minister van Justitie geen executie van het vonnis toe. In de procedure die volgde 

voor het EHRM, oordeelde dit Hof onder verwijzing naar de Al-Adsani-zaak: 

 
The Court does not find it established, however, that there is yet acceptance in 
international law of the proposition that States are not entitled to immunity in 
respect of civil claims for damages brought against them in another State for 
crimes against humanity.552 
 

De Griekse rechter volgde in een latere uitspraak deze overweging van het 

EHRM.553 

 

De Italiaanse rechter stond in de Ferrini-zaak een claim tegen Duitsland toe 

wegens de deportatie en gedwongen tewerkstelling van een Italiaanse staatsburger 

in 1944, aangezien hij geen beroep op immuniteit mogelijk achtte in geval van een 

internationaal misdrijf.554 In Mantelli, een vergelijkbaar zaak, bevestigde de rechter 

deze uitspraak.555  

 

                                                                                                                                                         

de Jones v. Saudi Arabia-zaak, par. 55. Op grond hiervan genoten de koning van Saudi-Arabië en 
enkele andere functionarissen die werden beticht van marteling, immuniteit.  

550 De Amerikaanse Anti-terrorism and Effective Death Penalty Act 1996 bijvoorbeeld is een wijziging 
op de FSIA die de immuniteit van een staat wegneemt bij vorderingen van Amerikaanse 
staatsburgers voor claims wegens bijvoorbeeld foltering of buitengerechtelijke executie; Fox 
2008, p. 364. De wet geldt alleen ten aanzien van door de VS aangewezen staten die het 
terrorisme ondersteunen; Gattini 2011, p. 174. In Canada is met de Justice for Victims of Terrorism 
Act in maart 2012 de State Immunity Act in vergelijkbare zin gewijzigd, zodat onder meer 
Canadese staatsburgers die slachtoffer zijn van terrorisme, een civiele vordering tegen een staat 
kunnen indienen, mits die staat is opgenomen op een lijst van staten verdacht van het 
ondersteunen van terrorisme; Provost 2012.  

551 Supreme Civil and Criminal Court (Areios Pagos) 4 mei 2000, Germany v Prefecture of Voiotia, 
ILDC 287 (GR 2000). 

552 EHRM 12 december 2002, Kalogeropoulou and others v. Greece and Germany, Application no. 
59021/00, p. 8. 

553 Special Supreme Court 17 september 2002, Germany v Margellos, 1 AED 11–19, 3 March 2003, 
ILDC 87 (GR 2002). 

554 Court of Cassation 11 maart 2004, Ferrini v. Federal Republic of Germany, no 5044/4, ILDC 19 (IT 
2004). 

555 Court of Cassation 29 mei 2008, Germany v Mantelli and ors, No 14201/2008, ILDC 1037 (IT 
2008). 
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Naar aanleiding van deze zaken startte Duitsland een procedure voor het IGH.556 

Het Hof zag zich onder andere voor de vraag gesteld of internationaal 

gewoonterecht zich heeft ontwikkeld tot het punt dat een staat geen aanspraak 

kan maken op immuniteit in geval van ernstige mensenrechten schendingen of 

ernstige schendingen van het oorlogsrecht (par. 83 van de uitspraak). Na een 

grondige analyse oordeelt het Hof dat naar de huidige stand van zaken een staat in 

die gevallen nog steeds op grond van het internationaal gewoonterecht een beroep 

kan doen op immuniteit (par. 91). Aan de toepasselijkheid van de regels van 

internationaal gewoonterecht over immuniteit van staten, die procedureel van aard 

zijn, staat niet in de weg dat de geschonden regels mogelijk een ‘ius cogens’ 

karakter hebben (par. 97). 

 

Op strafrechtelijk gebied richt de discussie zich op de vraag of de immuniteit van 

staatshoofden, regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken in stand kan 

blijven bij misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de 

menselijkheid of andere misdrijven onder internationaal recht. Door het 

toenemend belang dat de internationale gemeenschap hecht aan de naleving van 

de fundamentele rechten van de mens, staat de strafrechtelijke immuniteit van 

deze functionarissen onder druk. In het internationaal recht bestaat zodoende een 

tendens om schendingen van internationale misdrijven niet onbestraft te laten.557 

Deze lijn blijkt bijvoorbeeld uit de rechtsmacht van internationaal Strafhof ten 

aanzien van zittende staatshoofden en andere hoge functionarissen.558 

 

Het internationaal recht biedt echter geen duidelijke grondslag voor de berechting 

van deze functionarissen door nationale rechtbanken, zoals bleek uit de Arrest 

Warrant-zaak. In het algemeen is de nationale wetgeving, rechtspraak en deels ook 

de literatuur met deze uitspraak in overeenstemming.559 Zo bepaalt artikel 16, 

                                                           
556 IGH 3 februari 2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), 
Judgment. Dit weerhield de Italiaanse rechter er overigens niet van om in de Milde-zaak 
wederom Duitsland te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding naar aanleiding van 
misdrijven gepleegd door een Duitse militair in de Tweede Wereldoorlog; Court of Cassation 
13 januari 2009, Criminal proceedings against Milde, Case no 1072/2009, ILDC 1224 (IT 2009). 

557 Hirsch Ballin 2002, p. 741. 
558 Art. 27, tweede lid, Statuut van Rome stelt dat overheidsfunctionarissen voor het Strafhof geen 
aanspraak kunnen doen gelden op immuniteit. Statuten van andere internationale tribunalen 
bepalen dat de officiële hoedanigheid van een functionaris hem niet bevrijd van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid; vgl. 7, Charter of the International Military Tribunal (Neurenberg-tribunaal); art. 6 
Charter of the International Military Tribunal for the Far East (Tokio tribunaal); art. 7, tweede lid, 
Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Joegoslavië-tribunaal) en art. 6, 
tweede lid, Statute of the International Criminal Tribunal for Rwand (Rwanda-tribunaal). 

559 UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 145 e.v. Zie ook de 
aanbeveling dat nationale strafrechtelijke autoriteiten verplicht zijn de immuniteiten van 
buitenlandse overheidsfunctionarissen te eerbiedigen, in: EU Doc 8672/09 van 16 april 2009, 
The AU-EU Expert Report on the Principle of Universal Jurisdiction, par. 46, R8. Ook de 
Nederlandse rechter is bij vermeende schendingen van mensenrechten door staatshoofden 
vooralsnog uitgegaan van de strafrechtelijke immuniteit van deze functionarissen: zie Rb. 's-
Gravenhage, Voorzieningenrechter 4 mei 2005, President Bush, LJN AT5152 en Rb. 's-
Gravenhage, Voorzieningenrechter 6 oktober 2010, Indonesische president, LJN BO0384. 



  
 

 132  

eerste lid van de WIM dat voor de in die wet omschreven misdrijven 

strafvervolging is uitgesloten ten aanzien van: 
 

buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en ministers van buitenlandse zaken, 
zolang zij als zodanig in functie zijn, alsmede andere personen voor zover hun 
immuniteit door het volkenrechtelijk gewoonterecht wordt erkend. 
 

Desondanks wordt naar ruimte gezocht voor nationale vervolging van 

internationale misdrijven. Een van de argumenten om immuniteiten te beperken 

betreft de overweging dat normen met een ‘ius cogens’ karakter hiërarchisch 

gezien van hogere orde moeten worden geacht dan regels over immuniteiten. In 

die gedachtegang zou bij schending van die hogere normen de immuniteiten 

moeten wijken.560 Een ander argument gaat uit van de gedachte dat het begaan 

van een internationaal misdrijf geen officiële staatsactiviteit kan zijn.561 

 

Gezien deze argumenten hebben incidenteel rechters immuniteit onthouden aan 

voormalige staatshoofden die werden beschuldigd van internationale misdrijven.562 

Verder hebben sommige staten in hun wetgeving vastgelegd dat buitenlandse 

functionarissen in geval van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en 

oorlogsmisdrijven geen beroep kunnen doen op immuniteit.563 Het ‘Institut de 

Droit International’ gaf in zijn resolutie Immunities from Jurisdiction and Execution of 

Heads of State and of Government in International Law uit 2001 aan dat een voormalig 

staatshoofd kan worden vervolgd voor internationale misdrijven, als die zijn 

gepleegd:  

 
…exclusively to satisfy a personal interest, or when they constitute a 
misappropriation of the State’s assets and resources.564 
 

In 2009 stelde het ‘Institut’ met betrekking tot internationale misdrijven gepleegd 

door overheidsfunctionarissen dat: 

                                                           
560 Bijvoorbeeld Court of Cassation 24 juli 2008, Lozano v Italy, Case No 31171/2008, ILDC 1085 
(IT 2008).  

561 Vgl. Alebeek die stelt dat in geval van internationale misdrijven functionele immuniteit eindigt, 
waar individuele aansprakelijkheid begint; Alebeek 2012, p. 36. Functionele immuniteit draait 
om de afwezigheid van persoonlijke aansprakelijkheid. In geval van internationale misdrijven 
zijn de plegers daarvoor persoonlijk aansprakelijk, zodat de misdrijven niet als officiële 
handelingen kunnen worden aangemerkt op grond waarvan overheidsfunctionarissen 
functionele immuniteit kunnen inroepen; Alebeek 2012, p. 19.  

562 UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 184-187 en 200 en EU Doc 
8672/09 van 16 april 2009, The AU-EU Expert Report on the Principle of Universal 
Jurisdiction, par. 24 punt (vii). 

563 EU Doc 8672/09 van 16 april 2009, The AU-EU Expert Report on the Principle of Universal 
Jurisdiction, noemt Niger, Kongo en Zuid-Afrika, par. 17. UN Doc A/CN.4/596 (2008), 
Memorandum by the Secretariat, par. 150, vn. 419 wijst op nationale wetgeving van onder 
andere Kroatië en Zuid-Afrika ter uitvoering van art. 27 Statuut van Rome. Beide documenten 
bevatten geen details over de nationale regelingen. 

564 Art. 13, tweede lid. UN Doc A/CN.4/631 (2010), ILC Second report on immunity of State 
officials from foreign criminal jurisdiction, 10 juni 2010, par. 89 benadrukt dat dit niet de 
heersende leer is. 
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No immunity from jurisdiction other than personal immunity in accordance with 
international law applies with regard to international crimes.565 
 

Hieruit volgt dat in geval van internationale misdrijven geen immuniteit ‘ratione 

materiae’ bestaat en nationale tribunalen daarom voormalige staatshoofden en 

andere overheidsfunctionarissen kunnen vervolgen voor internationale misdrijven 

die zij ten tijde van hun ambtsuitoefening hebben gepleegd (zie figuur 7).566 Deze 

positie heeft de Nederlandse regering recent omarmd.567 

 

privé-handelen

handelen in uitoefening
van de officiële functie

aanvang ambts-
vervulling

einde
ambtsvervulling

Functionele
immuniteit

Internationale misdrijven

 
Figuur 7. Functionele immuniteit en internationale misdrijven 

 

In de praktijk bestaat echter nog veel onduidelijkheid over immuniteit met 

betrekking tot internationale misdaden. Gezien de nadruk die het internationaal 

recht legt op de positie van het individu, valt niet uit te sluiten dat deze lijn in de 

toekomst meer aandacht zal krijgen568 en functionele immuniteit zal moeten 

wijken voor strafrechtelijke aansprakelijkheid voor internationale misdrijven.  

 

§ 4. Conclusie  

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre de staat en overheidsfunctionarissen 

immuniteit genieten onder het internationaal recht. Het is gebleken dat de 

afgelopen decennia de leer van de relatieve staatsimmuniteit op civielrechtelijk 

gebied breed is aanvaard en onder meer zijn weerslag heeft gevonden in het VN-

staatsimmuniteitenverdrag. Hierdoor zijn de civielrechtelijke immuniteiten van staten 

in de loop van de jaren begrensd. Op strafrechtelijk gebied echter blijft de 

absolute immuniteit gehandhaafd. Dat betekent dat staten volledige 

                                                           
565 Art. III, eerste lid van de Resolutie over Immunity from Jurisdiction of the State and Persons Who act 

on Behalf of the State in Case of International Crimes; Napels 2009. Dit is echter niet de heersende 
leer wordt benadrukt in: UN Doc A/CN.4/631 (2010), ILC Second report on immunity of 
State officials from foreign criminal jurisdiction, 10 juni 2010, par. 80. 

566 Bellal 2011, p. 238, zie verder Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken 
2011, p. 15.  

567 Kamerstukken II 2011/12, 33 000 V, nr. 9, Regeringsreactie op CAVV Advies Nr. 20, inzake de 
immuniteit van buitenlandse ambtsdragers, p. 4, zie verder Commissie van Advies inzake 
Volkenrechtelijke Vraagstukken 2011, p. 18 e.v. Zoals het CAVV aangeeft betreft het “…een 
ontwikkeling die in het internationaal recht nog niet is uitgekristaliseerd”. 

568 UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 151. 
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strafrechtelijke immuniteit genieten ten aanzien van de handhavende en 

rechtsprekende rechtsmacht van een andere staat. Staatsfunctionarissen delen tot 

op zekere hoogte in deze immuniteit. 

 

Overheidsfunctionarissen die handelen als staatsorgaan, genieten in principe 

immuniteit ‘ratione materiae’. Zij treden op als handelend orgaan in de plaats van 

de staat zelf, zodat zij bij de uitvoering van hun taken als het ware delen in de 

immuniteit van de staat. Voor de hoogste vertegenwoordigers van een staat, zoals 

staatshoofden, regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken, geldt dat zij 

tevens immuniteit genieten voor handelingen buiten de uitoefening van de functie: 

immuniteit ‘ratione personae’. Voor andere functionarissen, zoals ministers (van 

Defensie), die tegenwoordig ook een grote rol spelen in de internationale relaties 

tussen staten, lijkt hetzelfde te gelden. Na afloop van hun ambtsperiode verliezen 

deze functionarissen echter ten dele hun immuniteit, maar blijven aanspraak 

maken op immuniteit ‘ratione materiae’. 

 

Diplomaten vertegenwoordigen hun staat in het buitenland en dienen daarom hun 

taken onafhankelijk van de gaststaat te kunnen uitvoeren. Zij treden op namens de 

staat en genieten hiervoor de noodzakelijke immuniteiten die afhankelijk zijn van 

hun status in de diplomatieke betrekkingen. Op grond van de bestaande 

verdragen genieten de diplomaten en leden van hun staf op strafrechtelijk gebied 

volledige immuniteit. Op civielrechtelijk gebied bestaan enkele uitzonderingen 

hierop.  

 

Door de toenemende aandacht voor de rechten van het individu komen 

immuniteiten steeds meer in de aandacht te staan. Met name bij internationale 

misdrijven wordt de wenselijkheid van het in stand houden van de immuniteiten 

in twijfel getrokken. Vooralsnog blijft de persoonlijke immuniteit in de nationale 

en internationale rechtspraak in stand, maar lijkt na de ambtvervulling geen ruimte 

voor functionele immuniteit bij internationale misdrijven. 

 

Het volgende hoofdstuk zal de positie van de krijgsmacht relateren aan de 

immuniteiten van de staat en zijn functionarissen. De voorgaande paragrafen van 

dit hoofdstuk tonen dat hierin in ieder geval de positie van de krijgsmacht bij de 

ontwikkeling van de leer van absolute naar relatieve staatsimmuniteit zal moeten 

worden geanalyseerd. Hoewel het erop lijkt dat een krijgsmacht deelt in de 

immuniteit van de staat, moet tevens worden onderzocht of de immuniteiten van 

militairen in het buitenland zich geheel of gedeeltelijk zelfstandig hebben verder 

ontwikkeld, eventueel analoog aan die van andere staatsfunctionarissen. 
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Hoofdstuk 8     Staat, krijgsmacht en immuniteit 

 

§ 1. Inleiding 

Ondanks de groeiende internationale militaire samenwerking en de stijgende inzet 

van civiele bedrijven (‘contractors’), blijven staten voor hun externe veiligheid 

afhankelijk van de inzet van de eigen krijgsmacht. Krijgsmacht en staat zijn zo 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de behandeling van het 

internationaalrechtelijk perspectief op de strafrechtsmacht ten aanzien van 

strijdkrachten bij hun extraterritoriale verblijf is een analyse van de relatie tussen 

de staat en zijn krijgsmacht noodzakelijk. Vervolgens zal zowel de rechtsmacht 

van de staat over zijn in het buitenland verblijvende troepen moeten worden 

beoordeeld als de immuniteit die deze troepen in het buitenland mogelijk 

genieten. Dit hoofdstuk heeft tot doel de positie te bepalen van de krijgsmacht 

binnen een staat en te onderzoeken in hoeverre de zendstaat rechtsmacht over 

zijn troepen kan uitoefenen. 

 

Als orgaan van de soevereine staat deelt de krijgsmacht in de immuniteit van de 

staat zelf. De immuniteiten van troepen hebben zich echter, net als bijvoorbeeld 

de immuniteiten van staatshoofden en diplomaten, in de loop van de tijd langs 

eigen lijnen en parallel aan de immuniteiten van staten verder ontwikkeld.569 

Gezien de verbondenheid van staat en krijgsmacht zijn de ontwikkelingen niet los 

van elkaar te zien en zeker initieel waren de immuniteiten van krijgsmacht en staat 

nauw met elkaar verbonden. Iets dat zonder meer geldt voor oorlogsschepen, die 

al van oudsher de havens van vreemde staten aandeden en zo de zendstaat in het 

buitenland vertegenwoordigden. De immuniteiten van diplomaten of hoge 

staatsfunctionarissen, zoals ministers, zijn eveneens te relateren aan de 

immuniteiten van de staat. Gezien deze gemeenschappelijke achtergrond zijn deze 

immuniteiten eveneens relevant voor de immuniteiten van de strijdkrachten.  

 

Dit hoofdstuk begint met een analyse van de krijgsmacht als onderdeel van de 

staat, waarbij tevens de extraterritoriale uitoefening van strafrechtsmacht over de 

krijgsmacht wordt beoordeeld (par. 2). Vervolgens wordt de 

internationaalrechtelijke grondslag van de immuniteit van de strijdkrachten 

beoordeeld tegen de achtergrond van de leer van absolute en relatieve immuniteit 

van de staat (par. 3). Deze paragraaf besteedt tevens aandacht aan de status van 

oorlogsschepen en militaire luchtvaartuigen. 

 

§ 2. Staat, krijgsmacht en rechtsmacht 

Buiten het vereiste dat een staat over een regering beschikt,570 verbindt het 

internationaal recht geen voorwaarden aan de inrichting en het bestuur van een 

staat. Het IGH gaf in het Western Sahara-advies aan dat het internationaal recht 

                                                           
569 Vgl. Fox 2008, p. 31 en 665 en Sari 2008c, p. 98-100. 
570 Zie art. 1 Conventie van Montevideo. 
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niet eist dat een staat volgens een bepaalde structuur is opgebouwd.571 Het 

(kunnen) beschikken over een eigen krijgsmacht is daarom geen constitutief 

element voor het bestaan van een staat.572 Omgekeerd is het bestaan van de 

krijgsmacht nauw verbonden met de staat.573 Deze paragraaf behandelt eerst de 

relatie van de staat en de krijgsmacht en gaat vervolgens in op de strafrechtsmacht 

over de krijgsmacht. 

 

§ 2.1. Relatie staat - krijgsmacht 

Ondanks verschillen tussen staten wat betreft de inrichting en het bestuur, is de 

uitoefening van het publieke gezag door de overheid een van de 

wezenskenmerken van de staat.574 Tot de belangrijkste van deze gezagstaken 

behoort de bescherming van de burgers en de nationale rechtsorde. Om die reden 

beschikt de overheid over de politie en de krijgsmacht voor het uitoefenen van ‘de 

zwaardmacht’.575 De krijgsmacht is zodoende een van de fundamentele 

veiligheidsinstituties van de staat.576 

 

Van oorsprong was de relatie tussen staat en krijgsmacht minder hecht dan 

tegenwoordig. In de 17de eeuw huurden Europese staten in geval van nood private 

ondernemers in die hun krijgsmachten met eigen militairen en zelfs hele eenheden 

versterkten.577 Later namen staten de rol van de ondernemers grotendeels over en 

stelden bij verdrag complete regimenten ter beschikking aan andere staten.578 

Onder meer onder invloed van de Franse revolutie en de invoering van de 

dienstplicht beperkten vooral continentaal-Europese staten vanaf de 19de eeuw de 

buitenlandse militaire inbreng en kwamen militaire eenheden in een rechtstreekse 

betrekking tot de staat te staan.579 Hierdoor kon de krijgsmacht het exclusieve 

middel worden om oorlogen met andere staten te voeren,580 de externe veiligheid 

van de staat te waarborgen581 en zijn vitale belangen te beschermen.  

 

                                                           
571 IGH 16 oktober 1975, Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12, par. 94. 
572 Enkele kleinere staten zoals Costa Rica en NAVO-lid IJsland beschikken niet of nauwelijks 
over militaire middelen. 

573 Zie bijvoorbeel art. 97, eerste lid, Nederlandse grondwet. 
574 Dekker & Schrijver 2007, p. 31. 
575 Dekker & Schrijver 2007, p. 31. 
576 Kamerstukken II 2011/12, 33 279 nr. 2 (Regeringsreactie op AIV advies ‘Europese 
defensiesamenwerking’), p. 2.  

577 Amersfoort 1988, p. 4. De praktijk verschilde overigens per staat en zelfs per krijgsmachtdeel. 
578 Vooral Duitse, Schotse, Waalse en Zwitserse eenheden werden ‘ingehuurd’; Amersfoort 1988, 
p. 2. Zie voor de geschiedenis van Zwitserse regimenten in Nederlandse dienst: Amersfoort, 
1988. 

579 Zie voor ontwikkelingen in Nederland: Amersfoort 1988, p. 7 en p. 55. 
580 Werner 2007, p. 162.  
581 Ducheine 2008, p. 15 e.v. . Ook in de hedendaagse, post-moderne staat waar delen van de 
staatsmacht zijn overgedragen aan internationale instituties, behoort de krijgsmacht tot het 
machtsmiddel van de staat. 



  
 

 137  

De laatste decennia is de internationale veiligheidssituatie aan sterke wijzigingen 

onderhevig. De Oost-West tegenstellingen hebben plaatsgemaakt voor nieuwe 

gevaren die de gehele internationale gemeenschap bedreigen. De taken van de 

krijgsmacht zijn mede hierdoor de laatste jaren uitgebreid. De Nederlandse 

regering bijvoorbeeld kan de krijgsmacht niet alleen inzetten voor de verdediging 

en bescherming van de belangen van het Koninkrijk, maar tevens ten behoeve 

van de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde (zie voor deze 

doelomschrijving artikel 97, eerste lid van de Grondwet).582 Onder die noemer 

nemen Nederlandse militaire eenheden vrijwel continue deel aan 

crisisbeheersingsoperaties geleid door internationale organisaties of coalities van 

staten.583 Ondanks deze internationale inzet blijven krijgsmachten het exclusieve 

geweldsmiddel van staten,584 waarvan de positie en taken doorgaans in de 

grondwet of in een wet in formele zin zijn vastgelegd.  

 

Over de vraag of de krijgsmacht is aan te merken als een staatsorgaan, bestaat 

geen twijfel. In een commentaar op artikel 2 van het VN-staatsimmuniteitenverdrag 

rekent de ILC de verschillende ministeries, inclusief de strijdkrachten, tot de 

organen van een staat.585 Een memorandum van het Secretariaat van de VN 

noemt de strijdkrachten van de staat een van de belangrijke staatsorganen, 

waarvan de status van bijzonder belang is met betrekking tot immuniteiten.586 Het 

EHRM overwoog in de McElhinney-zaak bijvoorbeeld dat tot de “…core area of 

State sovereignty...” behoren: 

 
the acts of a soldier on foreign territory which, of their very nature, may involve 
sensitive issues affecting diplomatic relations between States and national 
security587 
 

De Griekse rechter zag in handelingen van de strijdkrachten de belangrijkste 

uiting van staatssoevereiniteit: “…state sovereignty, the main expression of which are acts 

carried out by its armed forces”.588 Verder kan worden gewezen op artikel 4, eerste lid 

van de Artikelen inzake staatsaansprakelijkheid589 dat gedragingen van alle 

staatsorganen, inclusief de uitvoerende organen, als handelingen beschouwt van 

                                                           
582 Het internationaal militair optreden is bij de grondwetsherziening van 1987 toegevoegd; 
Koekkoek 2000, p. 487.  

583 Voor de volledigheid: incidenteel voert Nederland zelfstandig operaties uit op basis van een 
internationaal mandaat. Een voorbeeld is de escorte van voedseltransporten van het ‘World 
Food Program’ door een Nederlands marineschip in de wateren van Somalië van februari tot 
april 2008. 

584 Ducheine 2008, p. 14. 
585 Rapport van de International Law Commission, UN Doc A/CN.4/415 (1991) opgenomen in: 
Dickinson, Lindsae & Loonam 2004, p. 85. 

586 UN Doc A/CN.4/596 (2008), Memorandum by the Secretariat, par. 16. 
587 EHRM 21 november 2001, McElhinney v. Ireland, Application no. 31253/96, par. 38. 
588 Special Supreme Court 17 september 2002, Germany v Margellos, ILDC 87 (GR 2002). 
589 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, UN Doc A/RES/56/83 
(2002) van 28 januari 2002. 
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die staat.590 Tot slot kan nog worden vermeld dat de ILC uit het feit dat staten de 

strafrechtsmacht uitoefenen over hun aan VN-crisisbeheersingsoperaties 

deelnemende troepen, afleidt dat die troepen handelen als orgaan van de staat.591 

 

Het gegeven dat de krijgsmacht een orgaan is van de staat, laat onverlet dat 

bepaalde werkzaamheden die de krijgsmacht normaal uitvoert, kunnen worden 

uitbesteed aan civiele bedrijven of dat specifieke bevelsbevoegdheden kunnen 

worden overgedragen aan een internationale commandant. Deze aspecten komen 

kort aan de orde in de onderstaande subparagrafen.  

 

§ 2.1.1. Inzet particuliere bedrijven 
De laatste twee decennia is de ontwikkeling te zien dat bij de inzet van de 

krijgsmacht bepaalde taken die traditioneel tot het militaire domein behoren, 

worden uitgevoerd door private personen of ondernemingen (‘contractors’). 

Vooral bij de recente operaties in Irak en Afghanistan heeft de inzet van 

‘contractors’ een grote vlucht genomen, waarbij zij ook bewapende taken voor 

hun rekening nemen.592 De oorzaak van deze ontwikkeling kan deels worden 

verklaard door het toenemend aantal internationale crisisbeheersingsoperaties na 

de Koude Oorlog, waarvoor veel militairen nodig waren. Staten vingen tekorten in 

capaciteit op door taken uit te besteden aan ‘contractors’. Deze konden op hun 

beurt vrij eenvoudig aan de vraag voldoen, doordat het te werven personeel in 

grote aantallen op de internationale arbeidsmarkt beschikbaar was wegens het 

inkrimpen van de strijdkrachten.  

 

Deze ontwikkelingen pasten tevens in de internationale trend dat staten 

overgingen tot het privatiseren of uitbesteden van delen van hun overheidstaken. 

Ook vonden operaties steeds vaker plaats in of vanuit staten, waar slechts beperkt 

kan worden teruggevallen op ondersteuning door de gaststaat of op 

ondersteuning door coalitie partners.593 Waar deze steun te kort schoot, kon met 

de inzet van ‘contractors’ de dienstverlening worden zeker gesteld. 
 

Hieruit mag niet worden afgeleid dat de krijgsmacht als exclusief statelijk 

geweldsmiddel zijn monopolie zou verliezen. De diensten van ‘contractors’ zijn 

ondersteunend aan de militaire inspanningen en in principe ondergeschikt aan het 

                                                           
590 De toelichting geeft onder meer het voorbeeld van een militaire leidinggevende die de regering 
van zijn staat vertegenwoordigt. 

591 UN Doc A/59/10 (2004), ILC Report on the work of its 56th session, Chp. V, Responsibility 
of International Organizations, p. 110. 

592 Nederland had in Afghanistan bijvoorbeeld de gewapende Afghan Security Guard (ASG) 
ingehuurd voor de beveiliging van de buitenring van Nederlandse kampementen. In antwoord 
op kamervragen meldden de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken dat de ASG geen 
formele relatie heeft tot de Afghaanse overheid en door Nederland wordt ingehuurd; 
Aanhangsel Handelingen II 2006/07, 463-464 en Aanhangsel Handelingen II 2007/08, 1137-1139. 

593 Zo heeft Nederland met het VK en de VS speciale, wederzijdse steunverlenings afspraken 
gemaakt waarvan ook tijdens operaties gebruik kan worden gemaakt: het MOU inzake Provision 
of mutual logistic support van 19 april 1999 met het VK en het Mutual Defense Assistance Agreement 
van 27 januari 1950 en uitvoeringsovereenkomsten met de VS. 
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militaire gezag.594 Daar komt bij dat veel staten, organisaties en belangengroepen 

uiterst kritisch tegenover de inzet van ‘contractors’ staan en hun activiteiten 

trachten te reguleren en controleren. In die zin kan het argument van de 

krijgsmacht als exclusief geweldsmiddel van de staat zelfs worden gebruikt om de 

werkzaamheden van ‘contractors’ te beperken. 

 

§ 2.1.2. Overdracht van bevelsbevoegdheid 
Bij het extraterritoriale verblijf van de strijdkrachten blijven de eenheden in alle 

opzichten deel uitmaken van de staat en onder zijn staatgezag vallen. Dat neemt 

niet weg dat een staat delen van zijn bevelsbevoegdheden kan overdragen. Bij 

deelname aan internationale operaties plaatst de zendstaat eenheden vaak onder 

‘Operational Control’, dat is de bevoegdheid ”…om de eenheid taken op te dragen en 

opdrachten te verstrekken voor het realiseren van de doelstellingen binnen de door de hogere 

commandant gegeven missie” van een internationale commandant, maar behoudt het 

hoogste bevel (zie verder Hoofdstuk 11, par. 3).595 Onder die condities blijft een 

eenheid orgaan van de zendstaat.  

 

De zwaardmacht van de krijgsmacht vormt een elementair onderdeel van de 

gezagsuitoefening van een soevereine staat en is essentieel voor zijn voortbestaan. 

Ook wanneer troepen in opdracht van de zendstaat in het buitenland verblijven, 

bijvoorbeeld voor deelname aan een crisisbeheersingsoperatie, blijven zij die 

elementaire functie voor de zendstaat vervullen. In geval van nood moet de 

zendstaat over die strijdkrachten kunnen blijven beschikken en kunnen inzetten 

voor nationale taken.596 Staten zullen daarom gezag en rechtsmacht over hen 

willen blijven uitoefenen. 

 

§ 2.2. Strafrechtsmacht en de krijgsmacht 

Nationale strafwetgeving is ten dele van toepassing op staatsburgers in het 

buitenland (zie Hoofdstuk 6, par. 4.2.). Voor militairen is dit veelal anders. Veel 

staten, inclusief ‘common-law’-staten, die doorgaans terughoudend zijn bij het 

uitbreiden van hun strafrechtsmacht, hebben ten aanzien van militairen hun 

strafrechtsmacht geheel of gedeeltelijk uitgebreid tot buiten het eigen territoir.597 

                                                           
594 Deze ondergeschiktheid is alleen van contractuele aard en heeft geen betrekkingen op de 
militaire, hiërarchische gezagsverhoudingen. 

595 De bevoegdheid om eenheden in algemene zin te commanderen; De terminologie over 
bevelsbevoegdheden is ontleend aan (interne) CDS aanwijzing A-300 2005, Bijlage A; zie 
verder hoofdstuk 11. Full Command houdt onder meer de bevoegdheid in om eenheden voor 
een bepaalde operatie in te zetten. 

596 Een voorbeeld is de bevrijding in april 2010 van het door piraten bezette Duitse schip ‘Taipan’ 
door de Hr. Ms. Tromp. Toen de bevrijding van het Duitse schip buiten het mandaat van de 
EU operatie viel, heeft Nederland de actie onder eigen bevel uitgevoerd; Lodder 2011, p. 15. 

597 Liivoja 2010b, p. 310 noemt onder meer Australië, Denemarken, Duitsland, het VK en de VS. 
Deze praktijk lijkt niet in strijd met het internationaal recht: “we have not been referred to any rule of 
international law or international comity of nations which is inconsistent with a State exercising disciplinary 
control over its own armed forces, when those forces are operating outside its territorial limits”; Bombay High 
Court 9 mei 1946, Mohammad Mohy-Ud-Din vs Emperor, (1946) 48 BOMLR 740 
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Het gaat hier om de wetgevende rechtsmacht en niet de handhavende of de 

rechtsprekende rechtsmacht. Nederland heeft dat eveneens zo aangepakt. Het 

Wetboek van Militair Strafrecht (WMSr) bepaalt in artikel 4 dat op een Nederlandse 

militair die zich buiten Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt, de 

Nederlandse strafwet van toepassing is598 (‘law of the flag’, zie Hoofdstuk 2, par. 

4). Een Nederlandse militair valt dus zowel in Nederland als daarbuiten onder de 

Nederlandse strafwetgeving. Deze situatie sluit overigens de rechtsmacht van de 

buitenlandse staat niet uit (zie hierna par. 3). 

 

De werking van het Nederlandse strafrecht is in 1963 voor militairen verder 

uitgebreid bij de herziening van het militaire straf- en tuchtrecht. In het Wetboek 

van militair strafrecht is toen de bepaling opgenomen dat een feit begaan door 

Nederlandse militairen in het buitenland dat in het buitenland een strafbaar feit 

oplevert, maar niet valt onder een Nederlandse strafbepaling, naar Nederlands 

strafrecht als overtreding strafbaar is (artikel 170 WMSr).599 Zodoende is de 

Nederlandse strafwetgeving steeds van toepassing op een Nederlandse militair die 

zich buiten Nederland bevindt, zelfs als het Nederlandse commune strafrecht 

geen straf stelt op een specifieke gedraging.600 

 

De uitbreiding van de rechtsmacht over in het buitenland werkzame militairen kan 

niet exclusief zijn gebaseerd op het actief nationaliteitsbeginsel, aangezien de 

wetgeving van verschillende staten het niet-staatsburgers toestaat dienst te nemen 

in de krijgsmacht. Van oudsher maken bijvoorbeeld buitenlanders deel uit van het 

Franse vreemdelingenlegioen, de Britse ‘Brigade of Gurkhas’ en het ‘Royal Irish 

Regiment’, en kunnen ingezetenen van de VS ongeacht hun nationaliteit dienst 

nemen in de Amerikaanse strijdkrachten.601 Recent hebben enkele Europese staten 

hun wetgeving aangepast, om het onder meer EU-onderdanen mogelijk te maken 

dienst te nemen in hun krijgsmachten.602 Nederlandse wetgeving gaat niet zo ver, 

maar maakt wel tijdelijke aanstelling van buitenlanders mogelijk.603  

                                                                                                                                                         

(<indiankanoon.org/doc/789276>). Andere staten zijn terughoudender, zoals Canada en 
Ierland; Odello 2010, p. 377. 

598 De memorie van toelichting bij de wijziging van art. 4 WMSr in 1963 noemde de bescherming 
van het aanzien van de Nederlandse staat en van de krijgsmacht als ratio voor deze bepaling; 
Steffen 1971, p. 516.  

599 Vgl. § 934, art. 134 van de Amerikaanse Uniform Code of Military Justice (UCMJ, 64 Stat. 109, 10 
U.S.C. Chapter 47) die vrijwel hetzelfde bereikt: “…all disorders and neglects to the prejudice of good 
order and discipline in the armed forces, all conduct of a nature to bring discredit upon the armed forces, …, 
shall be taken cognizance of by a general, special, or summary court-martial, …”; zie hierover 
bijvoorbeeld Lazareff 1971, p. 157. 

600 Zo geldt bijvoorbeeld naar de wetgeving van Singapore een invoerverbod op kauwgom, op 
overtreding waarvan een boete staat. Over een Nederlandse militair die kauwgom invoert in 
Singapore, zou de Nederlandse rechter op grond van art. 170 WMSr rechtsmacht kunnen 
uitoefenen. 

601 Liivoja 2010b, p. 319. 
602 Liivoja 2010b, p. 320 noemt België, Ierland, Spanje en Luxemburg. 
603 Art. 5, eerste lid, Algemeen militair ambtenarenreglement (Amar) stelt het bezit van de Nederlandse 
nationaliteit als voorwaarde voor een aanstelling bij de Nederlandse krijgsmacht. Wanneer 
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Het beschermingsbeginsel biedt eveneens aanknopingspunten voor uitbreiding 

van de werking van de nationale strafwetgeving.604 Een staat is beter in staat om 

orde en discipline over zijn in het buitenland verblijvende troepen te handhaven, 

als het eigen strafrecht op die troepen van toepassing is. De uitbreiding van de 

nationale strafwetgeving draagt daarmee bij aan samenhang en effectiviteit van de 

militaire eenheid als geheel.605 Het beschermingsbeginsel is ook wel opgebracht in 

de zin dat indien een zendstaat niet zelf in staat is om de orde in een militair 

eenheid te bewaren, het de veiligheid van de eigen staat verzwakt.606 De Memorie 

van Toelichting bij de wijziging van artikel 4 WMSr in 1963607 noemde de 

bescherming van het aanzien van de Nederlandse staat en van de krijgsmacht als 

ratio voor deze bepaling.608 Dit argument richt zich op de belangen van de staat 

als geheel en sluit zo ook aan bij de toepassing van het beschermingsbeginsel.609  

 

Gezien het bovenstaande is wel opgemerkt dat de rechtsmacht over militairen een 

hybride vorm van rechtsmachtbeginsel is, gebaseerd op het actief 

nationaliteitsbeginsel en het beschermingsbeginsel, aangevuld met specifieke, 

eigen elementen.610 Met dit bijzondere karakter in gedachten heeft Liivoja betoogd 

dat deze ‘service jurisdiction’ zou moeten worden gezien als een apart beginsel op 

basis waarvan een staat zijn wetgevende rechtsmacht kan vestigen.611  

 

Het idee van een beginsel dat los gezien kan worden van de meer traditionele 

rechtsmachtbeginselen is ook te vinden bij Sari die het principe van ‘organic 

jurisdiction’, de bevoegdheid van een staat om rechtsmacht over zijn organen en 

functionarissen uit te oefenen, uitwerkt. Hij gaat hierbij uit van het 

onvervreemdbare recht van elke staat onder het internationaal recht om de eigen 

staat in te richten en zijn organen te reguleren.612 Hierbij bestaat een “reserved 

                                                                                                                                                         

echter een functie niet kan worden vervuld door militairen die al in werkelijke dienst zijn, kan 
op grond van art. 11, tweede lid, Amar van het vereiste van Nederlanderschap worden 
afgeweken en kan een buitenlander een tijdelijke aanstelling als militair krijgen. Defensie maakt 
gebruik van tijdelijke aanstellingen om bijvoorbeeld tolken in te kunnen zetten tijdens 
crisisbeheersingsoperaties. Het aantal militairen dat niet de Nederlandse nationaliteit bezit, is 
overigens beperkt en hun aanstelling is van korte duur. 

604 Vgl. Liivoja 2011, p. 236 e.v. die opmerkt dat veel schrijvers de rechtsmacht over de 
strijdkrachten baseren op het beschermingsbeginsel. 

605 Idem. 
606 Enthoven & van der Maas, Militaire Spectator 2008. 
607 Rijkswet van 4 juli 1963 houdende wijzigingen van het materiële militaire strafrecht en het 
militaire tuchtrecht, Stb. 295, 1963. 

608 Steffen, De partiële wijziging van de militaire straf- en tuchtrechtwetgeving bij de Rijkswetten 
van 4 juli 1963, Den Haag 1971, p. 516. 

609 Stanger gaat uit van het beschermingsbeginsel gezien de inzet van troepen voor de veiligheid 
van de staat; Stanger 1957/’58, p. 86. 

610 Iain Cameron, The Protective Principle of International Criminal Jurisdiction, 1994; 
aangehaald in Liivoja 2010b, p. 331. 

611 Liivoja 2011 p. 238 e.v. 
612 Sari 2008c, p. 77. 
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domain of domestic jurisdiction”, waarbinnen onder meer de uitoefening van 

rechtsmacht over strijdkrachten valt.613 

 

Gezien de toepasselijkheid van de nationale strafwetgeving op in het buitenland 

verblijvende militairen, nemen militairen een van andere overheidsfunctionarissen 

afwijkende positie in. Specifiek voor deze categorie functionarissen wordt zo 

uitgebreid voorzien in mogelijkheden om de toepassing van nationale wetgeving 

uit te breiden tot het buitenland.614 Deze voorziening schept ruimte voor de 

daadwerkelijke en effectieve uitoefening van de strafrechtsmacht door 

rechtbanken van de zendstaat. Bij uitoefening van deze bevoegdheden in het 

buitenland moet de zendstaat rekening moet houden met het internationaal recht 

of de expliciete instemming van de buitenlandse staat.615  

 

§ 3. Krijgsmacht en immuniteit  

Het gestelde in de vorige paragraaf betekent niet dat een militair die wordt 

verdacht van het in het buitenland plegen van een strafbaar feit naar het recht van 

de zendstaat, zich altijd voor de nationale strafrechter zal verantwoorden. 

Wanneer de staat van verblijf het feit op grond van het territorialiteitsbeginsel 

eveneens strafbaar heeft gesteld, bestaat samenloop van (wetgevende) 

rechtsmacht van zendstaat en staat van verblijf. Zoals eerder gezegd impliceert de 

extraterritoriale wetgevende rechtsmacht van een staat niet dat die staat dan tevens 

zijn handhavende en rechtsprekende rechtsmacht met uitsluiting van de staat van 

verblijf kan uitoefenen. Voor deze situatie zal onder meer moeten worden 

gekeken naar de immuniteiten onder het internationaal recht.  

 

Die immuniteiten dient een staat van verblijf bij de uitoefening van zijn 

rechtsprekende en handhavende rechtsmacht te respecteren. In het Nederlandse 

recht is dit onder meer verwoord in de Wet algemene bepalingen616 en het Wetboek van 

Strafrecht.617 Op grond van deze bepalingen oefent Nederland als staat van verblijf 
                                                           
613 Sari 2008c, p. 86. 
614 Vgl. Liivoja 2011, p. 32-33. 
615 Bijvoorbeeld: art. 62 WMSr bepaalt dat buiten het Koninkrijk de bevoegdheden inzake 
vervolging en berechting van strafbare feiten slechts worden uitgeoefend voor zover het 
volkenrecht dit toelaat. Art. 539a, derde lid, Wetboek van Strafvordering waarin is opgenomen dat 
buiten het rechtsgebied van een rechtbank de strafvorderlijke bevoegdheden van die titel alleen 
kunnen worden uitgeoefend, voor zover het volkenrecht of het interregionale recht dit 
toestaat. 

616 Artikel 13a, Wet algemene bepalingen stelt dat de rechtsmacht van de rechter en de uitvoerbaarheid 
van rechterlijke vonnissen en van authentieke akten is beperkt “door de uitzonderingen in het 
volkenregt erkend”. Art. 1 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, dat handelt over de rechtsmacht 
van de Nederlandse rechter, verwijst sinds kort naar deze bepaling om te helpen voorkomen 
dat de rechter rechtsmacht aanvaardt in strijd met een volkenrechtelijke 
immuniteitsverplichting; Kamerstukken II 2008/09, 32 021, nr. 3, p. 39. 

617 Op strafrechtelijk gebied bepaalt artikel 8 Sr dat de toepasselijkheid van de artikelen 2 tot en 
met 7 van dit wetboek wordt beperkt door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend. De 
Hoge Raad verwees naar art. 8 Sr als “… een wettelijke erkenning van aan het volkenrecht ontleende 
immuniteit van jurisdictie…”; HR 8 juli 2008; Hoofd Afghaanse veiligheidsdienst, RvdW 2008, 761; LJN 
BC7418.  
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geen rechtsprekende en handhavende rechtsmacht uit over buitenlandse militairen 

die in Nederland immuniteit genieten. Nederlandse militairen die in het buitenland 

immuniteit genieten, zijn op hun beurt gevrijwaard van de rechtsprekende en 

handhavende rechtsmacht van de staat van verblijf. Zendstaten kunnen 

vervolgens hun rechtsmacht over de militairen uitoefenen, voor zover zij hun 

strafwetgeving op de in het buitenland verblijvende militairen van toepassing 

hebben verklaard. De volgende paragrafen onderzoeken de positie van de 

krijgsmacht binnen de leer van de absolute en relatieve staatsimmuniteit, de 

functionele immuniteit van de strijdkrachten en de status van oorlogsschepen en 

militaire luchtvaartuigen. 

 

§ 3.1 De krijgsmacht in de leer van de absolute en relatieve 

staatsimmuniteit 

Als staatsorgaan delen de strijdkrachten bij extraterritoriaal verblijf van oudsher in 

de immuniteit van de staat. De vraag naar de rechtsmacht over vreemde troepen 

kon zodoende worden beantwoord aan de hand van de leer van de absolute 

staatsimmuniteit. De overwegingen in The Exchange v. McFaddon-zaak maken 

zoveel ook duidelijk. In ieder geval tot de eerste ontwikkelingen richting de leer 

van de relatieve staatsimmuniteit aan het begin van de 20ste eeuw genoten troepen 

in het buitenland, net als de staat die zij dienden, volledige immuniteit van de 

rechtsmacht van de lokale rechtbanken. Gezien de leer van de absolute 

staatsimmuniteit leek geen noodzaak te bestaan voor het opstellen van 

statusregelingen, wat mede een verklaring kan zijn voor het ontbreken in die tijd 

van specifieke verdragen op dit punt. 

 

De genuanceerde benadering van de status van in het buitenland verblijvende 

troepen die uit de 19de eeuwse literatuur en jurisprudentie bleek, sluit hierop aan. 

Immuniteit werd geacht te bestaan voor de eenheid die zich als staatsorgaan in het 

buitenland ophield. De beperkingen die men in de literatuur en jurisprudentie zag, 

hadden betrekking op omstandigheden, waaronder de verhouding tussen een 

militair met zijn eenheid en de bevelslijn met zijn commandant minder hecht 

werden: een passagierende matroos in een buitenlandse haven of een soldaat die 

zich niet om dienstredenen buiten een militair garnizoen ophield. Vanuit dit 

gezichtspunt gezien maakte de militair geen deel meer uit van het staatsorgaan en 

verloor hij daarmee zijn immuniteit.  

 

De absolute immuniteit van staten kwam aan het begin van de 20ste eeuw onder 

druk te staan. De verdragen waarin die leer zijn weerslag vond, lieten de 

immuniteit van de krijgsmacht op civielrechtelijk gebied echter vrijwel onberoerd. 

Zoals gezegd sluit het Verdrag tot het vaststellen van eenige eenvormige regelen betreffende de 

immuniteit van staatsschepen oorlogsschepen uit van de uitoefening van rechtsmacht 

door de vreemde staat. In aanvulling op dit verdrag618 bepaalt artikel 31 van het 
                                                           
618 Het Europees staatsimmuniteitenverdrag ziet niet op de gevallen waarop het Verdrag tot het vaststellen 

van eenige eenvormige regelen betreffende de immuniteit van staatsschepen van toepassing is (art. 30 
Europees staatsimmuniteitenverdrag). 
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Europees staatsimmuniteitenverdrag ten aanzien van vreemde troepen in de staat van 

verblijf: 

 
De bepalingen van deze Overeenkomst laten onverlet de immuniteiten en 
voorrechten die een Overeenkomstsluitende Staat geniet met betrekking tot elke 
handeling of nalatigheid begaan door of in verband met zijn strijdkrachten 
wanneer deze zich bevinden op het grondgebied van een andere 
Overeenkomstsluitende Staat. 
 

In het toelichtende rapport bij het verdrag wordt naar aanleiding van deze 

bepaling opgemerkt dat de bepaling vragen uitsluit over de immuniteit van 

rechtsmacht bij vlootbezoeken van een vreemde staat en dat het verdrag niet kan 

worden ingeroepen bij de stationering van troepen, waarop doorgaans speciale 

overeenkomsten van toepassing zijn.619 Voor dit laatste punt verwijst de 

toelichting naar artikel 33 dat luidt: 

 
De bepalingen van deze Overeenkomst laten onverlet de gesloten of nog te sluiten 
overeenkomsten die, op bijzondere terreinen, in verband staan met vraagstukken 
die het onderwerp vormen van deze Overeenkomst. 
 

De werking van het VN-staatsimmuniteitenverdrag ten aanzien van militaire 

activiteiten is minder duidelijk.620 Bij de aanbieding van de ontwerptekst van het 

VN-staatsimmuniteitenverdrag aan de Algemene Vergadering van de VN gaf de 

voorzitter van het ‘Ad Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and 

their Property’ aan dat naar zijn overtuiging in de vergaderingen van het comité 

werd aangenomen dat militaire activiteiten niet onder het bereik van het verdrag 

vielen.621 Staten hebben deze interpretatie niet betwist en enkele staten hebben bij 

ratificatie nadrukkelijk verklaard van mening te zijn dat het verdrag niet van 

toepassing is op militaire activiteiten.622 Dat neemt niet weg dat het VN-verdrag 

hieraan toch op enkele plekken aandacht besteedt.623 Verder is artikel 26 van 

belang dat luidt:  

 

                                                           
619 Explanatory report, par. 116. In dezelfde zin: IGH 3 februari 2012, Jurisdictional Immunities of the 

State (Germany v. Italy: Greece Intervening), Judgment, par. 67. 
620 Fox 2008, p. 6 en 665.  
621 UN Doc A/C.6/59/SR.13 van 25 oktober 2005. Art. 3 van het verdrag, dat de voorrechten en 
immuniteiten benoemt die niet door het verdrag worden bestreken, vermeldt echter niet 
bezoekende militaire eenheden en marineschepen. 

622 IGH 3 februari 2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), 
Judgment, par. 69. 

623 Art. 16, eerste lid, sluit immuniteit van een staat uit voor handelingen met betrekking tot de 
schepen, wanneer die worden gebruikt voor andere dan niet-commerciële overheidsactiviteiten. 
Het volgende lid maakt echter een uitzondering voor onder meer oorlogsschepen. Art. 21, 
eerste lid, onder b, sluit de eigendommen van een staat met een militair karakter of die worden 
gebruikt of bestemd voor de uitvoering van militaire functies uit van staatseigendommen 
waartegen in het verdrag genoemde dwangmaatregelen mogelijk zijn. Mede hierdoor is het 
verdrag ten aanzien van de activiteiten van strijdkrachten niet altijd even helder; Fox 2008, p. 6 
en 407. 
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Nothing in the present Convention shall affect the rights and obligations of States 
Parties under existing international agreements which relate to matters dealt with in 
the present Convention as between the parties to those agreements.624 
 

De genoemde drie verdragen onderkennen dat bij statusverdrag andere regelingen 

kunnen worden getroffen voor de strijdkrachten. Bovendien blijkt uit 

jurisprudentie dat handelingen die de krijgsmacht aangaan, in principe immuniteit 

genieten, voor zover sprake is van ‘acta iure imperii’.625 Hieruit kan worden 

afgeleid dat civielrechtelijke immuniteit beperkt kan zijn voor ‘acta iure gestionis’. 

In het algemeen zullen echter de meeste handelingen met betrekking tot een 

krijgsmacht de soevereine functie van de staat betreffen.626 

 

§ 3.2. Functionele immuniteit strijdkrachten 

In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat overheidsfunctionarissen in de 

uitoefening van hun functie als het ware delen in de immuniteit van de staat zelf. 

Zij genieten daardoor functionele immuniteit van de rechtsmacht van de 

rechtbanken van vreemde staten. Militairen lijken als overheidsfunctionarissen 

niet van deze norm te zijn uitgesloten en zouden bij de uitvoering van hun 

buitenlandse taken ten minste aanspraak moeten kunnen maken op functionele 

immuniteit.627 Vanuit internationaalrechtelijk perspectief wijst de in Deel I 

geformuleerde grondregel daarom op de functionele immuniteit van de troepen. 

 

                                                           
624 Bestaande statusverdragen vallen binnen de termen van deze bepaling en kunnen van het 
verdrag afwijkende regelingen bevatten; Hafner & Köhler 2004, p. 47. 

625 Zie de voorbeelden genoemd in: IGH 3 februari 2012, Jurisdictional Immunities of the State 
(Germany v. Italy: Greece Intervening), Judgment, par. 72-77. 

626 De Britse rechter oordeelde bijvoorbeeld dat de medische behandeling in een Amerikaans 
militair hospitaal in het VK (High Court, Queen's Bench Division 8 juni 1992, Littrell v. USA 
(No. 2), ILR 100, p. 438-464) en een rapportage geschreven in verband met onderwijs aan 
Amerikaans defensie personeel en gezinsleden in het VK (House of Lords 20 juli 2000, Holland 
v Lampen-Wolfe, UKHL 40; [2000] 3 All ER 833; [2000] 1 WLR 1573) moesten worden 
aangemerkt als ‘acta iure imperii’. 

627 Ondanks verschillen van inzicht in de literatuur over status van troepen zijn schrijvers er in het 
algemeen over eens dat militairen die de instructies van hun zendstaat uitvoeren, 
strafrechtelijke immuniteit genieten; Lazareff 1971, p. 170. Meer recent Fleck 2006, p. 144: 
“…in the absence of clear treaty provisions, core rules of functional immunity continue to apply to members of 
sending states’ forces”. Functionele immuniteit kan overigens verder zijn beperkt in geval van 
oorlogsmisdrijven. In het verleden zijn hierover diverse rechtszaken gevoerd, waaronder in 
Nederland, zie bijvoorbeeld Cassese 2002, p. 870-871. De HR ging er recent vanuit dat een 
Afghaanse militair in zijn hoedanigheid van voormalige directeur van de Afghaanse 
staatsveiligheidsdienst en van plaatsvervangend minister van staatsveiligheid geen immuniteit 
toekwam; HR 8 juli 2008; Hoofd Afghaanse veiligheidsdienst, RvdW 2008, 761 en MRT 2007, p. 276; 
LJN BC7418. In deze zaken kan meespelen dat de zendstaat de immuniteit van betrokkenen 
niet heeft ingeroepen; vgl. UN Doc A/CN.4/631 (2010), ILC Second report on immunity of 
State officials from foreign criminal jurisdiction, 10 juni 2010, par. 69. In de zaak Certain 
Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters nam het IGH aan dat een staat die immuniteit 
verlangt voor zijn staatsorgaan hiervan de andere staat op de hoogte moet stellen; IGH 4 juni 
2008, Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, 
I.C.J. Reports 2008, p. 177, par. 196. 
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In de loop van de tijd heeft zich voor de strijdkrachten, net zoals voor 

bijvoorbeeld diplomaten en staatshoofden, een speciaal regime ontwikkeld.628 Dit 

regime is tegenwoordig deels verdragsrechtelijk van aard, waarvan de in Deel I 

geanalyseerde statusverdragen de weerslag vormen. Het is de vraag of onder dit 

speciale regime een uitzondering wordt gemaakt op de functionele immuniteit van 

in het buitenland verblijvende troepen of dat de functionele immuniteit onder dit 

regime in stand blijft.629 

 

Uit de statusverdragen blijkt dat militairen bij de extraterritoriale uitvoering van de 

taken steeds immuniteit van de strafrechtsmacht van de lokale tribunalen genieten. 

Gedurende de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en deels ook bij het 

verlenen van steun in een gewapend conflict is die immuniteit vrijwel absoluut 

doordat de troepen meestal zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht 

van de eigen staat. In de statusregelingen die worden gesloten in het kader van 

internationale militaire samenwerking, zijn de immuniteiten van buitenlandse 

troepen in het algemeen beperkter. De meeste regelingen respecteren echter de 

functionele immuniteit van troepen. De uitzonderingen hierop zijn beperkt.  

 

Voorbeelden van deze uitzonderingen zijn de statusverdragen die het VK en een 

aantal ‘Commenwealth’ staten in de Tweede Wereldoorlog sloten met zendstaten. 

Hierin was overeengekomen dat bepaalde misdrijven onderworpen bleven aan de 

rechtsmacht van de burgerlijke rechter van de staat van verblijf. Deze verdragen 

maakten geen uitzondering voor het geval de misdrijven waren gepleegd in de 

uitoefening van de functie. Een ander voorbeeld zijn verdragen die de SU in de 

Tweede Wereldoorlog sloot en waarin de SU rechtsmacht behield over vergrijpen 

gericht tegen de SU. Ook hier bestond geen uitzondering voor een vergrijp 

gepleegd in de uitoefening van de functie.  

 

Een naoorlogs voorbeeld zijn de statusverdragen die Canada sloot met 

verschillende staten en waarin was vastgelegd dat troepen die in Canada trainingen 

of opleidingen kwamen volgen, volledig waren onderworpen aan de 

strafrechtsmacht van de Canadese burgerlijke rechter.630 Verder kan nog worden 

genoemd het statusverdrag tussen Nederland en Qatar uit 2002 op grond waarvan 

Qatarse rechtbanken rechtsmacht behielden ten aanzien van misdrijven en 

Nederland alleen bevoegd was rechtsmacht uit te oefenen bij strafbare feiten 

begaan door Nederlandse militairen tegen Nederlandse belangen, personeel of 

eigendommen. 

                                                           
628 Fox 2008, p. 456. 
629 Suggesties in de literatuur dat bij het ontbreken van een statusregeling buitenlandse troepen 
volledig zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de rechter van de staat van 
verblijf, zouden kunnen wijzen op zo’n uitzondering; bijvoorbeeld Priest-Hamilton 2000, p. 
610 en Conderman 2009, par. 2. 

630 Bijvoorbeeld: Agreement for the training in Canada of personnel of the armed forces of Nigeria; Lagos, 3 
juli 1963 (Vol. 529 UNTS, 1965 No. 7656) en Agreement for the training in Canada of personnel of the 
armed forces of Barbados; Bridgetown, 12 november 1985 (Vol. 1469I UNTS 1987, No. 24897).  
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Deze voorbeelden maken zeer specifieke uitzonderingen op de functionele 

immuniteit van troepen. De functionele immuniteit zelf staat niet ter discussie. 

Naar mijn mening moet uit deze de voorbeelden daarom niet worden afgeleid dat 

de norm dat overheidsfunctionarissen functionele immuniteit genieten niet van 

toepassing is op militairen. Het betekent dat ook bij het ontbreken van een 

formele statusregeling militairen in het buitenland in ieder geval functionele 

immuniteit zouden moeten genieten. Deze gevolgtrekking vindt bevestiging in de, 

overigens schaars gedocumenteerde, verdere statenpraktijk en jurisprudentie. 

Daaruit blijkt bovendien dat militairen meestal nog verdergaande strafrechtelijke 

immuniteiten toekomen.  

 

Een Nederlands reglement uit 1971 bevat een paragraaf over situaties waar geen 

“rechtspositie-overeenkomst”, zoals een statusverdrag wordt genoemd, is gesloten.631 

Hierin wordt commandanten geïnstrueerd om in acht te nemen dat Nederlandse 

militairen in het buitenland onder de uitsluitende rechtsmacht vallen van de 

Nederlandse autoriteiten, mits de vergrijpen zijn begaan:  
 
aan boord van een Nederlands oorlogsschip, danwel binnen de kazerne, de basis of 
het kampement waar de Nederlandse eenheid is gelegerd, of daarbuiten, tijdens de 
uitoefening van de dienst; 
 

Dit reglement is enigszins gedateerd, maar formeel nog wel van kracht. Een 

handleiding van het ministerie van Justitie bevat een aanwijzing ten aanzien van 

militairen uit niet-NAVO staten, die zich op dienstreis in Nederland bevinden.632 

Hierin wordt gemeld dat militairen in die categorie in de regel aanspraak zullen 

kunnen maken op strafrechtelijke immuniteit. Uit de tekst lijkt te volgen dat men 

hier de situatie op het oog had waar geen statusverdrag van toepassing was. 

 

Jurisprudentie is eveneens schaars als het gaat om zaken waaraan geen 

statusregeling ten grondslag ligt. Enkele rechtszaken rond de Tweede 

Wereldoorlog laten uiteenlopende visies zien. In Reference re Exemption633 bleek het 

Canadese Hooggerechtshof verdeeld over de vraag van de regering naar de 

juridische positie van Amerikaanse troepen. Twee van de vijf rechters waren van 

mening dat Canada de exclusieve rechtsmacht over de buitenlandse troepen 

toekwam. Twee andere rechters kwamen tot het oordeel dat er wel een regel van 

internationaal recht bestond die immuniteit verleende aan georganiseerde troepen 

die een staat bezochten met de instemming van de regering van de staat van 

                                                           
631 Reglement toepassing straf- en tuchtrecht ten aanzien van Nederlandse militairen, geplaatst buiten het 

Koninkrijk, vastgesteld bij Beschikking van de minister van Defensie van 17 juni 1971, 
gepubliceerd in Van den Bosch c.s., Deel II, Bijlage V. 

632 Handleiding ten behoeve van de praktijk inzake delicten begaan door vreemde militairen (waaronder begrepen 
burgerpersoneel en gezinsleden) brief van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van 19 februari 
1981, nr. 137/281, par. V.  

633 The Supreme Court of Canada 3 augustus 1942, Reference re Exemption of United States Forces from 
Proceedings in Canadian Criminal Courts, ILR 12. 
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verblijf. De vijfde rechter oordeelde, kort gezegd, dat de troepen immuniteit 

genoten bij vergrijpen gepleegd in de eigen kampen of aan boord van de eigen 

oorlogsschepen en voor zover die niet waren gericht tegen personen die niet 

waren onderworpen aan het Amerikaanse militaire recht of hun eigendommen en 

daarbuiten, voor zover de vergrijpen waren gericht tegen Amerikaans personeel of 

Amerikaans eigendom.  

 

In andere uitspraken kwamen de verschillende uitgangspunten van de rechters in 

Reference re Exemption terug. In In re Gilbert634 oordeelde de Braziliaanse rechter in 

een zaak over een Amerikaanse militair die tijdens zijn wachtdienst een indringer 

doodde, dat de Amerikaanse krijgsraad de exclusieve rechtsmacht ten aanzien van 

deze zaak toekwam,635 aangezien de Braziliaanse regering de plaats waar het feit 

was gepleegd, had bestemd als Amerikaans militair gebied.636  

 

In de zaak Panos Stamatopoulos v. Ministère Public voor de ‘Mixed Courts of Egypt’637 

refereerde het hof aan het gegeven dat de Griekse strijdkrachten alleen hun 

militaire strafrecht mochten uitoefenen “within the limits of the Greek army”.638 In de 

zaak Malero Manuel v. Ministère Public die voor dezelfde ‘Mixed Courts’ diende, 

overwoog het hof dat het principe van immuniteit van rechtsmacht voor 

strijdkrachten in het buitenland niet langer werd bestreden, voor zover het 

dienstdelicten, disciplinaire delicten, militaire delicten of schending van het 

gemene recht binnen militaire gebouwen en terreinen betrof.639 Wel bestond nog 

verschil van mening ten aanzien van schendingen van de openbare orde en 

veiligheid buiten de militaire gebouwen en terreinen (‘military premises’) terwijl de 

pleger geen dienst had (‘is not on duty’).640 Op basis van een analyse van de 

praktijk van staten, de jurisprudentie van nationale rechtbanken en de literatuur 

overwoog het Hof dat: 

 
outside of the case of service on duty, there exists no international system of a 
character sufficiently general to be obligatory which extends the principle of 
immunity from jurisdiction in the case of a permitted sojourn of foreign troops 

                                                           
634 Supreme Federal Court 22 november 1944, In Re Gilbert (Admiral Ingram Camp Case), ILR 13. 
De rechter pastte hierbij impliciet art. 299 van de Bustamante Code toe waarin was bepaald: “Nor 
are the penal laws of the State applicable to offences committed within the field of military operations when it 
authorizes the passage of an army of another contracting State through its territory, except offences not legally 
connected with the said army”; Bustamante Code annexed to the convention on Private International Law; 
Havana, 20 februari 1928 (AJIL, p. 642). 

635 King 1946, p. 262.  
636 Barton 1950, p. 229.  
637 De in 1871 ingestelde ‘Mixed Courts of Egypts’ waren bevoegd ten aanzien van Egypte 
verblijvende personen uit Westerse staten (Brinton, p. 675 e.v.). Wat de uitspraken van deze 
rechtbank mede interessant maakt, is dat de ‘Mixed Courts’ een gemengde, internationale 
samenstelling hadden. Nederland leverde eveneens rechters. 

638 Court of Cassation 23 november 1942, Panos Stamatopoulos v. Ministère Public, AJIL 1945. 
639 Court of Cassation 8 maart 1943, Malero Manuel v. Ministère Public, AJIL 1945. 
640 Alleen de Amerikaanse doctrine wees volgens het Hof de uitoefening van de territoriale 
rechtsmacht resoluut af. 
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within the territory, as regards violations of the common law committed outside of 
the military premises; 
 

De civielrechtelijk zaak Wright v Cantrell641 voor de Australische rechter ging deels 

in op de strafrechtelijke rechtsmacht over bezoekende eenheden. De rechter 

overwoog dat uit de uitspraak uit de zaak The Exchange v McFaddon niet kon 

worden afgeleid dat bezoekende troepen exclusieve rechtsmacht over hun eigen 

troepen hadden. Immuniteit voor die troepen kon alleen worden aangenomen in 

gevallen dat de uitoefening van de rechtsmacht door lokale rechtbanken de 

militaire activiteiten van de bezoekende troepen zou hinderen. Kort na de oorlog 

nam een Griekse rechter in de zaak In re A.F.642 een ander standpunt in en 

oordeelde op grond van beginselen van publiekrecht dat stelende Britse militairen 

waren gevrijwaard van de rechtsmacht van de Griekse rechtbanken. 

 

Daarna zijn slechts enkele uitspraken gepubliceerd waarin de uitoefening van 

strafrechtsmacht niet kon worden gebaseerd op een formele statusregeling.643 Een 

zaak betrof een Senegalese militair die in Israël werd berecht.644 De rechter 

oordeelde dat de VN-militair die niet in Israël was gelegerd en naar het oordeel 

van de rechter op persoonlijke gronden Israël bezocht, geen aanspraak kon maken 

op enige immuniteiten. In de Lozano-zaak overwoog de Italiaanse rechter dat:  

 
Under a well-established rule of customary law …. acta iure imperii performed by 

organs of a state in the discharge of their functions were covered by immunity and 

therefore could not be subjected to the civil or criminal jurisdiction of a foreign 

state645 

 

Zodoende was de Amerikaanse militair die in Irak als lid van de ‘Multinational 

Force Iraq’ bij een checkpoint in de uitoefening van zijn functie een Italiaanse 

staatsburger doodde, gevrijwaard van de rechtsmacht van de Italiaanse rechter. 

 

Uit de bovenstaande analyse volgt dat het speciale regime dat zich met betrekking 

tot immuniteit van troepen heeft ontwikkeld, niet heeft geleid tot een 

uitzondering voor die troepen op de norm dat overheidsfunctionarissen in het 

buitenland functionele immuniteit genieten. Met andere woorden, militairen 

genieten als overheidsfunctionarissen ongeacht de context waarin zij opereren, in 

                                                           
641 Supreme Court of New South Wales 2, 3 en 22 september 1943, Wright v Cantrell, ILR 12, p. 
133-141. 

642 Tribunal Correctionnel of the Isle of Chios 1945, In re A.F., ILR 12, p. 163. 
643 EHRM 21 november 2001, McElhinney v. Ireland, Application no. 31253/96 betrof een 
civielrechtelijke schadeclaim naar aanleiding van een zaak waarin een Britse militair zonder 
instemming van Ierland op haar grondgebied aanwezig was. Het Hof accepteerde het 
standpunt van Ierland dat de handelingen van de militair als ‘acta iure imperii’ immuniteit 
genoten. 

644 District Court of Haifa 10 mei 1979, Israel v. Papa Ben Coli Dista Saar, UN Juridical Yearbook 
1979. 

645 Court of Cassation 24 juli 2008, Lozano v Italy, Case No 31171/2008, ILDC 1085 (IT 2008), 
H3. 
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de uitoefening van hun functie functionele immuniteit van de rechtsmacht van de 

rechtbanken van vreemde staten.646 

 

§ 3.3. Oorlogsschepen 

Bijzondere aandacht verdienen in dit verband oorlogsschepen647 die al eeuwen 

geleden op frequente basis buitenlandse havens aandeden voor bevoorrading, 

reparatie of een formeel vlootbezoek. Gedurende deze buitenlandse bezoeken 

werd de status van de schepen, commandant en bemanningsleden geëerbiedigd en 

deelden zij in de absolute immuniteit van de staat.648 De immuniteit van 

oorlogsschepen werd verwoord in de The Exchange v. McFaddon-zaak. Volgens de 

rechter vormt een oorlogsschip: 

 
… a part of the military force of her nation; acts under the immediate and direct 
command of the sovereign; is employed by him in national objects. He has many 
and powerful motives for preventing those objects from being defeated by the 
interference of a foreign state. Such interference cannot take place without 
affecting his power and his dignity. The implied license, therefore, under which 
such vessel enters a friendly port may reasonably be construed, and it seems to the 
Court ought to be construed, as containing an exemption from the jurisdiction of 
the sovereign within whose territory she claims the rites of hospitality.649 
 

Uiteindelijk komt de rechter tot de conclusie dat: 
 
It seems then to the Court to be a principle of public law that national ships of war 
entering the port of a friendly power open for their reception are to be considered 
as exempted by the consent of that power from its jurisdiction.650 
 

In 1898 liet het ‘Institut de Droit International’ zich in vergelijkbare zin uit in het 

Règlement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers.651 In een 

buitenlandse haven was een oorlogsschip niet onderworpen aan de rechtsmacht 

van de buitenlandse staat en strafrechtelijke vergrijpen die aan boord waren 

gepleegd, vielen onder de strafrechtsmacht van de staat van het schip. Wel waren 

lokale rechtbanken bevoegd om de leden van de bemanning te berechten die aan 

wal een misdrijf hadden gepleegd tegen de wetten van de staat, waar hun schip 

                                                           
646 Vgl. Sari 2008c, p. 264-264. 
647 “een schip dat behoort tot de strijdkrachten van een Staat en dat de uiterlijke onderscheidingstekenen draagt van 

zulke schepen van zijn nationaliteit. De commandant moet in staatsdienst zijn en zijn naam moet voorkomen 
in de betreffende dienstlijst of het equivalent daarvan, en de bemanning moet onderworpen zijn aan de regels van 
de krijgstucht” art. 29 Zeerechtverdrag. 

648 De immuniteit van oorlogsschepen was al ontstaan, voordat sprake was van de leer van de 
absolute staatsimmuniteit; zie Fox 2008, p. 201. 

649 The Schooner Exchange v. McFaddon, 144. 
650 Idem, 145-146. 
651 Règlement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers; Den Haag, 23 
augustus 1989. Met deze regeling die niet juridische verbindend was, werd beoogd de stand van 
het recht op dat moment weer te geven. In 1928 werd de regeling in vergelijkbare 
bewoordingen overgenomen in het Règlement sur le régime des navires de mer et de leurs équipages dans 
les ports étrangers en temps de paix. 
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was afgemeerd.652 Een uitzondering op de bevoegdheid van de lokale tribunalen 

bestond, indien het delict werd gepleegd tijdens de uitoefening van opgedragen 

diensten (‘service commandé’).653 

 

Latere verdragen lieten de immuniteiten van oorlogsschepen, ook op 

civielrechtelijk gebied, in stand.654 Die schepen en hun bemanning genieten 

zodoende tegenwoordig nog steeds volledige immuniteit in het buitenland. In 

overeenstemming hiermee oordeelde de Nederlandse rechter in 1987 dat geen 

beslag mogelijk was op de ‘Almirante Grau’, een Peruaans marineschip dat in 

Nederland in onderhoud was.655 In zaken met betrekking tot de Amerikaanse 

schepen ‘Cape May’ en ‘Altair’ oordeelde de Hoge Raad dat vreemde staten naar 

de huidige stand van het volkenrecht voor schuldvorderingen die zijn ontstaan uit 

hoofde van de exploitatie van aan hen toebehorende of door hen geëxploiteerde 

schepen die in het kader van de vervulling van een typische overheidstaak, zoals 

een militaire actie worden ingezet, niet onderworpen zijn aan de rechtsmacht van 

de Nederlandse rechter. Voor dat oordeel zijn de aard van de handeling of 

gebeurtenis, waaruit de vordering is ontstaan niet van belang.656 

 

                                                           
652 Zie Deel I, Sectie 1 van de regeling.  
653 Art. 18, vierde lid van de regeling uit 1898; art. 20, derde en vierde lid van de regeling uit 1928. 
Zie in het algemeen over de immuniteiten van oorlogsschepen en haar bemanningen; Stanger 
1957/’58, p. 55-78. In overeenstemming met de bovenstaande bepalingen berechtte in 1926 
een Britse rechter een lid van de bemanning van het Amerikaanse marineschip ‘Sharkey’ die 
een collega om het leven had gebracht in een Britse haven; Stanger 1957/’58, p. 74. Op deze 
bepaling steunde verder bijvoorbeeld de uitspraak Mixed Courts in Egypt, Court of Cassation 
29 juni 1942, George Triandoufilou v. Ministère Public, AJIL 1945, p. 345-347. Of een 
bemanningslid in dienst was, hing volgens het Hof niet af van het intrinsieke karakter van het 
delict, maar van aard van de orders; Brinton 1944, p. 379. In dit geval had de aangeklaagde de 
opdracht om aan wal voorraden in te kopen. Het Hof achtte daarom dat Triandoufilou in 
dienst was toen hij het delict beging, zodat de Mixed Court niet bevoegd waren. In de zaak 
Japan v. Smith and Stinner baseerde de Japanse rechter zijn rechtsmacht over twee Britse 
matrozen die in Kobe een taxichauffeur hadden beroofd tijdens een tripje door de stad, onder 
meer op het gegeven dat de twee hun misdrijf niet hadden begaan tijdens de uitvoering van 
hun dienst; High Court of Osaka, 5 augustus 1952, Japan v. Smith and Stinner, ILR 19. Enigszins 
afwijkend was de zaak Chung Chi Cheung v. The King waarin het VK een Brits staatsburger 
vervolgde voor het plegen van een moord aan boord van een bewapend Chinees douaneschip, 
klaarblijkelijk omdat China onder meer niet om de overdracht van de verdachte had gevraagd; 
Judicial Committee of the Privy Council 2 december 1938, Chung Chi Cheung v. The King, ILR 9.  

654 Art. 3 Verdrag tot het vaststellen van eenige eenvormige regelen betreffende de immuniteit van staatsschepen, 
art. 30 Europees-immuniteitenverdrag, art. 16 VN-staatsimmuniteitenverdrag en art. 32 en 236 
Zeerechtverdrag. 

655 Hoewel het schip voor langdurig onderhoud in Nederland was, bleef het onder Peruaans bevel 
staan en werden proefvaarten uitgevoerd met een deels Peruaanse, militaire bemanning, zodat 
het schip in openbare dienst bleef; Pres. Rb Amsterdam 19 november 1987, Almirante Grau, 
S&S 1988, 69. 

656 HR 12 november 1999, 'Cape May', RvdW 1999, 172; S&S 2000, 74. r.o. 3.4. en HR 22 
september 2000, 'Altair', S&S 2001, 73, r.o. 3.4. 
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§ 3.4. Militaire luchtvaartuigen 

Het internationaal recht is daarentegen over de status van militaire luchtvaartuigen 

en hun bemanning minder duidelijk.657 Hoewel veel verdragen op luchtvaartgebied 

zijn opgesteld, is de toepasselijkheid daarvan op militaire luchtvaartuigen meestal 

beperkt.658 Vast staat dat de toegang tot het luchtruim van vreemde staten en de 

mogelijkheid daar te landen, afhankelijk is van de expliciete toestemming van de 

betreffende staat.659 Aan deze toestemming in de vorm van een diplomatieke 

overvlieg- en landingsverklaring (‘diplo clearance’) kunnen voorwaarden worden 

verbonden die de immuniteit van het toestel raken, hoewel deze voorwaarden in 

de praktijk beperkt lijken te zijn.660 ‘Diplo clearances’ en de eventueel daaraan 

verbonden voorwaarden kunnen onderdeel zijn van een statusverdrag.661 

 

In het algemeen wordt aangenomen dat de immuniteiten van militaire 

luchtvaartuigen vergelijkbaar zijn met die van oorlogsschepen.662 Zodoende geniet 

de bemanning eveneens strafrechtelijke immuniteit voor handelingen die zij aan 

boord hebben gepleegd.663 Deze parallel met oorlogsschepen doortrekkend is een 

bemanningslid van een militair luchtvaartuig die in het kader van hem opgedragen 

                                                           
657 Het begrip ‘militair luchtvaartuig’ is niet eensluidend gedefinieerd in het internationaal recht 
ondanks voorzichtige pogingen hiertoe; Williams 2007, p. 106-109, zie bijvoorbeeld art. 13, 
onder j, San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 juni 1994, 
<www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/560?OpenDocument>: “military aircraft means an aircraft operated 
by commissioned units of the armed forces of a State having the military marks of that State, commanded by a 
member of the armed forces and manned by a crew subject to regular armed forces discipline”. De Manual on 
International Law Applicable to Air and Missile Warfare; Bern 14 mei 2009 
(<www.ihlresearch.org/amw/>) bevat geen definitie. 

658 Verdragsbepalingen zijn meestal ‘negatief’ in de zin dat ze aangeven wat niet van toepassing is 
op militaire luchtvaartuigen of wat deze toestellen niet is toegestaan om te doen; Milde 2001, p. 
152-153.  

659 Art. 3, onder c, Verdrag van Chicago. In geval van overmacht (‘force majeure’) of in noodsituaties 
(‘distress’) is geen toestemming vereist, maar moet het binnengaan van het buitenlandse 
luchtruim waar mogelijk worden afgestemd met die staat; Schmitt 2010, p. 306. Vgl. art. 23 en 
24 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, UN Doc A/RES/56/83 
(2002) van 28 januari 2002. Voor de tekst met commentaar zie: UN Doc A/56/10 (2001), ILC 
Report on the work of its fifty-third session, Chp. IV, State Responsibility, p. 59 e.v. 

660 Een voorbeeld dat wordt genoemd is de toestemming voor het doorzoeken van een toestel, 
AAP1003 2004, p. 15. Hiermee doet de zendstaat in feite afstand van een beperkt deel van zijn 
immuniteit. Overigens is over de dagelijkse gang van zaken rond deze praktijk weinig 
geschreven; Harkavy 2007, p. 104. 

661 Geraci 1994, p. 160. 
662 Vgl. art. 32 Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation; Parijs, 13 oktober 1919 (11 

LNTS p. 173): “No military aircraft of a contracting State shall fly over the territory of another contracting 
State nor land thereon without special authorisation. In case of such authorisation the military aircraft shall 
enjoy, in principle, in the absence of special stipulation, the privileges which are customarily accorded to foreign 
ships of war.” Hoewel deze bepaling niet terugkomt in het Verdrag van Chicago kan deze “be 
considered as still part of international air law”; Cooper 1968, p. 243, zie verder bijvoorbeeld 
Brownlie 2008, p. 372 en Williams 2007, p. 105. Spiegel stelt dat “wat er gezegd is over staatsschepen 
gaat voor een belangrijk deel ook op voor staatsluchtvaartuigen”; Spiegel 2001, p. 208. Schmitt 2010, p. 
311 stelt in zijn algemeenheid: “...military aircraft, enjoy sovereign immunity”. 

663 Petras 2010, p. 70.  
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taken een strafrechtelijk vergrijp begaat buiten het luchtvaartuig, eveneens 

immuun voor de uitoefening van de rechtsmacht door de lokale rechtbanken.664 

 

In overeenstemming met het voorgaande sluiten verschillende 

luchtvaartverdragen inderdaad beperkingen op de immuniteit van militaire 

luchtvaartuigen expliciet uit. Artikel 3, eerste lid, onder a van het Verdrag tot het 

vaststellen van enige eenvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen 

bepaalt dat luchtvaartuigen die uitsluitend zijn bestemd voor een tak van een 

staatsdienst, niet vatbaar zijn voor conservatoir beslag.665 Het Verdrag betreffende de 

internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen666 dat onder meer de executoriale 

verkoop van luchtvaartuigen regelt, is op grond van artikel XIII niet van 

toepassing op “…luchtvaartuigen gebezigd voor militaire diensten…”.  

 

In 2003 bepaalde de Oostenrijkse rechter in de zaak Airport Linz v. United States,667 

over de betaling voor landingsrechten en gebruik van luchthavenfaciliteiten voor 

de uitvoering van vluchten met Amerikaanse militaire vliegtuigen in het kader van 

de NAVO operaties op de Balkan dat de vliegtuigen en de VS zelf volledige 

immuniteit genoten. In zijn beslissing overwoog de rechter onder meer dat het 

militaire gebruik van een staat van zijn luchtstrijdkrachten in ieder geval een 

soevereine handeling betrof.668  

 

§ 4. Conclusie 

Dit hoofdstuk heeft de positie bepaald van de krijgsmacht binnen een staat en 

onderzocht in hoeverre de zendstaat zijn rechtsmacht over zijn troepen in het 

buitenland kan uitoefenen. Bij de ontwikkeling van de soevereine staat blijkt de 

krijgsmacht een bijzondere positie te hebben verworven. Zij maakt onderdeel uit 

van de uitvoerende macht van de staat en is zodoende een orgaan van die staat 

met als bijzondere bevoegdheid gewapend geweld aan te wenden ter bescherming 

van de belangen van die staat. Bij de extraterritoriale uitoefening van de 

soevereine taken blijft de band tussen staat en krijgsmacht bestaan, ook indien de 

                                                           
664 Art. 46 van het voorstel voor een internationale conventie opgesteld tijdens de diplomatieke 
conferentie van Parijs, mei-juni 1910, voorzag in de volledige immuniteit van zowel het 
militaire luchtvaartuig als zijn bemanning. Het verdrag heeft nooit rechtskracht gekregen; zie 
Cooper 1968, p. 224 en 225. Latere verdragen gaan niet specifiek in op de status van 
bemanningen van militaire luchtvaartuigen.  

665 Verdrag tot het vaststellen van eenvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen; Rome, 29 
mei 1933 (S. 1938, 12). Militaire luchtvaartuigen vallen onder de categorie luchtvaartuigen 
bestemd voor de staatsdienst. 

666 Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen; Genève, 19 juni 1948 (Trb. 
1952, 86; Nederlandse vertaling Trb. 1959, 152).  

667 Oberster Gerichtshof 28 augustus 2003, Airport Linz v. United States, 2 Ob 156/03k, ILDC 3 
(AT 2003). 

668 Het besluit van de rechter was verder gebaseerd op het feit dat de vluchten plaatsvonden ter 
uitvoering van een besluit van de VN-Veiligheidsraad en dat een verdrag van kracht was over 
het gebruik van het Oostenrijke luchtruim en luchthavens voor dergelijke vluchten; Wittich 
2005, p. 260. 
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troepen worden ingezet in internationaal verband ter handhaving van de 

internationale vrede en veiligheid. 

 

Staten zullen, samen met het oppergezag en bevel over hun troepen, de 

strafrechtsmacht over hun in het buitenland verblijvende troepen willen blijven 

uitoefenen. Daartoe zal in de nationale wetgeving het strafrecht op de troepen van 

toepassing kunnen worden verklaard op basis van de ‘law of the flag’. Hierdoor 

kan samenloop van rechtsmacht van de zendstaat en de staat van verblijf ontstaan. 

Dit conflict wordt deels opgelost doordat militairen in het buitenland net als 

andere overheidsfunctionarissen functionele immuniteit genieten. Doordat de 

staten van verblijf daarmee afzien van de uitoefening van hun rechtsmacht, wordt 

de mogelijkheid gecreëerd voor de zendstaten hun rechtsmacht uit te oefenen.  

 

De immuniteit van oorlogsschepen en haar bemanningsleden is op grond van het 

internationaal recht echter absoluut. Alleen aan wal maken bemanningsleden die 

geen dienst verrichten geen aanspraak op immuniteit, voor zover geen formele 

statusregeling met de staat van verblijf is getroffen. Hetzelfde moet worden 

aangenomen voor militaire luchtvaartuigen en hun bemanningen.  
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Hoofdstuk 9     Internationale organisaties 

 

§ 1. Inleiding 

Het internationaal recht ontwikkelde zich in eerste aanleg binnen de gemeenschap 

van staten. Het had toen vooral tot doel de onderlinge betrekkingen tussen de 

staten te regelen, waarbij inbreuken op de soevereiniteit van die staten zoveel 

mogelijk moesten worden voorkomen. Voor een belangrijk deel heeft het 

internationaal recht nog altijd dit karakter. Het grensoverschrijdende karakter van 

de problemen waarmee staten in toenemende mate werden geconfronteerd, 

noopte hen om zich actiever op te stellen en de onderlinge samenwerking te 

versterken. Dit leidde ertoe dat staten vanaf de 19de eeuw een deel van hun 

publieke taken in internationale instituties onderbrachten. Deze hebben sinds de 

Tweede Wereldoorlog een sterke groei doorgemaakt en zich ontwikkeld tot 

internationale, gouvernementele organisaties (hierna: internationale organisaties) 

die specifieke belangen van de samenwerkende staten behartigen.  

 

Doordat internationale organisaties verschillen in doel, wijze van totstandkoming, 

lidmaatschap, taken en werkwijze, vormen zij een heterogene groep. Dit 

onderzoek gaat uit van een definitie op grond waarvan een internationale 

organisatie bij verdrag of ander internationaalrechtelijk instrument moet zijn 

opgericht en internationale rechtspersoonlijkheid bezit. Non-gouvernementele 

organisaties vallen hiermee buiten het bereik van het onderzoek. Ondanks de 

rechtspersoonlijkheid bezitten internationale organisaties niet dezelfde rechten en 

plichten als staten. Hun verdragsluitende bevoegdheid is bijvoorbeeld beperkter 

dan die van staten. Ook delen zij niet in de immuniteit van staten, maar bezitten 

vergelijkbare rechten op basis van gewoonte en verdragen.  

 

Staten zijn in toenemende mate voor zowel de eigen veiligheid als crisisbeheersing 

en handhaving van de internationale vrede en veiligheid afhankelijk van 

internationale (militaire) samenwerking. Deze samenwerking vindt sinds het einde 

van de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel plaats binnen internationale 

organisaties, zoals de VN, NAVO en EU. Taken van deze organisaties kunnen 

activiteiten omvatten variërend van de coördinatie van de inzet van een bepaald 

wapensysteem tot de gemeenschappelijke verdediging van het grondgebied van de 

lidstaten. Binnen deze kaders sluiten sommige organisaties statusovereenkomsten, 

maken militairen deel uit van hun staf en genieten multinationale, militaire 

entiteiten internationale status.  

 

Dit hoofdstuk analyseert de internationaalrechtelijke status van internationale 

organisaties en hun staf met bijzondere aandacht voor de VN, NAVO en EU. De 

vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord luidt: wat is de status onder het 

internationaal recht van internationale organisaties, zoals de VN, NAVO en EU, 

en wat is de positie van militairen die in het kader van activiteiten van deze 

organisaties taken uitvoeren? 
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De eerste paragrafen identificeren de belangrijkste elementen van de definitie van 

internationale organisatie (par. 2 en 3), waarna een beoordeling volgt van de 

positie van de VN, NAVO en EU (par. 4). Vervolgens worden de immuniteiten 

van internationale organisaties en hun staven geanalyseerd (par. 5). Tot slot komt 

de status van militairen tijdelijk werkzaam voor of ten behoeve van internationale 

organisaties aan bod (par. 6). 

 

§ 2. Definitie 

Het begrip internationale organisatie is kort voor de Eerste Wereldoorlog in 

gebruik gekomen,669 maar nooit scherp gedefinieerd.670 Dat komt deels door de 

grote verscheidenheid aan organisaties, wat het moeilijk maakt om deze 

heterogene groep in één omschrijving te vatten. In het algemeen wordt een 

scheiding aangebracht tussen de organisaties die staten tot hun leden kunnen 

rekenen en die bij verdrag zijn opgericht (intergouvernementele organisaties) en 

andere organisaties (non-gouvernementele organisaties).671 Dit onderscheid komt 

onder meer tot uitdrukking in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, waarin 

‘internationale organisatie’ wordt omschreven als: “een intergouvernementele 

organisatie” (artikel 2, eerste lid, onderdeel i), daarmee non-gouvernementele 

organisaties uitsluitend.672 

 

Voor de studie van de ‘International Law Commission’ (ILC) naar de 

aansprakelijkheid van internationale organisaties673 bleek deze definitie te ruim te 

zijn gesteld.674 De Draft articles on the responsibility of international organizations 2011675 

definiëren het begrip internationale organisatie in artikel 2, onder a, als volgt: 

 
an organization established by a treaty or other instrument governed by 
international law and possessing its own international legal personality. 
International organizations may include as members, in addition to States, other 
entities. 
 

In de literatuur zijn weer andere definities voorgesteld, waarin de accenten 

enigszins verschillend worden gelegd en die zich onderscheiden al naar gelang het 

                                                           
669 Brölmann 2007, p. 44. 
670 Schermers & Blokker 2003, p. 22. 
671 Gaja 2003, p. 7.  
672 Dezelfde bewoording komt voor in een aantal andere verdragen, bijvoorbeeld het Verdrag van 

Wenen inzake het verdragenrecht tussen staten en internationale organisaties of internationale organisaties; 
Wenen, 21 maart 1986 (Trb. 1987, 136 (nog niet in werking getreden)), het Verdrag inzake 
vertegenwoordiging van Staten in hun betrekkingen met internationale organisaties van wereldwijde aard; 
Wenen, 14 maart 1975 (Vol. 1035 UNTS 1984, No. 15410) en art. 2, eerste lid, onder n, Vienna 
convention on the succession of states in respect of treaties; Wenen, 23 augustus 1978 (Vol. 1946 UNTS 
1996, No. 33356). 

673 Zie hierna par. 5.  
674 Gaja 2003, p. 13.  
675 UN Doc A/66/10 (2011), ILC Report on the work of its 63rd session, Chp. V, Responsibility 
of International Organizations. 
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doel waarvoor ze zijn opgesteld. Aangezien internationale organisaties niet het 

primaire object van studie zijn, zou het voor dit onderzoek te ver voeren om de 

verschillen tussen deze definities te analyseren. Volstaan wordt met de 

constatering dat de kernelementen in die definities ook deel uitmaken van de ILC 

definitie676 en dat de voor dit onderzoek relevante organisaties binnen de termen 

daarvan vallen. Daarom zal deze definitie hier verder als uitgangspunt dienen. 

 

§ 3. Oprichting en rechtspersoonlijkheid 

De laatste zin van de ILC-definitie sluit uit dat alleen staten lid kunnen zijn van 

internationale organisaties. Deze benadering is in overeenstemming met de 

internationale praktijk dat internationale organisaties, naast staten, lid kunnen zijn 

van een internationale organisatie.677  

 

De openingszin van de definitie richt zich in de eerste plaats op de wijze van 

totstandkoming van internationale organisaties. Oprichting dient bij verdrag of 

een “other instrument governed by international law” te geschieden. De meeste 

organisaties die in Deel I van dit onderzoek zijn genoemd, zoals de EU, NAVO 

en VN, voldoen aan dit criterium en zijn bij verdrag opgericht. Een enkele 

internationale organisatie is met een ander internationaalrechtelijk instrument 

opgericht, bijvoorbeeld met een besluit van een conferentie van staten.678 

Entiteiten die zijn opgericht op grond van nationaal recht, zoals multinationale 

ondernemingen en non-gouvernementele organisaties, vallen buiten deze definitie 

van internationale organisatie.679  

 

Het feit dat een organisatie bij verdrag is opgericht, betekent nog niet dat zij ook 

daadwerkelijk een internationale organisatie in de zin van de boevengenoemde 

definitie is. Uit de openingszin van de definitie volgt in de tweede plaats dat een 

organisatie rechtspersoonlijkheid moet bezitten. Dat houdt in dat zij drager is van 

rechten en plichten onder het internationaal recht, waardoor het voor die 

organisatie mogelijk is om onafhankelijk van haar leden te opereren en deel te 

nemen aan het internationale rechtsverkeer.680 Zonder dit attribuut zou die 

organisatie niet aansprakelijk kunnen zijn naar internationaal recht,681 zodat 

                                                           
676 Kernelementen uit de definities zijn: ‘…established by international law, or by subjects of international 

law; …governed by international law, … degree of autonomy’, Brölmann 2007, p. 20.  
677 UN Doc A/58/10 (2003), ILC Report on the work of its fifty-fifth session, Chp. IV, 
Responsibility of International Organizations, p. 44. 

678 Zodoende vat dit aspect van de concepttekst ook een organisatie als de OVSE onder de 
definitie, aangezien deze organisatie is opgericht tijdens een bijeenkomst van de deelnemende 
staten in 1995 in Boedapest. UN Doc A/58/10 (2003), ILC Report on the work of its fifty-fifth 
session, Chp. IV, Responsibility of International Organizations, p. 40. 

679 Vgl. Schermers & Blokker 2003, p. 37-38, par. 46-47. 
680 Blokker 2007, p. 443. In de woorden van het IGH houdt rechtspersoonlijkheid van een entiteit 
in: “capable of possessing international rights and duties, and that is has capacity to maintain its rights by 
bringing international claims”, IGH 11 april 1949, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 
United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 179, p. 9. 

681 Zwanenburg, 2005, p. 53 e.v. 
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rechtspersoonlijkheid elementair is in de definitie in de artikelen over 

aansprakelijkheid van internationale organisaties. 

 

In de subjectieve benadering van internationale rechtspersoonlijkheid is de 

rechtspersoonlijkheid van een internationale organisatie afhankelijk van de 

uitdrukkelijk wil van de lidstaten.682 De rechtspersoonlijkheid zal dan expliciet 

moeten blijken uit de constitutieve instrumenten van de organisatie. In de meeste 

gevallen ontbreekt in die instrumenten echter een concrete bepaling hierover.683 

Uit de overwegingen van het IGH in het Reparations-advies blijkt dat de 

rechtspersoonlijkheid van een internationale organisatie ook impliciet kan zijn, 

wanneer die organisatie bepaalde functies kan uitoefenen en over bepaalde 

rechten beschikt. Ten aanzien van de VN oordeelde het Hof dat: 

 
…the Organization [VN] was intended to exercise and enjoy, and is in fact 
exercising and enjoying functions and rights which can only be explained on the 
basis of the possession of a large measure of international personality and the 
capacity to operate upon an international plane.684 
 

Wat betreft de werking van de internationale rechtspersoonlijkheid van de VN 

oordeelde het Hof in het Reparations-advies verder dat de organisatie beschikt over 

“objective international personality”.685 Deze objectieve rechtspersoonlijkheid houdt in 

dat die juridische positie niet alleen geldt ten aanzien van de lidstaten van de VN, 

maar ook ten aanzien van niet-lidstaten, zelfs in het geval ze de 

rechtspersoonlijkheid van de organisatie niet expliciet hebben erkend.686 Het Hof 

kwam tot dit oordeel op grond van de overweging dat de vijftig staten die de VN 

oprichtten, de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap 

vertegenwoordigden. Naar aanleiding van deze overweging is wel gezegd dat het 

aantal lidstaten mede bepalend is voor het bestaan van objective internationale 

rechtspersoonlijkheid.687 

 

Internationale organisaties bezitten een van de oorspronkelijke 

rechtspersoonlijkheid van de staat afgeleide persoonlijkheid. Haar rechten en 

plichten zijn daarom beperkter dan die van staten en worden bepaald door het 

                                                           
682 In tegenstelling tot de objectieve benadering van internationale rechtspersoonlijkheid die de 
rechtspersoonlijkheid afhankelijk acht van bepaalde objectieve criteria; Zwanenburg 2004, p. 
66 onder verwijzing naar Seyersted 1964. 

683 Schermers & Blokker 2003, p. 988, par. 1565. 
684 IGH 11 april 1949, Reparation for Injuries, p. 174, p. 8 en 9; zie hierna par. 4.1. van dit hoofdstuk. 
685 Reparation for Injuries-advies, p. 185, p. 15. De ILC interpreteert in het commentaar op de 
ontwerp artikelen over de aansprakelijkheid van internationale organisaties de uitspraak van het 
IGH overigens erg ruim: “when legal personality of an organization exists, it is an “objective” personality”; 
commentaar op art. 2, tweede lezing in: UN Doc A/66/10 (2011), ILC Report on the work of 
its 63rd session, Chp. V, Responsibility of International Organizations. 

686 Shaw 2003, p. 1189. 
687 Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States, p. 141.  
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doel en de functies van de internationale organisatie.688 Internationale organisaties 

beschikken over de bevoegdheden die hen door de lidstaten zijn toegekend of die 

voortvloeien uit hun doelstellingen. In het Nuclear weapons-advies overwoog het 

IGH:  

 
…the necessities of international life may point to the need for organizations, in 
order to achieve their objectives, to possess subsidiary powers which are not 
expressly provided for in the basic instruments which govern their activities. It is 
generally accepted that international organizations can exercise such powers, 
known as “implied” powers.689 
 

Rechtspersoonlijkheid van internationale organisaties maakt onder meer 

verdragsluitende bevoegdheid mogelijk.690 Het betekent echter niet dat alle 

internationale organisaties daadwerkelijk over die bevoegdheid kunnen 

beschikken. In het algemeen is de verdragsluitende bevoegdheid, anders dan voor 

staten, beperkt tot de verdragen die “…noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun 

functies en de verwezenlijking van hun doelstellingen”.691  

 

Rechtspersoonlijkheid naar internationaal recht houdt niet hetzelfde in als 

rechtspersoonlijkheid naar nationaal recht. Om rechtshandelingen te kunnen 

verrichten naar het recht van een staat, bijvoorbeeld het huren van een gebouw of 

het kopen van zaken, is rechtspersoonlijkheid vereist op grond van het nationale 

recht van die staat. De constitutieve instrumenten van internationale organisaties 

kennen over het algemeen rechtspersoonlijkheid toe naar het recht van (een van) 

de lidstaten.692 

 

§ 4. VN, NAVO en EU 

In Deel I is een aantal organisaties besproken die gelet op hun doelstellingen, 

functies vervullen op het gebied van internationale militaire samenwerking en 

crisisbeheersing, zoals de VN, NAVO en EU. Indien zij internationale 

rechtspersoonlijkheid bezitten en bevoegd zijn verdragen te sluiten, dan kunnen 

zij statusverdragen sluiten ten behoeve van troepen uit de lidstaten. In de 

                                                           
688 Reparation for Injuries-advies, p. 174, p. 10. Later benadrukte het IGH dit punt opnieuw: “The 

Court need hardly point out that international organizations are subjects of international law which do not, 
unlike states, possess a general competence” in IGH 8 juli 1996, Legality of the Use by a State of Nuclear 
Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 66, par. 25. 

689 Idem. 
690 Schermers & Blokker 2003, p. 114, par. 17480, zie ook de preambule van het Weens 

verdragenverdrag 1986. De internationale rechtspersoonlijkheid van een internationale organisatie 
kan dus blijken uit het feit dat de organisatie verdragsluitende bevoegdheid heeft.  

691 Preambule van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen staten en internationale 
organisaties of internationale organisaties; Wenen, 21 maart 1986 (Trb. 1987, 136 (het verdrag is nog 
niet in werking getreden)). 

692 Blokker 2007, p. 443. Zie bijvoorbeeld art. 104 Handvest van de VN die de lidstaten verplicht de 
rechtspersoonlijkheid van de VN naar het eigen recht te erkennen; UN Doc A/58/10 (2003), 
ILC Report on the work of its fifty-fifth session, Chp. IV, Responsibility of International 
Organizations, p. 41. Hierdoor kan de VN deelnemen aan het rechtsverkeer in de lidstaten 
gebaseerd op het recht van de betreffende staat. 
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volgende subparagrafen wordt kort de internationale juridische status en 

verdragsluitende bevoegdheid van de genoemde organisaties beoordeeld.  

 

§ 4.1. VN 

De rechtspersoonlijkheid van internationale organisaties kwam vrij kort na de 

oprichting van de VN aan de orde in het Reparations-advies. Het IGH overwoog 

ten aanzien van de VN dat de toekenning van internationale rechtspersoonlijkheid 

onmisbaar is om haar doelstellingen en principes, zoals die in het Handvest van de 

VN zijn vastgelegd, te kunnen bereiken.693 Het Handvest kent de VN echter niet 

expliciet internationale rechtspersoonlijkheid toe. Naar de mening van het Hof 

beschikken de VN echter over functies en rechten die alleen kunnen worden 

verklaard op basis van het bezit van een ruime mate van internationale 

rechtspersoonlijkheid, zoals ook bij de oprichting was bedoeld.694 

 

Het Handvest van de VN bevat meerdere bepalingen, waarin de bevoegdheid van 

de VN om overeenkomsten te sluiten naar voren komt. Een voorbeeld is artikel 

43, eerste lid dat de VN de mogelijkheid biedt om overeenkomsten te sluiten met 

staten over te leveren troepenbijdragen aan crisisbeheersingsoperaties en over de 

te verlenen bijstand en faciliteiten daaraan.695 Gezien de internationaalrechtelijke 

rechtspersoonlijkheid van de organisatie kan worden aangenomen dat hiermee 

verdragen worden bedoeld. Over het sluiten van andere overeenkomsten, zoals 

statusovereenkomsten in het kader van de uitvoering van 

crisisbeheersingsoperaties, laat het Handvest zich niet uit.  

 

Wanneer een dergelijke bevoegdheid niet expliciet is verleend, kan de 

bevoegdheid impliciet zijn. Het IGH overwoog in het Reparations-advies over de 

bevoegdheden van de VN: 

 
Under international law, the Organization must be deemed to have those powers 
which, though not expressly provided in the Charter, are conferred upon it by 
necessary implication as being essential to the performance of its duties.696 
 

Een van de hoofdtaken van de VN is het bevorderen van de internationale vrede 

en veiligheid. In dat kader hebben de VN een groot aantal 

crisisbeheersingsoperaties in het leven geroepen. Gezien deze taak moeten de VN 

worden geacht de impliciete bevoegdheid te hebben om daarover verdragen te 

sluiten, waaronder statusverdragen met de staten waar de operaties plaatsvinden. 

De uitgebreide praktijk van de VN op dit gebied bevestigt deze bevoegdheid. 

Bovendien beschikken de VN over, zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, 

                                                           
693 Reparation for Injuries-advies, p. 174, p. 8. 
694 Reparation for Injuries-advies, p. 174, p. 9. 
695 Dergelijke verdragen zijn echter nooit gesloten, Schermers & Blokker 2003, p. 1115, par. 1749. 
Zie bijvoorbeeld ook art. 63, eerste lid over de verdragsluitende bevoegdheid van de 
Economische en Sociale Raad van de VN. 

696 Reparation for Injuries-advies, p. 174, p. 12. 
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objectieve rechtspersoonlijkheid, zodat de rechtspersoonlijkheid van de 

organisatie werking heeft tegenover alle staten en internationale organisaties. 

 

§ 4.2. NAVO 

De oprichting van de NAVO wordt algemeen gerelateerd aan het NAVO-verdrag 

uit 1949. In het verdrag komt de instelling van de NAVO als organisatie niet 

expliciet aan de orde. Zodoende zijn in het verdrag geen verwijzingen naar de 

rechtspersoonlijkheid van de NAVO te vinden en bevat de tekst weinig 

institutionele bepalingen. Met aanvullende verdragen hebben de lidstaten de 

NAVO structuur gegeven. Het Verdrag van Ottawa697 richt zich op de civiele 

instellingen van de NAVO en het Protocol van Parijs698 op de militaire 

hoofdkwartieren.699 

 

Artikel I, onder a van het Verdrag van Ottawa bepaalt dat de NAVO als organisatie 

bestaat uit de Noord Atlantische Raad (NAVO-Raad) en haar hulporganen. 

Artikel IV verklaart dat de NAVO rechtspersoonlijkheid bezit en de bevoegdheid 

heeft om overeenkomsten aan te gaan, roerende en onroerende goederen te 

verwerven en te vervreemden en in rechte te verschijnen. De aard van de 

opgesomde bevoegdheden duidt op nationaalrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Uit 

de verdere bepalingen van het verdrag kan worden opgemaakt dat de NAVO 

bovendien internationaalrechtelijke rechtspersoonlijkheid heeft. Zo geniet de 

organisatie bijvoorbeeld immuniteiten die vergelijkbaar zijn met die van 

diplomatieke missies en kan zij verdragen sluiten (zie hierna).700 Gelet op deze 

aspecten mag worden aangenomen dat de juridische adviseur van de NAVO 

terecht opmerkte:701 

 
NATO, as an intergovernmental organization, is a subject of international law … 
entitled to rights, duties or powers established in international law, and, generally, 
the capacity to act on the international scene.702  

                                                           
697 Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, van de nationale 

vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf; Ottawa, 20 september 1951 (Trb. 
1951, 139; Nederlandse vertaling Trb. 1953, 9). 

698 Verdrag nopens de rechtspositie van internationale militaire Hoofdkwartieren, ingesteld uit hoofde van het 
Noord-Atlantisch Verdrag; Parijs, 28 augustus 1952 (Trb. 1953, 11). Art. II Verdrag van Ottawa 
sloot de militaire hoofdkwartieren uit van de werking van het verdrag, zodat voor deze 
militaire entiteiten een apart verdrag moest worden gesloten. 

699 Johnson 2001, p. 260. 
700 Zwanenburg refereert tevens aan argumenten van lidstaten in EHRM 12 december 2001, 

Bankovic and others v. Belgium and 16 others (ontvankelijkheidsbeslissing), Application no. 
52207/99; Zwanenburg 2005, p. 67. 

701 Zie ook: Naert 2005, p. 9. 
702 De Vidts 2004, p. 4, pnt. 12. Zie tevens de noot van de Secretaris-Generaal van de NAVO 
waarin hij expliciet aangeeft dat de op te richten ‘NATO Airlift Management Organisation’ zal 
delen in de international rechtspersoonlijkheid van de NAVO; Note by the Secretary General, 
Strategic Airlift Capability (SAC) - Initiative Adoption of the NAMO Charter, 20 juni 2007, 
par. 2; zie verder UN Doc A/CN.4/637 (2011), Responsibility of international Organizations. 
Comments and observations received from international organizations, 14 februari 2011, p. 11 
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Deze rechtspersoonlijkheid strekt voor zover deze nodig is voor het uitvoeren en 

verwezenlijken van de doelstelling van de organisatie: “…het bijdragen tot een verdere 

ontwikkeling van vreedzame en vriendschappelijke internationale betrekkingen…”.703 Hiertoe 

beschikt de NAVO over onder meer verdragsluitende bevoegdheid. Artikel XXV 

van het Verdrag van Ottawa verleent de NAVO-Raad de bevoegdheid om in naam 

van de organisatie aanvullende overeenkomsten te sluiten. Hiervan heeft de 

organisatie gebruik gemaakt door bijvoorbeeld verdragen te sluiten over de status 

van in de lidstaten gevestigde elementen van de organisatie.704  

 

Verder vermeldt het Protocol van Parijs in artikel XVI dat de Algemene 

Hoofdkwartieren van de NAVO705 met de staat van verblijf overeenkomsten 

kunnen sluiten over de toepassing van het Protocol.706 Wanneer de aan de NAVO 

ondergeschikte hoofdkwartieren die bevoegdheid bezitten, kan hieruit worden 

afgeleid dat de organisatie zelf eveneens die bevoegdheid toekomt. Bovendien 

vereisen de taken en functies van de NAVO op het gebied van internationale 

militaire samenwerking dat de NAVO de bevoegdheid heeft hierover verdragen te 

sluiten. De praktijk van de NAVO die over diverse onderwerpen, waaronder de 

status van militairen, verdragen heeft gesloten met staten en internationale 

organisaties,707 ondersteunt deze constatering. 

 

Bijzonder binnen de NAVO is haar besluitvorming. Gezien de aard van de 

organisatie hebben de lidstaten vrijwel alle beslissingsbevoegdheden behouden en 

zijn zij direct betrokken bij het bestuur en functioneren van de NAVO.708 

Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus. Dat betekent dat pas een 

                                                                                                                                                         

waar de NAVO aangeeft dat zij “…possesses international legal personality as well as treaty-making 
power”. 

703 Art. 2 NAVO-verdrag. 
704 Zie bijvoorbeeld de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 

Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) betreffende de privileges en immuniteiten van het personeel 
van het NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency (NAPMA) en hun 
gezinsleden; ’s-Gravenhage/Brussel, 29 september 2006 (Trb. 2006, 228). 

705 De twee hoogste militaire, NAVO hoofdkwartieren, SHAPE en het HQ SACT zijn in art. I, 
onder b, Protocol van Parijs aangeduid als Algemeen Hoofdkwartier (‘Supreme Headquarters’) en 
hebben op grond van art. X nationaalrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Uit de verdragen die 
SHAPE heeft gesloten, bijvoorbeeld over het hoofdkwartier in Brunssum, kan worden 
opgemaakt dat dit niveau hoofdkwartier ook over internationaalrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid beschikt; zie ook: Naert 2005, p. 10. 

706 Zie bijvoorbeeld de Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen 
Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa (SHAPE) inzake het functioneren in Nederland 
van het Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Centraal-Europa (AFCENT); 
Casteau/Brussel,17 juni 1969 (Trb. 1969, 166). 

707 Een voorbeeld van een tussen de NAVO en een andere internationale organisatie gesloten 
overeenkomst is de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
inzake gegevensbeveiliging; Athene, 14 maart 2003 (PbEU 2003, L 80/36). 

708 UN Doc A/CN.4/637 (2011), Responsibility of international Organizations. Comments and 
observations received from international organizations, 14 februari 2011, p. 11, par. 1. Deze 
procedure is overigens niet formeel vastgelegd, maar uit de praktijk gegroeid. 
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besluit wordt genomen, als alle lidstaten zich met het besluit kunnen verenigen. 

Stemming vindt niet plaats, evenmin als het nemen van meerderheidsbesluiten: 

 
Decisions are thus the expression of the collective will of the Sovereign member 
States, arrived at by common consent and supported by all.709  
 

Op deze wijze vindt eveneens de besluitvorming plaats over door de NAVO 

geleide operaties binnen de NAVO-Raad. 

 

In hoeverre de NAVO over objectieve internationale rechtspersoonlijkheid 

beschikt, staat niet onomstotelijk vast. De huidige 28 NAVO-lidstaten vormen 

getalsmatig een minderheid binnen de hedendaagse wereldgemeenschap, die uit 

meer dan 190 staten bestaat. In dat opzicht is objectieve rechtspersoonlijkheid van 

de NAVO niet aannemelijk. Daar staat tegenover dat de organisatie niet alleen een 

belangrijke regionale functie vervult, maar tevens op het gebied van de 

internationale vrede en veiligheid tot ver buiten de eigen regio haar invloed doet 

gelden.710 In dit kader hebben de VN meermalen de NAVO een mandaat verleend 

om crisisbeheersingsoperaties over te nemen (IFOR/SFOR) of op zich te nemen 

(ISAF, piraterijbestrijding rond Somalië en de operatie rond Libië 2011). Binnen 

dit verband heeft de NAVO vervolgens met derde staten en internationale 

organisaties internationale overeenkomsten gesloten, zonder dat, voor zover 

bekend, de rechtspersoonlijkheid van de NAVO is betwist. Op grond hiervan lijkt 

mij aannemelijk dat de NAVO objectieve internationale rechtspersoonlijkheid 

heeft en bijvoorbeeld claims zou kunnen indienen tegen niet-lidstaten of van niet-

lidstaten immuniteiten voor hoge staffunctionarissen kan verlangen. 

 

§ 4.3. EU  

De positie van de EU ligt tegenwoordig duidelijk vast. Aanvankelijk ontbrak net 

als bij de VN en de NAVO een expliciete verdragsbepaling over haar 

rechtspersoonlijkheid. Later werd met het Verdrag van Amsterdam artikel 24 aan het 

EU-verdrag711 toegevoegd die de mogelijkheid opende voor de EU om verdragen te 

sluiten in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid.712 

Op basis van dit artikel heeft de Raad van de EU als EU instelling713 sinds 2001 

een groot aantal statusverdragen gesloten voor de door de EU uitgevoerde 

crisisbeheersingsoperaties.714 Hieruit kon de rechtspersoonlijkheid van de 

                                                           
709 UN Doc A/CN.4/637 (2011), Responsibility of international Organizations. Comments and 
observations received from international organizations, 14 februari 2011, p. 12, par. 4. 

710 Zie Hoofdstuk 4, par. 4.2. en Hoofdstuk 5, par. 2.2. 
711 Verdrag betreffende de Europese Unie; Maastricht, 7 februari 1992 (PbEG 1992, C 191/ (29 juli 
1992); Nederlandse vertaling Trb. 1992, 74). 

712 Ook werd het mogelijk verdragen te sluiten in het kader van politieke en justitiële 
samenwerking (art. 24 jo 38). 

713 De EU sluit de overeenkomsten niet namens de lidstaten, maar de EU; Verwey 2004, p. 6, 59 
en 74. 

714 Onder het Verdrag van Lissabon is deze bevoegdheid overigens gehandhaafd, zie art. 37 
(voorheen art. 24) in het Hoofdstuk over het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
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organisatie worden afgeleid.715 Voor zover nog onduidelijkheid bestond, maakte 

het Verdrag van Lissabon een einde aan die twijfel.716 Aan het EU-verdrag werd 

artikel 47 toegevoegd dat luidt: “De Unie bezit rechtspersoonlijkheid”. Verder is aan 

artikel 1 van het EU-verdrag de zin toegevoegd dat de Unie in plaats treedt van de 

Europese Gemeenschap (EG), waarvan zij opvolgster is. Op grond van artikel 

281 van het EG-verdrag bezat de EG rechtspersoonlijkheid.717 Hoewel uit die 

bepaling niet direct valt op te maken of dit rechtspersoonlijkheid naar nationaal of 

internationaal recht inhield, werd gelet op de bevoegdheden die het EG-verdrag aan 

de EG toekende, algemeen aanvaard dat de bepaling mede 

internationaalrechtelijke rechtspersoonlijkheid omvatte.718 De EU heeft deze 

status nu overgenomen. Op grond van wat hiervoor bij de NAVO is besproken 

over de objectieve internationale rechtspersoonlijkheid van de organisatie, kan 

worden aangenomen dat de EU eveneens deze status bezit. 

 

§ 5. Status van internationale organisaties 

De status van internationale organisaties en hun staf wordt in het algemeen bij 

verdrag vastgelegd. Met een multilaterale overeenkomst leggen de lidstaten de 

algemene, onderlinge verplichtingen en de functie en status van de organisatie en 

haar staf vast. Een internationale organisatie is een functionele entiteit die anders 

dan een staat geen territoriale soevereiniteit bezit. Een organisatie zal zich daarom 

vestigen op het grondgebied van een gaststaat. Met deze gaststaat zal over de zetel 

van de organisaties eveneens een verdrag moeten worden gesloten.719 De 

bevoegdheid tot het sluiten van deze zetelovereenkomst720 berust in het algemeen 

bij de betreffende internationale organisatie zelf.721  

 

§ 5.1. De organisatie 

Staten richten internationale organisaties op die in eigen naam de 

overeengekomen, gemeenschappelijke belangen van de deelnemende staten 

                                                                                                                                                         

Veiligheidsbeleid: “De Unie kan met één of meer staten of internationale organisaties overeenkomsten sluiten 
die onder dit hoofdstuk vallen.”. 

715 Schermers & Blokker 2003, p. 992, par. 1569; zie ook: Verwey 2004, p. 59. Het eerste verdrag 
sloot de EU in 2001: Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Joegoslavië 
betreffende de activiteiten van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) in de Federale 
Republiek Joegoslavië; Belgrado, 25 april 2001 (PbEG 2001, L125/2-4). 

716 Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap; Lissabon, 13 december 2007 (PbEU 2007, C 306; Trb. 
2008, 11). Voor een overzicht van het verloop van deze discussie en een helder betoog dat de 
internationale rechtspersoonlijkheid van de EU onderbouwt, zie: Naert 2010, p. 328 e.v. 

717 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Rome, 25 maart 1957 (Trb. 1957, 91). 
718 Naert 2010, p. 286.  
719 Een uitzondering bestaat voor organen van OVSE. Aangezien deze organisatie niet over 
internationale rechtspersoonlijkheid beschikt, heeft Nederland voor de vestiging van de Hoge 
Commissaris voor Nationale Minderheden (HCNM) van deze organisatie bij wet (Wet HCNM) 
vastgelegd dat voor de toepassing van deze wet de instelling gelijk is gesteld met een 
volkenrechtelijke organisatie. 

720 Ook wel aangeduid als ‘Host state agreement’; Herbst 2008, par. 1. 
721 Schermers & Blokker 2003, p. 1131, par. 1770.  
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behartigen. In die zin belichamen zij een deel van de soevereine macht van de 

lidstaten, waarop het doel en de taken van die organisaties zijn afgestemd. De 

internationale organisaties moeten daarom kunnen functioneren zonder eenzijdige 

inmenging van staten, in het bijzonder van de staat, waar de organisatie zich heeft 

gevestigd.722 Primair om deze reden kennen gaststaten op grond van de doctrine 

van functionele noodzakelijkheid aan internationale organisaties de immuniteiten 

toe die de onafhankelijke uitoefening van de functies van de organisatie moeten 

helpen waarborgen.723 Aangezien de doelstelling en taken van internationale 

organisatie uiteenlopen, bestaan verschillen in de status van de organisaties en hun 

staf. 

 

In het algemeen voorzien de verdragen die de status van internationale 

organisaties bepalen, in de absolute immuniteit van rechtsmacht voor deze 

organisaties.724 In principe betekent dit dat geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen ‘acta iure gestionis’ en ‘acta iure imperii’,725 hoewel in de rechtspraak dit 

onderscheid tegenwoordig wel wordt gemaakt.726 Verder is het vrij gebruikelijk om 

bepaalde vormen van aansprakelijkheid, vooral voor schade door motorrijtuigen, 

van deze immuniteit uit te zonderen.727 Bovendien wordt voor commerciële 

transacties vaak voorzien in arbitrage als een alternatief voor geschilbeslechting 

door de nationale rechter.728 Hiermee wordt getracht te voorkomen dat partijen 

die met internationale organisaties zaken doen, geen rechtsmiddel ter beschikking 

staat om die organisaties aan te spreken. Tot slot kunnen de internationale 

organisaties afstand doen van hun immuniteit. 

 

Bij het ontbreken van een verdrag is de internationale praktijk niet uniform.729 

Hoewel de meeste nationale rechters geen immuniteit aannemen bij het ontbreken 

van een verdrag,730 heeft de Nederlandse rechter overwogen dat in dat geval:  

 
uit het ongeschreven volkenrecht voortvloeit dat een internationale organisatie, ten 
minste in de staat op welks grondgebied die organisatie met de instemming van de 
regering van die staat is gevestigd, gerechtigd is tot het privilege van immuniteit 

                                                           
722 Schermers & Blokker 2003, p. 252, par. 324. 
723 Schermers & Blokker 2003, p. 252-3, par. 324.  
724 Sands & Klein 2009, p. 494. Zie bijvoorbeeld Sectie 2, Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten 

van de VN. Die immuniteit geldt ook als aan een civiele eis ernstige schendingen van de 
mensenrechten ten grondslag liggen, oordeelde de Nederlandse rechter ten aanzien van de VN; 
HR 13 april 2012, Srebrenica, LJN BW1999, par. 4.3.14. 

725 Gaillard & Pingel-Lenuzza 2002, p. 5 en Ryngaert 2003, p. 125. Gezien de aard van financiële 
organisaties, zoals de Wereldbank, die actief optreden op de internationale financiële markten, 
kan civielrechtelijke immuniteit zijn beperkt, I. Roberts 2009, p. 299 en Sands & Klein 2009, p. 
495.  

726 Sands & Klein 2009, p. 494-495. 
727 Protocol Guide 2008, p. 36.  
728 Gaillard & Pingel-Lenuzza 2002, p. 3.  
729 Wickremasinghe 2009, par. 33. Ryngaert 2003, p. 124. 
730 Wickremasinghe 2009, par. 33. Ryngaert 2003, p. 124. 
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van jurisdictie op dezelfde voet als zulks in de hiervoor bedoelde verdragen pleegt 
te worden voorzien.731 
 

§ 5.2. De staf 

De bijzondere positie van een internationale organisatie vereist dat niet alleen de 

organisatie zelf, maar ook haar staf onafhankelijk van de gaststaat zijn 

werkzaamheden kan uitoefenen.732 Hieruit vloeit voort dat de staf immuniteiten 

geniet. Welke dat zijn wordt mede bepaald door de functies van de organisatie. 

Staten verlenen immuniteiten in het belang van de internationale organisatie, 

waaruit voortvloeit dat ze niet dienen voor het persoonlijk voordeel van de 

betreffende stafleden. 

 

In het verleden kenden staten aan personeel van de staf van internationale 

organisaties diplomatieke status toe of behandelden zij hen op gelijke wijze als 

diplomaten.733 De positie van de staf van een internationale organisatie verschilt 

echter fundamenteel van die van diplomaten.734 Deze laatste zijn de officiële 

vertegenwoordigers van hun staat in de gaststaat en verblijven daar in de regel 

maar voor een beperkte tijd. Dit in tegenstelling tot de staf van een internationale 

organisatie die bestaat uit ambtenaren die in dienst zijn van de internationale 

organisatie en voor onbeperkte tijd, of de duur van hun aanstelling, in de gaststaat 

verblijven.735  

 

Dit onderscheid heeft zijn weerslag gevonden in de verdragen waarin de positie 

van de staf van de internationale organisaties wordt vastgelegd. Doorgaans liggen 

de immuniteiten van de staf van internationale organisaties op een lager niveau 

dan die van diplomaten.736 Dat neemt niet weg dat aan de stafleden op grond van 

de verantwoordelijkheden verbonden aan hun positie, toch immuniteiten kunnen 

worden toegekend die vergelijkbaar zijn met die van diplomatiek personeel met 

een overeenkomstige rang.  

 

Een van de belangrijkste vereisten voor een onafhankelijke uitoefening van de 

functies van een internationale organisatie betreft de beperking van de uitoefening 

van de strafrechtsmacht van de gaststaat over de staf van die organisatie. In het 

algemeen verlenen gaststaten immuniteit ‘ratione personae’ aan de hoogste 

functionarissen van een internationale organisatie, zoals het hoofd van het 

                                                           
731 HR 20 december 1985, Strafrechtelijke immuniteit Iran - United States Claims Tribunal, NJ 1986, 438. 
par. 3.3.4. Deze uitspraak lijkt echter de grote uitzondering te zijn; Ryngaert 2003, p. 125. 

732 Schermers & Blokker 2003, p. 369, par. 529.  
733 Zie bijvoorbeeld de positie van de staf van van het Internationaal Gerechtshof en het 
Permanent Hof van Arbitrage die van Nederland gelijke voorrechten en immuniteiten verkreeg 
als diplomatiek personeel; IOB Evaluaties 2008, p. 41.  

734 Schermers & Blokker 2003, p. 370, par. 29. 
735 Stuurgroep Nederland gastland. Rapportage 2007. Kamerstukken II 2007/07, 30 178, nr. 4, p. 2. 
736 Vgl. I. Roberts 2009, p. 294 en 308. 
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secretariaat,737 met de gedachte dat moet worden voorkomen dat de gaststaat 

enige druk op deze functionarissen zou kunnen uitoefenen.  

 

De overige leden van de staf van een internationale organisatie genieten 

doorgaans immuniteit ‘ratione materiae’.738 Het Verdrag nopens de voorrechten en 

immuniteiten van de Verenigde Naties dat in Hoofdstuk 4 aan de orde kwam in 

verband met de status van VN-waarnemers, is het voorbeeld voor andere grote 

organisaties met uitgebreide verantwoordelijkheden. Het verdrag voorziet in 

functionele immuniteit met betrekking tot gesproken en geschreven woord en 

handelingen. Minder politiek gevoelige organisaties en organisaties die vooral een 

technische of commerciële oriëntatie hebben, lopen minder risico’s voor 

beïnvloeding door de gaststaat, zodat de immuniteiten verder kunnen zijn 

beperkt.739 Het Nederlandse beleid lijkt hiervan af te wijken. Veelal stelt 

Nederland het grootste deel van de staf van een organisatie gelijk met het 

administratief en technisch personeel van een ambassade.740 Op grond hiervan 

geniet de staf op strafrechtelijk gebied volledige immuniteit. 

 

Of een functionaris in een bepaalde situatie handelde in de uitoefening van de 

functie, kan de organisatie zelf het beste beoordelen. In het Cumaraswamy-advies 

overwoog het IGH dat de bevindingen van de Secretaris-Generaal van de VN dat 

een ‘expert on mission’ van de VN had gehandeld in de uitoefening van zijn 

functie, niet bindend zijn voor een nationaal gerecht.741 Echter, het oordeel van de 

Secretaris-Generaal: 

 
creates a presumption which can only be set aside for the most compelling reasons 
and is thus to be given the greatest weight by national courts 
 

De gaststaat verleent functionele immuniteit aan personeel van een internationale 

organisatie met het oog op de bescherming van de belangen van de betrokken 

                                                           
737 Schermers & Blokker 2003, p. 375-376, par. 535. Op grond van het Nederlandse beleid geldt 
dit zeker in Nederland, op grond waarvan de hoogste functionarissen gelijk worden gesteld aan 
diplomaten met een gelijke rang, aangeduid als AO-status: IOB Evaluaties 2008, p. 84. 

738 Schermers & Blokker 2003, p. 374, par. 534. 
739 I. Roberts 2009, p. 301-304. 
740 Aangeduid als BO-status; IOB Evaluaties 2008, p. 44. Nederland heeft hiervoor gekozen om 
grote verschillen in de rechten van personeel dat werkzaam is bij internationale organisaties en 
diplomatieke missies te voorkomen; Regeringsreactie op Beleidskader Werving en Opvang 
Internationale Organisaties, Kamerstukken II 2004/05, 30 178, nr. 1, p. 10. Hiertoe heeft 
Nederland met de meeste organisaties aanvullende overeenkomsten gesloten. De 
overeenkomst uit 1969 die van toepassing was voor ‘JFC Headquarters Brunssem’ voldeed 
bijvoorbeeld al aan dit beleid. De overeenkomsten met de NAVO-agentschappen werden in 
2006 aangepast; zie bijvoorbeeld de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) betreffende de privileges en immuniteiten 
van het personeel van het NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A) en hun gezinsleden; 
’s-Gravenhage/Brussel, 29 september 2006 (Trb. 2006, 261). 

741 IGH 29 april 1999, Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the 
Commission on Human Rights (Cumaraswamy case), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, 62, par. 
61. 



  
 

 168  

organisatie. Indien echter de strafrechtelijke vervolging niet in strijd zou komen 

met de belangen van de organisatie, kan de organisatie op verzoek van de gaststaat 

afstand doen van de verleende immuniteit. 

 

§ 5.3. Nationale vertegenwoordiging 

Voor de behartiging van hun belangen houden de lidstaten van de internationale 

organisatie vertegenwoordigingen aan bij de organisatie en haar organen en 

instellingen. De vertegenwoordigers van de lidstaten genieten op grond van de 

zetelovereenkomst of ander verdrag doorgaans een status die vergelijkbaar is met 

leden van een diplomatieke missie.742 Soms brengen staten de 

vertegenwoordigingen onder bij de eigen ambassade in de gaststaat. Ook 

militairen die van de vertegenwoordigingen deel uitmaken zullen deze status 

genieten. Op haar beurt zal de organisatie personeel uit de staf naar de lidstaten 

kunnen sturen. Hiervoor kan zij aparte afspraken met de lidstaten maken.  

 

§ 6. Krijgsmacht en internationale organisaties 

De toegenomen internationale samenwerking heeft ook op militair gebied geleid 

tot intensivering van contacten en de oprichting van internationale organisaties. 

Anders dan staten beschikken de organisaties niet over eigen krijgsmachten en 

moeten zij voor de uitvoering van militaire taken een beroep doen op militairen 

en eenheden van de krijgsmachten van de lidstaten. Deze paragraaf onderzoekt de 

status van militairen die tijdelijk werkzaam zijn voor internationale organisaties.  

 

Veel militaire samenwerkingsverbanden, zoals multinationale eenheden, zijn 

overigens geen internationale organisaties. In het algemeen zij ze ingesteld op 

grond van niet-verdragsrechtelijke MOU’s en zijn ze niet opgericht bij verdrag of 

ander internationaalrechtelijk bindend instrument.743 Een enkel militair 

samenwerkingsverband is weliswaar bij verdrag opgericht, maar bezit geen 

internationale rechtspersoonlijkheid.744 De status van de aan dergelijke verbanden 

deelnemende militairen is meestal geregeld in of gebaseerd op bestaande 

statusverdragen, zoals het NAVO-statusverdrag.745 

 

                                                           
742 Schermers & Blokker 2003, p. 1155, par. 1811. 
743 Een voorbeeld is het samenwerkingsverband van enkele Europese staten om snel een 
gezamenlijk F-16 detachement uit te kunnen zenden voor deelname aan een 
crisisbeheersingsoperatie. De oprichting vond plaats met het MOU inzake “the establishment of 
the European Participating Air Forces’ Expeditionary Air Wing (EEAW)”; Voetelink 2009, p. 326.  

744 Een voorbeeld is het samenwerkingsverband van een aantal Europese luchtmachten, de 
European Air Group (EAG): Verdrag inzake de Europese groep van luchtmachten van 6 juli 1998, 
zoals gewijzigd bij het Protocol bij genoemd Verdrag; Londen, 16 juni 1999 (Trb. 2000, 105). De 
Nederlandse toelichtende nota bij de goedkeuringswet voor het verdrag vermeldt dat het 
verdrag aan de EAG geen (internationale) rechtspersoonlijkheid toekent; Kamerstukken SG 
2000/01, 27 479, nrs. 68 en 1, p. 3. 

745 Zie bijvoorbeeld de tweede paragraaf van de preambule van het EAG-verdrag. 
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§ 6.1. De staf 

Functionarissen die werkzaam zijn bij een internationale organisatie, vormen de 

staf van die organisatie en zijn in principe voor onbepaalde tijd in dienst van die 

organisatie. Militairen die bij een internationale organisatie worden geplaatst, 

blijven echter in dienst van de krijgsmacht van de zendstaat, die hen voor een 

beperkte duur ter beschikking stelt. Feitelijk voeren de militairen daarmee 

werkzaamheden voor de organisatie uit zonder in dienst te treden van de 

organisatie. Hun positie laat zich in deze situatie vergelijken met nationale 

vertegenwoordigers bij die organisatie.  

 

Wanneer meer militairen bij een organisatie werkzaam zijn, kunnen specifieke 

voorzieningen nodig zijn. Voor de EU vormde de detachering van militair 

personeel, vooral bij de Militaire Staf van de EU, mede de aanzet voor het 

opstellen van het EU-statusverdrag.746 Deel II van dit verdrag (Bepalingen 

uitsluitend van toepassing op bij de EG-instellingen gedetacheerde militairen en 

leden van het burgerpersoneel) is aan deze categorie gewijd. Wanneer het verdrag 

in werking treedt, zullen de bij de EU gedetacheerde militairen functionele 

immuniteit genieten.747  

 

De NAVO kent een iets complexere regeling, doordat de civiele structuur en de 

militaire hoofdkwartieren ieder een eigen grondslag hebben (zie par. 4.2. van dit 

hoofdstuk).748 Op basis van artikel XIII aanhef en onder b, van het Verdrag van 

Ottawa geniet iedere vertegenwoordiger van een NAVO-lidstaat bij de NAVO-

Raad of een van de hulporganen immuniteit met betrekking tot door hem in zijn 

officiële hoedanigheid gesproken of geschreven woorden en door hem verrichte 

handelingen. De bewoording ‘iedere vertegenwoordiger’ sluit militairen niet uit, 

zodat zij als vertegenwoordigers van een staat aanspraak kunnen maken op de 

functionele immuniteit die het Verdrag van Ottawa biedt.749 Op militaire 

hoofdkwartieren is het Protocol van Parijs van toepassing. Artikel II van dit verdrag 

bepaalt dat het NAVO-statusverdrag van toepassing is op militairen werkzaam bij 

die hoofdkwartieren. 

 

De VN kennen geen specifieke regeling voor tijdelijk bij de organisatie werkzame 

militairen uit de lidstaten. Zij kunnen worden gezien als vertegenwoordigers van 

de lidstaten die op grond van artikel IV, paragraaf 11 van het Verdrag nopens de 

                                                           
746 Voetelink 2005, p. 22.  
747 Overigens net als EU-personeel op grond van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten 

van de Europese Gemeenschappen; Brussel, 8 april 1965 (PbEU 2004, C 310); zie Hoofdstuk V 
(Ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen) en Hoofdstuk 
VII (Algemene bepalingen). 

748 Het Verdrag van Ottawa ziet op de civiele structuur van de NAVO. De militaire 
hoofdkwartieren zijn van de werking van het verdrag uitgezonderd op grond van art. II. Op 
deze hoofdkwartieren is het Protocol van Parijs van toepassing. 

749 Uit de totstandkoming van het verdrag valt op te maken dat dit ook die intentie van de stellers 
van het verdrag was; Snee 1961, p. 143. 
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voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties strafrechtelijke immuniteiten 

genieten: 

 
met betrekking tot door hen gesproken of geschreven woorden en alle door hen in 

de uitoefening van hun taak verrichtte handelingen. 

 

Militairen die als waarnemer deelnemen aan een VN-operatie maken geen deel uit 

van de staf van de VN en worden niet gezien als nationale vertegenwoordigers 

van een staat.750 Ze worden aangemerkt als ‘experts on mission’ en genieten zo op 

grond van artikel VI, paragraaf 22, onder b, eveneens functionele immuniteit (zie 

Hoofdstuk 4, par. 3.1.).  

 

De status van militairen die werkzaam zijn bij internationale organisaties, hangt 

primair samen met de functies die de betreffende organisaties vervullen. Hun 

status is daarom hiervan afgeleid en niet van de immuniteit van de staat. Deze 

functies moeten onafhankelijk van de gaststaat worden uitgeoefend, waarvoor 

functionele immuniteit in principe volstaat.  

 

§ 6.2. Vredesmachten 

Speciale bespreking verdienen internationale vredesmachten ingesteld door 

internationale organisaties. De organisaties beschikken niet over eigen militaire 

eenheden, zodat lidstaten en derde-staten deze aan de organisatie ter beschikking 

moeten stellen. Hiertoe dragen staten het ‘Operational Control’ (zie Hoofdstuk 

11, par. 3) over de nationale contingenten over. De contingenten als eenheid 

blijven onder nationaal bevel staan.  

 

De vredesmachten als geheel vormen hulporganen van de internationale 

organisatie, zoals het IGH aangaf in het Certain Expenses-advies ten aanzien de 

‘United Nations Mission in the Congo’, ONUC.751 Hetzelfde lijkt te gelden voor 

vredesmachten die de NAVO752 en de EU753 hebben ingesteld. Dergelijke 

hulporganen dienen niet primair de belangen van een individuele staat of van een 

regio, maar de belangen van de internationale gemeenschap.754 De instelling van 

vredesmachten als hulporgaan van bijvoorbeeld de VN bevestigt het 

internationale karakter van de missies.755  

                                                           
750 Memorandum to the Director, ‘Question of wether contractor’s personnel could be considered 
as “experts on mission” – Article VI, Section 22, of the 1946 Convention on the Priviliges and 
Immunities of the United Nations’ 1998, p. 481. 

751 IGH 20 juli 1962, Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), 
Advisory Opinion I.C.J. Reports 1962, p. 151, p. 177. De grondslag hiervoor is art. 29 Handvest 
van de VN. Voor de Algemene Vergadering van de VN is de bevoegdheid om hulporganen in 
te stellen vastgelegd in art. 22 Handvest van de VN. 

752 Zwanenburg 2005, p. 44-45 en 47.  
753 Naert 2010, p. 355-356. 
754 Chapman 1958, p. 72.  
755 UN Doc A/3943 (1958), Summary study of the experiences derived from the establishment 
and operation of the Force, report of the Secretary General, 9 oktober 1958, par. 14 en 19. 



  
 

 171  

 

Bij een bedreiging van de internationale of regionale vrede en veiligheid is het 

optreden van staten in crisisbeheersingsoperaties niet in de eerste plaats een 

belang van individuele staten, maar van de internationale gemeenschap. 

Bovendien hebben operaties in de loop van de tijd een ander karakter gekregen en 

stellen zij steeds hogere eisen aan de troepen. Deze zijn belast met zeer 

uiteenlopende taken en ondersteunen of vervangen soms zelfs het gezag van de 

lokale overheid. Militair optreden, inclusief het mogelijk gebruik van geweld, moet 

in dit kader kunnen plaatsvinden onafhankelijk en zonder tussenkomst van de 

staat van verblijf,756 waarbij de troepen boven de betrokken partijen staan.  

 

Deze onafhankelijke taakuitvoering kan onder andere worden zeker gesteld door 

de internationale strijdkrachten te ontrekken aan de rechtsmacht van de 

rechtbanken van de staat van verblijf. In missie specifieke statusovereenkomsten 

wordt dit bereikt door vast te leggen dat de troepen onderworpen zijn aan de 

exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten. Zoals in Hoofdstuk 1, paragraaf 

5.5. is uitgelegd benadrukken dergelijke bepalingen de bijzondere relatie van de 

zendstaat met zijn uitgezonden troepen bij de uitvoering van hun taken in het 

buitenland.  

 

De VN zelf gaan uit van de exclusieve strafrechtsmacht als een 

gewoonterechtelijke norm. In de Model-statusovereenkomst, IV. Application of the 

status agreement, is opgenomen:  

 
5. Accordingly, the military and/or civilian personnel provided by [the 
Participating State] shall enjoy the privileges and immunities, rights and facilities 
and comply with the obligations provided for in the status agreement.  
 
6. Pending the conclusion of such an agreement, the United Nations shall apply 
the customary principles and practices which are embodied in the model status-of-
forces agreement. 
 

In een ‘legal opinion of the Secretariat of the United Nations’ bevestigde de 

‘Office of Legal Affairs’ (OLA) deze positie. Naar aanleiding van een vraag over 

de status van militaire leden van een militaire component van een peacekeeping 

operatie antwoordde de OLA: 

 
Military personnel of military components who serve in United Nations 
peacekeeping operations under the authority of the Secretary-General are, in 
accordance with the customary principles and practices applicable to peacekeeping, 
subject to the exclusive criminal jurisdiction of their respective national 
authorities…757 
 

                                                           
756 Oswald & Bates 2010, p. 377. 
757 ‘Letter to the Acting Chair of the Special Committee on Peacekeeping Operations, United 
Nations, regarding immunities of civilian police and military personnel’, 14 april 2004. 
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Het bestaan van een gewoonterechtelijke norm kan ook verklaren waarom de 

VN-Veiligheidsraad het gebruik van de rechtsmachtbepaling uit de Model-

statusovereenkomst van de VN in bijzondere gevallen dwingend van toepassing 

verklaart. Een resolutie met een dergelijke inhoud legt de betreffende staat van 

verblijf dan geen aanvullende verplichting op, maar maakt de bestaande 

gewoonterechtelijke norm expliciet.  

 

Ook de ILC lijkt impliciet van een vaststaande, internationale norm uit te gaan. In 

de toelichting bij artikel 4 van de Ontwerp artikelen inzake de aansprakelijkheid van 

internationale organisaties stelt de ILC zonder verder voorbehoud dat “…the State 

retains disciplinary powers and criminal jurisdiction over the members of the national 

contingents”.758 In de literatuur bestaat op dit punt enige discussie.759 Burke trekt na 

analyse van de standpunten van een aantal schrijvers de conclusie dat, hoeveel 

meerdere auteurs het bestaan van een gewoonterechtelijke norm lijken te 

onderschrijven, hiervoor onvoldoende statenpraktijk en ‘opinio iuris’ is aan te 

wijzen.760 Deze conclusie is mijns inziens niet terecht, aangezien Burke zich richt 

op statusregelingen in het algemeen, waarbij in het geval van internationale 

militaire samenwerking inderdaad buitenlandse troepen niet exclusief zijn 

onderworpen aan de rechtsmacht van zendstaten en de immuniteit van de troepen 

niet absoluut is.761  

 

Bij de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties zijn troepen echter vrijwel zonder 

uitzondering onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten, 

zoals blijkt uit de vele statusverdragen die de VN hebben gesloten. Bovendien 

hebben de VN bij herhaling te kennen gegeven de exclusieve strafrechtsmacht van 

de zendstaat als rechtsnorm te beschouwen, zonder dat staten die overtuiging 

hebben bestreden en soms zelfs nadrukkelijk onderschrijven. Naar aanleiding van 

het gevangennemen door India van twee Italiaanse mariniers die worden verdacht 

van het doden van twee Indiase vissers tijdens anti-piraterij operaties, heeft Italië 

aangegeven dat: 

 
the immunity of peacekeepers working within the framework of UN resolutions 

must be reasserted, along with “assertion of immunity and national jurisdiction as 

general and broadly recognized principles”.762 

 

Ik stel mij daarom op het standpunt dat de exclusieve strafrechtsmacht die 

zendstaten kunnen uitoefenen over hun troepen die deelnemen aan VN-
                                                           
758 UN Doc A/59/10 (2004), ILC Report on the work of its 56th session, Chp. V, Responsibility 
of International Organizations. 

759 Engdahl spreekt over “customary prinicples applicable in peace operations”; Engdahl 2007, p. 153; zie 
verder zijn bespreking van standpunten op p. 193 e.v. 

760 Burke 2011, p. 99. 
761 Dit lijkt ook de onderbouwing te zijn van Burke’s conclusie. 
762 Persbericht van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 maart 2012 (Internet: 
<www.esteri.it/MAE/EN/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2012/03/20120
330_prosue.htm?LANG=EN>). 
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crisisbeheersingsoperaties, wat de volledige strafrechtelijke immuniteit voor de 

rechtsmacht van de rechtbanken van de staat van verblijf van de troepen met zich 

meebrengt, inmiddels de gewoonterechtelijke status heeft verkregen, waarnaar de 

VN hierboven verwezen. 

 

Crisisbeheersingsoperaties van andere organisaties en van coalities van staten 

kennen een minder lange traditie dan die van de VN. Wel zijn ze gebaseerd op 

vergelijkbare uitgangspunten, waardoor de belangen uitstijgen boven die van 

individuele staten. Bovendien vindt de meerderheid van de operaties plaats met de 

autorisatie van de VN. In die zin kan worden aangenomen dat de 

gewoonterechtelijke principes voor crisisbeheersingsoperaties zich ook uitstrekken 

over operaties van andere entiteiten.763 Illustratief is het standpunt van Nieuw 

Zeeland ten aanzien van de status van haar troepen die deelnamen aan 

INTERFET in Oost Timor. Nieuw Zeeland erkende het gezag van Indonesië 

over het gebied niet. Op grond hiervan kon Nieuw Zeeland de status van zijn 

troepen niet baseren op het statusverdrag dat Australië ten behoeve van de 

INTERFET-troepen met Indonesië had afgesloten. Nieuw Zeeland stelde zich 

daarom op het standpunt dat het internationaal gewoonterecht met betrekking tot 

vredesoperaties zich zover had ontwikkeld dat de strafrechtelijke immuniteit van 

troepen in deze operaties kon worden aangenomen.764 

 

De exclusieve strafrechtsmacht over de troepen door de zendstaten vindt een 

verdere verklaring aan de hand van de verdragsluitende bevoegdheden van de 

internationale organisaties. De lidstaten van de organisaties bundelen als het ware 

hun belangen en versterken zo hun onderhandelingspositie ten opzichte van de 

staat van verblijf. Organisaties, zoals de EU, VN en de NAVO, kunnen zodoende 

meer invloed dan een individuele staat aanwenden om de staat van verblijf te 

bewegen statusverdragen te accepteren die hun uitoefening van strafrechtsmacht 

over de buitenlandse troepen uitsluit. 

 

§ 7. Conclusie 

In dit hoofdstuk is de vraag beantwoord wat de status is onder het internationaal 

recht van internationale organisaties, zoals de VN, NAVO en EU en wat de 

positie van militairen is die in het kader van activiteiten van deze organisaties 

taken uitvoeren. Staten zijn in de loop van de tijd samenwerkingsverbanden 

overeengekomen die als internationale organisaties zijn opgericht op basis van een 

verdrag of ander internationaalrechtelijk instrument en die internationale 

rechtspersoonlijkheid bezitten. Op grond van deze rechtspersoonlijkheid en voor 

zover de constitutionele instrumenten van internationale organisaties of de hun 

opgedragen taken het mogelijk maken, kunnen de organisaties verdragen sluiten 

die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie en de verwezenlijking van hun 

                                                           
763 Vgl. Sari 2008c, p. 264. 
764 Rogers 2005, p. 271 en Riordan 2001, p. 23. 
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doelstellingen. Organisaties, zoals de VN, de NAVO en de EU, voldoen aan deze 

elementen. 

 

Internationale organisaties genieten in de staat waar zij hun zetel hebben, de 

immuniteiten die voor de onafhankelijke uitoefening van hun functie noodzakelijk 

zijn en in het zetelverdrag met de gaststaat zijn overeengekomen. Ook de 

ambtenaren die in dienst zijn van die organisaties, genieten de immuniteiten die ze 

met het oog op een onafhankelijke functie-uitoefening nodig hebben. Zij hebben 

daarom op strafrechtelijk gebied in het algemeen in ieder geval functionele 

immuniteit. Het is overigens niet ongebruikelijk dat leden van de staf persoonlijke 

strafrechtelijke immuniteit genieten, wat met name het geval zal zijn ten aanzien 

van hogere functionarissen. Militairen die tijdelijk werkzaam zijn bij internationale 

organisaties verkrijgen in het algemeen overeenkomstige immuniteiten. 

 

Troepen die deelnemen aan crisisbeheersingsoperaties, zijn in de staat waar de 

operatie wordt uitgevoerd, onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van 

de zendstaat. Hierdoor kan de zendstaat zijn gezag over de troepen blijven 

uitoefenen terwijl de deelnemende militairen tegelijkertijd absolute strafrechtelijke 

immuniteit in de staat van verblijf genieten. Deze decennia bestaande praktijk die 

wereldwijd wordt gevolgd en aanvaard, kan naar mijn mening worden gezien als 

een internationaal gewoonterechtelijk norm. 

  



  
 

 175  

DEEL II     Conclusie 

Deel II van dit onderzoek moet antwoord geven op de deelvraag naar de plaats en 

ontwikkeling binnen het internationaal recht van de strafrechtsmacht over 

militairen bij hun extraterritoriaal verblijf. Centraal binnen het internationaal recht 

staan staten en hun onderlinge rechtsverhoudingen. De rechtsmacht van een 

soevereine staat is in principe territoriaal. In de loop van de tijd hebben staten hun 

wetgevende bevoegdheden echter op basis van internationaalrechtelijk erkende 

rechtsmachtbeginselen uitgebreid tot gedragingen buiten het eigen territoir. Deze 

uitbreiding van de rechtsmacht verhindert een buitenlandse staat in principe niet 

om de eigen, territoriale rechtsmacht uit te oefenen, tenzij de betrokken persoon 

in die staat immuniteit geniet. 

 

Uit de grondbeginselen van het internationaal recht vloeit voort dat soevereine 

staten immuniteit genieten voor de rechtbanken van andere staten. Aangezien een 

staat functioneert door middel van zijn organen, geldt de immuniteit eveneens 

voor de hoogste staatsfunctionarissen, zoals staatshoofden, regeringsleiders en 

ministers. Voor andere overheidsorganen beperkt de immuniteit zich in principe 

tot de uitoefening van hun officiële werkzaamheden. Diplomaten en andere leden 

van diplomatieke zendingen moeten in het buitenland in volledige vrijheid hun 

taken kunnen uitoefenen, zodat ook zij in het buitenland aanspraak kunnen 

maken op vergaande immuniteiten. Internationale organisaties tot slot, aan wie 

staten de behartiging van specifieke belangen hebben opgedragen, en hun staf 

genieten de rechten die zij voor de onafhankelijke uitoefening van de functies van 

de organisaties nodig hebben. 

 

De afgelopen eeuw is de van oorsprong absolute immuniteit van staten ter 

discussie komen te staan. Voornamelijk op civielrechtelijk gebied is tegenwoordig 

de immuniteit aan beperkingen onderhevig die deels hun weerslag hebben 

gevonden in internationale instrumenten. Deze verdragen laten de strafrechtelijke 

immuniteit van staten en hun organen onverlet, zodat op dit gebied de 

ongeschreven regels van kracht blijven. Wel bestaat bij internationale misdrijven 

de sterker wordende wens de immuniteiten te beperken. Deze wens vertaalt zich 

in toenemende mogelijkheden voor internationale tribunalen om personen te 

vervolgen die zich voor nationale tribunalen kunnen beroepen op hun 

immuniteiten. 

 

Staat en krijgsmacht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, doordat de 

krijgsmacht samen met de politie de zwaardmacht van die staat vormt. De 

krijgsmacht is zo een staatsorgaan dat integraal deel uitmaakt van de staat. Deze 

verhouding blijft onverkort in stand bij het extraterritoriale verblijf van de 

krijgsmacht in opdracht van de staat, aangezien onder deze omstandigheden de 

staat uiteindelijk het politieke gezag en het hoogste bevel over de troepen behoudt 

en hen voor andere opdrachten kan inzetten. De staat behoudt daarom veelal de 
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rechtsmacht over zijn in het buitenland aanwezige troepen door nationale 

strafwetgeving op deze troepen van toepassing te verklaren.  

 

De van oorsprong absolute immuniteit van de staat gold eveneens voor 

oorlogsschepen en later troepen die een staat extraterritoriaal inzette. Vanaf de 

Eerste Wereldoorlog leggen staten en later ook internationale organisaties de 

immuniteiten van de in het buitenland verblijvende militairen vast in 

statusregelingen. Deze regelingen benoemen echter in het algemeen niet de 

immuniteiten van de troepen, maar benadrukken de mogelijkheid voor de 

zendstaat om zijn rechtsmacht, vaak met uitsluiting van de staat van verblijf, over 

die troepen uit te oefenen. Hierdoor verkregen de troepen van de zendstaten, in 

lijn met de leer van de absolute staatsimmuniteit, vrijwel absolute strafrechtelijke 

immuniteit. Hoewel de immuniteiten van de strijdkrachten niet los kunnen 

worden gezien van de immuniteiten van de staat, heeft zich een eigen 

rechtsregime ontwikkeld, parallel aan de immuniteit van de staat en zijn organen. 

 

Waar op strafrechtelijk gebied de immuniteiten van de meeste overheidsorganen 

zijn beperkt tot de officiële werkzaamheden van de betrokken functionaris, blijkt 

de absolute immuniteit van strijdkrachten bij de extraterritoriale uitvoering van 

hun werkzaamheden nog steeds van grote betekenis. Deze immuniteit blijkt uit 

praktijk om in statusregelingen op te nemen dat troepen zijn onderworpen aan de 

exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten, wat met zich meebrengt dat staten 

van verblijf afzien van de uitoefening van diezelfde bevoegdheid. Specifiek bij de 

uitvoering van crisisbeheersingsoperaties kan tegenwoordig worden gesproken 

over de internationaalrechtelijke gewoonte dat de strijdkrachten van de 

troepenleverende staten volledige immuniteit genieten in de staat waar de operatie 

wordt uitgevoerd. 

 

Deze vergaande immuniteit van de troepen van zendstaten is niet vanzelfsprekend 

op het gebied van de internationale militaire samenwerking. Uit Deel I van het 

onderzoek is gebleken dat het merendeel van de statusregelingen een zekere mate 

van strafrechtelijke immuniteit voor de vreemde troepen garandeert. Vanuit 

internationaalrechtelijk oogpunt bezien is de functionele immuniteit van leden van 

de krijgsmacht hierbij het uitgangspunt. De hedendaagse praktijk laat echter vele 

verschillende regelingen zien die in het algemeen de militair meer bescherming 

bieden tegen de toepassing van het buitenlandse strafrechtsregime dan alleen 

vanuit het internationaalrechtelijk perspectief kan worden verklaard. 
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DEEL III     Militair-operationeelrechtelijk perspectief 

Onderzoek naar het internationaalrechtelijk kader van de uitoefening van de 

strafrechtsmacht over in het buitenland verblijvende strijdkrachten (Deel II van 

dit onderzoek) maakt duidelijk dat troepen in het buitenland in ieder geval 

functionele immuniteit genieten van de uitoefening van strafrechtsmacht door 

buitenlandse rechtbanken. De historische analyse (Deel I van dit onderzoek) heeft 

al laten zien dat de immuniteit van troepen over het algemeen verder strekt dan de 

functionele immuniteit die op grond van het internationaal recht verwacht mag 

worden. Onderzoek binnen het militair-operationeelrechtelijke kader moet meer 

inzicht geven in de achtergrond hiervan. 

 

Binnen het recht concentreert het militair operationeel recht zich op de juridische 

aspecten rond de planning en uitvoering van militaire operaties. De uitoefening 

van strafrechtsmacht over in het buitenland verblijvende militairen maakt daarvan 

deel uit. Deel III van het onderzoek beantwoordt de deelvraag naar de plaats en 

ontwikkeling in het militair operationeel recht van de strafrechtsmacht over 

militairen tijdens hun extraterritoriaal verblijf. 

 

Het internationaal recht vereist voor militaire eenheden, schepen en 

luchtvaartuigen een adequate rechtsbasis bij het binnengaan van het territoir van 

een vreemde staat en het verblijf daar.765 Buiten situaties van non-consensueel 

binnentreden op grond van erkende rechtsbases,766 is die aanwezigheid afhankelijk 

van de instemming van de ontvangende staat. Instemming vormt zo het 

uitgangspunt voor binnenkomst en verblijf van de troepen in de bevriende staat. 

Aan de instemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. Samen met de 

verleende instemming vormen die voorwaarden de rechtsgrondslag voor het 

extraterritoriale verblijf van de troepen. Op deze grondslag bouwen 

statusregelingen, waarin de strafrechtsmacht over de troepen het kernthema 

vormt, weer voort.  

 

Vanuit militair-operationeelrechtelijk oogpunt kunnen statusregelingen 

instrumenteel zijn bij het extraterritoriale verblijf van troepen, in de zin dat zij de 

toegang tot de staat van verblijf versnellen en het verblijf en functioneren van de 

eenheden vereenvoudigen. Met het instemmingsvereiste als uitgangspunt kunnen 

drie algemene grondslagen worden onderkend die samenvallen met de in Deel I 

beschreven contexten voor het buitenlandse verblijf van troepen: verblijf van 

troepen in geallieerd territoir tijdens gewapende conflicten, deelname aan een 

crisisbeheersingsoperatie en internationale militaire samenwerking onder 

vredesomstandigheden.  

 

                                                           
765 Vgl. Ducheine 2008, p. 24 e.v. 
766 Bijvoorbeeld bij vredesafdwingende operaties onder Hoofdstuk VII, Handvest van de VN en op 
basis van het recht van zelfverdediging (art. 51 Handvest van de VN).  
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Daarbinnen zijn in Deel I bij de historische analyse van de strafrechtsmacht over 

in het buitenland verblijvende militairen de omstandigheden waaronder de 

troepen in het buitenland verblijven, de belangen van de betrokken staten en hun 

onderlinge verhoudingen in overweging genomen. Deel III neemt eveneens de 

context voor het buitenlandse verblijf van troepen als uitgangspunt voor verder 

onderzoek naar de strafrechtsmacht over militairen, waarbij doel en taken van de 

troepen specifiek aandacht zullen krijgen. 

 

Hoofdstuk 10 licht het begrip militair operationeel recht toe en legt de plaats uit 

die de ‘law of visiting forces’ hierbinnen inneemt. In hoofdstuk 11 worden enkele 

voor statusregelingen relevante begrippen geanalyseerd die in de militaire context 

specifieke betekenis hebben, zoals uitoefening van de dienst en bevelsbevoegheid. 

Hoofdstuk 12 onderzoekt vervolgens de context voor het buitenlandse verblijf 

van troepen aan de hand van operationele overwegingen, waaronder de 

grondbeginselen van militair optreden. Tot slot bespreekt hoofdstuk 13 

onderdelen van statusregelingen die niet direct de strafrechtsmacht van de 

militairen omvatten, maar daarop wel van invloed kunnen zijn. 
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Hoofdstuk 10     ‘Law of visiting forces’ in het militair operationeel recht 

 

§ 1. Inleiding 

Het militair operationeel recht is een nog relatief jonge discipline die zich, kort 

gezegd, richt op het recht rond de inzet van troepen. De status van in het 

buitenland verblijvende troepen is een van de onderdelen van deze discipline. De 

inzet van militairen door de overheid vindt vanuit het rechtsstaatprincipe plaats in 

overeenstemming met het recht, wat zowel het nationale als het internationale 

recht omvat. Zeker de onderdelen van het internationaal recht, zoals zijn 

besproken in Deel II, oefenen hierop een grote invloed uit. Van de andere kant 

werkt de militaire, operationele praktijk op het militair operationeel recht in en 

geeft hieraan een eigen, soms onderschatte, dynamiek.  

 

Dit hoofdstuk introduceert het militair operationeel recht en onderzoekt de plaats 

en rol van statusregelingen hierbinnen. Het hoofdstuk start met een korte 

inleiding over het militair operationeel recht (par. 2). Hierbinnen vormt de status 

van troepen geen op zichzelf staand onderwerp, maar is het een onderdeel van 

wat wel wordt genoemd de ‘law of visiting forces’.767 Het internationaal recht 

vereist voor militaire eenheden, schepen en luchtvaartuigen een adequate 

rechtsbasis voor het binnengaan van en het verblijf binnen het territoir van een 

vreemde staat. Buiten situaties van non-consensueel binnentreden op grond van 

een erkende rechtsbasis is die aanwezigheid afhankelijk van de instemming van de 

ontvangende staat. Hieraan zijn voorwaarden verbonden die samenhangen met 

het doel waarvoor de troepen worden ingezet en de specifieke taken die zij ter 

plaatse vervullen. Alle samenhangende regelingen, waaruit de instemming blijkt 

met de komst en het verblijf van de troepen uit de zendstaat en waarin de 

voorwaarden voor het buitenlandse verblijf zijn opgenomen, vormen de 

rechtsgrondslag voor de aanwezigheid van de buitenlandse troepen in die staat. 

Dit wordt wel aangeduid als het ‘ius ad praesentiam’ (par. 2).768 Deze grondslag 

staat in nauw verband met de status van de bezoekende buitenlandse militairen, 

het ‘ius in praesentia’ (par. 3).769 In dit onderzoek worden rechtsgrondslagen 

samen met statusregelingen aangemerkt als de ‘law of visiting forces’.  

 

§ 2. Militair recht en militair operationeel recht770 

Militair optreden verlangt een duidelijke rechtsbasis en vereist dat de uitvoering 

plaatsvindt in overeenstemming met het recht.771 Dit rechtsstatelijk uitgangspunt 

geldt voor alle militaire activiteiten of ze nu in het eigen land of daarbuiten 

                                                           
767 Fleck 2003d. 
768 Fleck 2003d, p. 351. 
769 Fleck 2003d, p. 353. 
770 Dit hoofdstuk is deels ontleend aan Voetelink & Walgemoed 2009, p. 195-212. 
771 Kamerstukken II 2006/07, 29 521, nr. 41, Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en 
Defensie van 22 juni 2007, Notitie rechtsgrondslag en mandaat van missies met deelname van 
Nederlandse militaire eenheden. Zie voor een uitgebreide uitleg Ducheine 2008, p. 24 e.v. 
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plaatsvinden. De meeste rechtsregels die onder normale omstandigheden gelden, 

blijven ook dan onverkort van kracht. Soms worden bepaalde regels echter in 

gewijzigde vorm toegepast, terwijl weer andere buiten toepassing blijven. In 

specifieke omstandigheden kunnen nog bijzondere regelingen in werking treden. 

Samen vormen deze regels het militair operationeel recht als onderdeel van het 

militair recht. Hiervan vormt de ‘law of visiting forces’ een van de 

kernonderwerpen. De volgende subparagrafen geven een nadere omschrijving van 

het militair operationeel recht en gaan in op de ontwikkeling van deze discipline. 

 

§ 2.1. Omschrijving 

Militair recht laat zich moeilijk definiëren en is een verzamelnaam van “alle 

onderdelen van het recht die betrekking hebben op de militair en het militair bedrijf”.772 Waar 

militair recht zich breed richt op de relatie tussen militair en recht in het algemeen, 

oriënteert het militair operationeel recht zich op de inzet van de strijdkrachten. 

Het kan worden omschreven als:  

 
the various bodies of national and international law which are applicable to and 
regulate the planning and conduct of military operations.773  
 

Militair-operationeelrechtelijke vraagstukken doen zich voor bij zowel nationale 

als internationale operaties. In het bijzonder deze laatste hebben door de 

toenemende complexiteit hun invloed doen gelden op het militair operationeel 

recht en zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van deze discipline.774 

 

Militair operationeel recht is, zoals uit de bovenstaande beschrijving blijkt, evenals 

het militair recht, een hybride rechtsdiscipline die meerdere rechtsgebieden van 

zowel de zendstaat als de staat van verblijf omvat en waarbinnen bovendien het 

internationaal recht op veel punten een doorslaggevende betekenis heeft. In deze 

zin is het geen nieuw recht. Wel nieuw is: 

 
….the way and extent to which these various areas of law interact with each other 
and influence and regulate and shape the way in which contemporary operations 
are planned and conducted.775 
 

Militair operationeel recht vormt zo een verzameling van samenhangende, 

juridische elementen met als kernthema’s het recht van staten om geweld te 

gebruiken (het ‘ius ad bellum’), het humanitair oorlogsrecht, de mensenrechten, 

richtlijnen voor geweldgebruik (de ‘Rules of Engagement’) en statusregelingen. Al 

deze elementen kunnen niet los worden gezien van de militaire, operationele 

omgeving die een sterke invloed uitoefent op het militair operationeel recht. 

 

                                                           
772 Gill 2006, p. 184. 
773 Gill & Fleck 2010, p. 3. 
774 Gill & Fleck 2010, p. 5. 
775 Gill & Fleck 2010, p. 5. 
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Naleving van deze regels verleent het militair optreden de noodzakelijke juridische 

legitimiteit.776 Dat betekent dat militair operationeel recht vanaf het besluit tot 

inzet van de krijgsmacht al een rol speelt. Bovendien zal een commandant het 

moeten toepassen binnen de militaire, operationele omgeving door het in deze 

dynamische context te integreren in de planning en uitvoering van zijn operaties. 

Hierdoor draagt het bij aan die operaties (‘force multiplier’) en is het instrumenteel 

bij het bereiken van de doelen van de commandant (‘mission accomplishment’).  

 

Militair operationeel recht is een nog jonge, zich ontwikkelende discipline, die als 

zodanig nog niet is ingebed in de militaire doctrine en waarvan de theorievorming 

niet is afgerond.777 In ieder geval moet het militair operationeel recht als integraal 

deel van een operatie onder meer worden toegepast in overeenstemming met de 

grondbeginselen van militair optreden: de “…. regels van fundamentele aard voor het 

gebruik van militaire middelen”.778 De Nederlandse Defensie Doctrine noemt onder 

meer: behoud van moreel, beveiliging, concentratie, doelgerichtheid, economisch 

gebruik van middelen, eenheid van inspanning, eenvoud, flexibiliteit en 

voortzettingsvermogen.779  

 

§ 2.2. Ontwikkeling van het militair operationeel recht 

Militair operationeel recht is een relatief jonge discipline die volop in beweging is. 

Deze evolutie hangt samen met veranderingen in de internationale 

veiligheidssituatie en ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing. In 

nationaal verband heeft bijvoorbeeld de dreiging van het internationale terrorisme 

in Nederland geleid tot een bredere kijk op de inzet van de krijgsmacht in het 

eigen land.780 In internationaal verband is een lijn te zien, waarbij internationale 

operaties steeds meer zijn gericht op de wederopbouw van een staat na afloop van 

een conflict.781 In deze omstandigheden werken de strijdkrachten samen met een 

groeiend aantal civiele partners met uiteenlopende achtergronden. Tegelijkertijd 

groeit de rol van recht binnen onze hele maatschappij die steeds meer gereguleerd 

raakt. Deze tendens gaat niet voorbij aan militaire operaties. Daarbij speelt nog als 

extra factor mee dat het militaire optreden sterker dan voorheen in de 

maatschappelijke belangstelling is komen te staan en juridische verantwoording 

van en politieke controle op het optreden vanzelfsprekend is geworden.782 Al deze 

factoren geven het militair operationeel recht een dynamisch karakter, wat echter 

                                                           
776 Ducheine plaatst dit begrip naast sociale legitimiteit dat naar het draagvlak bij de bevolking en 
politieke leiding verwijst; Ducheine 2008, p. 26-27. 

777 Dat neemt niet weg dat doctrine, vanzelfsprekend, rekening houdt met juridische aspecten (zie 
bijvoorbeeld Nederlandse Defensie Doctrine 2011, p. 31); echter niet altijd in de onderlinge 
samenhang zoals het militair operationeel recht dat ziet. 

778 Nederlandse Defensie Doctrine 2011, p. 54. 
779 Nederlandse Defensie Doctrine 2011, p. 54 e.v.  
780 Ducheine 2008, Hst. 2 en 4. 
781 Zie bijvoorbeeld Voorhoeve 2007. 
782 Bijvoorbeeld: Ducheine, van der Meulen & Moelker 2010. 
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niet wegneemt dat de kern van deze discipline inmiddels stevig is verankerd in 

theorie en operationele praktijk.  

 

Dit is een gevolg van Amerikaanse inspanningen naar aanleiding van ervaringen in 

de Vietnam-oorlog en daarop volgende operaties.783 Toen de Amerikaanse 

strijdkrachten eind jaren vijftig van de vorige eeuw betrokken raakten bij het 

conflict in Vietnam, zagen commandanten zich met uiteenlopende 

operationeelrechtelijke zaken geconfronteerd.784 De grootste juridische problemen 

ontstonden echter op het gebied van het humanitair oorlogsrecht. Misdrijven 

begaan door Amerikaanse militairen kregen in de media grote aandacht.785 In 

reactie hierop en onder grote politieke druk voerde het ‘Department of Defence’ 

in 1974 binnen de gehele krijgsmacht het (nog steeds bestaande) ‘Law of War 

Program’ in. Het programma voorzag onder andere in een voor alle militairen 

verplichte, uniforme training op het gebied van het oorlogsrecht.786  

 

Voor de ontwikkeling van het militair operationeel recht was van grotere 

betekenis dat tevens werd bepaald dat al bij de ontwikkeling van operatieplannen 

moest worden bekeken of deze voldeden aan de eisen van het humanitair 

oorlogsrecht.787 Militaire juristen kregen zo in een vroeg stadium een plaats in de 

operationele planning en konden de commandant bijstaan bij de uitleg en 

toepassing van het humanitair oorlogsrecht. Het bijkomend effect hiervan was dat 

bij de voorbereiding en uitvoering van de operaties zowel de commandant als zijn 

staf snel en eenvoudig juridisch advies konden inwinnen op ander dan alleen 

oorlogsrechtelijk gebied. Aan de hand van de ervaringen opgedaan tijdens de 

Vietnam-oorlog en latere operaties werden de operationeel-juridische 

vraagstukken verzameld onder de noemer ‘Operational Law’.788  

 

De gewijzigde internationale politieke verhoudingen maakten het na de Koude 

Oorlog de VN-Veiligheidsraad mogelijk om sneller dan voorheen over te gaan tot 

het initiëren van crisisbeheersingsoperaties. Deze operaties stelden steeds hogere 

eisen aan de deelnemende militairen en maakten commandanten bewuster van de 

operationeel juridische vraagstukken. Ook binnen andere dan de Amerikaanse 

strijdkrachten kregen die aspecten de aandacht en werden ze al snel toegepast als 

een samenhangend geheel binnen de specifieke operationele context. 

 

                                                           
783 Graham 1987, p. 9-12. 
784 Voorbeelden zijn de afhandeling van claims van Vietnamese burgers en de afdoening van 
misdragingen door werknemers van door de krijgsmacht ingehuurde civiele bedrijven. 

785 Vooral het drama in My Lai in maart 1968, waar Amerikaanse militairen honderden 
Vietnamese burgers doodden en mishandelden, schokte de publieke opinie; Addicott & 
Hudson 1993, p. 153 e.v. 

786 Lohr & Gallotta 2003, p. 470. 
787 Borch 2001, p. 31. 
788 Graham 1987, p. 9-12. 
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In Nederland kwam het militair operationeel recht in de loop van de jaren 

negentig van de vorige eeuw in de belangstelling te staan en heeft na een relatief 

korte gewenningsperiode een vaste plaats verworven in het Nederlandse militaire 

recht én de operationele praktijk. De voorbereiding en uitvoering van recente 

operaties789 tonen dat het recht tegenwoordig een onderdeel vormt van het 

Nederlandse militaire optreden en een volwaardige plaats in het Nederlandse 

militaire recht en de operationele praktijk heeft gevonden. 

 

§ 3. ‘Law of visiting forces’ binnen het militair operationeel recht 

Aan het extraterritoriale verblijf van troepen ligt een besluit van de zendstaat ten 

grondslag, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan bij de 

commandant van die troepen berust. Hierbij is hij gehouden om op basis van de 

rechtsgrondslag voor zijn buitenlandse verblijf en in overeenstemming met onder 

meer de bepalingen van de van kracht zijnde statusregeling te handelen. 

Statusregelingen horen zo onmiskenbaar tot het juridisch raamwerk bij de 

voorbereiding en de uitvoering van militaire operaties.790 Zij maken deel uit van de 

kernthema’s van het militair operationeel recht en kunnen daarmee instrumenteel 

zijn voor een commandant bij de uitvoering van zijn taken in het buitenland.  

 

Statusregelingen vormen het ‘ius in praesentia’ en bieden op zich geen juridische 

basis om een vreemde staat met troepen binnen te gaan. Hierop is het recht tot 

binnenkomst en verblijf van vreemde troepen, het ‘ius ad praesentiam’, van 

toepassing. Statusregelingen staan zodoende niet op zichzelf, maar moeten 

worden beschouwd in relatie tot de instemming van de staat van verblijf met de 

komst van de buitenlandse troepen en de daarmee samenhangende 

rechtsgrondslagen voor het buitenlandse verblijf van de troepen. Samen vormen 

het ‘ius ad praesentiam’ en het ‘ius in praesentia’ de ‘law of visiting forces’.791 De 

onderstaande paragrafen gaan eerst in op de instemming met en de 

rechtsgrondslagen voor het buitenlandse verblijf van troepen en bespreken daarna 

de daarop voortbouwende statusregelingen. Instemming, rechtsgrondslagen en 

statusregelingen staan met elkaar in verband en geven de ‘law of visiting forces’ 

een gelaagde structuur, wat in de laatste paragraaf wordt toegelicht.  

 

§ 3.1. Rechtsgrondslag buitenlands verblijf troepen 

De komst van vreemde troepen die als uitvoerend orgaan van de zendstaat hun 

nationale taken in de staat van verblijf uitoefenen, vormt in principe een inbreuk 

                                                           
789 Bijvoorbeeld de deelname aan operatie ‘Enduring Freedom’ (vanaf 2001); de ‘Multinational 
Force in Iraq’ (MNF-I, 2003-2005), en de ‘International Security Assistance Force’ (ISAF, 
vanaf 2002) in Afghanistan. 

790 Indien geen statusregeling tot stand kan worden gebracht, kan het ertoe leiden dat geplande 
militaire activiteiten geen doorgang kunnen vinden; zie bijvoorbeeld de onderhandelingen van 
de NAVO met Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten; Munoz-Mosquera 2011, 
p. 2 en 3 en de terugtrekking eind 2011 uit Irak van de Amerikaanse troepen en de ‘NATO 
Training Mission’ nadat geen overeenstemming met dat land kon worden bereikt over een 
nieuwe statusovereenkomst; Gutman 2011 en Lekic 2011.  

791 Fleck 2003d, p. 351 en 253. 
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op de soevereiniteit van de staat van verblijf. De instemming van de staat van 

verblijf ontneemt echter de onrechtmatigheid aan de komst en het verblijf van de 

buitenlandse troepen.792 Daarom vormt die instemming het uitgangspunt voor de 

‘law of visiting forces’ van buitenlandse troepen in die staat.  

 

De instemming moet bovendien rechtmatig zijn verleend,793 in de zin dat de 

functionaris of instantie die de instemming verleent, hiertoe bevoegd is en dat 

eventuele nationale, wettelijke procedures zijn gevolgd. Zo verlangt de toelating 

van buitenlandse troepen in sommige staten een wettelijke grondslag794 of is de 

betrokkenheid van het parlement795 of de regering796 noodzakelijk. Verder moet de 

instemming eenduidig zijn en kan gezien de aard van de zaak niet impliciet 

worden aangenomen.797 Tot slot geldt in navolging van de regels uit het 

verdragenrecht dat in bijzondere gevallen de instemming ongeldig kan zijn wegens 

dwaling, bedrog, corruptie of dwang.798 

 

Wanneer een staat zijn instemming verleent, accepteert hij tevens de uitvoering 

van specifieke militaire taken door een uitvoerend orgaan van een vreemde 

soevereine staat binnen zijn eigen territoir. Ondanks de verleende instemming 

raken de taken, afhankelijk van hun aard en omvang, de soevereiniteit van de staat 

van verblijf. Zij vereisen daarom een duidelijke grondslag, waarin de instemming 

van de staat van verblijf wordt geformaliseerd en in ieder geval het doel waarvoor 

de vreemde troepen worden toegelaten, tot uitdrukking komt (het ‘ius ad 

praesentiam’).  

 

Doorgaans zal de staat van verblijf hierover met de betrokken zendstaat specifieke 

afspraken maken. Met dat doel hangen de taken samen die de troepen ter plaatse 

moeten uitvoeren. Deze taken kunnen in overeenkomsten worden uitgewerkt, 

waarbij verder, waar nodig, zaken als de duur van het verblijf, de legeringlocaties 

en de omvang van de eenheden kunnen worden vastgelegd.  

                                                           
792 Vgl. art. 20 Artikelen inzake staatsaansprakelijkheid. 
793 Art. 20 Artikelen inzake staatsaansprakelijkheid spreekt over de “valid consent by a State…”.  
794 Bijvoorbeeld België: art. 185 van de Belgische Grondwet bepaalt: “Vreemde troepen mogen niet dan 

krachtens een wet tot de dienst van de Staat worden toegelaten, het grondgebied bezetten of er doorheen 
trekken”. 

795 Bijvoorbeeld Hongarije, zie: Barsony 2001, p. 1.  
796 Bijvoorbeeld Letland, Sectie 3 van de wet van 1997, Status of Foreign Armed Forces in the Republic 

of Latvia: “Decision on land transit of foreign armed forces through the territory of the Republic of Latvia shall 
be made by the Minister of Defence after co-ordinating it with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry 
of the Interior, if the territory of the Republic of Latvia is crossed by maximum 500 foreign military persons 
concurrently. If more than 500 foreign military persons are anticipated to cross the territory the Republic of 
Latvia on land transit concurrently, such decision is made by the Cabinet of Ministers”; 
(<www.mfa.gov.lv/en/security/basic/ForeignForces/>); Tsjechië op grond van art. 43, vierde 
lid, onder a, Grondwet; zie: Hýbl 2009, p. 13; Polen op grond van art. 117 Grondwet; zie: 
Mikołajczyk 2009, p. 24. 

797 Zie het commentaar op art. 20 Artikelen inzake staatsaansprakelijkheid, UN Doc A/56/10 (2001), 
ILC Report on the work of its fifty-third session, Chp. IV, State Responsibility, p. 73. 

798 Vgl. art. 48-52 Weens Verdragenverdrag 1969. 
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In dit kader wordt soms gesproken over stationeringovereenkomsten, maar vaak 

wordt alleen gerefereerd aan de aard van de taken, zoals training, opleiding, 

uitwisseling of doortocht (‘transit’). Voor de overzichtelijkheid zullen in dit 

onderzoek deze overeenkomsten kortheidshalve worden aangeduid met de 

generieke aanduiding verblijfsovereenkomsten, ook als het gaat om een kort 

verblijf of doortocht van buitenlandse troepen. Bij de uitvoering van 

crisisbeheersingsoperaties kan een verblijfsovereenkomst worden gesloten, maar 

zal het besluit van de Veiligheidsraad van de VN, die de operatie autoriseert of 

ondersteunt, de belangrijkste grondslag bieden.  

 

Het voortzetten van het buitenlandse verblijf tot na afloop van de 

verblijfsovereenkomst of het niet naleven van de voorwaarden voor stationering 

vormen een inbreuk op de soevereiniteit van de staat van verblijf. De Algemene 

Vergadering van de VN heeft verklaard dat dergelijke gedragingen onder 

omstandigheden zelfs kunnen worden aangemerkt als een daad van agressie.799 

 

Verblijfsovereenkomsten verlenen het verblijf van troepen in de staat van verblijf 

zijn specifieke, juridische grondslag. In veel gevallen zal aan de basis hiervan een 

algemeen verdrag liggen, waarop de verblijfsovereenkomsten weer voortbouwen. 

Een dergelijk algemeen verdrag kan de vorm hebben van een defensie– of een 

militaire samenwerkingsovereenkomst, waarin de uitgangspunten zijn opgenomen 

die van toepassing zijn, wanneer staten op basis van het verdrag overgaan tot 

legering van troepen.  

 

Voorbeelden van deze algemene en specifieke verdragen zijn de regelingen die in 

NAVO-verband zijn gesloten. Het NAVO-verdrag kan worden gezien als de 

algemene rechtsgrondslag voor de stationering van troepen in de NAVO-

lidstaten. Het verdrag verleent echter geen expliciete verblijfsrechten, maar laat de 

mogelijkheid hiertoe open, bijvoorbeeld door te spreken over het verenigen van 

krachten (preambule) en het elkaar verlenen van hulp (artikel 3). Het 

daadwerkelijk verblijf van troepen vraagt echter om een expliciete regeling. 

Hiervan is het Stationeringsverdrag uit 1997 een voorbeeld, waarin Nederland het aan 

Duitsland toestaat om troepen te legeren op Nederlands grondgebied.800 Voor 

kortdurende of eenmalige activiteiten, zoals oefeningen, volstaan vaak informele 

regelingen, zoals samenwerkings-MOU’s tussen de betrokken krijgsmachten.  

 

§ 3.2. Statusregeling 

De ‘law of visiting forces’ laat een samenhang zien tussen het recht op 

binnenkomst en verblijf (het ‘ius ad praesentiam’) en in het verlengde daarvan de 

                                                           
799 Zie art. 3, onder e, jo art. 2, Annex ‘Definition of Aggression’ bij UN Doc A/9631 (1974), 
Resolution 3314 (XXIX), 14 december 1974. 

800 Art. 1 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de 
stationering van strijdkrachten van de Bondsrepubliek Duitsland in het Koninkrijk der Nederlanden; Bergen, 
6 oktober 1997 (Trb. 1998, 123).  
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juridische rechten en plichten gedurende het verblijf (het ‘ius in praesentia’). De 

statusregeling, waarin deze laatste rechten en plichten zijn vastgelegd, is een 

technisch en, als het in verdragsvorm is opgesteld, juridisch document dat gezien 

zijn relatie met het recht op binnenkomst en verblijf tevens een document met 

politiek gewicht is.801 

 

In de voorgaande paragraaf is het voorbeeld gegeven van de stationering van 

Duitse militairen in Nederland met als algemene rechtsgrondslag het NAVO-

verdrag en als specifieke rechtsgrondslag het Stationeringsverdrag. De status van de 

Duitse troepen in Nederland is niet in deze verdragen vastgelegd, maar in het in 

Deel I besproken NAVO-statusverdrag en een aanvullende statusovereenkomst.802 

Zonder een specifieke verblijfsgrondslag is het NAVO-statusverdrag niet van 

toepassing.803 Paragrafen 2 en 3 van de preambule van dit verdrag benadrukken 

dat in NAVO-verband het toelaten van de troepen en de voorwaarden, waaronder 

zij in de staat van verblijf opereren, zijn gescheiden: 

 
overwegende dat krachtens speciale overeenkomsten strijdkrachten van een partij 
naar het grondgebied van een andere partij kunnen worden gezonden om aldaar 
dienst te doen; 
 
voor ogen houdende, dat de beslissing om deze te zenden en de voorwaarden 
waarop zij zullen worden gezonden, voor zover zodanige voorwaarden niet in dit 
verdrag zijn vastgelegd, het onderwerp zullen blijven van afzonderlijke regelingen 
tussen betrokken partijen; 
 

De ‘law of visiting forces’ heeft in theorie zodoende een gelaagde structuur, zoals 

in figuur 8 schematisch is weergegeven. 

 

                                                           
801 Enkele voorbeelden: Saudi-Arabië was kritisch over het voortgezette verblijf van Amerikaanse 
strijdkrachten in het land land na ‘Operation Desert Storm’. Om het tijdelijk karakter van de 
Amerikaanse aanwezigheid te benadrukken wilde het land geen statusverdrag met de VS 
sluiten; Copeland 2007, p. 108 en 132. Naar aanleiding van het grote aantal burgerslachtoffers 
als gevolg van operaties in Afghanistan, gaf president Karzai zijn ministeries de opdracht de 
aanwezigheid van buitenlandse militairen opnieuw te bezien en bij statusverdrag te reguleren, 
Human Rights Watch 2008, p. 3. 

802 Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag van 19 juni 1951 tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-
Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten met betrekking tot de in het Koninkrijk der 
Nederlanden gestationeerde Duitse strijdkrachten, met Protocol; Bergen, 6 oktober 1997 (Trb. 1998, 124). 

803 Zo stelde Turkije zich op het standpunt dat troepen die in 1991 in het land aanwezig waren 
voor het verlenen van humanitaire hulp in Noord-Irak in het kader van ‘Operation Provide 
Comfort’, niet onder de werking vielen van het NAVO-statusverdrag; zie Meek 1994, p. 236. 
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Figuur 8: gelaagde structuur ‘law of visiting forces’ 

 

In de praktijk is die structuur niet altijd direct te herkennen. Zo kunnen 

rechtsgrondslagen en status in een enkele overeenkomst zijn opgenomen,804 

kunnen daarvoor verschillende typen overeenkomst zijn gebruikt, zoals verdragen 

en niet-verdragsrechtelijke MOU’s,805 of zijn bepaalde overeenkomsten niet 

openbaar. Bovendien is de praktijk vaak nog complexer, doordat aanvullende 

multilaterale en bilaterale afspraken kunnen zijn gemaakt. 

 

Binnen dit hele proces neemt de strafrechtsmacht over de troepen een cruciale 

plaats in. In de praktijk blijkt dat dit aspect van de statusregeling bij 

onderhandelingen een breekpunt kan vormen, wat gevolgen heeft voor de 

stationering van buitenlandse troepen. De NAVO wilde bijvoorbeeld voor de 

ondersteuning van de operaties in Afghanistan en de anti-piraterij operatie ‘Ocean 

Shield’ personeel legeren in Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. 

De noodzakelijke ‘basing agreements’ konden echter niet worden gesloten wegens 

onoverkomelijke verschillen van inzicht over de bepalingen rond de uitoefening 

van de strafrechtsmacht.806 Als direct gevolg hiervan moesten operatieplannen 

worden gewijzigd. Een ander voorbeeld is de terugtrekking eind 2011 van de 

Amerikaanse troepen en de ‘NATO Training Mission’ uit Irak. Een belangrijke 

reden was de weigering van Irak om Amerikaanse en NAVO militairen na dat jaar 

volledige immuniteit toe te kennen.807 

                                                           
804 In 1954 kwamen Nederland en de VS bijvoorbeeld de Notawisseling tussen de Nederlandse en 

Amerikaanse regering inzake legering van Amerikaanse troepen in Nederland, met Bijlagen; 's-Gravenhage, 
13 augustus 1954 (Trb. 1954, 120) overeen. Het verdrag verleent de VS toestemming troepen te 
legeren en vult tegelijkertijd de regeling van het NAVO-statusverdrag aan met bilaterale 
afspraken. 

805 Zo vormt de rechtsgrondslag voor de Nederlandse activiteiten in het kader van de ‘Security 
Sector Reform’ in Burundi het Mémorandum d’entente entre le gouvernement de la République du 
Burundi et les ministres des affaires étrangères, de la coopération au développement et de la defense des Pays-Bas 
sur le développement du secteur de la sécurité; Den Haag en Bujumbura, 10 april 1009 (niet 
gepubliceerd). De status is later geregeld in het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en 
Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van de 
partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi; Bujumbura, 17 augustus 2009 
(Trb. 2009, 135). 

806 Munoz-Mosquera 2011, p. 3. 
807 Gutman 2011 en Lekic 2011. De Amerikaanse troepen moesten eind 2011 Irak hebben 
verlaten gezien de eerdere afspraken in de Agreement Between the United States of America and the 
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Statusregelingen definiëren de juridische positie (status) van troepen van een 

zendstaat in het territoir van een bevriende staat. Vanuit militair-

operationeelrechtelijk perspectief moeten statusregelingen bovendien voor de in 

het buitenland verblijvende militairen een werkbaar kader scheppen en zo aan de 

effectieve uitvoering van de missie bijdragen. Daarom zullen de regelingen 

voldoende rekening moeten houden met alle aspecten rond het buitenlandse 

verblijf en inzet van de troepen en inspelen op de operationele omstandigheden 

en praktijk.808 Hierbij spelen de aard van de missie en de opgedragen taken een 

duidelijke rol. Hoewel zo de nadruk ligt op de belangen van de zendstaat die zijn 

troepen in het buitenland inzet, spelen de belangen van de staat van verblijf een 

minstens zo grote rol. Een statusregeling die een balans tussen de belangen van 

alle betrokken partijen weet te vinden, draagt bij aan de acceptatie van de 

buitenlandse militaire aanwezigheid en daarmee ook aan het slagen van de 

missie.809  

 

Om op de uitvoering van de taken van de troepen te kunnen inspelen en daaraan 

een effectieve bijdrage te kunnen leveren, wordt een statusregeling mede 

beïnvloed vanuit de militaire, operationele praktijk. Er ontstaat zo een 

wisselwerking tussen de statusregeling, als onderdeel van het militair operationeel 

recht, en de operationele praktijk. Deze interactie kan overigens niet leiden tot de 

situatie dat de praktijk de inhoud van de statusregeling en dus van het recht 

dicteert. De algemene grondslagen en rechtsbeginselen van de rechtsgebieden 

waarop het militair operationeel recht is gebaseerd, blijven van kracht, zodat de 

operationele praktijk ondergeschikt blijft aan het recht.  

 

                                                                                                                                                         

Republic of Iraq on the Withdrawal of US Forces from Iraq and the Organisation of their Activities during 
their Temporary Presence in Iraq; 17 november 2008 
(<www.state.gov/documents/organization/122074.pdf>). Deze overeenkomst is van 
overeenkomstige toepassing op de NAVO-missie; vgl. Kamerstukken II 2010/11, 29 521, nr. 
148, p. 6-7. 

808 Op 25 juni 1996 vond een grote aanslag plaats op een Amerikaanse kazerne in Dhahran, Saudi-
Arabië, waarbij negentien doden vielen. Volgens Copeland was door het ontbreken van een 
statusverdrag tussen Saudi-Arabië en VS de samenwerking op het gebied van ‘Force 
Protection’ onvoldoende, wat mede gelegenheid heeft geboden voor de aanslag; Copeland 
2007. 

809 Als die balans niet kan worden gevonden, kan dat grote gevolgen hebben. De Amerikaanse 
aanwezigheid in de Filippijnen ondervond eind jaren tachtig van de vorige eeuw steeds meer 
weerstand. De Filippijnen wilden mede daarom het statusverdrag zo aanpassen dat zij meer 
bevoegdheden ten aanzien van de Amerikaanse troepen zouden kunnen uitoefenen. De VS 
wezen dit voorstel af, wat bijdroeg aan de beëindiging van de permanente legering van 
Amerikaanse troepen in het land; vgl. Egan 2006, p. 324-325. De VS staan de Filippijnen nog 
wel bij in de strijd tegen opstandige groepen die deels zijn gelieerd aan Al-Qaeda; Feickert 
2005, p. 9. In dat verband verzorgen de Amerikaanse strijdkrachten trainingen en nemen zij 
deel aan gemeenschappelijke oefeningen. Met het oog hierop is een nieuw statusverdrag 
gesloten die op het punt van de strafrechtsmacht over de Amerikaanse troepen overeen komt 
met de systematiek van het NAVO-statusverdrag (art. V, Agreement between the government of the 
United States of America and the government of the Republic of the Philippines regarding the treatment of 
United States Armed Forces visiting the Philippines; Manila, 10 februari 1998 (TIAS 12931)). 
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Vanuit het militair-operationeelrechtelijke perspectief hebben statusregelingen als 

functie de missie zo effectief mogelijk te ondersteunen door de toegang tot een 

vreemde staat te bespoedigen en het verblijf en het functioneren van de troepen 

in die staat te vereenvoudigen en ondersteunen.810 Zij moeten daarom bij 

voorkeur ruim voor het geplande buitenlandse verblijf worden opgesteld,811 zodat 

de uitvoering van de buitenlandse activiteiten soepel kan verlopen. Ervaringen 

met verschillende crisisbeheersingsoperaties hebben laten zien dat vertraging bij 

het tot stand komen van een missie specifieke statusregeling kan resulteren in een 

latere start van een missie en de uitvoering ervan kan hinderen.812 

 

§ 4. Conclusie  

Het militair operationeel recht bestaat uit verschillende onderdelen van het 

nationale en internationaal recht die van toepassing zijn op de planning en 

uitvoering van de militaire operaties. Het militair operationeel recht kan niet los 

worden gezien van de operationele context waarbinnen de commandant en zijn 

staf het recht hanteren en interpreteren. Het draagt bij aan de uitvoering van de 

opgedragen taken en is daar zodoende instrumenteel aan. Een belangrijk 

onderdeel van het militair operationeel recht is de ‘law of visiting forces’, waarvan 

de status van strijdkrachten deel uitmaakt. 

 

Uitgangspunt voor de ‘law of visiting forces’ is de instemming van de staat van 

verblijf met de komst en het verblijf van buitenlandse troepen binnen zijn 

territoir. Bij het ontbreken van die instemming of een andere erkende rechtsbasis 

kan de komst van die troepen worden gezien als een internationale onrechtmatige 

daad, waarvoor de zendstaat aansprakelijk kan worden gesteld. Wanneer echter de 

staat van verblijf zijn instemming verleent, kunnen de buitenlandse troepen het 

grondgebied van die staat betreden, daar verblijven en bovendien daar hun door 

de zendstaat opgedragen en met de staat van verblijf overeengekomen taken 

uitvoeren.  

 

Het is daarom voor de betrokken staten noodzakelijk dat duidelijkheid bestaat 

over het doel van het buitenlandse verblijf van de troepen en de voorwaarden 

waaronder hun de toegang tot de staat van verblijf wordt verleend. Afspraken 

hierover worden in het algemeen bij verdrag vastgelegd die in dit onderzoek 
                                                           
810 Zie bijvoorbeeld de memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet voor het NAVO-statusverdrag. 
Deze vermeldt naast het streven van het verdrag om de bescherming van de rechtsbelangen 
van de onderdanen van de staat van verblijf in evenwicht te brengen met de belangen van de 
uitgezonden militairen, het streven om “de grootst mogelijke snelheid en soepelheid in het onderlinge 
verkeer te bereiken” en “het personeel van elke krijgsmacht op het grondgebied van een andere Verdragsluitende 
Partij zoveel mogelijk onder de eigen voorschriften te laten”; Kamerstukken II 1952/53, 2881, nr. 3, p. 1. 
Zie ook Engdahl 2007, p. 15 die meldt dat het doel van de missie specifieke statusregelingen 
die de VN opstelt “…is to facilitate the implementation of the operations’s mandate”. 

811 Smith 2003, p. 14. 
812 Background Paper on UN Peacekeeping and The Model Status of Forces Agreement 2010, p. 
II. Zie voor de Nederlandse ervaringen met vertraging van de start van missies als gevolg van 
onderhandelingen over statusverdragen met staten in de Golfregio, de Eindevaluatie van OEF; 
Kamerstukken II 2003/04, 27 925, nr. 135, p. 33. 
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worden aangeduid als verblijfsovereenkomsten. Deze term is een generieke 

aanduiding voor alle overeenkomsten die de komst van buitenlandse troepen 

mogelijk maken en waarvoor uiteenlopende namen worden gehanteerd die de 

aard van het verblijf benoemen, zoals trainingsovereenkomst. 

Verblijfsovereenkomsten vormen de specifieke rechtsgrondslag voor het 

buitenlandse verblijf van troepen. Vaak zijn die overeenkomsten weer gebaseerd 

op andere, algemene verdragen. Samen vormen deze overeenkomsten met de 

instemming van de staat van verblijf de rechtsgrondslag voor het extraterritoriale 

verblijf van troepen; het ‘ius ad praesentiam’.  

 

Op deze rechtsgrondslag bouwen statusregelingen voort die de juridische positie 

van die troepen definiëren; het ‘ius in praesentia’. Vanuit het militair-

operationeelrechtelijke perspectief gezien hebben statusregelingen als functie de 

missie zo effectief mogelijk te ondersteunen door de toegang tot een vreemde 

staat te bespoedigen en het verblijf en het functioneren van de troepen in die staat 

te vereenvoudigen en ondersteunen. Rechtsgrondslagen en statusregelingen geven 

zo de gelaagde structuur aan de ‘law of visiting forces’.  
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Hoofdstuk 11     Begrippen 

 

§ 1. Inleiding 

Binnen het militair-operationeelrechtelijk perspectief zijn de grondslagen voor het 

optreden van de troepen in de staat van verblijf mede bepalend voor de uitvoering 

van de hun opgedragen taken. Voordat dit verband in het volgende hoofdstuk 

nader wordt uitgewerkt, gaat dit hoofdstuk eerst in op enkele specifieke termen. 

Het recht kent een groot aantal begrippen, waaraan binnen de verschillende 

rechtsdisciplines een specifieke betekenis wordt toegekend. Die betekenis is niet 

altijd vastomlijnd, zodat ruimte bestaat voor discussie over de exacte strekking van 

het begrip. Het militair operationeel recht leunt vanzelfsprekend sterk op het 

bestaande juridische begrippenkader, in het bijzonder op de 

internationaalrechtelijke terminologie. Gezien de invloed vanuit de militaire 

praktijk zijn in deze rechtsdiscipline eveneens specifieke militaire begrippen 

relevant. Dit hoofdstuk heeft tot doel enkele specifieke begrippen toe te lichten.  

 

In de eerste plaats zal de in statusregelingen veel gebruikte frase ‘in de uitoefening 

van de dienst’, een term die in juridische zin vooral een functionele strekking 

heeft, worden onderzocht (par. 2). Vervolgens zal de aandacht worden gericht op 

de bevelsbevoegdheden over de in te zetten militairen (par. 3). Deze 

bevoegdheden zien vanuit juridisch oogpunt op het gezag en zeggenschap 

(‘control’) over de troepen, wat relevant is in verband met toerekening en 

aansprakelijkheid. 

 

§ 2. In de uitoefening van de dienst  

In het internationaal recht inzake immuniteiten komen begrippen met de 

strekking ‘in de uitoefening van de officiële functie’ regelmatig terug. Deze 

kunnen binnen de militaire context worden vertaald als ‘in de uitoefening van de 

dienst’ of ‘on duty’. Deze terminologie wordt in wisselende varianten gebruikt in 

statusregelingen en wordt vooral gehanteerd in relatie met de uitoefening van 

strafrechtsmacht en de afhandeling van vorderingen voor de vergoeding van 

schade (zie Hoofdstuk 13). In deze paragraaf wordt de uitoefening van de dienst 

onderzocht in verband met strafrechtelijke aangelegenheden.813 

 

Het uitgangspunt van de uitoefening van strafrechtsmacht door de zendstaat bij 

handelingen verricht in de uitoefening van de dienst spreekt gezien de functionele 

immuniteit van overheidsfunctionarissen voor zich: een militair die in het territoir 

van een vreemde staat met diens instemming aanwezig is en instructies van zijn 

staat uitvoert, handelt namens de staat en kan daarvoor niet voor de lokale 

strafrechter worden vervolgd. Deze immuniteit brengt in de militaire context het 

gezag en de controle van de zendstaat over zijn troepen met zich mee, zodat de 

                                                           
813 Gezien de verschillende criteria die in strafrechtelijke en civiele procedures gelden, zal de 
vaststelling van de dienstuitoefening in beide procedures kunnen verschillen; vgl. Mullins 1966, 
p. 81. 
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militair zich voor de rechter van de zendstaat zal moeten verantwoorden. In de 

conclusie van Deel I is als element van de grondregel toegevoegd dat troepen in 

opdracht van de zendstaat in het buitenland hun taken verrichten. Het element 

maakt duidelijk dat de troepen niet op persoonlijke titel, maar in opdracht en 

onder politiek gezag van de zendstaat in het buitenland verblijven. Dit aspect is 

essentieel, aangezien het tot uitdrukking brengt dat ook bij extraterritoriaal verblijf 

de troepen orgaan blijven van de zendstaat. Zij blijven militairen in dienst van de 

zendstaat en hun aanwezigheid in de staat van verblijf vloeit rechtstreeks voort uit 

de door de zendstaat verstrekte opdracht om in de staat van verblijf hun taken uit 

te voeren.814  

 

Dit laatste betekent echter niet dat zij te allen tijde aan het werk zijn en 

daadwerkelijk dienst verrichten. Tijdens hun verblijf kunnen zij vrijgesteld zijn van 

de uitvoering van taken en zich, afhankelijk van de omstandigheden, verplaatsen 

in de staat van verblijf, contacten onderhouden met de lokale bevolking et cetera.  

 

Statusregelingen die de uitoefening van de strafrechtsmacht mede afhankelijk 

stellen van de uitoefening van de dienst, laten zich echter zelden uit over de 

reikwijdte van het begrip. Bovendien maken de meeste regelingen niet duidelijk 

wie bevoegd is vast te stellen wanneer een handeling heeft plaatsgevonden in de 

uitoefening van de dienst. Zodoende is vanuit de praktijk aan het begrip nadere 

invulling gegeven. Beide aspecten worden in de volgende paragrafen toegelicht. 

 

§ 2.1. Reikwijdte dienstuitoefening 

Hoewel troepen zich in opdracht van de zendstaat in het buitenland bevinden, 

zou het te ver voeren om te stellen dat het volledige buitenlandse verblijf onder de 

dienstuitoefening valt. Wat dienstuitoefening precies inhoudt staat echter niet 

vast, omdat veel statusregelingen, inclusief het NAVO-statusverdrag en het EU-

statusverdrag, het begrip niet definiëren. De ontwerpteksten voor het NAVO-

statusverdrag spraken aanvankelijk over “in performance of official duty” en “pursuant to a 

lawful order issued by the military authorities of the sending State”.815 Als voorbeelden 

werden hierbij gegeven een lid van de strijdkrachten die met zijn dienstvoertuig bij 

een verkeersongeval een burger uit de staat van verblijf verwondt en een wacht 

die in overmaat van ijver een indringer verwondt. 

 

In de loop van de onderhandelingen stond Italië een preciezere omschrijving voor 

en gaf aan dat ‘on duty’ zou moeten betekenen “within the limits of that official duty”. 

Hierbij werd het voorbeeld gegeven dat een chauffeur die om persoonlijke 

redenen van de opgedragen route afwijkt, niet binnen de grenzen van de dienst 

handelt.816 De VS gaven de voorkeur aan een brede uitleg van het begrip, maar 
                                                           
814 Naar Nederlands recht zijn militairen gedurende de gehele duur van hun dienstverband 
militair, dus van aanstelling tot ontslag; Van den Bosch c.s., Deel I, Commentaar art. 60 
Wetboek van Militair Strafrecht, aantekening 3. 

815 Snee 1961, p. 131 (document D-R(51) 15). 
816 Snee 1961, p. 173 (document MS-R (51) 14, par. 30). 
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hebben hun standpunt blijkbaar niet tijdens de onderhandelingen over het 

NAVO-statusverdrag naar voren gebracht.817 In ieder geval zijn geen van beide 

standpunten in het verdrag terug te vinden, zodat de uitleg in de praktijk aan de 

verdragspartijen is overgelaten. 

 

Hoewel statusregelingen zelf het begrip niet definiëren, kunnen aanvullende 

afspraken enige duidelijkheid scheppen.818 De ‘Agreed Minutes’ bij het 

statusverdrag tussen Korea en de VS geven aan dat de term ‘official duty’ niet is 

bedoeld om alle handelingen te omvatten die zijn verricht tijdens de 

dienstuitoefening.819 De term is van toepassing op “acts which are required to be done 

as functions of those duties which the individuals are performing”.820 De ‘Agreed 

Understandings’ maken vervolgens duidelijk dat handelingen die wezenlijk 

afwijken van de handelingen die normaal nodig zijn om de specifieke taken uit te 

voeren, een indicatie zijn dat een persoon buiten zijn ‘official duties’ heeft 

gehandeld.821  

 

Deze uitleg sluit uit dat alle handelingen die een militair verricht terwijl hij dienst 

heeft, onder het begrip dienstuitoefening vallen en verlegt de nadruk meer naar de 

functie-uitoefening zelf. De handeling wordt zo in verband gebracht met de aard 

van de functie en niet alleen met de tijd waarin de handeling is verricht.822 Deze 

benadering speelde een rol in de Girard-case.823 Girard, een Amerikaanse militair 

geplaatst in Japan, was op een schietbaan tijdens een pauze in de schietoefening 

belast met de bewaking van een machinegeweer. Tijdens de uitvoering van deze 

taak schoot hij met zijn granaatwerper een lege huls weg die een vrouw die daar 

hulzen verzamelde, doodde. Japan en de VS hadden op basis van de 

Veiligheidsovereenkomst van 1951 een statusverdrag gesloten dat op strafrechtelijke 

gebied het model van het NAVO-statusverdrag volgde.  

 

De VS waren van mening dat Girard had gehandeld "in performance of official duty" 

zoals bedoeld in artikel XVII, derde lid 3 van de Administrative Agreement,824 zodat 

                                                           
817 Snee & Pye 1957, p. 47. 
818 Deze worden overigens niet altijd gepubliceerd. 
819 Agreement under Article IV of the Mutual Defense Treaty between the United States of America and the 

Republic of Korea, regarding facilities and areas and the status of United States Armed Forces in the Republic 
of Korea; (with agreed minutes, agreed understandings and exchange of letters); Seoul, 9 juli 
1966 (Vol. 674 UNTS 1971, No. 9605). 

820 Agreed Minutes; Re paragraph 3(a), onder 1. 
821 Agreed Understandings; Agreed minutes, Re Paragraph 3(a), onder 1. In de Girard-zaak (U.S. 
Supreme Court 11 juli 1957, Wilson v Girard, 354 U. S. 524 (1957), 
<supreme.justia.com/us/354/524/case.html>) kwam naar voren dat deze uitleg ook werd 
toegepast op het statusverdrag met Japan. 

822 Vgl. Stanger 1957-’58, p. 218. 
823 U.S. Supreme Court 11 juli 1957, Wilson v Girard, 354 U. S. 524 (1957), 
<supreme.justia.com/us/354/524/case.html>. 

824 Administrative Agreement under article III of the Security Treaty between the United States of America and 
Japan; Tokyo, 28 februari 1952 (Vol. 208 UNTS 1955, No. 2817). Dit verdrag werd korte tijd 
later op het punt van strafrechtsmacht in overeenstemming gebracht met het NAVO-
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de VS de primaire rechtsmacht hadden. Deze benadering zou passen bij de versie 

van het gebeurde dat Girard, hoewel excessief, had gehandeld ter bescherming 

van het machinegeweer. Japan was echter van mening dat Girard had gehandeld 

“beyond the scope of official duty”, wat meer zou passen bij een andere versie van het 

incident dat hij de vrouw zou hebben aangemoedigd het terrein te betreden en 

toen bij wijze van grap de huls had afgevuurd.  

 

Uit Amerikaanse stukken blijkt dat de VS bij de uitleg van het begrip ‘official duty’ 

in de Administrative Agreement dezelfde redenering volgden als was gehanteerd in de 

overeenkomsten met Korea.825 Op grond daarvan kan worden beredeneerd dat, 

uitgaande van de Japanse uitleg van de feiten, de gedraging van Girard wezenlijk 

afweek van de handelingen die nodig waren om zijn taak uit te voeren, wat een 

indicatie is dat de gedraging plaatsvond buiten de uitoefening van de dienst.826  

 

Een iets andere benadering is terug te vinden in het recente verdrag tussen 

Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten (VAR), waarin het begrip ‘en 

service’ als volgt wordt bepaald: 

 
Les membres du personnel de l’Etat d’envoi, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de 
l’Etat d’accueil, sont considérés comme étant en service sur les lieux 
d’accomplissement de leurs missions et activités liées à la mise en oeuvre du présent 
accord et à l’occasion des trajets qui s’y rattachent. Ils sont considérés comme n’étant 
pas en service lorsqu’ils exercent une activité dépourvue de tout lien avec la mise en 
oeuvre de l’accord.827 
 

Een dergelijke uitgebreide omschrijving vormt echter in statusregelingen de 

uitzondering. Gezien de onduidelijkheid over de reikwijdte van het begrip 

dienstuitoefening, heeft naar mijn mening een verdere begripsbepaling in een 

statusregeling de voorkeur, waarbij een verband wordt gelegd tussen de handeling 

en de aard van de dienstuitoefening. 

 

§ 2.2. Bevoegdheid tot vaststelling dienstuitoefening 

De meeste statusregelingen maken bovendien niet duidelijk wie in strafrechtelijke 

aangelegenheden bevoegd is om vast te stellen of een handeling is verricht in de 

                                                                                                                                                         

statusverdrag met het Protocol to amend Article XVII of the Administrative Agreement under article III of 
the Security Treaty between the United States of America and Japan; Tokyo, 29 september 1953 (Vol. 
208 UNTS 1955, No. 2817). Het verdrag is later enkele malen gewijzigd.  

825 Stanger 1957-’58, p. 229, vn. 33. 
826 De VS zagen af van het recht strafrechtsmacht uit te oefenen echter zonder een uitspraak te 
doen of de handeling had plaatsgevonden in de uitoefening van de dienst. 

827 Art. 11, tweede lid, Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la 
République des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense; Abu Dhabi, 26 mei 2009 
(Personeelsleden van de zendstaat wanneer zij zich op het grondgebied van de staat van 
verblijf bevinden, worden geacht in dienst te zijn op de plaats van uitvoering van hun taken en 
bij activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst en tijdens de reizen die 
ermee verbonden zijn. Ze worden niet geacht in dienst te zijn bij de uitvoering van een 
activiteit zonder enig verband met de uitvoering van de overeenkomst). 
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uitoefening van de dienst.828 Doorgaans zal de commandant van de militair die de 

betreffende handeling heeft verricht, het beste in staat zijn om te bepalen of de 

militair op dat moment dienst had. Hij geeft de betreffende militair leiding en de 

opdracht tot het verrichten van diensten zal door hem, of met zijn instemming, 

zijn gegeven. In lijn hiermee gaf tijdens de besprekingen van de ontwerpteksten 

van het NAVO-statusverdrag de voorzitter van het juridisch subcomité op vragen 

van de Nederlandse delegatie aan dat het bij samenwerking van bondgenoten 

gebruikelijk is dat de zendstaat beslist of een militair dienst had of niet.829 Later 

benadrukten de VS in de werkgroep nog eens dat alleen de zendstaat een 

dergelijke beslissing kan nemen.830 

 

Die beslissing kan blijken uit een verklaring (‘certificate’). Het gebruik van deze 

‘certificates’ was in de vroege NAVO-praktijk niet altijd even rationeel. Stambuk 

beschrijft dat verklaringen van de zendstaat mogelijk soms op weinig overtuigende 

gronden waren gebaseerd en dat druk op de staat van verblijf werd uitgeoefend 

om een verklaring te accepteren zonder dat die voldoende kon worden 

onderbouwd.831 In de loop van de tijd ontwikkelde zich in de bilaterale 

verhoudingen tussen de betrokken staten een praktijk die recht deed aan de 

positie en belangen van zendstaat en staat van verblijf. Het impliceert dat bij een 

multilateraal verdrag als het NAVO-statusverdrag de praktijk tussen lidstaten kan 

verschillen.  

 

In het VK bijvoorbeeld volstaat in principe een formele verklaring van de 

commandant dat de militair handelde in de uitoefening van de dienst. De Britse 

rechter heeft echter de mogelijkheid om bewijs dat hier tegen spreekt, te 

beoordelen. De verklaring vormt zo een weerlegbaar vermoeden.832 Deze praktijk 

past in de overwegingen van het IGH in het Cumaraswamy-advies, waarin het Hof 

overwoog dat de bevindingen van de Secretaris-Generaal van de VN dat een 

‘expert on mission’ van de VN had gehandeld in de uitoefening van zijn functie, 

een vermoeden schept dat de nationale rechter alleen om dwingende redenen 

naast zich neer kan leggen.833 In algemeen lijkt de praktijk in NAVO-verband dat 

een verklaring van de zendstaat voldoet en bij verschil van inzichten partijen in 

                                                           
828 Uitzonderingen zijn onder meer art. 18 Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-statusverdrag en 
de Agreed Minutes bij het statusverdrag tussen Korea en de VS. De Agreed Minutes bepalen 
bijvoorbeeld dat een verklaring van de militaire autoriteiten van de VS voldoende bewijs van 
dienstuitoefening is (paragraph 3(a) onder 1). Als de Koreaanse hoofdaanklager meent dat er 
bewijs is dat het tegendeel aantoont, dan treden beide staten in diplomatiek overleg (paragraph 
3(a), onder 2). 

829 Snee 1961, p. 103 (document MS(J)-R(51) 5). 
830 Snee 1961, p. 172 en 173 (document MS-R(51) 14). 
831 Stambuk 1963a, p. 88. 
832 Mullins 1966, p. 79; Rouse & Baldwin 1957, p. 44. 
833 IGH 29 april 1999, Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the 

Commission on Human Rights (Cumaraswamy case), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, 62, para 
61. 
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onderling overleg tot een oplossing komen.834 Voor Nederland vormt de 

interpretatie van de desbetreffende buitenlandse militaire autoriteiten eveneens het 

uitgangspunt.835 

 

Incidenteel is de bevoegdheid om te bepalen of een handeling heeft 

plaatsgevonden tijdens de dienstuitoefening voorbehouden aan de staat van 

verblijf.836 In een verdrag tussen Turkije en het VK is bepaald dat bij militaire 

activiteiten buiten NAVO-verband bij verschil van inzicht op dit punt een 

gezamenlijk comité hierover oordeelt.837 Als het comité geen overeenstemming 

kan bereiken, geeft het oordeel van de staat van verblijf de doorslag. In de 

briefwisseling over de interpretatie van het statusverdrag tussen Frankrijk en de 

VAR zijn beide staten overeengekomen dat de staat van verblijf hierover besluit 

na overleg met de zendstaat.838 

 

Hoewel deze overeenkomsten afwijken van de algemene internationale praktijk, 

scheppen zij de duidelijkheid die bij veel statusregelingen ontbreekt. Naar mijn 

mening dienen statusregelingen die de uitoefening van de strafrechtsmacht over in 

het buitenland verblijvende militairen mede afhankelijk stellen van de uitoefening 

van de dienst, tevens te bepalen wie uiteindelijk bepaalt of een handeling in de 

uitoefening van de dienst heeft plaatsgevonden. Bij het ontbreken van een 

dergelijke bepaling moet ervan worden uitgegaan dat de zendstaat het beste in 

staat is om te beoordelen of sprake is van uitoefening van de dienst welk oordeel 

een rechter van de staat van verblijf alleen om dwingende redenen kan negeren. 

 

§ 3. Bevelsbevoegdheden 

Zoals in Hoofdstuk 8 is uitgelegd, maken strijdkrachten onlosmakelijk deel uit van 

de staat en kunnen zij door het daartoe bevoegde, politieke orgaan in het 

buitenland worden ingezet. Welk orgaan dat is, is volgt uit het nationale recht van 

een staat. In Nederland ligt deze bevoegdheid bij de regering. Zij oefent op grond 

van artikel 97, lid 2 van de Grondwet het oppergezag over de strijdkrachten uit en 

                                                           
834 Mullins 1966, p. 80; zie bijvoorbeeld ook art. 18 Aanvullende overeenkomst bij het NAVO verdrag 

nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de buitenlandse krijgsmachten, gestationeerd 
in de Bondsrepubliek Duitsland met Protocol van ondertekening; Bonn, 3 augustus 1959. (Vol. 481 
UNTS 1963, No. 6986; Trb. 1960, 37, Nederlandse vertaling in Trb. 1961, 119). 

835 Handleiding ten behoeve van de praktijk inzake delicten begaan door vreemde militairen (waaronder begrepen 
burgerpersoneel en gezinsleden), brief van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van 19 februari 
1981, nr. 137/281. 

836 Bij overleg tussen de Filippijnen en de VS over aanpassingen van het statusverdrag vormde de 
wens van de Filippijnen om als staat van verblijf vast te stellen of een Amerikaanse militair in 
de uitoefening van de dienst had gehandeld, mede het breekpunt van de onderhandelingen; 
Porreta-Doria 1992, p. 99.  

837 Art. VII, vijfde lid, Framework Agreement between the Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Turkey on Military Cooperation; 
Londen, 23 november 2011; nog niet in werking (Cm. 8344, mei 2012). 

838 Accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’interprétation de l’Accord de coopération en matière de défense; 
Parijs, 15 december 2010. 
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kan de strijdkrachten inzetten voor de in het eerste lid van die grondwetsbepaling 

genoemde doelen. 

 

Naast deze politieke leiding staat de militaire leiding over de strijdkrachten. 

Binnen de internationale militair-operationele context wordt gesproken over 

commandovoering; ‘command and control’. Kort gezegd duidt het begrip 

‘command’ op de bevoegdheid die een commandant heeft839 en ‘control’ op de 

uitoefening van die bevoegdheid.840 Commandovoering vindt plaats op 

strategisch, operationeel en tactisch niveau. Op strategisch niveau vertaalt een 

staat of internationale organisatie zijn of haar politieke doel naar militaire 

doelstellingen en wijst daar de militaire capaciteiten aan toe.841 Om die 

doelstellingen te bereiken worden op operationeel niveau, in het operatiegebied, 

de militaire doelstellingen vertaald naar de daadwerkelijke inzet van militaire 

eenheden.842 Het daaronder liggende, tactische niveau is gericht op de 

daadwerkelijke inzet van de eenheden in overeenstemming met de operationele 

doelstellingen.843 

 

‘Command’ en ‘control’ zijn begrippen die nauw met elkaar zijn verbonden en 

elkaar aanvullen. De hoogste bevoegdheid wordt ‘Full Command’ genoemd en 

behelst de bevoegdheid om eenheden in algemene zin te commanderen.844 In 

Nederland oefent de Commandant der Strijdkrachten (CDS) het ‘Full Command’ 

uit onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.845 Deze 

bevelsbevoegdheid blijft altijd een nationale aangelegenheid, zodat naast het 

politieke gezag ook het militaire bevel over troepen bij de eigen staat blijft 

berusten.846 

                                                           
839 NATO Glossary of terms and definitions 2010: “The authority vested in an individual of the armed 

forces for the direction, coordination, and control of military forces”. In een noot bij de definitie van ‘Full 
Command’ wordt nog benadrukt dat de term ‘command’ in internationaal verband "implies a 
lesser degree of authority than when it is used in a purely national sense”. 

840 JDP-5 Commandovoering, p. 14. NATO Glossary of terms and definitions 2010: “That 
authority exercised by a commander over part of the activities of subordinate organisations, or other 
organisations not normally under his command, which encompasses the responsibility for implementing orders or 
directives. All or part of this authority may be transferred or delegated”. 

841 JDP-5 Commandovoering, p. 19. 
842 JDP-5 Commandovoering, p. 19. 
843 JDP-5 Commandovoering, p. 19 en 20. 
844 CDS-Aanwijzing A-300 2005, Bijlage A. Hoewel staten en internationale organisaties dezelfde 
begrippen gebruiken, kan de betekenis in de praktijk verschillen; vgl. Cathcart 2010b, p. 236-
237. In deze paragraaf wordt de betekenis van de verschillende termen in de voetnoten 
verduidelijkt door tevens de NAVO-termen uit de NATO Glossary of terms and definitions 
2010 te vermelden, waarvan de Nederlandse omschrijvingen zijn afgeleid: “The military authority 
and responsibility of a commander to issue orders to subordinates. It covers every aspect of military operations 
and administration and exists only within national services”.  

845 Kamerstukken II 2000/01, 26 454, nr. 18, p. 2. 
846 NATO Glossary of terms and definitions 2010 merkt over ‘Full Command’ op “No NATO or 

coalition commander has full command over the forces assigned to him since, in assigning forces to NATO, 
nations will delegate only operational command or operational control”. Voor de Nederlandse deelname 
aan een crisisbeheersingsoperatie is een duidelijke bevelsstructuur een voorwaarde voor 
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Hoewel een staat het ‘Full Command’ over zijn troepen zal behouden, kunnen 

delen van de bevelsbevoegdheden worden overgedragen. Dat is in de eerste plaats 

het ‘Operational Command’ (OPCOM): de bevoegdheid om eenheden missies op 

te dragen, taken toe te delen en opdrachten te verstrekken en de eenheid op te 

delen, te ontplooien en samen te stellen.847 Binnen deze opgedragen missies kan 

op basis van ‘Operational Control’ (OPCON) een commandant die eenheid taken 

opdragen en opdrachten verstrekken.848  

 

In de Nederlandse praktijk behoudt de CDS bij de uitvoering van internationale 

crisisbeheersingsoperaties in beginsel het OPCOM849 en draagt hij het OPCON 

over een eenheid over aan de internationale commandant.850 Bij de 

bevelsoverdracht (‘transfer of authority’ of TOA) kan de CDS aan de uitoefening 

van die bevoegdheid voorwaarden verbinden. De internationale commandant kan 

vervolgens de betreffende eenheid in de operatie inzetten binnen de algemene 

termen van het operatieplan. Dat betekent niet dat die commandant de eenheid 

op eigen initiatief kan opdelen en die elementen vervolgens kan integreren in een 

andere buitenlandse eenheid die onder zijn bevel is geplaatst.851 De Nederlandse 

eenheid die Nederland in die organieke samenstelling ter beschikking heeft 

gesteld, blijft als organiek verband in tact. 

 

Aangezien de CDS het ‘Full Command’ over de eenheid behoudt, kan hij die 

eenheid tussentijds ook weer ontrekken aan het internationale bevel (‘reverse 

TOA’).852 Hierdoor verliest de internationale commandant de beschikking over 

een deel van zijn militair vermogen. De CDS zal dus terughoudend en in overleg 

met de internationale commandant van dit recht gebruik moeten maken.853  

                                                                                                                                                         

doeltreffend militair optreden. Daarbij hoort dat het ‘Full Command’ bij de CDS blijft 
berusten; Toetsingskader 2009, p. 5, bijlage bij Kamerstukken II 2008/09, 30 162, nr. 11. 

847 CDS-Aanwijzing A-300 2005, Bijlage A; NATO Glossary of terms and definitions 2010: “The 
authority granted to a commander to assign missions or tasks to subordinate commanders, to deploy units, to 
reassign forces, and to retain or delegate operational and/or tactical control as the commander deems necessary”. 

848 CDS-Aanwijzing A-300 2005, Bijlage A; NATO Glossary of terms and definitions 2010: “The 
authority delegated to a commander to direct forces assigned so that the commander may accomplish specific 
missions or tasks which are usually limited by function, time, or location; to deploy units concerned, and to 
retain or assign tactical control of those units. It does not include authority to assign separate employment of 
components of the units concerned. Neither does it, of itself, include administrative or logistic control”. 

849 Bij operaties op basis van art. V NAVO-verdrag kan de CDS OPCOM overdragen aan de 
‘Supreme Allied Commander Europe’ (SACEUR), de hoogste NAVO-commandant; CDS-
Aanwijzing A-300 2005, Bijlage A. 

850 Vgl. Kamerstukken II 2000/01, 26 454, nr. 18, p. 2. In de internationale praktijk is dit niet 
anders. Zo krijgt bij EU-operaties de ‘Operation Commander’ eveneens het OPCON 
overgedragen over de deelnemende, buitenlandse eenheden; EU Doc 11096/03 EXT 1 van 26 
juli 2003, p. 14-15; Naert 2011, p. 225. In het algemeen zie Cathcart 2010b, p. 237. 

851 Vgl. Kamerstukken II 2000/01, 26 454, nr. 18, p. 2.  
852 Kamerstukken II 2000/01, 26 454, nr. 18, p. 2. 
853 Dit wordt wel de ‘Change of Operational Control’ genoemd. Een voorbeeld is de bevrijding in 
het voorjaar van 2010 van het handelsschip de ‘Taipan’ dat door zeerovers was ingenomen. 
Het Nederlandse oorlogsschip de Hr. Ms. Tromp, die deelnam aan de EU-operatie Atalanta en 
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Op het onderliggende niveau bestaat verder het ‘Tactical Command’ (TACOM), 

dat is de bevoegdheid om binnen de missie een eenheid opdrachten te verstrekken 

voor het realiseren van de van de door de hogere commandant van de eenheid 

vastgestelde taken.854 Het ‘Tactical Control’ (TACON) is tot slot de bevoegdheid 

om de activiteiten van een eenheid in tijd en ruimte te coördineren voor het 

realiseren van een aan deze eenheid door haar hogere commandant gegeven 

opdracht binnen de gegeven taakstelling en missie.855 Ook TACOM en TACON 

kunnen worden overgedragen. 

 

Bevelsbevoegdheden laten zich niet direct vertalen in algemeen juridische termen. 

Wel verbindt het recht consequenties aan de uitoefening van 

bevelsbevoegdheden. Zo kunnen op grond van artikel 7 van de Ontwerp artikelen 

inzake aansprakelijkheid van internationale organisaties bepaalde gedragingen van 

strijdkrachten die staten ter beschikking hebben gesteld aan een internationale 

organisatie voor het uitvoeren van een crisisbeheersingsoperatie, die organisatie 

worden toegerekend als zij ‘effective control’ over de handelingen had. De mate 

waarin de organisatie bevelsbevoegdheid over de troepen heeft, is mede bepalend 

voor het vaststellen of sprake is van ‘effective control’. 

 

Een van de taken van een militaire commandant is het handhaven van de orde en 

tucht binnen de eigen eenheid.856 Hiertoe heeft hij disciplinaire bevoegdheden op 

grond waarvan hij de onder zijn bevel staande militairen tuchtrechtelijk kan 

straffen.857 Deze taak maakt geen deel uit van de bovengenoemde 

bevelsbevoegdheden, maar wordt wel gerekend tot zijn ‘Administrative Control’ 

(ADMINCON of ADCON). Het betreft een nader vast te stellen bevoegdheid 

over eenheden op het gebied van verzorging, zoals personeelsbeheer en –zorg.858 

 

De tuchtrechtelijke bevoegdheden zijn ingebed in het nationale recht van staten 

en kunnen niet aan een internationale commandant worden overgedragen. 

                                                                                                                                                         

zodoende onder internationaal bevel stond, bevond zich in de buurt. De Tromp kon echter 
niet in EU-verband optreden, omdat de Taipan zich buiten het operatiegebied van de EU 
bevond. De CDS heeft toen de Tromp weer tijdelijk onder nationaal bevel geplaatst, waarna 
onder Nederlands bevel de Taipan kon worden bevrijd. 

854 CDS-Aanwijzing A-300 2005, Bijlage A. NATO Glossary of terms and definitions 2010: “The 
authority delegated to a commander to assign tasks to forces under his command for the accomplishment of the 
mission assigned by higher authority”. 

855 CDS-Aanwijzing A-300 2005, Bijlage A. NATO Glossary of terms and definitions 2010: “The 
detailed and, usually, local direction and control of movements or manoeuvres necessary to accomplish missions or 
tasks assigned”. 

856 Dit veronderstelt dat de gedraging geen inbreuk maakt op de openbare orde van de staat van 
verblijf en zodoende geen strafrechtelijk vergrijp vormt. 

857 Zie art. 49, eerste lid, jo art. 4, eerste lid, Wet militair tuchtrecht. 
858 CDS-Aanwijzing A-300 2005, Bijlage A. NATO Glossary of terms and definitions 2010: 
“Direction or exercise of authority over subordinate or other organizations in respect to administrative matters 
such as personnel management, supply, services, and other matters not included in the operational missions of the 
subordinate or other organization”. 



  
 

 200  

Nederlandse militairen die om welke reden ook in het buitenland verblijven, of 

dat nu is voor deelname aan een internationale operatie, voor werkzaamheden bij 

een internationale organisatie of in het kader van militaire samenwerking, vallen te 

allen tijde onder het Nederlandse tuchtrecht dat wordt gehandhaafd door de 

organieke commandant of de hoogste, ter plaatse aanwezige Nederlandse 

militair.859 

 

Veel staten en internationale organisaties hanteren het bovenstaande 

begrippenkader, maar komen in de praktijk tot verschillende interpretaties en 

uitwerking ervan. Per situatie zullen daarom de deelnemende strijdkrachten de 

reikwijdte van de bevelsbevoegdheden moeten afstemmen en in de operationele 

documenten vastleggen. Ondanks deze verschillen staat de algemene strekking 

van deze bevoegdheden niet ter discussie. Voor dit onderzoek is vooral van 

belang dat een zendstaat bij het buitenlandse verblijf van zijn troepen, of dit nu is 

in het kader van internationaal militaire samenwerking of het uitvoeren van een 

gewapende missie, het hoogste politieke gezag en het hoogste militaire bevel niet 

overdraagt aan een andere staat of een internationale organisatie. 

 

§ 4. Conclusie  

Het militair operationeel recht hanteert verschillende militaire begrippen in een 

specifieke juridische context. Dit hoofdstuk heeft twee van deze begrippen nader 

onderzocht. Het eerste betreft het handelen ‘in de uitoefening van de dienst’ (‘on 

duty’); een begrip dat gelijkenis vertoont met het in het internationaal recht inzake 

immuniteiten veel gebruikte ‘in de uitoefening van de officiële functie’. In de 

militair operationele context is de reikwijdte van het begrip niet vastomlijnd en 

zelden gedefinieerd in de statusregelingen. In ieder geval moet het begrip niet zo 

ruim worden uitgelegd dat alle handelingen die zijn verricht in de tijd dat een 

militair dienst had, onder de term vallen. Een zekere relatie tussen de handeling en 

de aard van de dienstuitoefening lijkt noodzakelijk.  

 

De vraag is vervolgens wie bevoegd is vast te stellen of een handeling is verricht 

in de uitoefening van de dienst. Ook dit aspect maakt zelden deel uit van de 

statusregelingen. In het algemeen weten staten na een periode van samenwerking 

een werkbare balans te vinden. Uitgangspunt is dat de commandant van een 

militair het beste in staat zal zijn om te bepalen of een militair in het kader van de 

dienstuitoefening heeft gehandeld. Veel staten accepteren daarom zonder verdere 

uitleg een verklaring van de buitenlands commandant met die strekking. Het moet 

worden aangenomen dat de verklaring een weerlegbaar vermoeden betreft, die de 

rechter van de staat van verblijf alleen om dwingende redenen kan negeren. In de 

praktijk van de NAVO-staten kiezen staten bij verschil van inzicht er veelal voor 

om in onderling overleg tot een oplossing te komen. 

                                                           
859 Bij operaties wijst de CDS hiervoor de Contingentscommandant of, bij kleinere missies, een 
‘Senior National Representative’ aan; CDS-Aanwijzing A-300 2005, par. 17. In andere gevallen 
worden vaak afspraken hierover in de legeringsovereenkomsten of de daarop voortbouwende 
afspraken opgenomen. 
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Ik ben van mening dat statusregelingen die de uitoefening van de strafrechtsmacht 

over in het buitenland verblijvende militairen mede afhankelijk stellen van de 

uitoefening van de dienst, tevens het begrip dienstuitoefening nader dienen te 

omschrijven en dat de statusregelingen moeten aangeven wie uiteindelijk bepaalt 

of een handeling in de uitoefening van de dienst heeft plaatsgevonden. 

 

Het tweede begrip dat in dit hoofdstuk is uitgewerkt betreft de bevelsbevoegdheid 

over militaire eenheden. Het recht kan aan het uitoefenen van die bevoegdheden 

consequenties verbinden, bijvoorbeeld als die bevoegdheid wordt gerelateerd aan 

het begrip ‘effective control’ over de eenheden. De bevoegdheid om eenheden in 

algemene zin te commanderen, het Full Command, is een soevereine bevoegdheid 

die een staat in principe niet zal overdragen. Onderdelen daarvan kan een staat bij 

internationale inzet van zijn troepen overdragen aan de internationale 

commandant. Zo verkrijgt de Force Commander van een 

crisisbeheersingsoperatie in het algemeen het OPCON over de deelnemende 

troepen. 
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Hoofdstuk 12      Analyse van de rechtsgrondslagen  

 

§ 1. Inleiding 

In Deel I is dit buitenlandse verblijf vanuit verschillende contexten geanalyseerd: 

verblijf van troepen in geallieerd territoir tijdens een gewapend conflict, deelname 

aan een crisisbeheersingsoperatie en internationale militaire samenwerking onder 

vredesomstandigheden. Op basis hiervan is de uitoefening van strafrechtsmacht 

over in het buitenland verblijvende militairen nader verklaard aan de hand van de 

omstandigheden waaronder de troepen in het buitenland verblijven en de 

belangen van en de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken staten. In 

aanvulling hierop zijn in dit hoofdstuk het doel en de taken van de troepen 

specifiek voorwerp van onderzoek. 

 

Militair operationeel recht heeft deels een instrumenteel karakter en draagt zo bij 

aan de uitvoering van de taken van in het buitenland verblijvende militairen. Om 

deze functie waar te kunnen maken, moet het recht zijn afgestemd op de 

operationele, militaire praktijk en worden toegepast in overeenstemming met de 

grondbeginselen van militair optreden. Dat impliceert dat die praktijk op zijn 

beurt de ontwikkelingen binnen deze rechtsdiscipline en daarmee de ‘law of 

visiting forces’ beïnvloedt. Dit laatste kan het recht in het algemeen 

vanzelfsprekend niet aan die praktijk ondergeschikt maken. Dit hoofdstuk 

onderzoekt de uitoefening van strafrechtsmacht over in het buitenland 

verblijvende militairen aan de hand van de uit de rechtsgrondslagen voor het 

buitenlandse verblijf voortvloeiende doelen en taken. Specifiek zal dit hoofdstuk 

de vraag beantwoorden in hoeverre vanuit de operationele praktijk de uitoefening 

van strafrechtsmacht door de zendstaat over zijn troepen kan worden verklaard. 

 

Binnen het militair-operationeelrechtelijk perspectief kunnen algemene 

argumenten worden aangevoerd die de uitoefening van strafrechtsmacht door de 

zendstaat over de eigen troepen mede kunnen rechtvaardigen. Deze argumenten 

worden in dit onderzoek samengevat onder de noemer beschermingsfunctie van 

statusregelingen (par. 2), waarbij tevens, in het verlengde hiervan, kort wordt  

stilgestaan bij regelingen die tot stand zijn gekomen in verband met het 

Internationaal Strafhof. Specifieke argumenten voor het uitoefenen van 

strafrechtsmacht door de zendstaat kunnen worden ontleend aan militair-

operationele overwegingen die voortvloeien uit de opgedragen taken.860 Hiervoor 

wordt de uitoefening van strafrechtsmacht geanalyseerd vanuit de verschillende 

contexten voor het buitenlands verblijf van troepen (par. 3).  

 

                                                           
860 Vgl. de opmerking in een EU-aantekening gemaakt in het kader van het model statusverdrag 
voor politiemissies, dat voor een besluit over de mate van immuniteiten en privileges als 
uitgangspunt de vaststelling moet zijn wat nodig is om de opgedragen functies te kunnen 
uitvoeren; par. II, EU Doc 15711/02 van 17 december 2002; Note from the Presidency, 
Generic Status of Force Agreement for police missions - Immunities and privileges for EU 
Mission personnel. 
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Voor zover de bepaling in statusregelingen leiden tot strafrechtelijke immuniteit 

van de strijdkrachten van een zendstaat in het territoir van de staat van verblijf, 

hoort die immuniteit niet te leiden tot straffeloosheid. Als de zendstaat niet 

overgaat tot vervolging van een militair die in het buitenland een strafrechtelijk 

vergrijp heeft begaan, tast dit niet alleen de geloofwaardigheid van de troepen aan, 

maar ook die van de missie als geheel. Speciale aandacht wordt daarom besteed 

aan de ervaringen van de VN met misdragingen van vredestroepen (par. 4). 

 

§ 2. Beschermingsfunctie 

Overheidsfunctionarissen delen in het buitenland bij de uitoefening van hun 

functie in de immuniteit van de staat zelf. Zij genieten daardoor functionele 

immuniteit van de rechtsmacht van de rechtbanken van vreemde staten. Militairen 

zijn als overheidsfunctionarissen niet van deze norm uitgesloten en maken bij de 

uitvoering van hun buitenlandse taken in de uitoefening van de dienst (‘on duty’) 

aanspraak op functionele immuniteit. Deel I heeft uitgewezen dat militairen 

meestal verdergaande immuniteiten genieten dan alleen deze functionele 

immuniteit. 

 

Onafhankelijk van een specifieke grondslag voor het buitenlandse verblijf van de 

troepen, kan de ratio voor deze ruime immuniteit worden verklaard vanuit de 

wens de individuele militair te beschermen tegen het buitenlandse rechtsstelsel.861 

Het voorstaande geeft blijk van een zeker gevoel van onbehagen of misschien 

zelfs wantrouwen ten aanzien van het rechtsstelsel van de staat van verblijf. Dit 

gevoel kan zijn ingegeven, doordat dat stelsel aantoonbaar te kort schiet.862 Deze 

situatie doet zich voor als het lokale rechtssysteem onvoldoende is ontwikkeld of 

door crisisomstandigheden niet of nauwelijks kan functioneren. Onder die 

omstandigheden zal een staat zijn troepen niet aan dit systeem willen 

onderwerpen863 en bijvoorbeeld geen troepen willen bijdragen aan een 

crisisbeheersingsoperatie.864 Verder kan de vrees meespelen dat een staat van 

verblijf is bevooroordeeld ten opzichte van de buitenlandse militairen, wat aan een 

eerlijk proces in de weg staat.865 

 

                                                           
861 De EU bijvoorbeel noemde “…protection needed to ensure the legal security…” als algemeen 
argument voor het opstellen van een statusregeling in het kader van EU-politiemissies; EU Doc 
15711/02 van 3 oktober 2002, Framework for drafting a document on the Status of Forces 
Agreement (SOFA) to be used in the event of EU led Police operation. 

862 Vgl. Wexler 2008, p. 85-86, over het Irakese rechtssysteem in 2008. 
863 Hemmert 1999, p. 238.  
864 Vgl. Oswald & Bates 2011, p. 395. 
865 De vrees voor politiek gemotiveerde strafrechtelijke procedures tegen Amerikaanse militairen 
was voor de VS reden om bij verdrag de overdracht van militairen aan het Internationaal 
Strafhof te voorkomen; zie hierna par. 3. 
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Het gevoel van onbehagen kan ook zijn ingegeven omdat het buitenlands 

rechtssysteem afwijkt van het eigen stelsel,866 waardoor het recht van de staat van 

verblijf een militair minder rechtszekerheid biedt dan hij onder het recht van de 

zendstaat geniet.867 Partijen kunnen hieraan tegemoet komen door in het 

statusverdrag de naleving van bepaalde (grond)rechten te verzekeren.868 Artikel 

VII, lid 9 van het NAVO-statusverdrag bevat bijvoorbeeld een aantal waarborgen 

voor een eerlijk proces. Wanneer een dergelijke regeling een staat onvoldoende 

zekerheid biedt, kunnen mogelijk praktische maatregelen de laatste bezwaren 

wegnemen. Zo hebben de VS bijvoorbeeld procedures opgesteld die de belangen 

moeten beschermen van Amerikaanse militairen die zijn onderworpen aan de 

uitoefening van de rechtsmacht door een vreemde staat.869 

 

Vanuit militair-operationeel oogpunt gezien, is het beschermingsargument 

relevant. Wanneer een rechtssysteem tekort schiet of zich niet goed verhoudt tot 

de rechten die militairen genieten in de zendstaat en zij bij het buitenlandse 

verblijf deels aan de uitoefening van strafrechtsmacht door de lokale rechtbanken 

zijn onderworpen, kan dit van invloed zijn op het moreel van het personeel.870 Het 

behoud van moreel is een belangrijke factor voor het slagen van een operatie en is 

daarom een van de grondbeginselen van militair optreden.871 

 

Wanneer een statusregeling in de ogen van de zendstaat tekort schiet, kan die staat 

trachten met praktische maatregelen aan de bezwaren tegemoet te komen. Dit kan 

leiden tot beperkingen bij de uitvoering van de taken of tijdens hun buitenlands 

verblijf in het algemeen. Zo zag Nederland zich genoodzaakt bij het verblijf van 

                                                           
866 Dat gevoel kan in de hand worden gewerkt door verschillen in rechtstradities en taal; vgl. Stone 
2006, p. 238, die bijvoorbeeld over het Japanse rechtssysteem opmerkt dat het “...is structually 
deficient and incompatable with the American idea of due process and an individual’s right to defend 
themselves”.  

867 Aangezien de militair ten minste immuniteit geniet bij de uitvoering van zijn opgedragen 
werkzaamheden, kan niet worden gezegd dat de zendstaat zijn grondwettelijke verplichtingen 
jegens de militair niet nakomt, door hem uit te zenden naar een staat die een minder niveau 
van bescherming van de mensenrechten biedt, aangezien de militair in principe alleen kan 
blootstaan aan de uitoefening van de strafrechtsmacht door de gerechten van de staat van 
verblijf in geval van handelingen verricht buiten de uitoefening van de dienst.  

868 Wanneer de statusregeling daarmee afwijkt van het recht van de staat van verblijf, heeft een 
verdrag de voorkeur boven een niet-verdragsrechtelijke voorziening. 

869 DoD Directive 5525.1, par. 2. Op grond van deze regeling moeten commandanten het 
strafrechtsysteem van de staat van verblijf onderzoeken en in het bijzonder een vergelijking 
maken met de procedurele ‘safeguards’ voor een eerlijk proces naar Amerikaans recht (par. 
4.4.1.). Als de commandant van mening is dat een Amerikaanse militair het risico loopt te 
worden onderworpen aan een oneerlijk proces (in vergelijking met Amerikaanse procedures, 
waarbij een proces overigens niet per definitie oneerlijk is als het niet identiek is aan het 
Amerikaanse systeem, DoD Directive 5525.1, par. 4.5.2.869), dan kan hij overwegen de staat 
van verblijf via diplomatieke kanalen te verzoeken afstand te doen van zijn rechtsmacht (het 
verzoek is dan niet gebaseerd op de statusovereenkomst); par. 4.5. DoD Directive 5525.1.). 

870 Vgl. Re 1961, p. 320, waar hij beschrijft dat het ontbreken van een statusverdrag met Iran en 
en de vervolging van Amerikaanse militairen door Iran een negatief effect had op het moreel 
van de troepen. 

871 Nederlandse Defensie Doctrine 2005, p. 55. 
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personeel in Qatar en de VAE aanvullende gedragsregels uit te vaardigen om de 

“juridische risico’s te reduceren” zodanig dat “de juridische risico’s in relatie tot het belang van 

de missie” aanvaardbaar werden geacht.872 De strekking van de maatregelen was “het 

contact met de lokale bevolking tot het operationeel noodzakelijke” te reduceren.873 Concreet 

hielden de maatregelen in dat personeel de militaire basis niet mocht verlaten of 

dat zoveel mogelijk gebruik moest worden gemaakt van lokaal personeel, 

bijvoorbeeld voor vervoer buiten de basis, om het eigen risico te beperken.874 

Dergelijke praktische maatregelen zijn in overeenstemming met de 

grondbeginselen van militair optreden die het nodige aanpassingsvermogen van 

een commandant vereisen, maar de commandant zal wel de afweging moeten 

maken of hij daarmee zijn middelen nog voldoende economisch kan inzetten.875 

 

Als bijzonder aspect van de beschermingsfunctie van statusregelingen kunnen nog 

de ‘Article 98 Agreements’ worden genoemd die de VS onder president G.W. 

Bush sloot.876 De naam van de overeenkomsten verwijst naar artikel 98, tweede lid 

van het Statuut van Rome.877 Hierin is opgenomen dat het Internationaal Strafhof 

geen verzoek tot overdracht van een verdachte aan het hof kan doorzetten, 

wanneer de staat tot wie het verzoek is gericht, daarmee in strijd zou handelen 

met internationale overeenkomsten, waarin is vastgelegd dat alleen met 

instemming van de zendstaat personen uit die zendstaat mogen worden 

overgedragen.  

 

Het doel van deze door de VS voorgestelde bepaling was onder meer om 

statusverdragen, waarin de uitoefening van de strafrechtsmacht over uitgezonden 

militairen was voorbehouden aan de zendstaat, niet in gevaar te brengen, 

aangezien deze verdragen “the U.S. military’s security blanket for its global deployment of 

military personnel” vormen.878 Algemeen werd aangenomen dat de bepaling 

betrekking had op al van kracht zijnde verdragen en dat alleen nieuwe 

overeenkomsten onder deze bepaling konden vallen wanneer de werking van 

bestaande overeenkomsten, zoals het NAVO-statusverdrag, werd uitgebreid tot 

nieuwe lidstaten.879 

 

De letterlijke woorden van de bepaling laten ruimte voor een bredere interpretatie 

die de toepassing op nieuwe verdragen niet uitsluit. De VS hebben nadrukkelijk 

                                                           
872 Kamerstukken II 2003/04, 27 925, nr. 135, p. 33. 
873 Kamerstukken II 2003/04, 27 925, nr. 135, p. 37. 
874 Kamerstukken II 2001/02, 26 122 en 27 925, nr. 39, p. 21 en Kamerstukken I 2005/06, 30 300 X, 
A, p. 5. 

875 Economisch gebruik van de middelen en flexibiliteit zijn twee van de grondbeginselen van 
militair optreden; Nederlandse Defensie Doctrine 2005, p. 57. 

876 Er zijn meer dan honderd van deze ‘Bilateral Immunity Agreements’ of ‘Non-Surrender 
Agreements’ gesloten. 

877 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; Rome, 17 juli 1998 (Trb. 2000, 120). 
878 Scheffer 2003, p. 602 en 603. 
879 Zappalà 2003, p. 122. 
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aangegeven de bepaling ook toepasbaar te achten op toekomstige 

overeenkomsten en hebben in dit kader een netwerk van ‘Article 98 Agreements’ 

gesloten.880 Het doel van deze overeenkomsten is om met name Amerikaanse 

militairen onder de Amerikaanse rechtsmacht te houden881 door te voorkomen dat 

staten van verblijf hen overdragen aan het Internationaal Strafhof.882 De 

overeenkomsten zijn onder meer ingegeven uit vrees voor mogelijk politiek 

gemotiveerde procedures tegen de Amerikaanse strijdkrachten die betrokken zijn 

bij internationaal niet breed gedragen militaire of humanitaire missies.883 

 

Nederland als gastheer van het Strafhof staat net als veel Europese staten kritisch 

tegenover deze overeenkomsten die ingaan tegen de geest van de Statuut.884 Deze 

opstelling neemt niet weg dat ook Nederland in multilateraal verband bepalingen 

heeft moeten accepteren die onder de werking van artikel 98 van het Statuut 

vallen. In Sectie 1, vierde lid van de statusregeling voor ISAF is bijvoorbeeld de 

bepaling opgenomen dat Afghanistan geen ISAF personeel mag overdragen aan 

een internationaal tribunaal. Nederland heeft de bepaling verdedigd met het 

argument dat anders de cruciaal geachte bijdrage van de VS in gevaar zou 

komen.885 

 

§ 3. Context extraterritoriaal verblijf 

Het beschermingsargument is niet het enige punt dat de wens van de zendstaat 

voor soms vergaande strafrechtelijke immuniteit van militairen kan verklaren. Het 

welslagen van militair optreden vereist in de operationele praktijk een ruime mate 

van zeggenschap en controle over de eigen troepen, wat zich mede vertaalt in de 

wens van de zendstaat om de strafrechtsmacht over zijn troepen te kunnen 

uitoefenen. In veel statusregelingen staat niet zozeer de immuniteit van de troepen 

voorop, maar de mogelijkheid voor de zendstaat om met voorrang op of met 

uitsluiting van de staat van verblijf de rechtsmacht over de eigen troepen te 

kunnen uitoefenen.  

 

                                                           
880 Voor zover deze overeenkomsten ‘de facto’ niet tot straffeloosheid leiden, lijken zij niet strijdig 
te zijn met het internationaal recht; Knoops 2004, p. 310. 

881 Rosenfeld 2003, p. 291. De overeenkomsten hebben overigens tot doel te voorkomen dat ook 
andere Amerikaanse functionarissen en staatsburgers kunnen worden overgedragen aan het 
Strafhof; Van der Wilt 2005, p. 107. 

882 Zie de tekst van een niet-officiële model-overeenkomst opgenomen in Zappalà 2003, p. 123. 
883 E.M. Meyer 2005, p. 109. In dit kader kunnen ook de onder Amerikaanse druk opgestelde 
resoluties van de VN-Veiligheidsraad worden gezien, waarin de Raad op basis van art. 16 
Statuut het Strafhof verzocht: “if a case arises involving current or former officials or personnel from a 
contributing State not a Party to the Rome Statute over acts or omissions relating to a United Nations 
established or authorized operation …. not commence or proceed with investigation or prosecution of any such 
case, unless the Security Council decides otherwise”: UN Doc S/RES/1422 (2002) van 12 juli 2002: 
periode 1 juli 2002-30 juni 2003; UN Doc S/RES/1487 (2003) van 12 juni 2003: periode 1 juli 
2003-30 juni 2004. 

884 Kamerstukken II 2002/03, 28 498, nr. 3. 
885 Kamerstukken II 2001/02, 27 925, nr. 62, p. 2. 
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Een bijkomend aspect is dat militairen zich schuldig kunnen maken aan specifiek 

militaire delicten, zoals ongeoorloofde afwezigheid en het niet opvolgen van een 

dienstbevel. Deze vergrijpen zullen naar hun aard niet de rechtsorde treffen van 

de staat van verblijf.886 Bovendien maken militaire delicten deel uit van het 

militaire strafrecht van een staat, waaraan in principe alleen de eigen militairen zijn 

onderworpen. Zo is het Nederlandse militaire strafrecht in principe alleen van 

toepassing op Nederlandse militairen.887 Gezien deze omstandigheden heeft het 

voor de staat van verblijf doorgaans geen zin de uitoefening van strafrechtsmacht 

van de zendstaat ten aanzien van militaire delicten te beperken.  

 

In hoeverre het belang van de effectieve taakuitoefening doorwerkt in 

statusregelingen, is afhankelijk van factoren die samenhangen met het doel 

waarvoor de troepen in het buitenland verblijven. Voortbouwend op de contexten 

voor het verblijf van troepen in het buitenland die in Deel I zijn besproken, kan 

de ontwikkeling van de statusregelingen verder worden geanalyseerd en 

beschreven vanuit de militaire praktijk.  

 

Eerst zal de strafrechtsmacht over de uitgezonden troepen worden bekeken 

vanuit de context van het verblijf van troepen in geallieerd territoir tijdens een 

gewapend conflict. Vervolgens wordt de strafrechtsmacht gezien in de context 

van internationale crisisbeheersingsoperaties. Tot slot wordt gekeken naar de 

situatie dat troepen onder vredesomstandigheden, dus niet onder buitengewone 

omstandigheden, in het buitenland verblijven in het kader van de internationale, 

militaire samenwerking.888  

 

Rechtsgrondslag
(‘Ius ad praesentiam’)

Status
(‘Ius in praesentia’)

Specifieke

rechtsgrondslag

Algemene rechts-

grondslag

Instemming

statusregeling

Crisisbeheersings-
operaties

Steun bij 
gew. conflict

Int’l militaire
samenwerking

 

                                                           
886 Onder meer in dit kader wordt wel gesproken over ‘organic jurisdiction’, op grond waarvan 
bepaalde onderwerpen naar hun aard alleen kunnen worden geregeld door de staat waar 
troepen vandaan komen; vgl. Sari 2008c, p. 78 e.v. en Liivoja 2011, p. 239. 

887 Op grond van art. 65 WMSr worden buitenlandse krijgsgevangenen en geïnterneerde personen 
voor bepaalde vergrijpen gelijkgesteld met Nederlandse militairen. Verder kunnen op grond 
van art. 60a WMSr buitenlandse militairen voor de toepassing van bepaalde bepalingen gelijk 
worden gesteld met Nederlandse militairen. Aan deze bepaling is tot nu toe geen uitwerking 
gegeven. 

888 Internationale militaire samenwerking in vredestijd draagt bij aan de instandhouding van de 
geoefendheid van de strijdkrachten en kan zo worden gezien als voorbereiding op 
daadwerkelijk operationele inzet. 
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Figuur 9: relatie grondslagen en status 

 

§ 3.1. Steunverlening bij gewapend conflict 

In Hoofdstuk 3 is de toepassing van de grondregel geanalyseerd vanuit de situatie 

dat een staat zijn troepen inzet binnen het territoir van een bevriende staat die is 

verwikkeld in een gewapend conflict met andere staten of entiteiten. Uit de 

analyse kwam onder meer naar voren dat in oorlogstijd de reikwijdte van 

grondregel niet volledig vastligt, wat bijdraagt aan de praktijk om de 

strafrechtsmacht over de buitenlandse troepen bij verdrag te regelen. Deze 

statusverdragen laten zien dat de grondregel onder oorlogsomstandigheden vrijwel 

absolute toepassing vindt, doordat troepen in het algemeen zijn onderworpen aan 

de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten. Voor zover staten 

uitzonderingen op deze exclusieve strafrechtsmacht maken, hebben die betrekking 

op de troepen die zich buiten het operatiegebied bevinden waar de gevechten 

plaatsvinden, en van wie de taken niet direct bijdragen aan de gezamenlijke strijd. 

 

Zoals gezegd genieten overheidsfunctionarissen functionele immuniteit. De vraag 

is of en in hoeverre vanuit de operationele praktijk verdergaande strafrechtelijke 

immuniteiten van de troepen kunnen worden verklaard. Uitgangspunt is dat 

wanneer staten hun troepen inzetten in een bevriende staat tijdens een gewapend 

conflict, de staat van verblijf expliciet heeft ingestemd met het gewapende 

optreden van die troepen op zijn grondgebied. Tevens erkent de staat van verblijf 

daarmee impliciet dat de buitenlandse troepen onder het politieke gezag en 

hoogste militaire bevel van de zendstaat blijven staan. 

 

Een van de grondbeginselen van militair optreden is eenheid van inspanning.889 

Het beginsel vereist de afstemming van alle middelen en inspanning die voor één 

doel beschikbaar zijn. Eenheid van inspanning wordt onder meer bereikt door 

eenhoofdige leiding over de eigen en ondersteunende middelen (‘unity of 

command’).890 De strijdkrachten opereren onder het ‘Full Command’ van de eigen 

staat (zie Hoofdstuk 11, par. 3), waarbinnen lagere commandanten het bevel 

voeren over organieke verbanden, de militaire eenheden. De commandanten 

moeten de militairen binnen zijn eenheid kunnen leiden zonder inmenging van 

buiten de militaire bevelslijnen. Om als eenheid effectief te kunnen blijven 

opereren, dienen, met andere woorden de bevelslijnen en -bevoegdheden op alle 

aspecten te worden gerespecteerd.  

 

In deze zin past niet dat een buitenlandse staat door de uitoefening van zijn 

strafrechtsmacht die lijnen doorbreekt en de uitvoering van de operatie zou 

kunnen beïnvloeden. De commandant moet onafhankelijk van de staat van 

verblijf zijn operationele taak kunnen blijven uitvoeren. Datzelfde geldt voor 

activiteiten in directe ondersteuning van de operaties, zoals bevoorrading en 

                                                           
889 Nederlandse Defensie Doctrine 2005, p. 57. 
890 Nederlandse Defensie Doctrine 2005, p. 55. 
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reparatie van materieel. Dergelijke activiteiten zijn elementair voor het slagen van 

de gevechtsoperaties, zodat ook hier de bevelslijnen moeten worden 

gerespecteerd.  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat uit de operationele inzet van troepen de 

functionele noodzaak tot volledige strafrechtelijke immuniteit van de troepen 

blijkt. De immuniteit is nodig voor een effectieve uitvoering van de operatie en 

beperkt zich daarom niet alleen tot handelingen verricht in de uitoefening van de 

dienst maar tot alle handelingen. Tegelijkertijd vereist de operationele inzet dat de 

zendstaat de volledige controle over zijn troepen behoudt en zijn strafrechtsmacht 

over de troepen kan uitoefenen. Statusregelingen benadrukken daarom, zoals 

eerder aangegeven, niet zozeer de immuniteit van de troepen, maar het feit dat de 

troepen zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de zendstaten. Met 

andere woorden: uit operationele noodzaak zijn troepen onderworpen aan de 

exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaat en genieten zij volledige 

strafrechtelijke immuniteit van de rechtbanken van de staat van verblijf.  

 

Dat beperkingen op de uitoefening van de rechtsmacht van de zendstaat onder 

operationele omstandigheden onwenselijk zijn, was al in 1879 naar voren gebracht 

in de zaak Dow v. Johnson. De rechter wees er toen op dat de mogelijkheid voor 

lokale rechtbanken om militairen te dagvaarden, het optreden van die 

strijdkrachten kon ondermijnen.891 Verder zijn de onderhandelingen over de ‘Civil 

Affairs Agreements’ aan het einde van de Tweede Wereldoorlog illustratief (zie 

Hoofdstuk 3, par. 3). Noorwegen had bij aanvang van de onderhandelingen aan 

het VK voorgesteld om de uitoefening van de strafrechtsmacht over de geallieerde 

troepen in Noorwegen op dezelfde wijze te regelen als voor de buitenlandse 

troepen in het VK.892 Het VK ging hiermee niet akkoord en benadrukte de 

verschillende situaties waarin de troepen verkeerden. Bij de uitvoering van 

militaire operaties moest een commandant de volledige controle over zijn troepen 

hebben893 en alle maatregen kunnen nemen om zijn missie uit te voeren.894 

Daarom moest de Britse overheid de exclusieve rechtsmacht over de eigen 

troepen kunnen blijven uitoefenen.  

 

Een vergelijkbare redenering ligt ten grondslag aan artikel XV van het NAVO-

statusverdrag, waarin is vastgelegd dat bij het uitbreken van vijandelijkheden waarop 

het NAVO-verdrag van toepassing is, de verdragsluitende partijen terstond de 

noodzaak onderzoeken om onder meer artikel VII te wijzigen. In principe was de 

bedoeling dat het NAVO-statusverdrag van toepassing zou blijven tijdens een 

                                                           
891 U.S. Supreme Court oktober 1879, Dow v. Johnson, 100 U.S. 158 (1879),  
 <supreme.justia.com/us/100/158/case.html>. 
892 Donnison 1961, p. 39. 
893 Stanger 1957/’58, p. 114.  
894 Donnison 1961, p. 37.  
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gewapend conflict.895 De VS brachten echter tijdens de onderhandelingen naar 

voren dat: 

 
In time of war, it would be inadvisable that members of the Force or assimilated 
personnel should be withdrawn from the control of their military authorities by 
reason of their subjection to the jurisdiction of the receiving State.896 
 

De uiteindelijk tekst van de bepaling gaat niet zo ver en is een compromis tussen 

beide gedachten. In een commentaar merkt Lazareff op dat uitoefening van de 

strafrechtsmacht door de zendstaat bijdraagt aan het handhaven van de orde en 

voorkomt dat militairen door het plegen van kleinere delicten zich kunnen 

ontrekken aan het gezag van de eigen strijdkrachten.897 Naar zijn mening doet het 

compromis aan deze overwegingen geen recht en had het NAVO-statusverdrag een 

bepaling moeten bevatten dat tijdens vijandelijkheden de zendstaat de exclusieve 

strafrechtsmacht over zijn troepen kan uitoefenen.898 

 

Hierbij valt de kanttekening te plaatsen dat de uitoefening van de strafrechtsmacht 

tegenwoordig in principe veelal buiten de militaire bevelslijnen valt. In 

tegenstelling tot vroeger kennen veel staten geen systeem meer waarin militaire 

krijgsraden (exclusief) zijn belast met de militaire strafrechtspraak. Dat betekent 

dat vervolging en berechting plaatsvinden door hybride, civiele rechtbanken.899 

Hierbij zullen zij wel de operationele omstandigheden meewegen wanneer de 

strafrechtsmacht wordt uitgeoefend ten aanzien van een uitgezonden militair.  

 

In Nederland overwoog het Gerechtshof in Arnhem in de zaak Eric O en in 

navolging daarvan de commissie Borghouts in haar rapport uit 2006 onder meer 

dat het Openbaar Ministerie zich beter moet verplaatsen in de omstandigheden 

waaronder militairen tijdens operaties hun werk moeten doen en zich rekenschap 

moet geven van de belangen die daarbij op het spel staan.900 Het Openbaar 

Ministerie moet als het ware voldoende ‘situational awareness’ aan de dag leggen 

bij het uitvoeren van vervolgingsonderzoeken.901 Mede als uitvloeisel hiervan is 

als uitgangspunt bij Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken naar 

                                                           
895 Vgl. Lazareff 1971, p. 415. 
896 Snee 1961, p. 173 (document MS-R (51) 4, par. 3). Tijdens de verdere onderhandelingen en de 
behandeling van het verdrag in het Amerikaanse Congress hebben de VS de noodzaak 
benadrukt bij vijandelijkheden hun strafrechtsmacht te kunnen uitoefenen, Lazareff 1971, p. 
418. 

897 Lazareff 1971, p. 417. 
898 Lazareff 1971, p. 418. 
899 Vgl. de Nederlandse situatie waar een militaire kamer is toegevoegd aan de reguliere gerechten 
te Arnhem en een niet tot de rechterlijke macht behorend, militair lid zitting heeft in deze 
kamer (art. 2-9 Wet militaire strafrechtspraak). 

900 Zie de overwegingen ten overvloede Hof Arnhem, militaire kamer 4 mei 2005, Eric O., LJN 
AT4988, MRT 2005, 213 en Brouwer 2011, p. 131 in reactie op het rapport van Borghouts, 
Daverschot & Gillissen 2006. 

901 Brouwer 2011, p. 133. 
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geweldsincidenten in het operatiegebied vastgelegd dat lopende operaties zo min 

mogelijk worden verstoord.902 Strafrechtelijk onderzoek naar strafbare feiten vindt 

bij deelname aan een militaire operatie of oefeningen in het buitenland, voor 

zover dat mogelijk is, plaats in het operatiegebied of oefengebied.903 Bovendien 

onderkent het Nederlandse beleid dat militairen deelnemen aan operaties waar 

zware geweldsmiddelen kunnen worden ingezet en dat de betreffende militairen 

zoveel mogelijk rechtszekerheid moet worden geboden. Zodoende komt aan 

militairen die tijdens operaties geweld gebruiken, een speciale positie toe.904 Bij 

onderzoek naar een geweldsincident worden zij daarom niet direct als verdachte 

aangemerkt, maar als getuige, tenzij direct duidelijk is dat de betreffende militair in 

strijd met zijn geweldsinstructies heeft gehandeld.905  

 

Verder kan de Officier van Justitie wanneer een strafbaar feit heeft 

plaatsgevonden waarvoor de toepassing van dwangmiddelen, zoals aanhouding en 

inverzekeringstelling in de rede ligt, de militair die van dit feit wordt verdacht, 

repatriëren (strafvorderlijke repatriëring).906 Vastgelegd is dat wanneer hij het 

voornemen heeft om van deze bevoegdheid gebruik te maken, hij de 

bataljonscommandant van de betreffende militair raadpleegt.907  

 

Tegenwoordig bestaat de breed gevolgde en consistente internationale praktijk dat 

bij de operationele inzet van strijdkrachten, de militairen volledige strafrechtelijke 

immuniteit genieten en zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van 

de zendstaten. In hoeverre staten deze praktijk ook als rechtsnorm beschouwen 

laat zich moeilijk onomstotelijk vaststellen. Gezien de operationele argumenten 

die voor immuniteit en exclusieve strafrechtsmacht spreken en die door staten 

niet lijken te worden weersproken, ben ik van mening dat op dit vlak een 

gewoonterechtelijke norm kan worden aangenomen. 

 

                                                           
902 Punt 1 van de Brief van het College van procureurs-generaal inzake Handelswijze bij 

geweldsaanwending militairen van 20 november 2006. 
903 Punt 1.3. van de Aanwijzing opsporing en behandeling van militaire zaken, Stcrt. 2008, 3 en Brief van 
het College van procureurs-generaal inzake Rechtsbijstand verhoor militairen van 3 mei 2011, p. 4. 

904 De onderliggende gedachte hierbij is dat het strafrecht niet is bedoeld voor militairen die hun 
taak naar eer en geweten doen; Brouwer 2011, p. 132. 

905 Brief van het College van procureurs-generaal inzake Handelswijze bij geweldsaanwending militairen 
van 20 november 2006. Zie verder het pleidooi voor deze speciale positie van Ducheine & 
Walgemoed 2004, p. 322-323. 

906 Brief van het College van procureurs-generaal inzake Rechtsbijstand verhoor militairen van 3 mei 
2011, p. 3.  

907 Als de operationele commandant de repatriëring afwijst, dient de Officier van Justitie de 
Commandant Contingentcommando te raadplegen. Bij een negatief oordeel van zijn kant kan 
de Hoofdofficier van Justitie de Directeur Operatiën bij de CDS raadplegen. Als zij geen 
overeenstemming weten te bereiken, geeft het oordeel van de Hoofdofficier de doorslag; zie 
Onderdeel A van de Brief van het College van procureurs-generaal Instructieprotocol repatriëring 
verdachte militair van 10 december 2007. 
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§ 3.2. Analyse, crisisbeheersing 

In Hoofdstuk 4 is geconstateerd dat bij de uitvoering van 

crisisbeheersingsoperaties de strijdkrachten van de deelnemende staten zijn 

onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de zendstaten. Deze vergaande 

immuniteiten zijn daar verklaard aan de hand van onder meer de internationale 

functie van de troepen. De vraag is of en in hoeverre vanuit de operationele 

praktijk deze vergaande strafrechtelijke immuniteiten van de troepen mede 

kunnen worden ondersteund.  

 

De veranderende aard van crisisbeheersingsoperaties is hierbij een aandachtspunt. 

In de loop van de tijd zijn operaties steeds complexer geworden. De 

mogelijkheden voor militairen om geweldmiddelen aan te wenden zijn verruimd, 

mede als gevolg van uitgebreidere mandaten. Bovendien moeten militairen vaak 

taken op zich nemen die van oudsher niet tot hun werkterrein behoren, zoals 

rechtshandhaving. Deze ontwikkelingen maken dat militairen in strafrechtelijke 

zin kwetsbaarder zijn geworden en aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun 

handelen.908 

 

Crisisbeheersingsoperaties die in het kader van dit onderzoek zijn 

geïnventariseerd, worden uitgevoerd met instemming van de staten waar de 

operaties plaatsvinden.909 Zij accepteren daarmee het gewapende optreden van die 

troepen op hun grondgebied. Tevens erkennen zij impliciet dat de buitenlandse 

troepen opereren onder nationaal bevel of onder bevel van de organisatie die aan 

de operatie leiding geeft. In geval van het laatste blijven de troepen bovendien 

onder het politieke gezag en het hoogste militaire bevel staan van de nationale 

politieke en militaire organen. De staat van verblijf stemt er dus mee in geen 

bevelsbevoegdheid over de troepen te hebben. 

 

Wanneer de troepen optreden onder bevel van een internationale organisatie 

vormen zij als geheel een hulporgaan van die organisatie. In die hoedanigheid 

dienen de troepen hun taak onafhankelijk van de staat van verblijf uit te kunnen 

voeren en hebben zij vanuit het internationaalrechtelijk perspectief gezien in ieder 

geval recht op functionele immuniteit. Eenheden die onder nationaal bevel 

opereren genieten eveneens functionele immuniteit als orgaan van de zendstaat. 

In de praktijk oefent de zendstaat, zoals gezegd, de exclusieve strafrechtsmacht 

over zijn troepen uit, wat volledige strafrechtelijke immuniteit impliceert.  

 

Evenals bij steunverlening bij een gewapend conflict moet de aard van de taken 

van de troepen gedurende een crisisbeheersingsoperatie in beschouwing worden 

genomen. De troepen moeten optreden in een onstabiele en mogelijk vijandige 

omgeving. In het algemeen zullen zij bewapend zijn en bovendien gerechtigd zijn 

                                                           
908 Knoops 2004, p. 73-75. 
909 Bij bepaalde categorieën crisisbeheersingsoperaties, zoals ‘enforcement operations’ kan sprake 
zijn van een gewapend conflict, waarbij de instemming ontbreekt. 
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die wapens te gebruiken ter zelfverdediging en in andere situaties in 

overeenstemming met de ‘Rules of Engagement’.  

 

Anders dan bij een gewapend conflict is het uiteindelijke doel van die operatie in 

principe niet het onderwerpen van een tegenstander aan de wil van de andere 

partij. Het doel van de missie is afhankelijk van het daarvoor verstrekte 

internationale mandaat. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de 

mandaten uitgebreid en zijn de taken van de vredestroepen verruimd.910 Hierdoor 

is de kans eveneens vergroot dat voor de uitvoering van het mandaat geweld moet 

worden gebruikt. Hoewel optreden met de beschikbare en onder het mandaat 

toegestane middelen binnen het hoogste geweldsniveau meestal niet de primaire 

opdracht is bij hedendaagse crisisbeheersingsoperaties, moet wel rekening worden 

gehouden met die mogelijkheid. Zelfs als sprake is van relatieve rust in het 

operatiegebied, waarbij gewapend geweld niet of nauwelijks voorkomt, moet de 

commandant als de omstandigheden dit vragen, zijn eenheden direct gewapend 

kunnen inzetten om het internationale mandaat te kunnen blijven uitvoeren. In 

die omstandigheden zal de commandant, of dat nu de internationale 

troepencommandant is of de commandant van een nationale eenheid, over zijn 

eenheden moeten kunnen beschikken en hen opdrachten kunnen verstrekken. In 

die situatie past niet dat de staat van verblijf door het uitoefenen van zijn 

strafrechtsmacht de bevelsbevoegdheden van de commandant doorbreekt en 

mogelijk de uitvoering van de militaire missie beïnvloedt of zelfs hindert.911 

 

Tijdens crisisbeheersingsoperaties is tegenwerking door de staat van verblijf verre 

van ondenkbeeldig. Soms is dit geen onwil van de betrokken staat, maar blijken 

overheden op een lager niveau niet goed op de hoogte te zijn van de 

statusregelingen.912 Dergelijke problemen zullen snel kunnen worden opgelost. 

Problematischer zijn de gevallen waar de staat van verblijf de statusregeling 

doelbewust naast zich neerlegt. Hoewel de staat heeft ingestemd met de komst 

van de buitenlandse troepen, is daar soms stevige, internationale druk voor 

uitgeoefend en hoeven niet alle facetten van de internationale operatie in het 

belang van de staat van verblijf te zijn. Dat kan zich uiten door niet volledig 

uitvoering te geven aan een statusverdrag of zelfs in strijd te handelen met de 

regeling. 

 

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een staat van verblijf de in de 

statusregeling overeengekomen en voor de missie absoluut noodzakelijk 

bewegingsvrijheid van de troepen in het operatiegebied, ‘freedom of 

                                                           
910 Bijvoorbeeld het ontwapenen van gewapende groepen, het instellen van ‘safe areas’, het 
verlenen van humanitaire hulp en het beschermen van de burgerbevolking; Oswald, Durham 
& Bates 2010, p. 4. 

911 Vgl. Naert 2008, p. 391. 
912 Rubin 2004, p. 178. 
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movement’,913 tracht te beperken.914 Verder krijgen vredesmachten niet altijd de 

afgesproken steun van de staat van verblijf bij het verkrijgen van gebouwen, 

terreinen en andere faciliteiten.915 De opstelling van de staat van verblijf in deze 

aangelegenheden kan een negatieve impact hebben op de missie.916 Indien staten 

ook de mogelijkheid zouden hebben rechtsmacht over de buitenlandse troepen uit 

te oefenen, dan is niet uit te sluiten dat ze van die bevoegdheid misbruik maken 

om de operatie tegen te werken.  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat, evenals bij steunverlening in een gewapend 

conflict, uit de operationele inzet van troepen in crisisbeheersingsoperaties de 

functionele noodzaak tot immuniteit van de troepen blijkt. De immuniteit is nodig 

voor een effectieve uitvoering van de operatie en beperkt zich daarom niet alleen 

tot handelingen verricht in de uitoefening van de dienst. Tegelijkertijd vereist de 

operationele inzet dat de zendstaat de controle over zijn militairen behoudt en zijn 

strafrechtsmacht over de troepen kan uitoefenen. Statusregelingen benadrukken 

daarom niet de immuniteit van de troepen, maar het feit dat de troepen zijn 

onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de zendstaten. Met andere 

woorden: uit operationele noodzaak zijn troepen onderworpen aan de exclusieve 

strafrechtsmacht van de zendstaat en genieten zij volledige strafrechtelijke 

immuniteit van de rechtbanken van de staat van verblijf. 

 

In hoofdstuk 9, paragraaf 6.2. heb ik betoogd dat de exclusieve strafrechtsmacht 

die zendstaten kunnen uitoefenen over hun troepen die deelnemen aan 

crisisbeheersingsoperaties, wat voor die troepen de volledige strafrechtelijke 

immuniteit voor de rechtsmacht van de rechtbanken van de staat van verblijf met 

zich meebrengt, inmiddels gewoonterechtelijke status heeft verkregen. Naar mijn 

mening wordt dit betoog ondersteund door de in deze paragraaf aangedragen, 

operationele argumenten die voor immuniteit en exclusieve strafrechtsmacht 

spreken. 

 

§ 3.3. Analyse, internationale militaire samenwerking 

Tijdens gewapende conflicten en crisisbeheersingsoperaties blijven troepen 

onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten, waardoor zij 

immuniteit genieten bij de extraterritoriale uitoefening van hun soevereine taken. 

Hoewel deze lijn ook herkenbaar is bij internationale militaire samenwerking (zie 

                                                           
913 Zie bijvoorbeeld par. 12, Model-statusovereenkomst van de VN en art. 4, vijfde lid, Model-

statusovereenkomst voor door de EU geleide operaties. 
914 Een voorbeeld is het niet op tijd afgeven van een ‘flight clearance’, zodat een evacuatievlucht 
van gewonde VN-militairen van de ‘United Nations Interim Security Force for Abyei’ 
(UNISFA) niet kon plaatsvinden; UN Doc S/2011/603 (2011), Report of the Secretary-General 
on the situation in Abyei, 29 september 2011. 

915 Zie bijvoorbeeld par. 16-19, Model-statusovereenkomst van de VN. 
916 Ook op andere manieren kunnen staten een missie tegenwerken, bijvoorbeeld door het zonder 
juiste grondslag opleggen van allerlei heffingen; zie bijvoorbeeld Rubin 1999, p. 32. Dit 
verhoogt weliswaar de kosten van de missie, maar brengt de uitvoering ervan niet in gevaar. 
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Hoofdstuk 5), bestaat hierbij ruimte voor een benadering, waarbij de staat van 

verblijf deels rechtsmacht kan uitoefenen over de buitenlandse troepen. 

 

Net als onder de eerder beschreven omstandigheden blijven bij internationale 

militaire samenwerking de troepen uit de zendstaat onder het politieke gezag en 

het hoogste militaire bevel staan van de eigen staat. Afhankelijk van de aard van 

de samenwerking kan wel een deel van de bevelsbevoegdheden zijn overgedragen 

aan een internationale commandant, bijvoorbeeld in het kader van een 

internationale oefening of multinationaal samenwerkingsverband. De eenheden 

blijven als orgaan van de zendstaat aanspraak houden op functionele immuniteit. 

 

Zulke eenheden voeren in de staat van verblijf hun taken uit onder normale 

vredesomstandigheden. Vanuit operationeel oogpunt kunnen die taken worden 

gezien als onderdeel van de instandhouding van geoefendheid en gereedheid van 

de militaire eenheid. Om deze taak uit te voeren zal een commandant ook onder 

die omstandigheden ongehinderd het bevel over zijn eenheden moeten kunnen 

uitvoeren. In deze situatie zal echter de uitoefening van de strafrechtsmacht door 

de staat van verblijf de taakuitvoering niet in die mate verstoren dat verdergaande 

immuniteit dan functionele immuniteit noodzakelijk is.917 

 

De uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat van verblijf kan vanuit 

operationeel oogpunt onder omstandigheden soms zelfs de voorkeur genieten. 

Indien een staat van verblijf op grond van een statusverdrag zijn rechtsmacht niet 

zou kunnen uitoefenen in zaken die veel weerstand hebben opgeroepen in de 

lokale gemeenschap, kan dit het draagvlak onder de lokale bevolking voor de 

buitenlandse militaire aanwezigheid aantasten.918 Indien vervolgens de rechter uit 

de zendstaat ook nog eens tot een voor de lokale bevolking onbegrijpelijke 

oordeel komt,919 kan het tot heftige reacties bij de lokale bevolking en autoriteiten 

leiden, wat de uitvoering van de taken van de troepen kan belemmeren. Zo leidde 

de vrijspraak door de Amerikaanse rechter920 van Amerikaanse militairen die in 

Korea met hun pantserwagen twee schoolkinderen hadden doodgereden tot 

protesten die ook waren gericht tegen verdere legering van Amerikaanse 

                                                           
917 Illustratief is Amerikaans onderzoek eind jaren vijfig van de vorige eeuw naar de toepassing 
van het NAVO-statusverdrag dat concludeerde dat “… the criminal jurisdictional arrangements 
concerning American servicemen abroad have operated satisfactorily, and that they have not adversely affected 
either the morale or the discipline of the American Forces. It follows clearly that they have not had a detrimental 
effect on the accomplishment of the important United States military mission in the various countries”; Re 
1961, p. 310. 

918 In dit verband wordt wel gesproken over sociale legitimiteit; vgl. Ducheine 2008, p. 27. 
919 Verschillen tussen de rechtssystemen van de zendstaten en staten van verblijf kunnen het 
onbegrip in de hand werken. Zo vereist het Amerikaanse rechtssysteem dat een strafrechtelijk 
feit wordt bewezen ‘beyond a reasonable doubt’. Een staat van verblijf kan hiervoor een 
andere, lagere standaard hanteren; vgl. Lee 2003, p. 235. 

920 De VS, die in deze zaak primaire rechtsmacht hadden, gingen niet in op een Koreaans verzoek 
om af te zien van de uitoefening van de rechtsmacht. Het was de eerste keer dat Korea een 
dergelijk verzoek tot de VS richtte; Jung & Hwang 2003, p. 1104. 
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troepen.921 Bovendien werden gerichte acties tegen Amerikaanse bases uitgevoerd 

en het verblijf van de militairen ‘minder aangenaam’ gemaakt.922 

 

Wanneer de internationale militaire samenwerking is gebaseerd op defensie- en 

veiligheidsverdragen en dreiging van een gewapend conflict reëel wordt, kan 

uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat van verblijf de voorbereidingen 

op de militaire operaties hinderen. Zendstaat en staat van verblijf zijn hun 

samenwerking aangegaan met als uitgangspunt dat als de veiligheidssituatie dit 

vereist, de troepen van de zendstaat vanaf het territoir van de staat van verblijf 

militaire acties kunnen uitvoeren. In dat geval zal de commandant, net als bij 

crisisbeheersingsoperaties, zijn eenheden voor de overeengekomen taken moeten 

kunnen inzetten, zonder dat bevelslijnen kunnen worden verbroken door 

uitoefening van de strafrechtsmacht door de zendstaat. 

 

In geen van de in Deel I besproken statusregelingen is een voorziening 

opgenomen, waardoor de termen van de statusregelingen zich aan de feitelijke 

dreigingsituatie aanpassen. Geen enkele statusregeling bevat een bepaling die de 

uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat van verblijf beperkt als de 

dreiging van een gewapend conflict toeneemt. Wel kunnen statusregelingen 

voorzien in een regeling dat bij gewijzigde omstandigheden een bepaling wordt 

opgeschort of nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Het NAVO-

statusverdrag bevat een dergelijke regeling,923 maar de soms hoge dreiging tijdens de 

Koude Oorlog heeft nooit aanleiding gegeven de bestaande regeling zo aan te 

passen dat de mogelijkheid tot uitoefening van strafrechtsmacht door de zendstaat 

werd verruimd. 

 

§ 4. Misdragingen tijdens VN-crisisbeheersingsoperaties 

Bij de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties zijn de deelnemende 

strijdkrachten (vrijwel) exclusief onderworpen aan de strafrechtsmacht van de 

zendstaat. De nadruk ligt daarmee op de rechtsmacht van de zendstaat en niet op 

de daaraan gerelateerde immuniteit van de troepen. Hieruit spreekt de gedachte, 

en ligt het ook in de rede gezien het gestelde in paragraaf 3.2., dat de zendstaat 

zijn rechtsprekende bevoegdheden daadwerkelijk zal uitoefenen, zodat een militair 

die in het buitenland een strafrechtelijk vergrijp begaat, niet onbestraft blijft. In 

operationeel verband hoort immuniteit niet te leiden tot straffeloosheid. Het niet 

vervolgen van die militair is niet alleen juridisch en moreel moeilijk te 

                                                           
921 Lee 2003, p. 215-217 beschrijft hoe zelfs excuses van de Amerikaanse president en de ministers 
van Buitenlandse Zaken en van Defensie het protest niet volledig stopten. 

922 Lee 2003, p. 241 noemt het aan Amerikaanse militairen ontzeggen van de toegang tot winkels, 
maar ook verdergaande acties als het gooien van brandbommen. Als gevolg hiervan gold voor 
Amerikaanse militairen van 2001 tot 2011 een avondklok die door de Amerikaanse 
commandant in 2011 weer werd ingevoerd naar aanleiding van nieuwe incidenten; Vandiver 
2011. 

923 Het NAVO-statusverdrag blijft van toepassing na het uitbreken van vijandelijkheden, maar ieder 
van de verdragsluitende partijen heeft het recht bepalingen van het verdrag op te schorten (art. 
XV). 
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rechtvaardigen, maar is bovendien niet in het belang van de betrokken 

krijgsmacht, de internationale missie en schaadt bovendien het aanzien van de 

betrokken staten en internationale organisaties.  

 

Vooral het afgelopen decennium zijn crisisbeheersingsoperaties geconfronteerd 

met ernstige misdragingen van het deelnemende personeel, wat niet altijd tot 

vervolging door de zendstaat leidde. Deze paragraaf onderzoekt deze 

problematiek met het oog op mogelijke implicaties voor de status van troepen. 

Gezien de ervaringen van de VN op dit vlak en het belang van de organisatie bij 

de effectieve uitvoering van crisisbeheersingsoperaties, ligt de nadruk in deze 

paragraaf op de VN-aanpak. 

 

De VN zijn bij de uitvoering van operaties regelmatig geconfronteerd met soms 

ernstige misdrijven van het aan de operatie deelnemende personeel tegen de lokale 

bevolking. Berichten hierover verschenen al in de jaren negentig van de vorige 

eeuw.924 Naar aanleiding van meldingen in de media en rapporten van 

mensenrechtenorganisaties over misstanden in vluchtelingenkampen in West-

Afrika stelden de VN in 2002 een eigen onderzoek in. In zijn rapport bevestigde 

de Secretaris-Generaal van de VN meerdere gevallen van seksueel misbruik van 

meisjes en vrouwen door militair en burgerpersoneel van de VN in 

vluchtelingenkampen in West-Afrika.925  

 

Enkele jaren later werden de VN opnieuw geschokt door meldingen over 

misstanden. Dit keer kwam de MONUC-missie in de DRC in opspraak. 

Uitgebreid onderzoek van de ‘Office of Internal Oversight Services’ bracht 

ongeveer twintig zaken van uitbuiting en misbruik door militairen van drie 

verschillende contingenten aan het licht.926 Bovendien bleek uit het onderzoek een 

patroon van misbruik door de troepen.  

 

Los van het leed dat betrokkenen wordt berokkend, hebben misbruik en 

uitbuiting door personeel dat juist wordt geacht de noodlijdende bevolking te 

helpen, veel negatieve implicaties zoals het Zeid-rapport verwoordt dat de speciale 

adviseur van de Secretaris-Generaal in 2005 opstelde om te komen tot een 

strategie ter voorkoming van seksuele uitbuiting en misbruik in VN-operaties:927 

                                                           
924 Odello 2010, p. 350; Background Paper on UN Peacekeeping and The Model Status of Forces 
Agreement 2010, p. 6. Zie bijvoorbeeld de meldingen over misdragingen van troepen in onder 
meer UNOSOM en UNPROFOR; Schmalenbach 2004, p. 448 e.v. 

925 UN Doc A/57/465 (2002), Report of the Secretary-General on the activities of the Office of 
Internal Oversight Services. Investigation into sexual exploitation of refugees by aid workers in 
West Africa, 11 oktober 2002. 

926 UN Doc A/59/661 (2005), Report of the Secretary-General on the activities of the Office of 
Internal Oversight Services. Investigation by the Office of Internal Oversight Services into 
allegations of sexual exploitation and abuse in the United Nations Organization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo, 5 januari 2005. 

927 Zeid-rapport: UN Doc A/59/710 (2005), A comprehensive strategy to eliminate future sexual 
exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations, 24 maart 2005, par. 10. 
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Sexual exploitation and abuse damages the image and credibility of a peacekeeping 
operation and damages its impartiality in the eyes of the local population, which in 
turn may well impede the implementation of its mandate. The ill discipline 
engendered by sexual exploitation and abuse also degrades the effectiveness of the 
peacekeeping operation, especially in times of crisis. Moreover, instances of sexual 
exploitation and abuse may constitute violations of international humanitarian law, 
international human rights law or both. Indeed, a peacekeeping operation cannot 
legitimately advise the Government on adherence to international human rights 
standards and legal and judicial reform if its own peacekeeping personnel are 
engaging in acts of sexual exploitation and abuse, including such crimes as rape. 
Sexual misconduct by peacekeeping personnel can also expose both them and the 
mission to blackmail and violent retaliation, especially during times of breakdown 
in law and order in the country. Moreover, such misconduct increases the 
incidence of medical problems, including the risk of contracting or transmitting 
sexually transmitted diseases and HIV/AIDS. Victims frequently suffer from 
psychological trauma as a result of their experiences. Victims and abandoned 
peacekeeper babies may face stigmatization by their families and communities, 
which deprive them of all support (economic, social, emotional, etc.). This in turn 
may push victims into further exploitative relationships with peacekeeping 
personnel and others in order for them and their children to survive. 
 

Het is dus mede in het belang van de missie dat deze misstanden worden 

voorkomen, maar tevens is het nodig dat wanneer personeel zich misdraagt, zij 

daarvoor worden gestraft. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd te gebeuren.  

 

In 2003 stelde de Secretaris-Generaal van de VN zijn Bulletin op ‘on special 

measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse’, waarin 

specifieke verboden tegen seksueel misbruik en uitbuiting zijn opgenomen.928 De 

geconstateerde misstanden in de DRC toonden dat het Bulletin niet had voldaan. 

Het Zeid-rapport wees in dit verband op de verschillende categorieën personeel 

die bij de uitvoering van een VN-operatie zijn betrokken, zoals ‘experts on 

mission’ en troepen929 op wie gezien hun juridische status in VN-operaties van 

elkaar afwijkende regels van toepassing zijn.930 Het bulletin van de Secretaris-

Generaal is alleen van toepassing op de VN-staf, zodat ‘experts on mission’ en 

troepen niet direct onder de werking van het bulletin vallen.931 Het rapport stelt 

dan ook voor het Bulletin op alle categorieën van toepassing te verklaren.932 

 

                                                           
928 UN Doc ST/SGB/2003/13 (2003), Secretary-General’s Bulletin on special measures for 
protection from sexual exploitation and sexual abuse, 9 oktober 2003. 

929 Civiele politie valt net als militaire waarnemers in de categorie ‘experts on mission’. De andere 
categorrieën omvatten de staf van de VN, VN-vrijwillgers (‘UN Volunteers’) en individuele 
contractors; UN Doc A/59/710 (2005), par. 14-18). 

930 Zie voor details de Annex bij het Zeid-rapport. 
931 Zeid-rapport, par. 14. 
932 Zie verder het advies UN Doc A/61/645 (2008), Making the standards contained in the 
Secretary-General’s bulletin binding on contingent members and standardizing the norms of 
conduct so that they are applicable to all categories of peacekeeping personnel, 18 december 
2008.  
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De verschillen in status van ‘experts on mission’ en troepen zijn eerder besproken 

in Hoofdstuk 4, par. 3. Kort gezegd zijn de troepen onderworpen aan de 

exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten en genieten de ‘experts on mission’ 

functionele immuniteit op basis van het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten 

van de Verenigde Naties.933 De VN zelf staan weinig mogelijkheden ter beschikking 

om actie te ondernemen en kunnen alleen vermeende misstanden onderzoeken en 

in voorkomend geval de betreffende militair bij wijze van administratieve 

maatregel repatriëren.934  

 

Wat betreft de troepen ligt het initiatief voor strafrechtelijk optreden bij de 

zendstaten, gezien hun exclusieve strafrechtsmacht over de troepen. In de praktijk 

blijft vervolging soms achterwege. Het Zeid-rapport constateert dat de 

gebruikelijke verzekering dat de zendstaat in voorkomend geval zijn 

strafrechtsmacht uitoefent, niet meer in het MOU over de troepenbijdrage werd 

opgenomen.935 Geadviseerd wordt een dergelijke clausule weer in het MOU terug 

te laten keren en de zendstaten eventueel te verplichten om de VN over de 

genomen acties te berichten.936 In principe zou die clausule overigens overbodig 

moeten zijn, aangezien de uitoefening van het gezag en de controle over troepen, 

inclusief de uitoefening van strafrechtsmacht, elementair is voor een effectief 

optredende militaire eenheid. 

 

Bovendien stelt het rapport voor om experts, zoals (militaire) aanklagers, uit de 

zendstaat te betrekken bij onderzoek naar aanleiding van misstanden. Op deze 

manier kan worden zekergesteld dat het verzamelde bewijs toelaatbaar is in 

juridische procedures van de zendstaat.937 Verder beveelt het rapport aan ter 

plaatse krijgsraden van de zendstaten te houden.938 Hiermee is de directe toegang 

tot getuigen en bewijs verzekerd en toont het de lokale bevolking dat 

misdragingen niet onbestraft blijven. Een interessant punt is dat het rapport de 

exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaat in het geheel niet ter discussie stelt. 

Ook in verdere adviezen en in de literatuur is deze rechtsmacht over de troepen 

een gegeven,939 wat mijns inziens de gewoonterechtelijke status van troepen in 

crisisbeheersingsoperaties onderschrijft.  

 

De VN blijft het ontbreken aan middelen om direct tegen misdragingen van 

troepen op te treden. Wel is naar aanleiding van het rapport en 

                                                           
933 Op hen zijn verschillende algemene richtlijnen van toepassing ten aanzien van gedrag en 
discipline; zie het Zeid-rapport, Annex, A14-A35. 

934 Het ‘Department of Peackeeping Operations’ kan op advies van de ‘Head of mission’ besluiten 
tot repatriëring van militair van de troepenmacht of een militaire waarnemer; Zeid-rapport, 
Annex par. A26 en A34. 

935 Zeid-rapport, par. 78. 
936 Zeid-rapport, par. 79. 
937 Zeid-rapport, par. 33. 
938 Zeid-rapport, par. 34. 
939 Vgl. Odello 2010, p. 358. 
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vervolgonderzoeken het MOU voor troepenleverende staten aangepast.940 De 

staten verzekeren dat de troepen zich zullen houden aan de gedragsregels van de 

VN, zoals in bijlage bij het MOU zijn opgenomen (artikel 7 bis). De commandant 

van het nationale contingent zal orde en tucht in zijn eenheid handhaven (artikel 7 

ter) en meewerken aan onderzoek van de VN (artikel 7 quater). Tot slot 

verplichten staten zich hun rechtsmacht uit te oefenen (artikel 7 quinquiens). 

 

Het initiatief tot strafrechtelijke vervolging blijft daarmee bij de zendstaat. Gezien 

de mogelijke schade voor het aanzien van zowel de VN als de zendstaat, is 

vervolging meer dan wenselijk. Vanuit operationeel oogpunt is vervolging zelfs 

noodzakelijk. De zendstaat dient zijn gezag zijn troepen uit te oefenen om zo de 

negatieve gevolgen voor de operatie als geheel te verminderen en de succesvolle 

uitvoering van de missie te verzekeren. 

 

De situatie voor militaire waarnemers, als ‘experts on mission’, ligt iets anders dan 

bij troepen. Zij genieten, zoals gezegd, geen volledige maar functionele 

immuniteit.941 Bovendien kan de Secretaris-Generaal afstand doen van de 

immuniteit. Het is echter niet in het belang van de VN om van de immuniteit 

afstand te doen, als de staat van verblijf niet beschikt over een naar behoren 

functionerend rechtssysteem dat in ieder geval de minimale mensenrechten 

standaarden kan garanderen.942 Vervolgens is het maar de vraag of de zendstaat in 

dat geval op grond van het nationale rechtssysteem rechtsmacht heeft om de 

betrokken functionaris te vervolgen.943 Een oplossing is hiervoor niet eenvoudig 

te geven, zodat het rapport voorstelt een werkgroep te belasten met het 

formuleren van een nader advies en zo mogelijk het opstellen van een ontwerp 

verdrag hierover. 

 

Een naar aanleiding van het Zeid-rapport ingestelde juridische adviesgroep deed 

in 2006 de aanbeveling voorrang te geven aan de uitoefening van rechtsmacht 

door de staat van verblijf. 944 Wanneer die daartoe niet in staat is, zouden andere 

staten die rol moeten overnemen.945 Gezien alle problemen om dit ‘jurisdictional 

                                                           
940 Model Memorandum of understanding between the United Nations and [participating State] contributing 

resources to [the United Nations Peacekeeping Operation], UN Doc A/C.5/63/18 van 29 januari 2009. 
941 Seksueel misbruik en uitbuiting zullen in het algemeen niet onder functionele immuniteit 
vallen; vgl. UN Doc A/60/980, Report of the Group of Legal Experts on ensuring the 
accountability of United Nations staff and experts on mission with respect to criminal acts 
committed in peacekeeping operations, 16 augustus 2006, par. 20. 

942 Zeid-rapport, par. 87. 
943 Zeid-rapport, par. 88. De Algemene Vergadering van de VN heeft staten opgeroepen 
rechtsmacht te vestigen over ‘UN officials’ en ‘experts on mission’; UN Doc A/RES/62/63/ 
(2008), Criminal accountability of United Nations officials and experts on mission, 8 januari 
2008. 

944 UN Doc A/60/980, Report of the Group of Legal Experts on ensuring the accountability of 
United Nations staff and experts on mission with respect to criminal acts committed in 
peacekeeping operations, 16 augustus 2006, par. 27. 

945 UN Doc A/60/980, par. 46 e.v. 
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gap’ op te vullen, doet de groep onder meer een voorstel voor een nieuw 

verdrag.946 Momenteel lijken staten nog niet overtuigd dat een dergelijk verdrag nu 

de oplossing voor het probleem biedt en bestaat meer aandacht voor de 

mogelijkheden van individuele staten om tot vervolging te kunnen overgaan.947 

 

§ 5. Conclusie 

Dit hoofdstuk heeft de uitoefening van strafrechtsmacht over in het buitenland 

verblijvende militairen onderzocht aan de hand van de uit de context voor het 

buitenlandse verblijf voortvloeiende doelen en taken. Hierbij is de vraag gesteld in 

hoeverre vanuit de operationele praktijk de uitoefening van strafrechtsmacht door 

de zendstaat over zijn troepen kan worden verklaard. 

 

Een van de hoofdthema’s van het militair operationeel recht vormt de ‘law of 

visiting forces’. Onderdeel hiervan zijn statusregelingen die enerzijds de rechten 

en plichten omvatten van de troepen van de zendstaat gedurende hun 

extraterritoriaal verblijf en anderzijds instrumentaal zijn voor een commandant 

om zijn missie effectief te kunnen uitvoeren. Om die instrumentele rol te kunnen 

waarmaken zullen de regelingen voldoende rekening moeten houden met alle 

aspecten rond het buitenlandse verblijf van de troepen en inspelen op de 

operationele omstandigheden en praktijk. In die zin hebben statusregelingen, en 

als onderdeel daarvan de bepalingen over de uitoefening van de strafrechtsmacht 

over de troepen, als functie de toegang tot een vreemde staat te bespoedigen en 

het verblijf en het functioneren van de troepen in die staat te vereenvoudigen en 

ondersteunen. 

 

Uit Deel I en Deel II is naar voren gekomen dat hoewel functionele immuniteit 

voor overheidsfunctionarissen de internationale norm lijkt, de militaire praktijk 

een ander beeld geeft. Veelal kunnen zendstaten met uitsluiting van of met 

voorrang op de staat van verblijf hun strafrechtsmacht over de eigen troepen 

uitoefenen in situaties die buiten de uitoefening van de dienst hebben 

plaatsgevonden. Deels zijn hiervoor in Deel I argumenten naar voren gebracht die 

samenhangen met de specifieke omstandigheden rond de buitenlandse 

stationering en de belangen van en de machtsverhoudingen tussen de betrokken 

staten.  

 

Vanuit operationeel perspectief kunnen hiervoor aanvullende argumenten naar 

voren worden gebracht die onder operationele omstandigheden voorrang kunnen 

krijgen op andere overwegingen.948 Als algemeen punt wordt vanuit het vereiste 

van het behoud van moreel, als grondbeginsel van militair optreden, gewezen op 

                                                           
946 UN Doc A/60/980, Annex III. Dit verdrag is niet tot stand gekomen; Background Paper on N 
Peacekeeping and The Model Status of Forces Agreement 2010, p. 24. 

947 UN Doc A/C.6/64/SR.14 (2009), Sixth Committee. Summary record of the 14th meeting, 2 
december 2009. 

948 Bij onderhandelingen in de Tweede Wereldoorlog over de ‘Civil Affairs Agreements’ gingen de 
militaire overwegingen voor op iedere andere overweging; Donnison 1961, p. 39. 
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de noodzaak tot bescherming van de troepen tegen het rechtssysteem van de staat 

van verblijf. Daarnaast speelt mee dat specifiek militaire delicten in principe alleen 

strafbaar zijn in de zendstaat.  

 

Bovendien is van belang de context waarbinnen de troepen in het buitenland 

verblijven. Wanneer troepen voor daadwerkelijke uitvoering van gewapende taken 

of de directe ondersteuning daarvan worden ingezet of kunnen worden ingezet, 

moeten op basis van het grondbeginsel van eenheid van inspanning de 

(eenhoofdige) bevelslijnen worden gerespecteerd. In deze zin past niet dat de staat 

van verblijf door de uitoefening van zijn strafrechtsmacht deze lijnen als het ware 

doorbreekt en daarmee de uitvoering van de missie beïnvloed. 

 

Hieruit kan worden afgeleid dat uit de operationele inzet van troepen de 

functionele noodzaak tot immuniteit van de troepen blijkt. De immuniteit is nodig 

voor een effectieve uitvoering van de operatie en beperkt zich daarom niet alleen 

tot handelingen verricht in de uitoefening van de dienst maar tot alle handelingen. 

Tegelijkertijd vereist de operationele inzet dat de zendstaat zijn strafrechtsmacht 

over de troepen kan uitoefenen. Statusregelingen benadrukken daarom niet zozeer 

de immuniteit van de troepen, maar het feit dat de troepen zijn onderworpen aan 

de exclusieve rechtsmacht van de zendstaten. Ik ben van mening dat zich op dit 

punt inmiddels een gewoonterechtelijke norm heeft ontwikkeld. 

 

Vanuit militair-operationeelrechtelijk perspectief bezien draagt internationale 

militaire samenwerking bij aan de instandhouding van de geoefendheid en 

gereedstelling van de krijgsmacht. Bij de uitvoering van taken die in dit kader zijn 

te plaatsen, past functionele immuniteit van de troepen. In deze context hoeft de 

uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat van verblijf over de 

buitenlandse troepen niet onder alle omstandigheden te conflicteren met de 

leiding van een commandant over zijn eenheid. Verdergaande immuniteit is vanuit 

militair-operationeelrechtelijk oogpunt dan alleen noodzakelijk wanneer de 

dreigingssituatie verslechtert en de buitenlandse troepen zich moeten 

voorbereiden op daadwerkelijke inzet.  

 

In geval een militair een vergrijp begaat in de staat van verblijf, dan hoort zijn 

immuniteit niet te leiden tot straffeloosheid: de zendstaat behoort tot vervolging 

over te gaan. Ervaringen binnen de VN met soms ernstige misdragingen van aan 

een operatie deelnemende militairen, laten zien dat staten niet altijd adequaat 

reageren. Deze opstelling kan ernstige afbreuk doen aan de missie en het aanzien 

van de VN en de deelnemende staten schaden. Initiatieven van de VN zijn onder 

meer bedoeld te verzekeren dat de zendstaten hun verantwoordelijkheid in deze 

nemen. Daarbij blijft voor de VN de absolute immuniteit van de militairen die 

deel uitmaken van een troepenmacht, het onbetwiste uitgangspunt. 
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Hoofdstuk 13     Specifieke statusonderdelen 

 

§ 1. Inleiding  

In de voorgaande hoofdstukken lag de nadruk op de strafrechtelijke rechtsmacht 

over troepen in het buitenland als centraal element van statusregelingen. Samen 

met de andere bepalingen dienen zij de toegang tot een vreemde staat te 

bespoedigen en het verblijf en het functioneren van de troepen in die staat te 

vereenvoudigen en ondersteunen. Vanuit dit militair-operationeelrechtelijke 

gezichtspunt gezien is de statusregeling als geheel een van de instrumenten van 

een commandant om de buitenlandse activiteiten te helpen volbrengen. Met het 

oog hierop bevatten statusregelingen naast bepalingen over de uitoefening van 

strafrechtsmacht eveneens bepalingen over civielrechtelijke immuniteiten, 

voorrechten en andere rechten. Al deze bepalingen staan met elkaar in verband en 

vormen een samenhangend geheel. Vanuit de operationeelrechtelijke invalshoek 

moeten de statusbepalingen daarom in hun onderling verband worden 

beschouwd, waarbij geweldgebruik en de afhandeling van vorderingen voor 

schadevergoeding gezien hun specifieke band met strafrechtsmacht meer aandacht 

vragen. Dit hoofdstuk beantwoordt de vraag op welke wijze specifieke onderdelen 

van statusregelingen van invloed kunnen zijn op de uitoefening van 

strafrechtsmacht door de zendstaat. 

 

Statusregelingen bevatten vaak een bepaling over het eerbiedigen van het lokale 

recht. In paragraaf 2 zal de strekking van deze bepaling worden onderzocht. De 

strijdkrachten van een staat vormen de zwaardmacht van die staat. Het 

gewapenderhand kunnen uitvoeren van hun taken is daarom inherent aan hun 

militaire status. Bij het buitenlandse verblijf is, afhankelijk van de omstandigheden, 

gewapend optreden soms onvermijdelijk. Dit kan leiden tot geweldsincidenten die 

moeten kunnen worden gebaseerd op een wettelijke grondslag of worden 

gerechtvaardigd door speciale geweldinstructies voor de troepen. Deze moeten in 

overeenstemming zijn met het strafrecht van de staat die zijn rechtsmacht kan 

uitoefenen op grond van gewoonte of verdrag (par. 3).  

 

De civielrechtelijke immuniteit van strijdkrachten die in het buitenland verblijven, 

lijkt over het algemeen weinig discussie op te roepen. Wel is het vanuit onder 

meer het militair-operationeelrechtelijk perspectief gezien noodzakelijk om voor 

de afdoening van vorderingen voor schadevergoeding (‘claims’) tot aanvullende 

procedures te komen (par. 4). Deze procedures zijn in de loop van de tijd 

ontwikkeld en hebben later een vaste plaats gevonden in statusregelingen. Zij 

kunnen van invloed zijn op de uitoefening van de strafrechtsmacht, doordat een 

flexibele afhandeling van claims door de zendstaat een overweging kan zijn voor 

de staat van verblijf om op verzoek van de zendstaat af te zien van de uitoefening 

van zijn strafrechtsmacht.  

 

§ 2 “to respect local law”  
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Veel statusregelingen bevatten een bepaling die de militairen uit de zendstaten 

verplichten het recht van de verblijfstaat te eerbiedigen.949 In artikel II van het 

NAVO-statusverdrag is dat als volgt verwoord: 

 
It is the duty of a force and its civilian component and the members thereof as well 
as their dependents to respect the law of the receiving State.950 
 

De vraag is hoe eerbiediging van het lokale recht moet worden uitgelegd.951 In de 

literatuur wordt wel gewezen op het psychologische doel van de bepaling, waaruit 

het wederzijdse respect van de betrokken partijen bij de statusregeling spreekt.952 

In deze zin lijkt de bepaling niet meer dan een aanmoediging aan de buitenlandse 

troepen om rekening te houden met de wettelijke regelingen van de staat van 

verblijf. Sommige schrijvers menen dat het recht van de staat van verblijf alleen 

van toepassing is, voor zover het is geïntegreerd in het recht van de zendstaat.953 

Zodoende zou de strekking van de bepaling over het eerbiedigen van het lokale 

recht beperkt zijn. 

 

Eerbiediging van lokaal recht heeft betrekking op de toepasselijkheid van recht. In 

Hoofdstuk 6 is de rechtsmacht van de staat aan de orde geweest. Hier is 

vastgesteld dat een staat op grond van het territorialiteitsbeginsel zijn wettelijke 

regelingen van toepassing zal verklaren binnen zijn territoir. Op grond van andere 

beginselen kunnen staten de toepasselijkheid van het nationale recht uitbreiden tot 

buiten het eigen territoir. Een dergelijke actie impliceert niet dat de wetgeving van 

de andere staat daarmee buiten werking wordt gesteld.  

 

                                                           
949 Sommige SOFA’s voegen daaraan de verplichting toe om tevens lokale gewoonten, tradities en 
cultuur te respecten; zie bijvoorbeeld art. 12, eerste lid, statusverdrag tussen Nederland en 
Qatar; art. 3, eerste lid, Agreement between the United States of America and the Republic of Iraq on the 
withdrawal of US forces from Iraq and the organisation of their activities during their temporary presence in 
Iraq; 17 november 2008 (<www.mnf-
iraq.com/images/CGs_Messages/security_agreement.pdf>) en art. 11, eerste lid, Accord entre le 
Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République des Emirats arabes unis relatif 
à la coopération en matière de défense; Abu Dhabi, 26 mei 2009.  

950 Andere voorbeelden: par. 6 Model-statusovereenkomst van de VN en art. 2, eerste lid, Model-
statusovereenkomst voor door de EU geleide operaties. Overigens is deze verplichting niet specifiek 
voor statusregelingen en wordt bijvoorbeeld ook gehanteerd in het Verdrag inzake diplomatiek 
verkeer (art. 41). Dwingender bepalingen in statusregeling zijn niet bekend, maar komen 
sporadisch elders voor; zie bijvoorbeeld Rule 101.2 (c) van de Status, basic rights and duties of 
United Nations staff members (UN Doc ST/SGB/2002/13 (2002) van 1 november 2002: ”Staff 
members must comply with local laws and honour their private legal obligations, including, but not limited to, 
the obligation to honour orders of competent courts’.  

951 Zwanenburg merkt bijvoorbeeld op dat bij crisisbeheersingsoperaties het niet realistisch is om 
het lokale recht in volle omvang te respecteren en dat incidenteel, bijvoorbeeld op het gebied 
van het arbeidsrecht, het recht van de zendstaat prevaleert; Zwanenburg 2008, p. 30. 

952 Lazareff 1971, p. 100-101. 
953 Volgens Häussler is het lokale recht alleen van toepassing op de buitenlandse militairen als het 
is geïntegreerd in het juridisch raamwerk van de operatie, zoals het operatieplan, met inbegrip 
van de ‘Rules of Engagement’ en ‘Standing Operating Procedures’; Häussler, 2008, p. 59; in 
vergelijkbare zin; Burke 2011, p. 67.  
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Een regeling over de eerbiediging van het recht van de staat van verblijf is daarom 

strikt gezien overbodig in de zin dat het recht van de staat van verblijf in het 

algemeen van toepassing blijft. De statusregeling kan echter wel specifieke 

beperkingen stellen aan de uitoefening of toepasselijkheid van dat recht door het 

verlenen van immuniteiten en voorrechten.954 

 

Immuniteiten impliceren niet dat de staat van verblijf afstand doet van zijn 

wetgevende bevoegdheid. Zijn nationale wetgeving blijft op de immuniteit 

genietende militairen van toepassing.955 Degenen die immuniteit genieten, zijn 

daarom niet ontslagen van de verplichtingen die het lokale recht hen oplegt.956 

Immuniteit heeft betrekking op handhavende en rechtsprekende rechtsmacht, 

zodat de staat van verblijf ‘alleen’ afziet van de handhaving van de regels en van 

het instellen van juridische procedures tegen degenen die immuniteit genieten. 

Immuniteit is zodoende geen materieel recht, maar is een formele, procedurele 

regel.957  

 

Als dit anders zou zijn en het recht van de staat van verblijf niet van toepassing is 

op degene die immuniteit geniet, kan dat problemen opleveren wanneer de 

zendstaat afstand doet van de immuniteit van een militair die in de staat van 

verblijf een misdrijf heeft gepleegd. Het recht van de staat van verblijf krijgt dan 

pas werking vanaf het moment dat de zendstaat afzag van zijn rechten,958 wat 

betekent dat op het moment dat de militair zijn daad verrichtte, het feit niet 

strafbaar was naar het lokale recht.  

 

De toepassing van alle wettelijke regelingen van de staat van verblijf op 

buitenlandse functionarissen of op de staf van een internationale organisatie ligt 

echter niet altijd in de rede. Daarom verlenen staten van verblijf hen in de regel 

vrijstellingen van de toepassing van bepaalde regelingen.959 Dergelijke voorrechten 

(of privileges) zijn, anders dan immuniteiten, niet procedureel maar materieel van 

                                                           
954 Vgl. Lazareff 1971, p. 102. 
955 ILC preliminary report 2008, par. 64. Voor zover de zendstaat zijn wetgeving op de in het 
buitenland verblijvende militairen van toepassing heeft verklaard, dient de militair zich te 
houden aan beide rechtssystemen. 

956 Schermers & Blokker 2003, p. 1025, par. 1612. 
957 Wouters & Naert 2002, p. 5. Het EHRM heeft in dat verband opgemerkt: “The grant of immunity 

is to be seen not as qualifying a substantive right but as a procedural bar …”,. EHRM 21 november 2001, 
Al-Adsani v. the United Kingdom, Application no. 35763/97, par. 48. Het Hof overwoog dat 
wanneer een staat afstand doet van zijn immuniteit ten aanzien van een tegen hem ingestelde 
schadeclaim, alsnog een rechterlijke procedure kan worden gevolgd; zie ook: EHRM, 21 
november 2001, McElhinney v. Ireland, Application no. 31253/96, par. 25: “The grant of immunity 
is to be seen not as qualifying a substantive right but as a procedural bar on the national courts’ power to 
determine the right”. 

958 Verder is in dit verband de aandacht gevestigd op medeplichtigheid. Als iemand een misdrijf 
pleegt samen met een persoon die immuniteit geniet en immuniteit zou betekenen dat de wet 
niet van toepassing is, dan zou de immuniteit genietende persoon het lokele recht niet 
overtreden. Daarmee zou ook geen sprake zijn van medeplichtigheid; Liivoja 2010a, p. 48. 

959 Zieck 2007, p. 283.  
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aard. Het gaat om vrijstellingen van een verplichting of regel en niet om de 

handhaving van regels of vervolging van een persoon.960 De meest voorkomende 

voorrechten zijn te vinden op douane en fiscaal gebied, het verblijfsrecht en de 

sociale zekerheid.  

 

In nauw verband met voorrechten staan bepaalde internationale praktijken die zijn 

gebaseerd op internationale beleefdheden. Strikt gezien bestaat op grond hiervan 

geen plicht voor een staat om nationale regels buiten toepassing te laten, maar zal 

die staat in het algemeen dat wel doen. Op grond van artikel 27, derde lid van het 

Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer961 mag bijvoorbeeld de diplomatieke tas 

van een diplomatieke zending niet door de staat van verblijf worden geopend. 

Voor een koffer van een diplomaat geldt dit niet. Toch is het internationale 

praktijk dat douanebeambten die koffer ongemoeid laten, tenzij redelijke 

vermoedens bestaan dat het recht van de staat van verblijf wordt overtreden. 

 

De bepaling in een statusregeling dat de troepen van de zendstaat het recht van de 

staat van verblijf dienen te eerbiedigen, laat de wetgevende bevoegdheid van de 

staat van verblijf onverlet. De buitenlandse troepen zijn dus onderworpen aan het 

lokale recht. Dat recht is niet in zijn volle omvang op de troepen van toepassing. 

Partijen erkennen in de statusregeling bepaalde uitzonderingen in de vorm van 

immuniteiten of voorrechten. Met de formulering “to respect local law” brengen 

partijen tot uitdrukking dat de troepen zijn gehouden aan het lokale recht, voor 

zover dat op hen van toepassing is gezien de immuniteiten en voorrechten en dat 

zij voor het overige het lokale recht als geheel zullen respecteren. Het gebruik van 

de term ‘eerbiedigen’ verwoordt dus zeker niet een bepaalde mate van 

vrijblijvendheid962 die de zendstaat ruimte biedt om naar eigen afweging te bepalen 

welke regels van de staat van verblijf door hun troepen moeten worden nageleefd. 

 

§ 3. Geweldgebruik  

Een staat heeft het monopolie op het gebruik van geweld963 en kan voor het 

uitoefenen van geweld beschikken over een voor die taak toegeruste krijgsmacht. 

Nationale regelgeving biedt voor de inzet van de strijdkrachten de rechtsbasis en 

reguleert het geweldgebruik.964 Bij het extraterritoriale verblijf van de krijgsmacht 

is het voor handen hebben van wapens en de uitoefening van geweld bovendien 

mede onderworpen aan het recht van de staat van verblijf en het internationaal 

                                                           
960 Vgl. Wouters & Naert 2002, p. 6. 
961 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer; Wenen, 18 april 1961 (Trb. 1962, 101; Nederlandse 
vertaling Trb. 1962, 159; herziene versie Trb. 1985, 79). 

962 Het gebruik van het woord ‘respecteren’ duidt naar hedendaagse opvattingen niet op een 
minder dan juridische verplichting tot naleving van lokale wetgeving; Denza 2004, p. 272-274.  

963 In een democratische rechtsstaat is het monopolie op geweldgebruik niet absoluut, in de zin 
dat zelfbescherming van burgers mogelijk is, waar de staat geen absolute garantie kan bieden 
voor hun veiligheid; vgl. Adviescommissie gewapende particuliere beveiliging tegen piraterij, 
hoofdstuk 2.  

964 Vgl. Ducheine 2008, p. 27. 
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recht. In het algemeen zal dit lokale recht het dragen en gebruiken van wapens 

beperken of zelfs verbieden. De onderstaande paragrafen zullen uitzonderingen 

hierop behandelen die voortvloeien uit statusregelingen, de ‘Rules of Engagement’ 

(ROE) en het recht op zelfverdediging, en deze relateren aan strafrechtsmacht. 

 

§ 3.1. Statusregeling  

Meestal wordt in statusregelingen het dragen van wapens toegestaan,965 waaraan 

staten van verblijf beperkingen kunnen stellen, bijvoorbeeld door het voorhanden 

hebben van de wapens te beperken tot specifieke activiteiten.966 Het komt minder 

frequent voor dat staten in statusregelingen het gebruik van wapens en andere 

vormen van geweldgebruik vastleggen.967 In verschillende statusverdragen voor 

crisisbeheersingsoperaties zijn wel indirecte verwijzingen te vinden, doordat de 

verdragen het vereiste respect voor het humanitair oorlogsrecht benadrukken.968 

Enkele statusverdragen bevatten specifieke regelingen. Artikel 12 van de 

Aanvullende Overeenkomst met Duitsland bepaalt bijvoorbeeld dat buitenlandse 

militairen belast met de bewaking van geld of goederen, of militairen die gezien 

hun functie bijzonder gevaar lopen, wapens mogen dragen en gebruiken.969 De 

overeenkomst tussen Nederland en Rwanda staat gebruik van wapens alleen toe 

voor trainingsdoeleinden op door de staat van verblijf vastgestelde locaties. 

Enigszins afwijkend is het statusverdrag tussen Irak en de VS uit 2008, waarin ook 

bepalingen waren opgenomen over de uitvoering door Amerikaanse troepen van 

                                                           
965 Zie bijvoorbeeld art. VI NAVO-statusverdrag.  
966 Het statusverdrag dat Nederland heeft gesloten met bijvoorbeeld Rwanda, staat het dragen van 
wapens alleen toe bij deelname aan oefeningen: art. 5 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek Rwanda betreffende de status van militair en burgerpersoneel van hun Ministerie van Defensie, 
aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten die verband houden met bilaterale militaire samenwerking; 
Kigali, 13 mei 2009 (Trb. 2009, 114; Nederlandse vertaling Trb. 2009, 146). 

967 Het statusverdrag tussen Afghanistan en de VS vermeldt bijvoorbeeld alleen dat militaire 
operaties ‘ongoing’ zijn, maar bevat verder geen regeling over geweldgebruik; Mason 2011, p. 
8. 

968 Sectie 3 van het Secretary-Generals’s Bulletin Observance by United Nations forces of 
international humanitarian law bepaalt bijvoorbeeld dat in de statusovereenkomst die de VN 
sluit, moet worden opgenomen dat de operaties met volledig respect voor het humanitair 
oorlogsrecht moeten worden uitgevoerd (UN Doc ST/SGB/1999/13 (1999), Secretary-
Generals’s Bulletin Observance by United Nations forces of international humanitarian law, 6 
augustus 1999). Voor een opsomming van statusregelingen waarin dit punt is opgenomen zie: 
Background Paper on UN Peacekeeping and The Model Status of Forces Agreement 2010, p. 
33. 

969 Art. 12, eerste en tweede lid, Aanvullende overeenkomst bij het NAVO verdrag nopens de rechtspositie 
van hun krijgsmachten, met betrekking tot de buitenlandse krijgsmachten, gestationeerd in de Bondsrepubliek 
Duitsland met Protocol van ondertekening; Bonn, 3 augustus 1959 (Vol. 481 UNTS 1963, No. 6986; 
Trb. 1960, 37, Nederlandse vertaling in Trb. 1961, 119); later gewijzigd. Wapengebruik moet 
overigens in overeenstemming zijn met speciaal hiervoor ontworpen voorschriften die zijn 
gebaseerd op het Duitse recht op zelfverdediging (‘Notwehr’). 
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operaties.970 Veel statusregelingen, zoals het NAVO-statusverdrag, zwijgen echter 

over gebruik van wapens.971 

 

§ 3.2. Rules of Engagement 

Het ontbreken van een regeling op dit punt valt op in de zin dat geweldgebruik in 

beginsel strafrechtelijk kan worden getoetst,972 met het oog waarop 

statusregelingen juist voorzien in een afgewogen verdeling van bevoegdheden. 

Deze paragraaf bespreekt de ROE en de mogelijke strafrechtelijke implicaties. In 

dit verband moet eerst worden verwezen naar de gelaagde structuur van de ‘law of 

visiting forces’. Statusregelingen staan niet op zichzelf maar bouwen voort op de 

algemene en bijzondere rechtsgrondslagen voor het buitenlandse verblijf van de 

troepen. De mogelijkheid tot gebruik van geweld kan hieruit voortvloeien. 

Wanneer de rechtsgrondslag bijvoorbeeld bestaat uit een defensieverdrag, waarbij 

staten afspreken elkaar bij te staan in geval van een gewapende aanval op een van 

hen, dan is duidelijk dat wanneer een dergelijke aanval plaatsvindt en een staat zijn 

troepen naar de bevriende staat stuurt, zij ook geweld zullen kunnen gebruiken. 

Hetzelfde geldt als de grondslag wordt gevormd door een mandaat van de VN 

voor de uitvoering van een crisisbeheersingsoperatie. Aan de operatie 

deelnemende troepen moeten daarom binnen de termen van het mandaat geweld 

kunnen aanwenden. Eveneens kan de aard van de missie met zich meebrengen dat 

van aan geweldgebruik gerelateerde bevoegdheden, zoals detentie, gebruik moet 

worden gemaakt.  

 

In welke mate geweldgebruik mogelijk is, blijkt niet uit het bovenstaande. 

Hiervoor moet worden gekeken naar een ander onderdeel van het militair 

operationeel recht: de ROE. De NAVO omschrijft deze als:  
 

directives to military forces (including individuals) that define the circumstances, 
conditions, degree, and manner in which force, or actions which might be 
construed as provocative, may be applied.  
 

De ROE zijn een politiek en operationeel middel om het gebruik van geweld te 

beheersen973 binnen de toepasselijke juridische kaders, zoals het internationaal 

recht en het nationale recht van de betrokken staten.974 In het geval staten elkaar 

ondersteunen in een gemeenschappelijke strijd, zullen de betrokken staten ieder 

apart975 of gezamenlijk de ROE opstellen.976 In het geval van een 

                                                           
970 Zie met name art. 4. Specifieke bepalingen over geweldgebruik ontbreken, met uitzondering 
van de opmerking in het vijfde lid dat: “The Parties retain the right to legitimate self defense within Iraq, 
as defined in applicable international law.” 

971 Mason 2011, p. 6. 
972 Bovendien is hier sprake van extraterritoriale uitoefening van uitvoerende bevoegdheden van 
een staat die expliciete instemming vragen van de staat van verblijf. 

973 NATO Legal Deskbook 2010, p. 254. 
974 Zie bijvoorbeeld Boddens Hosang 2003, p. 354-370 en Diepenbrugge 2003, p. 371-375. 
975 In dit geval zullen de ROE op elkaar moeten worden afgestemd. 
976 Cathcart 2010a, p. 203. 
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crisisbeheersingsoperatie zal de organisatie die leiding geeft aan de operatie, deze 

taak op zich nemen. 

 

De strafrechtelijke implicaties van de ROE zijn afhankelijk van het recht van de 

betrokken staten.977 Naar Nederlands recht kunnen ROE bijvoorbeeld het militair 

optreden van militairen rechtvaardigen.978 Of en in hoeverre dat voor andere 

staten geldt, of dat deze staten andere consequenties verbinden aan ROE, zal per 

geval moeten worden vastgesteld. Voor militaire eenheden die op basis van ROE 

in het buitenland geweld gebruiken, is het van belang dat hun optreden wordt 

getoetst aan het recht waarop hun opleiding en training in, en de procedures voor, 

het aanwenden van geweld en eventueel het gebruik van wapens daarbij, is 

gebaseerd. Aangezien gewapend geweldgebruik in principe voortvloeit uit de 

uitoefening van de dienst, waarvoor militairen immuniteit genieten, zal dit geen 

problemen opleveren. Als hun optreden zou moeten worden getoetst aan het 

recht van de staat van verblijf, dan zouden militairen voor iedere buitenlandse 

inzet tevens moeten worden opgeleid in procedures gebaseerd op het recht van de 

staat van verblijf. Dit aspect onderschrijft de noodzaak van (functionele) 

immuniteit van troepen.  

 

Een aspect dat verder van belang is, betreft de geheimhouding.979 De ROE zijn 

onder meer een instrument voor de commandant om zijn operatie uit te voeren. 

Vanuit operationeel oogpunt kan geheimhouding van (delen van) de ROE 

noodzakelijk zijn. Wanneer de staat van verblijf zelf niet deelneemt aan de 

operatie, wat bijvoorbeeld bij crisisbeheersingsoperaties het geval kan zijn, zal hij 

geen toegang hebben tot de operationele en geheime documenten. Dat betekent 

dat het voor deze staat zelfs niet mogelijk is de ROE in een strafrechtelijke 

procedure mee te wegen. 

 

§ 3.3. Recht op zelfverdediging 

Wanneer een statusregeling zwijgt over de mogelijkheden voor buitenlandse 

militairen om geweld te gebruiken en de ROE het geweldgebruik beperken, laten 

die omstandigheden het individuele recht op zelfverdediging onverlet. Wat dat 

recht precies inhoudt, zal moeten worden bepaald aan de hand van het nationale 

recht. Per staat zal het recht op zelfverdediging anders zijn verwoord. Het 

betekent dat wanneer een in het buitenland verblijvende militair zichzelf verdedigt 

en de staat van verblijf onder de termen van de statusregeling strafrechtsmacht 

kan uitoefenen, het optreden van de militair in de eerste plaats moeten worden 

beoordeeld aan de hand van het lokale recht.980 Als echter de zendstaat zijn 

                                                           
977 NATO Legal Deskbook 2010, p. 257. 
978 Zie de strafuitsluitingsgrond van art. 38, tweede lid, WMSr: “Niet strafbaar is de militair die geweld 

gebruikt in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met de regels die voor de uitoefening 
van die taak zijn vastgesteld”. 

979 Dolman, Ducheine, Gill, & Walgemoed 2005, p. 393. 
980 Voor zover het recht van de zendstaat en de staat van verblijf van elkaar verschillen, zouden de 
militairen hiervan op de hoogte moeten zijn. Een optie zou zijn om militairen in het buitenland 
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rechtsmacht kan uitoefenen, moet de handeling worden getoetst aan het 

zelfverdedigingsrecht van de zendstaat. 

 

Militairen zullen in het algemeen alleen gerechtigd zijn tot het dragen van wapens 

tijdens de uitoefening van hun functie.981 Aangezien zij in die omstandigheden ten 

minste functionele immuniteit genieten in de staat van verblijf, is rechterlijke 

toetsing van geweldgebruik bij de uitoefening van het recht op zelfverdediging in 

die situatie voorbehouden aan de zendstaat. Dat is belangrijk, omdat ook in deze 

situatie de opleiding en training zijn gebaseerd op het recht van de zendstaat. Als 

dat anders zou zijn, dan zouden militairen voor iedere buitenlandse inzet zich 

tevens de lokale zelfverdedigingsprocedures moeten eigen maken.  

 

Voor de staat van verblijf kan het enige risico’s met zich meebrengen, wanneer de 

eigen staatsburgers in contact kunnen komen met bezoekende militairen die in de 

uitoefening van hun recht op zelfverdediging, andere regels voor het aanwenden 

van geweld hanteren die mogelijk minder beperkend zijn dan het lokale recht. Het 

risico laat zich vooral voelen onder vredesomstandigheden, als gewapend 

optreden van de bezoekende troepen minder voor de hand of niet in de lijn van 

verwachting ligt. Staten kunnen in die omstandigheden risico’s verkleinen, 

bijvoorbeeld door het dragen van wapens te beperken of de gewapende bewaking 

van personeel en materieel van de zendstaten over te laten aan de autoriteiten van 

de staat van verblijf.982 

 

§ 4. Claims 

Handelen van de troepen van de zendstaat, zeker wanneer grotere contingenten 

lange tijd in het territoir van de staat van verblijf aanwezig zijn, leidt vrijwel altijd 

tot schade bij de lokale bevolking.983 Deze schadegevallen, vaak veroorzaakt door 

verkeersongevallen, kunnen een bron van ergernis vormen en de relatie tussen de 

betrokken staten schaden. Wanneer aan het schadegeval een strafrechtelijk 

vergrijp ten grondslag ligt, kan een flexibele en eerlijke afhandeling van de schade 

ertoe leiden dat de staat van verblijf zich welwillend opstelt ten aanzien van de 

uitoefening van zijn strafrechtelijke bevoegdheden of dat, wanneer de zendstaat 

zijn strafrechtsmacht over de troepen uitoefent, eventuele mogelijk negatieve 

gevoelens hierover bij de bevolking worden weggenomen. 

 

                                                                                                                                                         

voor noodgevallen een zakkaartje mee te geven waarin hun rechten onder de statusregeling zijn 
beschreven; een soort ‘emergency jurisdictional chit’; vgl. Norman & Leary 2010, p. 39. 

981 Vgl. bijvoorbeeld art. VI, NAVO-statusverdrag. 
982 In samenwerkings-MOU’s wordt daarom vaak de afspraak gemaakt dat de staat van verblijf de 
bewaking van een bepaald terrein of gebied voor zijn rekening neemt. De zendstaat mag dan 
alleen binnen dit beveiligde gebied bepaalde objecten bewapend beveiligen.  

983 Verder kunnen de staat van verblijf, andere zendstaten en leden van de krijgsmacht van de 
zendstaat schade lijden. Schade bij burgers van de zendstaat komt veel voor en heeft de meeste 
impact in de staat van verblijf, waardoor het van invloed kan zijn op de de uitoefening van 
strafrechtsmacht. Deze paragraaf concentreert zich daarom op deze schadegevallen.  
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Evenals bij de vraag naar de strafrechtsmacht over bezoekende militairen, speelt 

bij dit onderwerp de immuniteit van de staat een rol. Voor zover de handelingen 

aan de zendstaat kunnen worden aangemerkt als ‘acta iure imperii’, blokkeert de 

staatsimmuniteit voor een benadeelde burger de toegang tot de rechter in de staat 

van verblijf. Hoewel het internationaal recht uitzonderingen toelaat op de 

immuniteit van staten bij onrechtmatig handelen, zijn die in principe niet van 

toepassing bij optreden van de krijgsmacht.984  

 

Wel kan de benadeelde burger een actie instellen voor de rechter van de 

zendstaat.985 Bij schade van geringe omvang zal dit voor een gewone burger echter 

geen reële mogelijkheid zijn, zodat hij geen mogelijkheid heeft zijn schade te 

verhalen.986 Wanneer geen reële rechtsgang voor een geschade burger openstaat, 

kan dat ertoe leiden dat die burger zijn schade zelf moet dragen. Vanuit juridisch 

oogpunt is dit geen aanvaardbare situatie, gezien het algemene principe dat wie 

schade veroorzaakt, deze moet vergoeden.987 Bovendien draagt het niet bij aan het 

scheppen en in stand houden van het draagvlak voor het buitenlandse verblijf 

onder de lokale bevolking.988  

 

Tegenwoordig vormt de afdoening van schadeclaims een vast element van 

statusregelingen. Een voorbeeld is in artikel VIII, lid 5 van het NAVO-

statusverdrag.989 Kort gezegd komt de NAVO-procedure erop neer dat de vordering 

tot schadevergoeding naar aanleiding van handelen of nalaten in de uitvoering van 

de dienst wordt ingediend bij en afgehandeld door de staat van verblijf in 

overeenstemming met zijn nationale regelgeving.990 De inwoner van die staat die 

                                                           
984 Vgl. art. 11 Europees-staatsimmuniteitenverdrag en art. 12 VN-staatsimmuniteitenverdrag. Beide 
bepalingen zijn niet van toepassing op activiteiten van de strijdkrachten; zie bijvoorbeeld 
Gattini 2011, p. 175. 

985 Zie House of Lords 13 juni 2006, Al-Skeini and others (Respondents) v. Secretary of State for Defence, 
[2007] UKHL 26,  

 (<www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldjudgmt/jd070613/skeini-1.pdf>) en Hof 
's-Gravenhage 5 juli 2011, Srebrenica, LJN BR0132 en BR0133.  

986 Juridisch gezien zou strijd kunnen bestaan met art. 6, eerste lid, EVRM op grond waarvan een 
burger recht heeft op toegang tot een onafhankelijke rechter. Sari wijst erop dat dat niet het 
geval hoeft te zijn wanneer een staat in overeenstemming met het internationale gewoonterecht 
de strijdkrachten van een andere staat vrijwaart van zijn rechtsmacht; Sari 2008a, p. 82. Een 
andere optie is dat de staat van verblijf de claims van zijn burgers overneemt en als een eigen 
vordering via diplomatieke kanalen aan de zendstaat voorlegt. In het verleden werden met deze 
vorm van diplomatieke bescherming claims afgehandeld; vgl. Lazareff 1971, p. 268. 

987 Reisman & Sloane, p. 514.  
988 Een aspect dat waarschijnlijk ook meespeelde bij het tot stand komen van art. VIII, zesde lid, 

NAVO-statusverdrag, op grond waarvan de zendstaat een onverplichte uitkering kan aanbieden 
bij schade veroorzaakt niet in de uitoefening van de dienst; vgl. Lazareff 1971, p. 345 en 355. 

989 Bij de onderhandelingen lagen twee principes aan de ontwerpen ten grondslag: de immuniteit 
van de zendstaat en als uitvloeisel daarvan een compensatieregeling voor benadeelden; vgl. 
Lazareff 1971, p. 277. 

990 Nederland heeft bijvoorbeeld uitvoering gegeven aan deze bepaling met de Wet vergoeding van 
door NAVO-motorrijtuigen veroorzaakte schade. Kort gezegd is hierin is vastgelegd dat de Staat der 
Nederlanden de schade vergoedt die door NAVO-voertuigen is veroorzaakt. Overigens kan op 



  
 

 232  

schade heeft geleden, krijgt die dus vergoed van zijn eigen overheid. De zendstaat 

is vervolgens verplicht het uitbetaalde schadebedrag weer aan de staat van verblijf 

te betalen. Daarbij geldt wel een bepaalde verdeelsleutel, waardoor de staat van 

verblijf zelf een deel van de kosten draagt. Deze verdeelsleutel moet voorkomen 

dat de staat van verblijf onvoldoende rekening zou houden met de belangen van 

de zendstaat.  

 

De zendstaat blijft in dit proces uiteindelijk verantwoordelijk voor de betaling van 

de schadevergoeding. Wat betreft de juridische procedures treedt de staat van 

verblijf als het ware in de plaats van de zendstaat.991 Dat voorkomt dat de 

zendstaat direct bij de claimsafhandeling is betrokken en doet zo recht aan het 

principe van staatsimmuniteit. Voor degene die schade heeft geleden, biedt het 

statusverdrag een toegankelijke, in zijn eigen taal gevoerde procedure. Veel 

bilaterale statusverdragen hanteren vaak vergelijkbare of iets eenvoudiger 

regelingen, maar wel gebaseerd op hetzelfde principe.992 

 

De afhandeling van claims kan van invloed zijn op de uitoefening van 

strafrechtsmacht over de troepen uit de zendstaat.993 Wanneer een bezoekende 

militair een strafbaar feit heeft begaan waarbij schade is ontstaan, dan is de 

geschade burger vooral gediend bij een snelle en correcte afdoening van zijn 

schade. Wanneer de zendstaat hiertoe bereid en in staat is, kan dat voor de staat 

van verblijf, afhankelijk van de aard van het vergrijp en verdere bijkomende 

omstandigheden, een overweging zijn om af te zien van de uitoefening van zijn 

strafrechtsmacht.994  

 

Wanneer de schade is veroorzaakt bij het plegen van een strafbaar feit en de 

zendstaat de strafzaak afhandelt, dan kan het zijn dat de uitkomst van de zaak niet 

beantwoordt aan het rechtsgevoel van de lokale bevolking. De mogelijke 

negatieve gevoelens die dit oproept, kunnen door een snelle en welwillende 

afdoening van de schade mogelijk (deels) worden weggenomen. Een voorbeeld is 

de afhandeling van de tragische gebeurtenis die zich in 1998 bij het Noord-

Italiaanse dorp Cavalese voordeed. Een Amerikaanse EA-6B Prowler die met een 

laagvlieg oefening bezig was, raakte de kabel van een skilift. Een gondel stortte 

                                                                                                                                                         

grond van art. VIII, achtste lid, NAVO-statusverdrag de vraag of handelen of nalaten plaatsvond 
in de uitvoering van de dienst worden voorgelegd aan een arbiter. 

991 De staat van verblijft wordt echter niet zelf aansprakelijk, zodat de bepaling procedureel van 
aard lijkt; Lazareff 1971, p. 321. 

992 Zie bijvoorbeeld art. VIII, derde lid, Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten; Dakar, 18 oktober 2010 
(Trb. 2010, 320): “Vorderingen tot schadevergoeding van derden (behoudens vorderingen uit overeenkomst) 
wegens verliezen, schade of letsel veroorzaakt door het personeel van de zendstaat worden door de ontvangende 
staat namens de zendstaat afgewikkeld in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de ontvangende staat. 
Kosten die verband houden met de afwikkeling van dergelijke vorderingen worden door de zendstaat 
terugbetaald”. 

993 Mullins 1966, p. 84. 
994 Stephenson 1994, p. 208. 
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naar beneden waarbij twintig passagiers omkwamen,995 terwijl het vliegtuig zijn 

tijdelijke thuisbasis Aviano wist te bereiken. Een door de Italiaanse openbare 

aanklager gestarte strafrechtelijke procedure vond geen doorgang, aangezien de 

rechter oordeelde dat de primaire rechtsmacht in deze zaak bij de VS lag op grond 

van artikel VII, lid 3, sub a, onder ii van het NAVO-statusverdrag.996  

 

In het daarop volgende strafproces sprak de Amerikaanse krijgsraad de vlieger vrij 

van doodslag. Dit vonnis werd met verontwaardiging ontvangen in Italië en de 

andere NAVO-staten waar de slachtoffers vandaan kwamen. De VS pareerden de 

kritiek onder meer door te benadrukken dat zij hun verantwoordelijkheid niet 

ontliepen en verwezen naar de compensatie van de nabestaanden. Gemeld werd 

dat de families van de slachtoffers een voorschot van $100.000,- was aangeboden 

om de eerste kosten te kunnen opvangen en dat andere claims op basis van het 

NAVO-statusverdrag snel zouden worden gehonoreerd.997 

 

In 1999 betaalde Italië vervolgens in overeenstemming met artikel VIII, lid 5 van 

het NAVO-statusverdrag $42 miljoen schadevergoeding uit aan de nabestaanden.998 

Bovendien reserveerden de VS $20 miljoen, zodat Cavalese de kabelbaan kon 

herstellen, hoewel het NAVO-statusverdrag hiertoe niet direct verplichtte.999 

Dergelijke onverplichte “supplementary strategic compensation procedures” kunnen 

cruciaal zijn om de lokale steun voor de buitenlandse militaire aanwezigheid niet 

te verliezen.1000 

 

§ 5. Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn enkele specifieke onderwerpen onderzocht die direct of 

indirect in verband staan met de strafrechtsmacht over in het buitenland 

verblijvende militairen en die deel uit kunnen maken van statusregelingen. Deze 

statusregelingen kunnen zeer uitgebreide documenten zijn die naast de 

kernbepalingen over de strafrechtsmacht uiteenlopende andere bepalingen 

bevatten. Al deze onderdelen staan zo niet op zichzelf en moeten in hun 

                                                           
995 De dodelijke slachtoffers waren acht Duitsers, vijf Belgen, drie Italianen, twee Polen, één 
Nederlander en één Oostenrijker. 

996 Ciampi 1999a, p. 220-224. 
997 Reisman & Sloane 2000, p. 509. Een wetsvoorstel van de Amerikaanse senator Robb om 
gelden vrij te maken, zodat de VS de schade zelf konden afdoen, haalde het niet. De senator 
had onder meer het voorstel onderbouwd met de waarschuwing dat met het ongeluk en daarop 
volgende vrijspraak van de vlieger de reputatie van de VS in het geding was. Gezien de 
wereldwijde stationering van Amerikaanse troepen woog naar zijn mening het voorgestelde 
schadebedrag van $40 miljoen ruimschoots op tegen de mogelijke schade aan de reputatie van 
de VS. 

998 Gezien de politieke drang om snel tot een regeling te komen werd een speciale procedure 
gevolgd en werd de schadevergoeding bij wet vastgesteld; Ciampi 1999b, p. 118. Conform 
onderdeel e van deze bepaling voldeden de VS 75% van deze kosten weer aan Italië; Reisman 
& Sloane 2000, p. 513. 

999 Reisman & Sloane 2000, p. 513. Op grond van art. VIII, tweede lid dient bij schade aan niet-
militaire eigendommen van een staat een arbiter het schadebedrag te bepalen. 

1000 Reisman & Sloane 2000, p. 516. 
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onderling verband worden beoordeeld. Naast de voor statusregelingen 

kenmerkende bepaling ten aanzien van de strafrechtsmacht over de troepen, 

bevatten hedendaagse overeenkomsten ook regelingen over civielrechtelijke 

immuniteiten. Bovendien kunnen staten door het verlenen van voorrechten 

overeenkomen dat het recht van de staat van verblijf op specifieke gebieden niet 

van toepassing zal zijn op de buitenlandse troepen. Door deze bepalingen zijn de 

buitenlandse troepen niet volledig onderworpen aan het lokale recht, maar zijn zij 

gehouden het lokale recht te eerbiedigen. 

 

Bepalingen over geweldgebruik komen minder frequent in statusregelingen voor. 

Deels kan dit worden verklaard vanuit de gelaagde structuur van de ‘Law of 

visiting forces’ en kan de bevoegdheid voor de bezoekende militairen om geweld 

te gebruiken voortvloeien uit de grondslagen voor hun buitenlandse verblijf. De 

mate waarin geweld kan worden aangewend staat dan uitgewerkt in de ROE. 

Daarnaast behoudt iedere militair het recht om zichzelf tegen een directe aanval te 

verdedigen. Dit recht op zelfverdediging dat eenieder toekomt, hoeft niet expliciet 

in de statusregeling te worden vermeld.  

 

In alle gevallen is het vanuit operationeelrechtelijk oogpunt van belang dat het 

geweldgebruik wordt beoordeeld naar het recht van de zendstaat. Opleiding en 

training van de militair in het aanwenden van geweld en het inzetten van 

geweldsmiddelen is gebaseerd op het recht van de zendstaat. Aangezien gewapend 

geweldgebruik met name zal voortvloeien uit de uitoefening van de dienst, zal de 

militair immuniteit genieten, zodat geen toetsing aan het lokale recht nodig zal 

zijn. Indien de militair geen immuniteit zou genieten, moet toetsing plaatsvinden 

aan de hand van het recht van de staat van verblijf. Dat zou betekenen dat de 

training van de militairen hieraan zou moeten worden aangepast en de militair de 

‘skills and drills’ waarop zijn opleiding is gebaseerd, in aangepaste vorm moet 

gebruiken.  

 

Hedendaagse statusregelingen bevatten naast de bepalingen over de 

strafrechtsmacht, steeds een regeling over de afdoening van schade van burgers in 

de staat van verblijf, veroorzaakt door handelen of nalaten van troepen van de 

zendstaat. Vanuit het militair operationeelrechtelijk perspectief zijn de 

claimsprocedures van belang voor behoud van het draagvlak onder de lokale 

bevolking voor de buitenlandse militaire aanwezigheid. Snelle en adequate 

afdoening van schade helpt voorkomen dat een negatieve houding ontstaat door 

het schadeveroorzakende gedrag. Bovendien kunnen claimsprocedures 

ondersteunend zijn aan de strafrechtelijke afhandeling van zaken. Indien een 

zendstaat zich bereid toont schade als gevolg van strafbaar handelen van zijn 

troepen snel en eerlijk af te doen, dan kan in het geval de staat van verblijf zijn 

strafrechtsmacht kan uitoefenen, hij sneller bereid zijn in te gaan op een verzoek 

van de zendstaat om af te zien van de uitoefening van zijn strafrechtsmacht. 
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Verder kan het zijn dat een strafrechtelijke procedure uitgevoerd door de 

zendstaat, niet beantwoordt aan het rechtsgevoel van de staat van verblijf. De 

negatieve gevoelens die dit in de staat van verblijf kan oproepen, worden deels 

weggenomen als de zendstaat zijn verantwoordelijkheid en betrokkenheid toont 

door de eventuele schade van de burgerbevolking op snelle en ruimhartige wijze 

te vergoeden. 
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DEEL III     Conclusie  

Deel III geeft antwoord op de deelvraag naar de plaats en ontwikkeling binnen 

het militair operationeel recht van de strafrechtsmacht over militairen bij 

extraterritoriaal verblijf. Militair operationeel recht is een relatief jonge discipline 

die de verschillende onderdelen van het nationale en internationaal recht omvat 

die van toepassing zijn op de planning en uitvoering van operaties. Het is daarmee 

een van de instrumenten van een commandant om zijn militaire doel te helpen 

bereiken. Het recht van troepen tot binnenkomst en verblijf in een vreemde staat, 

het ‘ius ad praesentiam’, en de rechten en plichten van die troepen tijdens hun 

buitenlandse aanwezigheid, het ‘ius in praesentia’, vormen samen de ‘law of 

visiting forces’ en zijn een van de kernthema’s van het militair operationeel recht. 

 

In de ‘law of visiting forces’ bouwen statusregelingen voort op de instemming van 

de staten van verblijf met de komst van de buitenlandse troepen en de algemene 

en bijzondere rechtsgrondslagen voor hun aanwezigheid in de staat van verblijf. 

Hierdoor heeft de ‘law of visiting forces’ een gelaagde structuur waarbinnen alle 

onderdelen met elkaar samenhangen. Statusregelingen en de bepalingen over de 

strafrechtsmacht moeten daarom in dit bredere, operationeelrechtelijke kader 

worden beoordeeld. Vanuit dit specifieke kader gezien is de statusregeling als 

geheel een van de instrumenten van een commandant om de buitenlandse missie 

te volbrengen. De regeling helpt de toegang tot een vreemde staat te bespoedigen 

en het verblijf en het functioneren van de troepen in die staat te vereenvoudigen 

en te ondersteunen.  

 

Vanuit militair-operationeelrechtelijk perspectief kan, in aanvulling op de 

conclusies van Deel I, een aantal punten worden genoemd die de uitoefening van 

strafrechtsmacht van de zendstaat over zijn troepen rechtvaardigen. Als algemeen 

punt geldt de noodzaak tot bescherming van de troepen tegen het afwijkende, 

onvolkomen of niet functionerende rechtssysteem van de staat van verblijf. 

Verder volgt uit de context waarbinnen troepen worden ingezet dat wanneer zij 

voor daadwerkelijke uitvoering van gewapende taken of de directe ondersteuning 

daarvan kunnen worden ingezet, zij uit operationele noodzaak onafhankelijk van 

de staat van verblijf moeten kunnen opereren. Daarom genieten de troepen 

immuniteit in de staat van verblijf en zijn zij onderworpen aan de exclusieve 

strafrechtsmacht van de zendstaten, die zo hun gezag en controle over de troepen 

kunnen blijven uitoefenen. In geval van militaire samenwerking voldoet vanuit 

militair operationeel oogpunt in principe de functionele immuniteit. Voor zover 

de troepen van de zendstaat immuniteit genieten, dan hoort dat niet te leiden tot 

straffeloosheid en moet de zendstaat in voorkomend geval tot vervolging 

overgaan. Met andere woorden: uit operationele noodzaak zijn troepen 

onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaat en genieten zij 

volledige strafrechtelijke immuniteit van de rechtbanken van de staat van verblijf. 
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Hedendaagse statusregelingen bevatten naast bepalingen over de uitoefening van 

strafrechtsmacht ook nog andere immuniteiten en rechten, waardoor het lokale 

recht niet in zijn volle omvang op de buitenlandse troepen van toepassing is. Al 

deze onderdelen moeten in hun onderling verband worden beoordeeld. Vanuit 

operationeelrechtelijk oogpunt gezien is het van belang dat geweldgebruik wordt 

beoordeeld naar het recht van de zendstaat, aangezien de opleiding en training van 

de militair in het aanwenden van geweld en het inzetten van geweldsmiddelen is 

gebaseerd op het recht van de zendstaat. Ervan uitgaande dat geweldgebruik 

plaatsvindt in de uitoefening van de dienst, voldoet op dit punt de functionele 

immuniteit van de troepen. 

 

Claimsprocedures zijn van belang voor behoud van het draagvlak onder de lokale 

bevolking voor de buitenlandse militaire aanwezigheid. Snelle en adequate 

afdoening van schade helpt voorkomen dat een negatieve houding ontstaat door 

het schadeveroorzakende gedrag. Bovendien kan het negatieve gevoelens 

wegnemen in het geval een strafrechtelijke procedure niet beantwoordt aan de 

verwachtingen van de lokale bevolking. 
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Hoofdstuk 14    Synthese en conclusie  

 

§ 1. inleiding 

Dit onderzoek is gericht op de theorie over de strafrechtsmacht ten aanzien van 

militairen die in het buitenland verblijven met de instemming van de betrokken 

staten. Het achterliggende doel van het onderzoek is tweeledig. Primair wordt 

beoogd het internationaalrechtelijk en militair-operationeelrechtelijke perspectief 

bij elkaar te brengen om binnen dit gemeenschappelijke kader de theorie te 

formuleren die ten grondslag ligt aan de strafrechtsmacht over de strijdkrachten 

bij de extraterritoriale uitoefening van hun taken. Het secundaire doel van het 

onderzoek is op basis van de theorie een voorstel te doen voor een in de praktijk 

werkbare toepassingsmethode. 

 

Centraal staat de vraag naar de theorie die ten grondslag ligt aan de hedendaagse 

statusregelingen gezien vanuit het perspectief van het internationaal recht en het 

militair operationele recht. Hieruit zijn deelvragen afgeleid die in de drie delen van 

het onderzoek zijn beantwoord. In Deel I is antwoord gegeven op de vraag naar 

de ontwikkeling en verklaring van de strafrechtsmacht over in het buitenland 

verblijvende militairen. Deel II en Deel III beantwoordden de vraag naar de plaats 

en ontwikkeling van die strafrechtsmacht binnen respectievelijk het internationaal 

en het militair operationeel recht.  

 

Dit afsluitende hoofdstuk verwerkt de resultaten van die delen tot een theorie 

over de strafrechtsmacht over in het buitenland verblijvende militairen (par. 2). 

Op basis van de theorie stel ik voor te komen tot een ‘Status-of-Forces 

Compendium’ als leidraad bij het opstellen en gebruik van statusregelingen (par. 

3). Het hoofdstuk sluit af met een korte conclusie.  

 

§ 2. De theorie 

Centraal in het internationaal recht staat de soevereine staat, die zich door de 

eeuwen heen heeft ontwikkeld tot een zelfstandige entiteit die onafhankelijk van 

een hogere orde en in een gelijkwaardige positie ten opzichte van andere staten 

functioneert. Deze staat kan voor de uitoefening van zijn gezag beschikken over 

onder meer een krijgsmacht: een instituut dat tegenwoordig het exclusieve 

geweldinstrument vormt voor het waarborgen van zijn interne en externe 

veiligheid. De krijgsmacht is zodoende een orgaan dat onlosmakelijk met de staat 

is verbonden, ook als zij buiten het eigen territoir wordt ingezet. 

 

De volgende paragrafen beschrijven de theorie over de strafrechtsmacht ten 

aanzien van in het buitenland verblijvende troepen. Uitgangspunt is de zaak The 

Exchange v. McFaddon, waarvan de grondregel over de status van troepen is 

afgeleid. Vervolgens komt de functionele immuniteit van troepen aan de orde als 

internationaalrechtelijke norm die geldt voor alle overheidsfunctionarissen. 

Daarna volgt de instrumentele rol van statusregelingen, waarna de laatste 

paragraaf de strafrechtsmacht over troepen in breder perspectief plaatst door 
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militair-operationeelrechtelijke uitgangspunten te koppelen aan de context van het 

buitenlandse verblijf van de troepen.  

 

§ 2.1. The Exchange v. McFaddon als basis 

De strafrechtsmacht over militairen tijdens hun buitenlands verblijf vormde tot 

ongeveer twee eeuwen terug geen onderwerp dat in de statenpraktijk tot 

problemen leidde. Jurisprudentie over dit onderwerp ontbrak dan ook, totdat 

tweehonderd jaar geleden, op 24 februari 1812, het Amerikaanse 

Hooggerechtshof het onderwerp aanstipte in de zaak The Exchange v. McFaddon. 

Deze zaak vormt het uitgangspunt van deze studie. Chief Justice Marshall 

beredeneerde daarin dat de instemming van een vorst met de doortocht van 

buitenlandse militaire eenheden over zijn grondgebied impliceerde dat die troepen 

waren gevrijwaard van de uitoefening van de algehele rechtsmacht van de staat 

van verblijf en waren onderworpen aan de strafrechtsmacht van hun 

commandant. Een redenering die in latere uitspraken is uitgebreid tot het 

buitenlandse verblijf van troepen en die lang een centrale rol speelde in de 

discussie en gedachtevorming over de strafrechtsmacht ten aanzien van militairen. 

Veel bijdragen over de status van troepen grijpen op deze redenering terug. 

 

Het teruggrijpen op deze zaak is opmerkelijk als wordt bedacht dat dit specifiek 

onderdeel uit de zaak The Exchange v. McFaddon een heel algemene strekking heeft 

en de uitspraak is gedaan in de tijd dat de aanwezigheid van troepen in buitenlands 

territoir een tijdelijk en kleinschalig karakter had. Bovendien past de uitspraak in 

de zich aan het begin van de 19de eeuw ontwikkelende leer over de absolute 

immuniteit van staten, op grond waarvan een staat en daarmee zijn organen zijn 

gevrijwaard van de uitoefening van de rechtsprekende en handhavende 

rechtsmacht van een andere staat. In deze leer genieten militaire eenheden, als 

orgaan van de zendstaat, immuniteit in de staat van verblijf.  

 

Chief Justice Marshall merkte op dat aan de immuniteit de voorwaarde was 

verbonden dat de staat van verblijf had ingestemd met de komst van de 

buitenlandse troepen. Vanuit het internationaal recht gezien een legitiem punt, 

aangezien bij het ontbreken van die instemming of een andere 

internationaalrechtelijke rechtsgrond, zoals een mandaat van de VN-

Veiligheidsraad, het met troepen binnengaan van het territoir van een andere staat 

een internationale onrechtmatige daad kan inhouden. Een staat kan dan niet 

worden geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechtsmacht. Als de situatie zou 

leiden tot een gewapend conflict, zou de situatie verder veranderen en de 

aanwezigheid van de troepen moeten worden getoetst aan het humanitair 

oorlogsrecht. 

 

De leer van de absolute staatsimmuniteit en in dat kader de uitspraak in de zaak 

The Exchange v. McFaddon bieden in de 19de eeuw voldoende houvast voor het 

bepalen van de status van troepen. Bovendien is het buitenlandse verblijf van 

troepen in die periode nog beperkt in tijd, plaats en aantallen militairen. Onder 
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deze omstandigheden bestaat geen noodzaak voor staten om, bijvoorbeeld bij 

verdrag, specifieke regelingen over de status van militairen te treffen.  

 

De 19de eeuwse literatuur en rechtspraak sluiten aan bij de bovenstaande ideeën, 

maar brengen wel enige nuance aan door de relatie te benadrukken van de 

zendstaat met zijn troepen. Immuniteit geldt voor militairen die deel uitmaken van 

een buitenlandse militaire eenheid, maar niet voor individuele militairen die geen 

dienst hebben en die buiten een militaire plaats, zoals een garnizoen of een schip, 

een vergrijp begaan. Over de eenheid als geheel oefent de commandant direct zijn 

gezag en bevel uit en hij kan waar nodig optreden tegen vergrijpen gepleegd door 

de onder zijn bevel staande militairen. 

 

Deze benadering past eveneens in de leer van de absolute staatsimmuniteit. 

Aangezien een staat handelt door middel van zijn organen en 

overheidsfunctionarissen, worden hun gedragingen aan de staat toegerekend. Zij 

delen daarom in de immuniteit van de staat. Wat de literatuur en jurisprudentie 

duidelijk maken, is dat daarvoor niet uitsluitend de militaire status van een 

persoon doorslaggevend is, maar zijn verhouding als militair tot de staat bij zijn 

handelen.  

 

§ 2.2. Functionele immuniteit overheidsfunctionarissen 

Al in de 19de eeuw onderkennen rechters beperkingen aan de staatsimmuniteit. 

Die relativering vindt plaats binnen het civielrechtelijk rechtsgebied en dan met 

name op het punt van de rechtsprekende rechtsmacht. Op civielrechtelijk gebied 

blijft de immuniteit van executie vrijwel onaangetast. Dat laatste geldt eveneens 

voor de strafrechtelijke immuniteit van de staat. Deze is zonder meer absoluut: 

een staat kan niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor zijn handelen 

ten overstaan van een buitenlandse rechter. 

 

Op strafrechtelijk gebied kunnen de hoogste staatsfunctionarissen, zoals 

staatshoofden, regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken, en hoge 

stafleden van internationale organisaties aanspraak maken op volledige 

immuniteit. Voor een ordelijk verloop van de internationale betrekkingen dienen 

zij ongestoord en zonder invloed van een andere staat hun werk te kunnen doen. 

Zij zijn daarom volledig gevrijwaard van de uitoefening van de strafrechtsmacht 

van buitenlandse rechtbanken. Een vergelijkbare aanspraak kan bestaan voor hoge 

militairen, zoals een commandant van een internationale vredesmacht onder 

leiding van de VN. Zijn aanspraak is dan overigens niet gebaseerd op zijn militaire 

status, maar op zijn specifieke, internationale positie. 

 

De positie van lagere overheidsfunctionarissen en stafleden van internationale 

organisaties is in het algemeen niet zodanig dat zij in alle gevallen volledige 

strafrechtelijke immuniteit dienen te genieten om hun functie naar behoren uit te 

kunnen oefenen. Daarom bestaat bij deze categorie functionarissen ruimte voor 

de uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat van verblijf in het geval van 
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handelingen voor zover die niet zijn verricht in de uitoefening van hun officiële 

functie.  

 

Het internationaal recht maakt hierbij geen onderscheid tussen de categorieën 

functionarissen. Aangezien militairen hierbij niet op grond van een 

internationaalrechtelijke norm zijn uitgesloten, zullen zij eveneens aanspraak 

kunnen maken op deze functionele immuniteit. Dit geldt in het algemeen als lid 

van de strijdkrachten van een zendstaat en kan in specifieke omstandigheden 

gelden als zij in een persoonlijke capaciteit voor een internationale organisatie 

werkzaam zijn, bijvoorbeeld als militaire waarnemer (‘expert on mission’) voor de 

VN. In deze zin is niet verwonderlijk dat uit de historische analyse blijkt dat 

slechts bij uitzondering de troepen uit de zendstaten minder dan deze 

internationaalrechtelijk erkende, functionele immuniteit genieten in de staat van 

verblijf. De historische analyse laat verder zien dat er geen uniforme regel bestaat 

die op alle in het buitenland verblijvende militairen kan worden toegepast. 

Daarvoor blijkt de context waarbinnen de troepen daar verblijven te verschillend. 

 

§ 2.3. Instrumentele rol statusregelingen 

Het militair operationeel recht biedt op dit punt aanvullende aanknopingspunten. 

Vanuit het operationeelrechtelijk perspectief gezien staan statusregelingen als ‘ius 

in praesentia’ niet op zichzelf. Ze bouwen voort op het ‘ius ad praesentiam’, dat 

de algemene en specifieke rechtsgrondslagen voor het buitenlandse verblijf van de 

troepen formuleert. Samen vormen het ‘ius ad praesentiam’ en het ‘ius in 

praesentia’ de ‘law of visiting forces’. Dit maakt deel uit van het juridisch kader 

voor het militaire optreden en vormt zo een essentieel deel van het militair 

operationeel recht. Daarmee zijn statusregelingen instrumenteel voor de militaire 

commandant bij de voorbereiding en uitvoering van zijn missie. Gezien dit 

instrumentele karakter dienen statusregelingen de toegang tot vreemde staten te 

bespoedigen en het verblijf en het functioneren van de troepen te vereenvoudigen 

en te ondersteunen. 

 

Vanuit militair-operationeelrechtelijk perspectief zijn de rechtsgrondslagen, 

waaronder tevens de instemming van de staat van verblijf met de komst van de 

buitenlandse troepen valt, mede bepalend voor de inhoud van de statusregelingen 

en zo ook voor de regeling van de strafrechtelijke rechtsmacht, wat het centrale 

element van statusregelingen vormt.  

 

Onafhankelijk van de rechtsgrondslagen streven zendstaten op basis van de 

grondbeginselen van militair optreden vaak naar immuniteit als bescherming van 

hun militairen tegen het buitenlandse rechtssysteem. Veelal is het streven 

ingegeven door onbekendheid met dat rechtssysteem of de afwijkingen die dat 

systeem kent ten opzichte van het eigen systeem. Ook kan het rechtsstelsel in de 

staat van verblijf aantoonbaar te kort schieten, doordat het onvoldoende is 

ontwikkeld of door crisisomstandigheden niet naar behoren functioneert. Verder 

kan het streven zijn gebaseerd op de vrees dat een staat van verblijf is 
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bevooroordeeld ten opzichte van de buitenlandse militairen, wat aan een eerlijk 

proces in de weg kan staan.  

 

Immuniteit van de strafrechtsmacht van de staat van verblijf, laat de gezags- en 

bevelsverhoudingen van de zendstaat over zijn troepen onverlet en mag niet tot 

straffeloosheid leiden. Het is daarom van belang dat de zendstaat in dat geval zijn 

militairen die immuniteit genieten, kan vervolgen. Daartoe dient de strafwetgeving 

van de zendstaat van toepassing te zijn op in het buitenland verblijvende 

militairen. Veel staten hebben hiervoor specifieke wettelijke voorzieningen 

getroffen. Dit laatste punt lijkt mij een voorwaarde om militairen verdergaande 

immuniteit dan alleen functionele immuniteit toe te kennen.  

 

§ 2.4. Status van troepen in perspectief 

In de historische analyse was al onderzocht in hoeverre de strafrechtsmacht over 

in het buitenland verblijvende militairen vanuit drie verschillende contexten kon 

worden verklaard aan de hand van de specifieke omstandigheden van het 

buitenlandse verblijf en de belangen van en onderlinge verhoudingen tussen de 

betrokken staten. In Deel III zijn daaraan de operationeelrechtelijke overwegingen 

toegevoegd. De onderstaande paragrafen brengen deze elementen bij elkaar voor, 

achtereenvolgens, het verblijf van troepen in geallieerd territoir gedurende een 

gewapend conflict; deelname aan crisisbeheersingsoperaties en internationale 

militaire samenwerking onder vredesomstandigheden. 

 

§ 2.4.1. Steunverlening bij gewapend conflict 
Bij verblijf van troepen in geallieerd territoir gedurende een gewapend conflict zijn 

de troepen onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten. 

Alleen wanneer de oorlogsdreiging minder groot is of oorlogshandelingen niet 

direct in de staat van verblijf plaatsvinden, is die rechtsmacht soms beperkt, 

bijvoorbeeld wanneer troepen zich niet in of nabij het operatiegebied bevinden, of 

niet direct betrokken zijn bij de ondersteuning van de operaties. Het buitenlandse 

verblijf krijgt in die omstandigheden het karakter van internationale 

samenwerking. 

 

De vergaande mogelijkheden voor de zendstaten om met uitsluiting van de staten 

van verblijf hun strafrechtsmacht over hun troepen uit te oefenen zijn vanuit 

operationeelrechtelijk oogpunt noodzakelijk. De eenheid heeft als opdracht om 

een tegenstander in een gewapend conflict te helpen verslaan. In deze 

operationele context vereist een succesvol en slagvaardig optreden dat de eenheid 

als één geheel, onder bevel van de militaire commandant opereert onafhankelijk 

van de staat van verblijf. Uit operationele noodzaak moeten de troepen in deze 

omstandigheden daarom immuniteit van de strafrechtsmacht van de staat van 

verblijf genieten en bovendien moet de zendstaat zijn gezag en controle op de 

troepen kunnen uitoefenen onder meer door de uitoefening van zijn 

strafrechtsmacht over de troepen. 
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Gezien de specifieke omstandigheden in een gewapend conflict is de bevoegdheid 

strafrechtsmacht uit te kunnen oefenen over de buitenlandse troepen niet altijd in 

het belang van de staat van verblijf. In oorlogstijd verblijven soms enorme 

legermachten voor meerdere jaren op buitenlands grondgebied vaak 

geconcentreerd in bepaalde gebieden. De langdurige en intensieve contacten met 

de lokale bevolking maken inbreuken op de lokale rechtsorde reëel. Hoewel de 

staat van verblijf op grond hiervan rechtsmacht zal willen kunnen uitoefenen, zal 

de tijdelijke en massale aanwezigheid van de buitenlandse troepen tevens een 

onevenredige belasting kunnen vormen voor de lokale autoriteiten die onder 

invloed van de oorlogsomstandigheden mogelijk toch al beperkt zijn in hun 

mogelijkheden. 

 

Van bijzonder belang zijn verder de relatieve machtsverhoudingen. Staten, hoewel 

juridisch elkaars gelijken, zijn in economisch en militair opzicht verschillend en 

van elkaar afhankelijk. Dit onderscheid weegt onder oorlogsomstandigheden 

zwaar in de onderhandelingen over de status van troepen. Zo zijn staten waarvan 

de troepen moeten uitwijken naar een andere staat, of staten waarvan de 

territoriale integriteit wordt bedreigd door een vijandelijke inval, afhankelijk van 

bevriende staten 

. Militair en economisch sterke staten die een doorslaggevende bijdrage kunnen 

leveren aan de strijd, zullen daarentegen in onderhandelingen met de staat van 

verblijf meer gewicht in de schaal leggen en beter in staat zijn hun wensen ten 

aanzien van hun troepen te realiseren. 

 

Daarnaast moeten de andere belangen van de betrokken staten worden 

meegewogen. De komst van bevriende strijdkrachten is mede in het belang van de 

staten van verblijf, die hun voortbestaan bedreigd weten door de 

oorlogshandelingen van hun tegenstander. In die omstandigheden zal een staat de 

aanwezigheid van de buitenlandse troepen en het verlies van de strafrechtsmacht 

over die troepen niet als een onevenredige aantasting van de soevereiniteit 

ervaren. Bovendien is de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand een 

coalitiebelang dat uitstijgt boven de individuele belangen van de betrokken staten. 

Door af te zien van de uitoefening van zijn strafrechtsmacht over de buitenlandse 

troepen, erkent en eerbiedigt de staat van verblijf dit algemeen belang. 

 

De internationale praktijk op het punt van de status van troepen bij verblijf in 

geallieerd territoir in oorlogstijd volgt tijdens de operationele fase waarin de 

voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van militaire operaties plaatsvinden, in 

feite de oorlogsrechtelijke praktijk dat staten de exclusieve strafrechtsmacht over 

de eigen troepen blijven uitoefenen. Aangezien het oorlogsrecht geen rechtsbasis 

biedt voor de status van geallieerde troepen in het eigen territoir, verschaft een 

statusregeling hiervoor de juridische grondslag. 

 

De historische analyse heeft de wijdverbreide praktijk aangetoond dat bij de 

operationele inzet van strijdkrachten, de militairen volledige strafrechtelijke 
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immuniteit genieten en zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van 

de zendstaten. Deze praktijk, die mede vanuit de operationele praktijk kan worden 

onderbouwd, is in de loop van de tijd vrijwel niet aan veranderingen onderhevig 

en wordt niet door staten betwist. Zodoende kan naar mijn mening de 

gewoonterechtelijke norm worden aangenomen dat de troepen van de zendstaat 

bij de voorbereiding en uitvoering van militaire operaties in een gewapend conflict 

zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaat en daarmee 

volledige strafrechtelijke immuniteit genieten in de staat van verblijf. Deze norm 

kan niet worden aangenomen buiten de operationele fase wanneer troepen niet 

direct zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van operaties. Hiervoor 

zullen de betrokken staten en internationale organisaties in statusverdragen nadere 

regelingen kunnen treffen. Aangezien in oorlogsomstandigheden het zich moeilijk 

laat vaststellen voor welke militairen de operationele fase precies geldt en gezien 

de overige omstandigheden en belangen, zal de zendstaat in overwegende mate 

zijn exclusieve rechtsmacht over de troepen kunnen blijven uitoefenen. 

 

§ 2.4.2. Crisisbeheersingsoperaties 
De operationele fase bij het verblijf van troepen in geallieerd territoir gedurende 

een gewapend conflict vertoont veel praktische overeenkomsten met de 

uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Het wekt daarom weinig verbazing dat 

de aan de operatie deelnemende troepen in de staat waar de 

crisisbeheersingsoperatie plaatsvindt, onder de exclusieve rechtsmacht van de 

zendstaat blijven vallen. Dat geldt zonder beperking voor alle deelnemende 

troepen ongeacht hun werkzaamheden en plaats van tewerkstelling binnen de 

staat van verblijf.  

 

Deze status is vanuit militair-operationeelrechtelijk perspectief te onderbouwen 

gezien de aard van de werkzaamheden van de buitenlandse troepen. Ze moeten 

optreden in een onstabiele en mogelijk vijandige omgeving en zijn gerechtigd 

daarbij gewapend geweld te gebruiken. Zelfs als sprake is van relatieve rust in het 

operatiegebied, moet de commandant als de omstandigheden dit vragen zijn 

eenheden direct gewapend kunnen inzetten ter uitvoering van het internationale 

mandaat. In die omstandigheden zal de commandant uit operationele noodzaak 

over zijn eenheden moeten kunnen beschikken zonder dat de staat van verblijf 

door uitoefening van de strafrechtsmacht zijn bevelsbevoegdheden doorbreekt en 

mogelijk de uitvoering van de militaire missie beïnvloedt of zelfs hindert.  

 

De uitvoering van crisisbeheersingsoperaties vraagt om de inzet van omvangrijke 

militaire eenheden die vaak langdurig in de staat van verblijf aanwezig blijven. 

Inbreuken op de lokale rechtsorde zijn, gezien de beschreven ervaringen van de 

VN op het gebied van uitbuiting en seksueel misbruik, meer dan reëel. Het zijn 

zaken die de rechtsorde van de staat van verblijf direct raken en de uitoefening 

van zijn rechtsmacht zouden kunnen rechtvaardigen. Daar staat tegenover dat de 

aanwezigheid van de buitenlandse troepen juist mede is ingegeven door ernstige 

instabiliteit in de staat van verblijf zelf, zodat de uitoefening van de 
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strafrechtsmacht door de staat van verblijf, zijn mogelijk al gehavend 

rechtssysteem ernstig kan belasten.  

 

Als praktisch punt kan worden aangevoerd dat staten niet altijd voldoende 

vertrouwen zullen hebben in het rechtssysteem van de staat van verblijf en alleen 

bereid zijn troepen aan de operatie bij te dragen als hun strafrechtelijke immuniteit 

is gewaarborgd. Verder spelen ook bij crisisbeheersingsoperaties 

machtsverhoudingen een rol. In het onderhandelingsproces nemen de betrokken 

internationale organisaties of een staat namens een internationale coalitie een 

dominante positie in en kunnen zo meer druk uitoefenen op de staat van verblijf 

om aan de internationale verlangens tegemoet te komen.  

 

Het belangrijkste aspect is dat de troepenleverende staten niet primair hun eigen 

belangen dienen met de deelname aan de operaties, maar het belang van de 

internationale gemeenschap. Gezien dit internationale karakter moeten de 

internationale troepenmacht onafhankelijk en zonder tussenkomst van de staat 

van verblijf opereren, waarbij de troepen boven de betrokken partijen staan. De 

strafrechtelijke immuniteit van de troepen uit de zendstaten is daarvoor essentieel. 

Het algemeen belang van de internationale gemeenschap gaat zo uit boven het 

belang van de individuele staat van verblijf bij het behoud van de strafrechtsmacht 

over de buitenlandse troepen. 

 

Uit de historische analyse kwam naar voren dat sinds internationale organisaties 

vredesmachten oprichten, de deelnemende troepeneenheden zijn onderworpen 

aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaat en daarmee zijn gevrijwaard 

van de uitoefening van de strafrechtsmacht van de staat van verblijf. Deze 

wijsverbreide praktijk kent zo goed als geen uitzonderingen hierop en het principe 

is bijvoorbeeld ook niet ter discussie gesteld in de onderzoeken naar aanleiding 

van geconstateerde misstanden in VN-operaties. De VN hebben meermalen 

aangegeven de absolute immuniteit als gewoonterechtelijke norm te zien, zonder 

dat staten dit standpunt hebben betwist. De exclusieve strafrechtsmacht die 

zendstaten uitoefenen over hun aan crisisbeheersingsoperaties deelnemende 

troepen en de daaruit voortvloeiende strafrechtelijke immuniteit van de troepen 

kan tegenwoordig worden gezien als een gewoonterechtelijke norm. 

 

Deze norm geldt voor de staat waar de operatie plaatsvindt. Leden van 

troepenmachten die tijdens hun deelname aan de operatie naar andere staten 

reizen, bijvoorbeeld voor het doorbrengen van hun verlof of het doen van 

inkopen, zullen daar geen strafrechtelijke immuniteit genieten als lid van een 

vredesmacht. Bij optreden vanuit derde staten is de volledige immuniteit van de 

aan een crisisbeheersingsoperatie deelnemende troepen evenmin vanzelfsprekend. 

Ook hier speelt het argument een rol dat buiten het operatiegebied wanneer de 

activiteiten niet direct de operatie ondersteunen, de operationele noodzaak tot 

uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat van verblijf minder groot lijkt. 

Bovendien vindt de operatie zelf niet plaats in de betreffende staat van verblijf, 
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zodat de lokale belangen bij de operatie minder groot kunnen zijn. Op dat punt 

kan meespelen dat de individuele zendstaten vaak de statusregelingen moeten 

sluiten. Ze leggen bij de onderhandelingen mogelijk minder gewicht in de schaal 

en bovendien spreekt daaruit dat de ondersteunende activiteiten een minder sterk 

internationale karakter hebben.  

 

§ 2.4.3. Internationale militaire samenwerking 
De status van troepen tijdens het extraterritoriale verblijf in het kader van 

internationale militaire samenwerking is in vredestijd heel anders dan bij 

stationering van troepen in geallieerd territoir gedurende een gewapend conflict en 

bij deelname aan crisisbeheersingsoperaties. Slechts in uitzonderlijke gevallen zijn 

de troepen in de staat van verblijf onderworpen aan de exclusieve 

strafrechtsmacht van de zendstaat en genieten zij volledige immuniteit. In het 

algemeen zijn de troepen in ieder geval gevrijwaard van de uitoefening van de 

strafrechtelijke rechtsmacht door de staat van verblijf gedurende de uitoefening 

van de dienst. Veel statusovereenkomsten bieden nog verdergaande immuniteiten. 

Hierbij is de afgewogen systematiek van het NAVO-statusverdrag tegenwoordig 

vaak richtinggevend, die onder meer voorziet in immuniteit bij, kort gezegd, tegen 

de zendstaat gerichte vergrijpen. Slechts incidenteel accepteren zendstaten dat hun 

troepen minder dan functionele immuniteit in de staat van verblijf genieten. 

 

Internationale militaire samenwerking vindt plaats buiten gewapende conflicten en 

crisisbeheersingsoperaties, zodat de troepen hun taken kunnen uitvoeren onder 

normale vredesomstandigheden. Met het oog op de instandhouding van de 

geoefendheid en gereedheid van de militaire eenheid, moet een commandant ook 

dan het bevel over zijn eenheden kunnen uitoefenen. Echter, onder 

vredesomstandigheden conflicteert de uitoefening van de strafrechtsmacht door 

de staat van verblijf in zijn algemeenheid niet zodanig met de uitvoering van de 

taken van de eenheid dat de geoefendheid en gereedheid van de militaire eenheid 

in het geding komt. Functionele immuniteit conform de internationaalrechtelijke 

standaard voldoet in die situatie. Verdergaande immuniteit kan van militair-

operationeelrechtelijk oogpunt gezien zelfs nadelig uitwerken, als vervolgens de 

zendstaat zijn strafrechtsmacht uitoefent en de lokale bevolking de uitoefening 

daarvan als onrechtvaardig ervaart. Overigens kunnen andere instrumenten, zoals 

een ruimhartig beleid bij het afhandelen van schadegevallen, die negatieve effecten 

weer enigszins opheffen. 

 

Dat troepen in het algemeen toch vrij uitgebreide immuniteiten genieten in de 

staat van verblijf kan onder meer worden verklaard aan de hand van de 

veranderde aard van het buitenlandse verblijf van de troepen. Vanaf de Tweede 

Wereldoorlog is de internationale militaire samenwerking sterk toegenomen. Als 

gevolg hiervan verblijven vaker troepen, soms voor langere tijd in het territoir van 

andere staten. Hierbij kunnen zij worden vergezeld door familie en beperkt hun 

verblijf zich niet tot een enkel garnizoen of basis. Zij kunnen zich vrij verplaatsen 

in de staat van verblijf en contacten onderhouden met de lokale bevolking.  
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Enerzijds vergroten deze omstandigheden de kans dat militairen door het plegen 

van strafbare feiten inbreuk maken op de rechtsorde van de staat van verblijf en 

de belangen van burgers raken. Het belang van de staat van verblijf neemt dan toe 

om strafrechtsmacht te kunnen uitoefenen over het buitenlandse militair 

personeel. Bovendien zullen veel vergrijpen plaatsvinden buiten de uitoefening 

van de dienst, zodat de uitoefening van de strafrechtsmacht door de zendstaat 

minder voor de hand ligt. Hier staat tegenover dat vervolging van alle vergrijpen 

door de staat van verblijf een zware belasting kan betekenen voor zijn rechterlijk 

apparaat. Een gebalanceerde verdeling van de rechtsmacht is zo in het belang van 

beide staten. Hoe die verdeling precies uitvalt, is onder meer afhankelijk van het 

wederzijds vertrouwen en afhankelijkheid van de betrokken staten in dat 

specifieke geval.  

 

Bij militaire samenwerking zullen de belangen van de betrokken staten meer met 

elkaar in evenwicht zijn. Dit evenwicht kan worden beschreven als een soort 

verbintenis ‘quid pro quo’, waarbij de staat van verblijf de zendstaat rechten voor 

het buitenlandse verblijf gunt en zo een zekere beperking op zijn soevereine 

rechten accepteert, terwijl de zendstaat als tegenprestatie militaire steun verleent, 

economische voordelen biedt of veiligheid garandeert in de vorm van collectieve 

verdediging. De belangen van de betrokken staten zullen nooit volledig met elkaar 

in evenwicht zijn. Staten kunnen daarom in een afhankelijk positie verkeren, en 

onder invloed van dergelijke machtsverhoudingen de troepen van de zendstaat 

verdergaande immuniteiten toekennen.  

 

Hoewel bij internationale samenwerking functionele immuniteit in het algemeen 

het uitgangspunt vormt bij het bepalen van de status van de troepen, is hun 

uiteindelijke status afhankelijk van de besprekingen tussen de betrokken staten. 

De resultaten hiervan worden vastgelegd in formele regelingen, in de meeste 

gevallen statusverdragen. Hedendaagse statusverdragen vertonen op het punt van 

de uitoefening van strafrechtsmacht veel overeenkomsten. Dat laatste neemt 

echter niet weg dat de internationale praktijk op onderdelen dusdanig divers is dat 

geen sprake kan zijn van een internationaal gewoonterechtelijke norm die een 

verdergaande immuniteit dan functionele immuniteit omvat. Op het punt van 

internationale militaire samenwerking is de status van troepen daarom primair 

verdragsrechtelijk van aard. 

 

§ 3. Voorstel voor de praktijk 

Het secundaire doel van het onderzoek is op basis van de in de vorige paragraaf 

geschetste theorie over de strafrechtsmacht ten aanzien van in het buitenland 

verblijvende militairen een voorstel te doen voor een in de praktijk werkbare 

toepassingsmethode. Deze paragraaf werkt deze doelstelling verder uit. Eerst zal 

worden toegelicht dat ook in de toekomst statusregelingen nodig zijn. Vervolgens 

zal ik aangeven dat het opstellen van statusregelingen in bepaalde omstandigheden 

echter achterwege kan blijven. Daarna doe ik het voorstel om op basis van 
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opgedane ervaringen te komen tot een breed te dragen ‘Status-of-Forces 

Compendium’. 

 

§ 3.1. Buitenlands verblijf troepen in de toekomst 

Defensiebudgetten staan in veel staten onder druk. Als reactie hierop intensiveren 

staten de internationale militaire samenwerking om zo effectief mogelijk gebruik 

te kunnen maken van de beschikbare, schaarse middelen.1001 Verblijf van troepen 

in het buitenland zal daardoor in de komende jaren onverminderd doorgang 

blijven vinden. Voor Nederland mag worden aangenomen dat die samenwerking 

voor een groot deel zal plaatsvinden met bestaande partners binnen het huidige 

bondgenootschappelijk kader,1002 waarvoor op het gebied van statusregelingen 

weinig tot geen aanpassingen nodig zijn.  

 

Meer dynamiek is voorzienbaar op het punt van samenwerking met het oog op de 

voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. De eindevaluatie van 

de Nederlandse bijdrage aan ISAF over de periode 2006-2010 vermeldde dat 

defensie zich meer dan ooit moet instellen op complexe operaties in verafgelegen 

delen van de wereld.1003 Dit soort activiteiten kan niet worden uitgevoerd zonder 

intensieve samenwerking met andere staten. Die samenwerking is bijvoorbeeld 

nodig om de strijdkrachten de gelegenheid te geven vooraf te kunnen trainen 

onder de klimatologische en geografische condities die zich in mogelijke 

inzetgebieden kunnen voordoen. In dat kader nemen bijvoorbeeld kleine 

Nederlandse eenheden regelmatig deel aan de zogeheten ‘Flintlock’-oefeningen in 

Afrika.1004 Op dat continent werkt Nederland ook samen met staten om te helpen 

met het opbouwen of versterken van hun capaciteiten op het gebied van de 

veiligheidsector of het uitvoeren van vredesoperaties. Soms zijn dat staten waar 

tot voor kort nog crisisbeheersingsoperaties actief waren, zoals Rwanda en 

Burundi. 

 

Internationale militaire samenwerking is verder essentieel, omdat recente missies 

hebben aangetoond dat bij activiteiten in verafgelegen gebieden de operaties niet 

alleen vanuit de zendstaten kunnen worden ondersteund. Zodoende zijn in de 

staten op de routes naar en in de regio van de staat waar de operatie plaatsvindt, 

logistieke en operationele steunpunten nodig voor onder meer de doorvoer van 

mensen en materiaal en de uitvoering van de missie. 

 

                                                           
1001 Onder meer om deze reden is voor Nederland internationale samenwerking geen keuze meer, 
maar noodzaak, Kamerstukken II 2011/12, 33 279 nr. 3 (Nota internationale militaire 
samenwerking), p. 3.  

1002 Voor de Nederlandse regering vormen de NAVO en de EU vanzelfsprekende fora waarbinnen 
militaire samenwerking tot stand komt; Kamerstukken II 2011/12, 33 279 nr. 2 (Regeringsreactie 
op AIV advies ‘Europese defensiesamenwerking’), p. 2.  

1003 Kamerstukken II 2010/11, 27 925, nr. 436, p. 94. 
1004 Aanhangel, Handelingen II 2010/11, 2711. 
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In het algemeen zal het buitenlands verblijf minder omvangrijk en frequent zijn 

dan in het verleden. De huidige militaire samenwerking tussen Nederland en 

Afrikaanse staten laat zien dat daarbij kleinere eenheden en soms zelfs alleen 

individuele militairen zijn betrokken. Ook de ondersteuning van 

crisisbeheersingsoperaties vraagt veelal om kleinere detachementen die 

bijvoorbeeld de doorvoer van troepen en materieel in goede banen moeten leiden 

of op andere wijze de inzet van troepen in het operatiegebied faciliteren. 

 

Deze praktijk heeft minder impact op de staat van verblijf dan grootschalige 

troepenlegering, zoals in de periode van de Koude Oorlog gebruikelijk was. De 

economische en sociale druk op de staat van verblijf en met name op de lokale 

gemeenschappen waar de troepen worden ondergebracht, zal beperkt blijven. De 

militairen zullen zo eerder als gast worden beschouwd dan als bijvoorbeeld een 

koloniale overheerser of bezetter. Tevens zullen zij afhankelijk zijn van de steun 

van de staat van verblijf, bijvoorbeeld voor het leveren van diensten, waardoor de 

nadruk meer komt te liggen op de samenwerking tussen de krijgsmachten van 

staat van verblijf en zendstaat.  

 

Onder deze omstandigheden zal de buitenlandse militaire aanwezigheid niet als 

een ernstige aantasting van de soevereiniteit van de staat van verblijf kunnen 

worden gevoeld. De gezien de aard van de activiteiten noodzakelijke functionele 

immuniteit is conform de internationaal rechtelijke norm en vereist daarom geen 

specifieke regeling. In de praktijk zullen vooral zendstaten toch statusafspraken 

willen maken om zo aanvullende immuniteiten en rechten voor de troepen te 

bewerkstelligen. Mede gezien de wens van zendstaten hun militairen zoveel 

mogelijk bescherming te bieden, zal daarbij de regeling over de strafrechtsmacht 

verder kunnen worden uitgewerkt.  

 

§ 3.2. Verminderen van de lasten 

De praktijk heeft uitgewezen dat het tot stand brengen van deze verdragen een 

aanzienlijke investering in tijd en capaciteit van de betrokken staten vraagt. 

Daarbij is het ook niet zeker dat die investering op tijd tot het gewenste resultaat 

leidt. De inspanningen kunnen worden verminderd door de samenwerking waar 

mogelijk te concentreren op een specifieke groep staten of regio’s. Hiermee wordt 

voorkomen dat voor elke afzonderlijke activiteit met steeds weer nieuwe 

partnerstaten verdragen moeten worden gesloten.  

 

De keuze voor de staten of regio’s is vooral een politieke of beleidsafweging, 

waarbij echter ook vanuit militaire zijde zal moeten worden aangegeven met welke 

staten de samenwerking wederzijds voordeel kan opleveren. Dat laatste is van 

belang, omdat wanneer de belangen van de zendstaat en de staat van verblijf in 

evenwicht zijn, ruimte bestaat voor een afgewogen statusregeling die aan de 

wederzijdse belangen tegemoet komt. Hierbij kan worden overwogen de 

statusregeling een wederkerig karakter te geven. 
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Verder is een optie een minder formeel instrument dan een verdrag te gebruiken. 

Veel staten, waaronder Nederland, hanteren nu als praktijk dat statusregelingen bij 

verdrag worden overgekomen. Voor deze formele aanpak wordt gekozen met het 

oog op de rechtszekerheid van de in het buitenland verblijvende militairen. 

Wanneer het nationale recht geen verplichting schept tot het afsluiten van een 

statusregeling bij verdrag, wat bijvoorbeeld het geval is in Nederland, kan worden 

overwogen een niet juridisch bindende overeenkomst als het MOU te gebruiken. 

Dit instrument is politiek en moreel bindend voor de betrokken partijen en biedt 

een informele en flexibele procedure om tot een internationale regeling te komen. 

 

Voor kortdurende activiteiten die niet bij herhaling plaatsvinden en waarbij weinig 

(onbewapende) militairen zijn betrokken, bestaat ruimte om het sluiten van een 

statusregeling achterwege te laten.1005 Hierbij valt te denken aan het afleggen van 

werkbezoeken, het volgen van cursussen et cetera. Daarbij zal moeten worden 

afgewogen of en in hoeverre het risico bestaat dat een militair een strafrechtelijk 

vergrijp begaat en hoe de rechterlijke instanties van de staat van verblijf daarop 

kunnen reageren. Tevens moet daarbij in beschouwing worden genomen in 

hoeverre eventuele verdere risico’s kunnen worden verkleind door het nemen van 

voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld door de bewegingsvrijheid te beperken. 

 

Van belang is dat in ieder geval de instemming van de staat van verblijf met de 

komst van de Nederlandse militairen duidelijk vaststaat. Bovendien zal Nederland 

in de communicatie met de staat van verblijf blijk moeten geven ervan uit te gaan 

dat de positie van de militairen onder het internationaal recht zal worden 

gerespecteerd. Wanneer de staat van verblijf dit punt niet weerspreekt, zal dit 

gegeven, samen met de instemming van de staat van verblijf met hun komst 

voldoende grond moeten zijn de functionele immuniteit van de militairen aan te 

nemen.  

 

§ 3.3. ‘Status-of-Forces Compendium’ 

Voor andere activiteiten zullen staten statusregelingen noodzakelijk blijven achten. 

Om de lasten te verlichten en tijd te besparen zou een breed gedragen, universeel 

statusverdrag uitkomst kunnen bieden. Het lijkt echter niet reëel dat op een 

redelijke termijn een dergelijk verdrag tot stand kan komen gezien de grote 

verschillen in de aard van de samenwerking en de specifieke wensen van de 

daarbij betrokken staten. Ik geef daarom in overweging om als alternatief, op basis 

van de jarenlange praktijk van staten en internationale organisaties, te komen tot 

een ‘Status-of-Forces Compendium’, waarin de ‘best practices’ zijn verzameld op 

het gebied van statusregelingen en dat de bouwstenen bevat voor specifieke 

statusregelingen. De volgende paragrafen geven kort aan hoe het Compendium 

kan worden opgebouwd en gebruikt. 

                                                           
1005 Dat geldt eveneens bij vlootbezoeken. Gezien de al eeuwen bestaande praktijk op dit vlak lijkt 
verdere regeling niet noodzakelijk. Voor oefeningen en trainingen heeft de Nederlandse 
krijgsmacht criteria geformuleerd in een intern memorandum.  
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§ 3.3.1. Algemene toelichting 
Het ‘Status-of-Forces Compendium’ kan worden voorafgegaan door een 

algemene, toelichtende tekst die de theorie en juridische uitgangspunten van de 

status van troepen schetst. Hierbij zou de positie van statusverdragen binnen de 

‘law of visiting forces’ kunnen worden benadrukt door de onderliggende 

rechtsgrondslagen uit te werken. Dit aspect kan in het Compendium terugkomen 

door de optie op te nemen om in de preambule van het verdrag te verwijzen naar 

de onderliggende verdragen en andere relevante rechtsgrondslagen. 

 

Verder dient de toelichting de rol van het internationaal recht en het recht van de 

staat van verblijf te benadrukken. Hiermee komt tot uitdrukking dat enerzijds de 

buitenlandse militaire aanwezigheid geen afbreuk doet aan de soevereiniteit van de 

staat van verblijf en anderzijds dat de buitenlandse troepen niet boven het lokale 

recht zijn gesteld. In afzonderlijke paragrafen kunnen in de toelichting specifieke 

thema’s worden uitgewerkt en verduidelijkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken 

aan het eerbiedigen van het lokale recht, het vaststellen of een handeling is 

uitgevoerd in de uitoefening van de dienst, de toepasselijke regelingen over 

gebruik van geweld en het recht op zelfverdediging. 

 

§ 3.3.2. Onderwerpen 
Na de algemene toelichting kunnen in specifieke paragrafen de verschillende 

onderwerpen worden geïdentificeerd die deel uit kunnen maken van een op te 

stellen statusregeling. Per onderwerp kunnen alternatieve verdragsbepalingen 

worden opgenomen die als bouwstenen kunnen dienen voor het opstellen van een 

specifieke statusregeling (zie volgende paragraaf). De alternatieve bepalingen 

moeten rekening houden met zowel de belangen van de staat van verblijf als van 

de zendstaat en zo worden opgesteld dat zichtbaar wordt hoe de nadruk 

verschuift van het belang van de ene naar de andere staat. Per onderwerp kan een 

toelichting worden opgenomen die duidelijk maakt onder welke omstandigheden 

bepaalde alternatieven de voorkeur kunnen krijgen met eventueel verwijzingen 

naar bestaande regelingen.  

 

De bepalingen over de uitoefening van de strafrechtsmacht over de buitenlandse 

militairen, het kernelement in statusregelingen, vormen vanzelfsprekend een van 

de uit te werken onderwerpen. Als eerste optie voor een verdragsbepaling kan de 

immuniteit bij dienstuitoefening van de buitenlandse militairen worden genoemd 

en kan worden geëindigd met een bepaling over de uitoefening van de exclusieve 

strafrechtmacht door de zendstaat. Tussenliggende bepalingen kunnen de 

functionele immuniteit uitbreiden tot bijvoorbeeld bepaalde vergrijpen, plaatsen 

of situaties.  

 

Tevens kan het ‘Status-of-Forces Compendium’ verwijzingen bevatten naar 

gerelateerde onderwerpen binnen een statusregeling. Zo kan bijvoorbeeld op het 

punt van de uitoefening van de strafrechtsmacht worden verwezen naar 
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opsporingsbevoegdheden. Naar mate troepen van de zendstaat verdergaande 

immuniteiten genieten, is het nodig dat de zendstaat tevens voldoende 

bevoegdheden heeft om een eigen strafrechtelijke procedure tot een goed einde te 

brengen. Daarom zal de zendstaat bijvoorbeeld over bepaalde 

opsporingsbevoegdheden moeten beschikken om bewijs en getuigenverklaringen 

te kunnen verzamelen. Deze bevoegdheid dient waar mogelijk in samenwerking 

met de staat van verblijf te worden uitgeoefend. Een dergelijk punt kan tevens de 

belangen van beide straten verder dienen, wanneer zij overeenkomen elkaar 

inzicht geven in de gebruikte methoden en technieken en de andere staat daarbij 

eventueel verder trainen. 

 

Bij de uitoefening van de strafrechtsmacht kan verder een verwijzing worden 

opgenomen naar de rechten van de in het buitenland verblijvende militairen. Deze 

militairen genieten in strafrechtelijke procedures in de eigen staat bepaalde 

grondrechten. Als staten de immuniteiten van troepen beperken, dan kan het 

nodig zijn via de statusregeling te verzekeren dat wanneer de militairen in de staat 

van verblijf terecht staan, hun rechten in de strafrechtelijke procedures worden 

gerespecteerd.  

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen staten overeenkomen dat zelfs de functionele 

immuniteit van de troepen verder wordt ingeperkt. Dat betekent dat voor 

bepaalde handelingen geen immuniteit meer bestaat voor de uitoefening van de 

strafrechtsmacht door de lokale rechtbanken, zelfs als die handelingen in de 

uitoefening van de dienst zijn verricht. Hiervoor zou naar mijn mening in het 

bijzonder moeten gelden dat de zendstaat met de uitoefening van de 

strafrechtsmacht door de staat van verblijf alleen instemt, als de grondrechten van 

de militair voldoende zijn gewaarborgd. 

 

§ 3.3.3. Gebruik 
Staten kunnen vervolgens aan de hand van de bouwstenen uit het Compendium 

in onderling overleg een uitgebalanceerd statusverdrag opstellen die recht doet aan 

de aard van de samenwerking en de belangen van de betrokken staten. De optie 

bestaat om het verdrag een flexibel karakter te geven. Dat kan bijvoorbeeld door 

op te nemen dat onder bepaalde, duidelijke beschreven omstandigheden of op een 

in onderling overleg vast te stellen tijdstip, andere of aanvullende regels zullen 

gelden. Op deze manier kan bijvoorbeeld worden bereikt dat wanneer de 

taakstelling van de buitenlandse troepen wijzigt, de statusregeling hiermee 

automatisch rekening houdt. Vanzelfsprekend zal die gewijzigde taakstelling de 

staat van verblijf duidelijk moeten zijn en hij zal daarmee moeten hebben 

ingestemd.  

 

Zo is voorstelbaar dat staten afspraken hebben gemaakt over militaire 

samenwerking, waarbij is overgekomen dat troepen in de staat van verblijf 

trainingen kunnen volgen en samen met lokale eenheden kunnen oefenen. 

Wanneer de zendstaat vervolgens vanuit de betreffende staat van verblijf een 
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crisisbeheersingsoperatie in een andere staat in die regio wil ondersteunen, of 

misschien zelfs uitvoeren en de staat van verblijf hiermee instemt, dan is het 

voorstelbaar dat vanuit militair-operationeelrechtelijk oogpunt de zendstaat over 

verdergaande immuniteiten en andere rechten wil beschikken. Als hiermee bij het 

opstellen van het statusverdrag al voorzieningen zijn getroffen, kunnen deze 

direct worden doorgevoerd en bij beëindiging van die activiteiten worden 

teruggedraaid.  

 

§ 3.3.4. Informatieverstrekking 
De bepalingen in een statusregeling die de rechten en plichten van individuele 

militairen raken, kunnen afwijken van voor die militairen gebruikelijke regels. Zij 

zullen vanzelfsprekend uitleg moeten krijgen over het recht van de staat van 

verblijf en de eisen die de statusregeling aan hun gedragingen stelt. Omgekeerd zal 

de statusregeling ook voor lokale autoriteiten veranderingen brengen. De kans is 

aannemelijk dat vooral lokale functionarissen daarvan niet op de hoogte zijn. Om 

aan praktische problemen tegemoet te komen dient de commandant van de 

buitenlandse troepen goede contacten te onderhouden met de lokale autoriteiten 

en te zorgen dat zij bij incidenten snel in overleg met elkaar kunnen komen. 

 

In aanvulling daarop kunnen militairen in de staat van verblijf worden voorzien 

van een ‘status-chit’: een statuskaartje in zakformaat. Deze ‘status-chit’ zou in 

beknopte vorm een overzicht kunnen geven van de belangrijkste rechten en 

verplichtingen van zowel de militair als de lokale autoriteiten ten opzichte van de 

individuele militair. De kaart kan in twee talen worden uitgevoerd, zodat ook 

lokale overheidsfunctionarissen er gebruik van kunnen maken. Het ‘Status-of-

Forces Compendium’ kan aangeven welke onderdelen in een ‘status-chit’ kunnen 

terugkomen en eventueel kan een voorbeeld met een toelichtende tekst worden 

opgenomen. 

 

§ 3.3.5. Verantwoording 
Bij het opstellen van de ‘Status-of-Forces Compendium’ moet gebruik worden 

gemaakt van de ervaringen van zoveel mogelijk staten en internationale 

organisaties uit verschillende regio’s en moet nadrukkelijk worden gekeken naar 

de praktijk van enerzijds staten die uitgebreide ervaring hebben met de 

buitenlandse stationering van hun troepen en anderzijds van staten die de 

buitenlandse troepen op hun grondgebied hebben ontvangen. Deze aanpak 

verschaft het Compendium een brede basis.  

 

Het Compendium is niet bedoeld als een juridisch bindende document, zoals een 

verdrag, zodat het in die zin alleen een hulpmiddel vormt bij het opstellen van een 

statusovereenkomst. Deze eigenschap kan voor staten de drempel verlagen om 

van het document gebruik te maken. Het niet-juridisch bindende karakter maakt 

het verder makkelijker het Compendium na verloop van tijd waar nodig uit te 

werken of aan ontwikkelingen in de praktijk aan te passen. 
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Het ‘Status-of-Forces Compendium’ maakt het voorbereidingstraject voor 

statusregelingen transparant, doordat het de principes die aan statusregelingen ten 

grondslag liggen expliciet maakt. Daarnaast kunnen de onderhandelingen, in ieder 

geval deels, worden gevoerd aan de hand van bestaande en vanuit de praktijk 

onderbouwde voorbeelden. Het Compendium kan de uitvoering van het 

statusverdrag vergemakkelijken, wanneer partijen de statusregeling voorzien van 

een toelichting die is afgeleid van het Compendium zelf of daarnaar verwijst. De 

commandant van de in het buitenland verblijvende militairen kan bij toepassing 

van de bepalingen van de statusregeling deze toelichting gebruiken bij de planning 

en uitvoering van zijn activiteiten, terwijl de autoriteiten van de staat van verblijf 

hiermee de samenwerking met en ondersteuning van de buitenlandse troepen 

kunnen afstemmen. 

 

Het opstellen van een dergelijk ‘Status-of-Forces Compendium’ is een niet te 

onderschatten taak. De huidige praktijk laat zien dat bijvoorbeeld een onderdeel 

als de uitoefening van de strafrechtsmacht over troepen een controversieel punt is 

dat ook veel emoties kan oproepen. Het opstellen van het Compendium zal 

daarom de nodige tijd en regelmatig overleg tussen alle betrokkenen vergen. Het 

totstandkomingsproces en het uiteindelijke document kunnen in ieder geval 

bijdragen aan een beter begrip van statusregelingen en de rechtsprincipes die 

daaraan ten grondslag liggen. Mogelijk biedt dit staten tevens het vertrouwen om 

flexibelere wijzen van vastlegging van statusregelingen te overwegen. 

 

§ 4. Conclusie 

De internationale praktijk van internationale organisaties en staten laat vooral 

sinds de Tweede Wereldoorlog een lappendeken van statusregelingen zien met 

daarin uiteenlopende voorzieningen op het gebied van de uitoefening van 

strafrechtsmacht over in het buitenland verblijvende militairen. Deze praktijk is in 

vereenvoudigde vorm samengevat in de historische analyse van dit onderzoek.  

 

Hoewel die lijnen ook bij een oppervlakkige beschouwing kenbaar zijn, blijkt daar 

nog niet de onderlinge samenhang uit. Het is daarom niet verwonderlijk dat in de 

literatuur soms wordt volstaan met een verwijzing naar het verdragsrechtelijke 

karakter van de juridische status van troepen. Hieruit mag overigens niet worden 

afgeleid, zoals soms wel gebeurt, dat bij het ontbreken van een dergelijk verdrag 

de status van militairen in het buitenland niet anders is dan die van een 

buitenlandse toerist.1006 Het gebruik van verdragen is wel een opvallend element in 

de ‘law of visiting forces’. Een praktijk die kan worden verklaard door de wens 

van de betrokken staten om tot specifieke regelingen te komen ten aanzien van de 

status van troepen in het algemeen en op het onderdeel strafrechtsmacht in het 

bijzonder. Deze praktijk leidt echter de aandacht af van de stevige, 

                                                           
1006 Bijvoorbeeld Conderman 2009, par. 2. Bovendien betreft het een soms zwaar bewapende 
toerist; Smith 2003, p. 14.  
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gewoonterechtelijke grondslag die de status van in het buitenland verblijvende 

troepen heeft binnen het internationaal recht. 

 

Als afgeleide van de immuniteit van staten genieten overheidsfunctionarissen die 

in de uitoefening van hun officiële functies handelen, immuniteit van de 

uitoefening van de strafrechtsmacht door buitenlandse rechtbanken. Het 

internationaal recht maakt hierbij geen onderscheid tussen de verschillende 

categorieën functionarissen en sluit militairen niet van deze regel uit. Daarom 

genieten militairen, die met instemming van de staat van verblijf in zijn territoir 

aanwezig zijn, strafrechtelijke immuniteit in de uitoefening van de dienst. 

 

Deze internationaalrechtelijk gewaarborgde functionele strafrechtelijke immuniteit 

van troepen blijkt niet voldoende onder operationele omstandigheden, zoals bij de 

geallieerde ondersteuning gedurende een gewapend conflict of de deelname aan 

een crisisbeheersingsoperatie. Onder deze omstandigheden zijn troepen 

onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten, waaruit de 

absolute immuniteit van de uitoefening van de strafrechtsmacht door buitenlandse 

rechtbanken voortvloeit. Een praktijk die vanuit het militair operationele recht 

kan worden onderbouwd vanuit de specifieke, militaire taak die de volledige 

zeggenschap van een commandant over zijn troepen verlangt. Deze wijdverbreide 

praktijk wordt inmiddels dermate breed toegepast en aanvaard dat de exclusieve 

strafrechtsmacht van de zendstaten over hun troepen en de daaruit 

voortvloeiende absolute immuniteit van troepen die deelnamen aan 

crisisbeheersingsoperaties of direct zijn betrokken bij een gewapend conflict in 

een bevriende staat, als gewoonterechte norm kan worden beschouwd. 

 

Bij internationale militaire samenwerking in vredestijd biedt de algemene 

functionele immuniteit van overheidsfunctionarissen militairen veelal voldoende 

ruimte om hun taken onafhankelijk van de staat van verblijf uit te voeren. In het 

algemeen streven zendstaten ernaar om hun militairen in het buitenland zoveel 

mogelijk bescherming te bieden tegen het onbekende en soms onbegrepen of 

onvolkomen buitenlandse rechtssysteem. Onderhandelingen over de status met de 

staat van verblijf kunnen leiden tot regelingen, op grond waarvan militairen 

aanspraak kunnen maken op verdergaande immuniteiten en soms zelfs volledige 

immuniteit. 

 

Voor veel samenwerkingsverbanden dient de systematiek van het NAVO-

statusverdrag als voorbeeld. Deze systematiek, die zorgt voor een uitgebalanceerde 

verdeling van de uitoefening van de strafrechtsmacht over de bezoekende 

buitenlandse militairen tussen de rechtbanken van de zendstaat en de staat van 

verblijf, wordt soms strikt nagevolgd, maar in veel gevallen in enigszins gewijzigde 

vorm toegepast. Daarnaast zijn zeer afwijkende regelingen bekend, waarin de 

zendstaat grotendeels het recht op uitoefening van rechtsmacht over zijn troepen 

wordt onthouden of hij juist de exclusieve rechtsmacht heeft. Op grond daarvan 



  
 

 256  

kan niet gesproken worden van een gewoonterechtelijke norm die uit het NAVO-

statusverdrag zou spreken. 

 

De inhoud van statusregelingen bij internationale militaire samenwerking blijft 

zodoende sterk afhankelijk van de onderhandelingen tussen de betrokken partijen, 

waarbij factoren als de machtsverhoudingen tussen beide staten, hun belangen bij 

het verblijf van de troepen en de concrete omstandigheden van het geval een 

duidelijke rol spelen. Aangezien internationale samenwerking in de toekomst 

nodig zal blijven en de totstandkoming van statusregelingen de nodige tijd en 

energie vergt, is voorgesteld een ‘Status-of-Forces Compendium’ samen te stellen. 

 

Dit Compendium brengt de ‘best practices’ van zendstaten en staten van verblijf 

bij elkaar en licht de internationaalrechtelijke en militair-operationeelrechtelijke 

uitgangspunten voor statusregelingen toe. Het kan bij het opstellen van 

statusregelingen als instrument dienen om tot een afgewogen keuze voor 

verdragsbepalingen te komen en kan bij de toepassing van een specifiek 

statusverdrag als referentiedocument fungeren. 
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Samenvatting  

Dit onderzoek richt zich op de strafrechtsmacht over in het buitenland 

verblijvende strijdkrachten. Primair wordt beoogd om binnen het 

internationaalrechtelijk en militair-operationeelrechtelijke kader een bijdrage te 

leveren aan de theorie die ten grondslag ligt aan de strafrechtsmacht over deze 

strijdkrachten. Het secundaire doel van het onderzoek is het doen van een 

voorstel voor een in de praktijk werkbare toepassingsmethode. Centraal staat 

daarom de vraag naar de theorie die ten grondslag ligt aan de hedendaagse 

statusregelingen gezien vanuit het perspectief van het internationaal recht en het 

militair operationele recht.  

 

De beantwoording van deze vraag geschiedt aan de hand van drie deelvragen. De 

eerste deelvraag heeft betrekking op de historische ontwikkeling van de 

strafrechtsmacht over de militairen van de zendstaat in de staat van verblijf en 

luidt: hoe heeft de strafrechtsmacht over in het buitenland verblijvende militairen 

zich ontwikkeld en kan die ontwikkeling vanuit de specifieke context van het 

verblijf worden verklaard? De status van militairen in het buitenland en met name 

de uitoefening van strafrechtsmacht over hen, is nauw verbonden met de positie 

van de soevereine staat en daarmee samenhangende internationaalrechtelijke 

leerstukken. Hieruit is de tweede deelvraag afgeleid: welke plaats neemt binnen het 

internationaal recht de strafrechtsmacht over militairen bij het extraterritoriale 

verblijf in en hoe heeft die rechtsmacht zich ontwikkeld binnen het internationaal 

recht? Voor de beantwoording van de centrale vraag is verder het militair 

operationeel recht van belang. Deze jonge discipline is een onderdeel van het 

recht dat zich specifiek richt op militaire operaties en waarin de operationeel 

juridische aspecten als een samenhangend geheel binnen de specifieke 

operationele context worden toegepast. De derde deelvraag gaat uit van dit 

rechtsgebied en luidt: welke plaats neemt binnen het militair operationeel recht de 

strafrechtsmacht over militairen bij het extraterritoriale verblijf in en hoe heeft die 

rechtsmacht zich ontwikkeld onder invloed van operationeelrechtelijke 

ontwikkelingen? 

 

Het startpunt voor dit onderzoek en voor de beantwoording van de eerste 

deelvraag is de overweging die de rechter in de zaak The Exchange v. McFaddon 

wijdde aan de juridische positie van troepen die op doortocht waren over het 

territoir van een vreemde staat. Hieruit is voor dit onderzoek de grondregel 

afgeleid dat de staat van verblijf geheel of gedeeltelijk afziet van de uitoefening 

van zijn strafrechtsmacht over de troepen van de zendstaat die zich in opdracht 

van de zendstaat en met instemming van de staat van verblijf op het grondgebied 

van de laatste bevinden, waarmee de zendstaat zijn strafrechtsmacht kan 

uitoefenen. Met de toepassing van de grondregel verkrijgen de troepen van de 

zendstaat immuniteit van de uitoefening van de strafrechtsmacht door de staat 

van verblijf en kan de zendstaat zijn strafrechtsmacht uitoefenen. 
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Hoewel de grondregel aanvankelijk een vrijwel absolute toepassing vond, werd al 

vroeg in de rechtspraak en literatuur onderkend dat de regel om een genuanceerde 

uitleg vroeg en alleen onder bepaalde condities gold. Zo moesten de troepen als 

militaire eenheid in de staat van verblijf aanwezig zijn en moesten de militairen 

zich binnen overeengekomen locaties, zoals garnizoenen of kampementen, 

bevinden. Buiten die locaties gold de grondregel alleen wanneer de militairen 

handelden in de uitoefening van de dienst. Aangezien de grenzen van de 

grondregel niet onder alle omstandigheden scherp zijn getrokken, kan dat hebben 

bijgedragen aan de praktijk dat statusregelingen vanaf het begin van de 20ste eeuw 

in formele overeenkomsten en besluiten werden vastgelegd.  

 

De verdere ontwikkeling van statusregelingen kan het best worden begrepen door 

ze te bestuderen in de context waarbinnen troepen in het buitenland verblijven. 

Dit onderzoek onderscheidt de volgende drie situaties: verblijf van troepen in 

geallieerd territoir tijdens gewapende conflicten, deelname aan een 

crisisbeheersingsoperatie en internationale militaire samenwerking onder 

vredesomstandigheden.  

 

Het blijkt dat troepen in het buitenland zijn onderworpen aan de exclusieve 

strafrechtsmacht van de zendstaat in het geval zij deelnemen aan een 

crisisbeheersingsoperatie in de staat van verblijf of zij de staat van verblijf bijstaan 

in een gewapend conflict. Hiermee ziet de staat van verblijf volledig af van 

uitoefening van zijn strafrechtsmacht over de bezoekende troepen. Tijdens 

crisisbeheersingsoperaties en het verlenen van ondersteuning in een gewapend 

conflict dienen de strijdkrachten onder het gezag van de zendstaat en onder bevel 

van de commandant, onafhankelijk van de staat van verblijf te blijven 

functioneren, waarvoor de exclusieve uitoefening van strafrechtsmacht door de 

zendstaat, in het verlengde van zijn disciplinaire en rechtspositionele 

bevoegdheden, nodig is. Wanneer staten echter samenwerken op militair gebied, 

ontbreekt de noodzaak om onder alle omstandigheden de staat van verblijf elke 

rechtsmacht te willen onthouden. Bovendien kan door de omvang en duur van de 

stationering van de buitenlandse troepen de impact op de staat van verblijf groot 

zijn. Omdat bij militaire samenwerking verder de belangen van de betrokken 

staten meer in evenwicht zijn, bestaat ruimte voor de uitoefening van de strafrecht 

door de staat van verblijf.  

 

De strafrechtsmacht over de militairen is nauw verbonden met de plaats van de 

soevereine staat in het internationaal recht. Hieruit is de tweede deelvraag naar de 

plaats en ontwikkeling binnen het internationaal recht van de strafrechtsmacht 

over militairen bij hun extraterritoriaal verblijf afgeleid. De rechtsmacht van een 

soevereine staat is in principe territoriaal. Staten hebben echter in de loop van de 

tijd hun wetgevende bevoegdheden uitgebreid tot gedragingen buiten het 

nationale territoir. Deze uitbreiding van de rechtsmacht laat de wetgevende 

bevoegdheid van de buitenlandse staat ten aanzien van het eigen territoir onverlet. 
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Het conflict dat deze samenloop van wetgevende rechtsmacht kan opleveren bij 

het uitoefenen van de rechtsprekende rechtsmacht, wordt deels ondervangen door 

het leerstuk van staatsimmuniteit. Uit de grondbeginselen van het internationaal 

recht vloeit voort dat soevereine staten en staatsfunctionarissen immuniteit 

genieten voor de rechtbanken van andere staten. Voor de meeste 

overheidsfunctionarissen beperkt de immuniteit zich tot hun officiële 

werkzaamheden. Hoewel tegenwoordig op civielrechtelijk gebied de immuniteit 

aan beperkingen onderhevig is, laat die ontwikkeling de strafrechtelijke immuniteit 

van staten en hun organen ongemoeid.  

 

De krijgsmacht vormt een orgaan van de staat dat in het buitenland onder 

nationaal gezag en bevel kan worden ingezet. In deze situatie blijkt dat militairen 

vaak verdergaande immuniteiten toekomen dan de functionele immuniteit die 

voor andere overheidsfunctionarissen geldt. Specifiek bij de uitvoering van 

crisisbeheersingsoperaties kan tegenwoordig worden gesproken over de 

internationaalrechtelijke norm dat de strijdkrachten van de troepenleverende 

staten zijn onderworpen aan de exclusieve strafrechtsmacht van de zendstaten, 

zodat de troepen volledige strafrechtelijke immuniteit genieten in de staat waar de 

operatie wordt uitgevoerd. In geval van internationale militaire samenwerking 

kunnen de staten van verblijf een zekere mate van strafrechtsmacht over de 

vreemde troepen uitoefen, waarbij de functionele immuniteit van leden van de 

krijgsmacht het uitgangspunt vormt. De praktijk laat zien dat veel statusregelingen 

de militair meer bescherming bieden tegen de toepassing van het buitenlandse 

strafrechtsregime dan alleen vanuit het internationaalrechtelijk perspectief kan 

worden verklaard. 

 

Voor een verdere uitleg biedt het militair operationeel recht uitkomst. De derde 

deelvraag richt zich daarom op de plaats en ontwikkeling van de strafrechtsmacht 

over militairen bij extraterritoriaal verblijf binnen dit nog jonge en zich 

ontwikkelende rechtsgebied. Een van de kernthema´s van het militair operationeel 

recht vormt de ‘law of visiting forces’ dat bestaat uit het recht van troepen tot 

binnenkomst en verblijf in een vreemde staat en de rechten en plichten van die 

troepen tijdens hun buitenlandse aanwezigheid. 

 

Vanuit de ‘law of visiting forces’ gezien bouwen statusregelingen voort op de 

instemming van de staten van verblijf met de komst van de buitenlandse troepen 

en de algemene en bijzondere rechtsgrondslagen, zoals 

stationeringsovereenkomsten, voor hun aanwezigheid in die staat. 

Statusregelingen met daarin de bepalingen over de strafrechtsmacht vormen in dit 

bredere, operationeelrechtelijke kader een van de instrumenten van een 

commandant om de buitenlandse missie te volbrengen, door de toegang tot een 

vreemde staat te bespoedigen en het verblijf en het functioneren van de troepen 

in die staat te vereenvoudigen en ondersteunen.  
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Vanuit dit perspectief kunnen aanvullende argumenten naar voren worden 

gebracht die de uitoefening van strafrechtsmacht door de zendstaat over zijn 

troepen rechtvaardigen. Als algemeen punt geldt de noodzaak tot bescherming 

van de troepen tegen afwijkende, onvolkomen of niet functionerende 

rechtssystemen in staten van verblijf. Wanneer troepen voor daadwerkelijke 

uitvoering van gevechtstaken of de directe ondersteuning daaraan kunnen worden 

ingezet, moeten zij onafhankelijk van de staat van verblijf opereren en zal de staat 

van verblijf geen strafrechtsmacht over de troepen moeten uitoefenen. In geval 

van militaire samenwerking voldoet vanuit militair-operationeelrechtelijk oogpunt 

in principe de functionele immuniteit. Hedendaagse statusregelingen bevatten 

naast bepalingen over de strafrechtsmacht nog andere immuniteiten en andere 

rechten, zoals procedures voor de afhandeling van schade en regelingen over 

gebruik van geweld. Deze onderdelen kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke 

regeling van de uitoefening van de strafrechtsmacht en moeten daarom in hun 

onderling verband worden beoordeeld.  

 

Onder invloed van krimpende defensiebudgetten zullen staten uit 

kostenoverwegingen de internationale militaire samenwerking intensiveren, zodat 

het verblijf van troepen in het buitenland de komende jaren doorgang zal blijven 

vinden en statusregelingen nodig zullen blijven. Het tot stand brengen van deze 

regelingen vergt van de betrokken staten een aanzienlijke investering in tijd en 

capaciteit. Op basis van de hiervoor geschetste theorie over de strafrechtsmacht 

ten aanzien van in het buitenland verblijvende militairen wordt in dit onderzoek 

het voorstel gedaan een ‘Status-of-Forces Compendium’ te ontwikkelen, waarin 

de ‘best practices’ op het gebied van statusregelingen zijn verzameld. Staten en 

internationale organisaties kunnen vervolgens aan de hand van het Compendium 

in onderling overleg een uitgebalanceerd statusverdrag opstellen die recht doet aan 

de aard van de samenwerking en de belangen van de betrokken partijen. 

 

 

  



  
 

 261  

Summary 

 

‘Status of Forces’. The International Law and Military Operational Law 

Perspective on Criminal Jurisdiction over Military Personnel. 

 

This study focuses on the criminal jurisdiction over armed forces stationed 

abroad. The primary objective is to contribute to the theory that underlies the 

criminal jurisdiction over these forces, within the international law and military 

operational law framework. The secondary objective of the study is to propose a 

practical application of that theory. Therefore, the central research question 

focuses on the theory that underlies the contemporary status of forces 

arrangements from the perspective of international law and military operational 

law. 

 

The central research question is broken down into three questions. The first 

question relates to the historical development of criminal jurisdiction over armed 

forces of the sending state in the state of stay and reads: How has the criminal 

jurisdiction over military personnel stationed abroad developed and can that 

development be explained from the specific context of foreign stationing? The 

status of military personnel stationed abroad and in particular the exercise of 

criminal jurisdiction over them, is closely linked to the position of the sovereign 

state and to related issues under international law. This leads to the second 

question: What is the position within international law of criminal jurisdiction 

over military personnel stationed abroad and how has that jurisdiction evolved 

under the influence of international law developments? In order to answer the 

central research question the law of military operations is also of importance. This 

discipline is part of the law that specifically focuses on military operations, in 

which operational legal aspects are applied in conjunction with each other within 

the specific operational context. The third question is based on this field of law 

and reads: What is the position within the law of military operations of criminal 

jurisdiction over military personnel stationed abroad and how has that jurisdiction 

evolved under the influence of developments in military operational law? 

 

The starting point for this study and to answer the first question is the part of The 

Exchange v. McFaddon-case in which the United States Supreme Court considered 

the legal position of armed forces passing through the territory of a foreign state. 

From these considerations the basic rule is deduced that the state of stay wholly 

or in part waives its right to exercise criminal jurisdiction over armed forces of the 

sending state that are under command of the sending state and are present in the 

territory of the state of stay with the latter’s consent, based on which the sending 

state can exercise its criminal jurisdiction. Application of the basic rule leads to 

immunity from local jurisdiction in criminal matters for the sending state’s troops. 
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Although the basic rule was initially understood to be of an exclusive character, it 

was soon recognized in legal literature and in case-law that the rule was applicable 

only under certain conditions and asked for a nuanced explanation. For example, 

the troops had to be present in the foreign state as an organized unit and the 

troops had to be present in agreed locations, like military camps. Outside these 

locations the basic rule only applied when the troops were on duty. The exact 

limits of the basic rule, however, were not fully established, which may have 

contributed to the practice of recording status arrangements in formal agreements 

and decisions that started at the beginning of the 20th century. 

 

The further development of status arrangements can be best understood by 

examining the context of the foreign military presence. This study distinguishes 

three situations: presence of armed forces in allied territory during an armed 

conflict, participation in a crisis management operation and international military 

cooperation under peace conditions. The study shows that visiting forces are 

subject to the exclusive jurisdiction of the sending state and the state of stay as a 

rule fully waives its right to exercise its criminal jurisdiction over the visiting 

foreign forces when these forces participate in a crisismanagement operation 

taking place in the state of stay or when they support the state of stay in an armed 

conflict. In this context the armed forces serve under the authority of the sending 

state and under the command of their military commander, independently from 

the state of stay. However, when states cooperate in military matters there is no 

need to deny the state of stay all criminal jurisdiction over the visiting forces. 

Furthermore, the extent and duration of the foreign military presence can have an 

impact on the state of stay. A more balanced interests of the states involved 

allows for the exercise of jurisdiction by the state of stay.  

 

Criminal jurisdiction over military personnel is closely connected with the position 

of the sovereign state under international law. This leads to the second question 

about the position and development under international law of criminal 

jurisdiction over military personnel stationed abroad. Basically, jurisdiction of a 

sovereign state is territorial, but in the course of time, states have expanded their 

legislative powers to conduct outside their own territory. This extension of 

legislative jurisdiction is without prejudice to the state of stay’s jurisdiction to 

legislate in respect of its own territory. 

 

As both the sending state and the state of stay have jurisdiction to legislate there is 

concurrence of jurisdiction that may cause a conflict when states want to 

adjudicate a case. That conflict can be partly addressed by the law of state 

immunity. Based on the principles of international law sovereign states and state 

officials enjoy immunity from the courts of foreign states. The immunity of most 

of these officials is limited to their official functions.  

 

The armed forces are, without any doubt, a state organ that the sending state can 

deploy abroad under national authority and command. The study shows that 
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under these circumstances military personnel are entitled to further reaching 

immunities than other state officials. During crisismanagement operation in 

particular the rule of customary international has formed that the armed forces are 

subjected to the exclusive criminal jurisdiction of the troop contributing states and 

are therefore entitled to full criminal immunity from the criminal courts of the 

state of stay. In the case of international military cooperation states of stay retain a 

certain level of criminal jurisdiction over the foreign forces, for which the 

functional immunity of the member of the armed forces forms the basis. 

International practice shows that many status arrangements offer military 

personnel more protection from the foreign criminal law system than can solely 

be explained from the international law perspective. 

 

A further explanation is offered by the law of military operations. The third 

question focuses on the position and development of criminal jurisdiction over 

military personnel stationed abroad from the perspective of this field of law. The 

law of visiting forces constitutes one of the core elements of the law of military 

operations and consists of the right of armed forces to enter the territory of 

another state and the rights and obligations of those forces during their foreign 

stay. 

 

Viewed from the perspective of the law of visiting forces status arrangement 

elaborate on the consent of the states of stay to and the general and specific legal 

bases for the foreign military presence. Within this broad military operational law 

framework status arrangements and the provisions regarding criminal jurisdiction 

are part of the instruments of a commander to execute his mission by accelerating 

the entrance of his forces in a foreign state and by facilitating the stay and 

accomplishment of required tasks and duties. 

 

From this perspective additional arguments can be raised justifying the exercise of 

criminal jurisdiction by the sending state over its troops abroad. A general point 

may be made of the need to protect the troops against deviating, imperfect or 

non-functioning legal systems of the states of stay. When troops are deployed to 

execute combat functions or to support those functions, they need to be able to 

operate independently from the state of stay and the state of stay must not 

exercise criminal jurisdiction over the troops. In the case of international military 

cooperation the functional immunity of the armed forces will be sufficient from 

the military operational law perspective. Nowadays, besides provisions on criminal 

jurisdiction status arrangements include other rights, like procedures for the 

processing of claims and arrangement concerning the use of force. These 

provisions can influence the final arrangements regarding the exercise of criminal 

jurisdiction and, therefore, must be assessed in their interrelationship. 

 

Under the influence of shrinking defense budgets states will intensify international 

military cooperation resulting in continuation of their foreign military presence for 

which status arrangement will be needed. The drafting of these arrangements, 
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however, requires a considerable investment in time and capacity of the states 

concerned. This study proposes, based on the theory outlined above, the 

development of a "Status-of-Forces Compendium" containing "best practices" in 

the field of status arrangements. Based on the Compendium, states and 

international organizations can prepare a balanced status arrangement that does 

justice to the nature of the international cooperation and the interest of the parties 

involved.  
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Bijlage A     Anglo-French Declaration, 15 December 1917 

 

 

…….. 

 
War Office, 
15th December, 1915. 
His Britannic Majesty's Government and 
the Government of the French Republic agree 
to recognize during the present war the exclusive 
competence of the tribunals of their 
respective Armies with regard to persons belonging 
to these Armies, in whatever territory 
and of whatever nationality the accused may 
be. 
In the case of infringements committed 
jointly or in complicity by individuals belonging 
to these two Armies, the French authors 
or accomplices shall be handed over to the 
French military jurisdiction and the British 
authors or accomplices shall be handed over to 
the British military jurisdiction. 
The two Governments further agree to 
recognize during the present war the exclusive 
competence in French territory of French 
justice: with regard to foreign persons in the 
British Army who may commit acts prejudicial 
to that Army, and the exclusive competence in 
British territory of British justice with regard 
to foreign persons in the French Army who 
may commit acts prejudicial to the said Army. 
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Bijlage B     Overzicht crisisbeheersingsoperaties (niet VN) 
 

Overzicht I, strafrechtsmacht bij crisisbeheersingsoperaties;  
Internationale organisaties (m.u.v. VN); voor 1989 

  
Operatie: 

Rechtsmacht 
zendstaat: 

  
       Opmerkingen: 

Arabische Liga 

- Koeweit (1961) 
- Jordanië (1970) 
- Libanon (1976) 

exclusief1007 
onbekend  
onbekend 

- 
geen statusregeling bekend 
geen statusregeling gesloten1008 

Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS 

- waarnemers (diverse) 
- Dominicaanse Rep. (1965) 

onbekend 
onbekend 

geen statusregeling bekend 
geen statusregeling bekend 

Organisatie voor Oost-Caribische Staten, OECS            

- Grenada (1983) onbekend geen statusregeling bekend 

Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, OAE 

- Tsjaad (1979-1982) exclusief1009 - 

  

                                                           
1007 Par. 11, Exchange of Letters between His Highness the Prince of the State of Kuwait and the Secretary 

General of the League of Arab States; Koeweit, 12 augustus 1961 (gepubliceerd in: UN Doc S/5007, 
30 november 1961. 

1008 Schmalenbach 2004, p. 518. 
1009 Par. 5, onder 9, Agreement between the Transitional National Union Government of the Republic of Chad 

and the Organization of African Unity (OAU) regarding the status of a Pan-African peacekeeping force in 
Chad; Nairobi, 28 november 1981 (Annex in: Terry M. Mays, Africa's First Peacekeeping 
Operation, the OAU in Chad 1981-1982, Westport 2003).  
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Overzicht II, strafrechtsmacht bij crisisbeheersingsoperaties;  
Coalities van staten; voor 1989 

  
Operatie: 

Rechtsmacht 
zendstaat: 

  
       Opmerkingen: 

Multinational Force and Observers, MFO  

   Egypte (1981- …. ) exclusief1010 - 

Multinational Force, MNF   

  Libanon (1982-1984) cfm. diplomaten-verdrag1011 

Inter African Force, IAF 

  Zaïre (1978-1979) onbekend geen statusregeling bekend  

Commonwealth Monitoring Force, CMF 

  Rhodesië/Zimbabwe (1979-1980) onbekend geen statusregeling bekend 

Indian Peacekeeping Force, IPKF 

  Sri Lanka (1987-1990) 
  Malediven (1988) 

onbekend 
onbekend 

geen statusregeling bekend 
geen statusregeling bekend 

 
 
  

                                                           
1010 Par. 11, onder a, Appendix bij Annex, bij Protocol relating to the establishment and maintenance of a 

Multinational Force and Observers (with annex); Washington, 3 augustus 1981 (Vol. 1335 UNTS 
1983, No. 22403). 

1011 Exchange of notes constituting an agreement on United States participation in a multinational force in Beirut; 
Beiroet, 18 en 20 augustus 1982 (Vol. 1751 UNTS 1993, No. 30567) en onderdeel viii, 
Exchange of notes constituting an agreement on United States participation in a Multinational Force in Beirut; 
Beiroet, 25 september 1982 (Vol. 1777 UNTS 1994, No. 31022). Afspraken van Frankrijk en 
Italië zijn niet gepubliceerd in de UNTS. 
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Overzicht III, strafrechtsmacht bij crisisbeheersingsoperaties;  
Internationale organisaties (m.u.v. VN); na 1989 

                 
Operatie: 

Rechtsmacht  
zendstaat: 

  
 Opmerkingen:   

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE 

- diverse missies onbekend Statusregelingen in vorm van niet 
gepubliceerde MOU’s 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, NAVO 

- IFOR/SFOR (1994-2004) exclusief1012 - 
- Kosovo (1999-….) exclusief1013 - 
- Albanië (1999-2010) exclusief1014 - 
- Macedonië (2001-2003) onbekend afspraken zijn geheim 
- Afghanistan (2003-….) exclusief1015 - 

Europese Unie, EU 

- Macedonië (2003) cfm. diplomaten-verdrag1016 
- Kongo DRC (2003 en 2006) - geen statusregeling opgesteld 
- Bosnië (2004- ….) exclusief1017 - 
- Tsjaad (2008-2009) exclusief1018 - 
- CAR (2008-2009) exclusief1019  

 

Z.O.Z.  

                                                           
1012 Art. 7 Agreement between the Republic of Bosnia and Herzegovina and the North Atlantic Treaty 

Organisation (NATO) concerning the status of NATO and its personnel; art. 7 Agreement between the 
Republic of Croatia and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) concerning the status of NATO 
and its personnel en art. 10 Agreement between the Federal Republic of Yugoslavia and the North Atlantic 
Treaty Organisation (NATO) concerning transit arrangements for peace plan operations; Wright-Patterson 
Air Force Base, Ohio, 21 november 1995 en Parijs 14 december; Appendix B to Annex 1-A bij 
de Vredesovereenkomst van Dayton (<www.ohr.int/dpa/>). 

1013 Sectie 2, par. 2.4, Regulation No. 2000/47 on the status, privileges and immunities of KFOR and 
UNMIK and their personnel in Kosovo; 18 augustus 2000. 

1014 Agreement between the government of the Republic of Albania and NATO concerning the status of NATO 
and its personnel present on the territory of the Republic of Albania; Brussel, 24 juni 1999 (NAVO 
Document SG(99)1003 van 25 juni 1999).  

1015 Sectie 1, derde lid, Annex A, Military Technical Agreement between the International Security Assistance 
Force (ISAF) and the Interim Administration of Afghanistan; 4 January 2002. 

1016 Art. 6, eerste lid, Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië over de status van de door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië; Skopje, 21 maart 2003 (PbEU 2003, L 82/46) 

1017 Par. 12 UN Doc S/RES/1575 (2004) van 22 november 2004 waarin de VN Veiligheidsraad de 
statusregelingen bij de Vredesovereenkomst van Dayton van toepassing verklaarde op zowel de 
NAVO als de EU missie. 

1018 Art. 6, derde lid, Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Tsjaad inzake de status van de 
door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Republiek Tsjaad; N'Djaména, 6 maart 2008 (PbEU 
2008, L 83/40). 

1019 Art. 6, derde lid, Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake de 
status van de door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek; Bangui, 16 
april 2008 (PbEU 2008, L 136/46). 
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- VERVOLG     - 
 

Overzicht III, strafrechtsmacht bij crisisbeheersingsoperaties;  
Internationale organisaties (m.u.v. VN); na 1989 

Commonwealth of Independent States, CIS 

- Moldavië (1992-….) status cfm. VN-verdrag;  ‘expert on mission’1020  
- Z-Ossetië (1992-2008) Idem 
- Abchazië (1993-2008) Idem 
- Tadzjikistan (1993-2000) Idem 

Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, OAE  

- Rwanda (1991-1993) onbekend geen statusregeling bekend 
- Uganda (1993) 
- Burundi (1994-1996) 

onbekend 
onbekend 

geen statusregeling bekend 
geen statusregeling bekend 

Afrikaanse Unie, AU  

- Burundi (2003-2004) onbekend  geen statusregeling bekend 
- Soedan (2004-2007) exclusief1021   
- Somalië (2007- ….) exclusief1022 geen statusregeling bekend 
- Comoren (2006) 
- Comoren (2007-2008) 

onbekend 
onbekend 

inhoud statusregeling onbekend 
inhoud statusregeling onbekend 

Economic Community of West African States, ECOWAS 

- Liberia (1990-1999) onbekend1023 inhoud statusregeling onbekend 
- Sierra Leone (1997-1999) onbekend geen statusregeling bekend 
- Guinee Bissau (1998-1999) exclusief1024 - 
- Ivoorkust (2002-2004) onbekend geen statusregeling bekend 
- Liberia (2003) onbekend geen statusregeling bekend  

Central African Economic and Monetary Community, CAEMC 

- CAR (2002-2008) exclusief1025 - 

Economic Community of Central African States, ECCAS  

- CAR (2008-….) onbekend1026 inhoud statusregeling onbekend 

Southern African Development Community, SADC 

- Congo (1998) onbekend geen statusregeling bekend 
- Lesotho (1998-1999)1027 onbekend inhoud statusregeling onbekend 

 

                                                           
1020 Par. 39, Statute on Collective Peace-keeping Forces in the Commonwealth of Independent States; Moskou, 
19 januari 1996 (UN Doc A/51/62; S/1996/74). 

1021 Par. 62, onder b, Status of mission agreement on the establishment and management of the ceasefire 
commission in the Darfur area of Sudan; Khartoum, 4 juni 2004 
(www.issafrica.org/AF/profiles/sudan/darfur/soma.pdf. 

1022 Art. XII, par. 55, onder b, Status of Mission Agreement (SOMA) between the Transitional Federal 
Government of the Somali Republic and the African Union on the African Union Mission in Somalia 
(AMISOM); Addis Ababa, 6 maart 2007 (<www.africa-
union.org/root/AU/AUC/Departments/PSC/AMISOM/doc/Status_of_Mission 
_Agreement_on_AMISOM.pdf>). 

1023 Acht jaar na begin van de missie is naar verluid een geheim statusverdrag getekend; 
Schmalenbach 2004, p. 521. 

1024 Art. VII, par. 24, Agreement defining the operations, composition and status of ECOMOG on the territory 
of the Republic of Guinea-Bissau; Bissau, 22 maart 1999 (UN Doc S/1999/445 (1999) van 20 april 
1999). 

1025 ‘Multinational Force Central African Republic’ (FOMUC); art. 11 Protocole Relatif au mandat et au 
statut de la force multinationale de la CEMAC en République Centrafricaine; 3 juni 2003 
(<www.juriafrica.com>). 

1026 De ECCAS nam in 2008 de operatie in de CAR over van de CAEMC onder de naam ‘Mission 
for the Consolidation of Peace’ (MICOPAX). 

1027 ‘Operation Boleas’. 
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Overzicht IV, strafrechtsmacht bij crisisbeheersingsoperaties;  
(Coalities van) staten;  na 1989 

                 
Operatie: 

Rechtsmacht 
zendstaat: 

     
    Opmerking:       

United Task Force, UNITAF 

  Somalië (1992-1993)  geen statusregeling opgesteld 

Operatie Turquoise 

  Rwanda (1994) onbekend  geen statusregeling bekend 

Multinational Force, MNF  

  Haïti (1994-1995) exclusief1028  

South Pacific Peacekeeping Force, SPPKF 

   Papua Nw Guinea (1994) exclusief1029 

Military Observer Mission Ecuador-Peru, MOPEP 

  Ecuador/Peru (1995-1999) onbekend geen statusregeling bekend 

Multinational Protection Force,  MPF 

  Albanië (1997) exclusief1030   

 Inter-African Mission to Monito the Bangui Agreements, AMIB 

  CAR (1997-1998) status cfm. diplomaten-verdrag1031 

Truce Monitoring Group for Bouganville, TMG  

  Papua Nw Guinea (1997-1998) exclusief1032  

 

Z.O.Z. 
  

                                                           
1028 Par. 43, onder b, Agreement between the governments participating in the multinational force ("MNF") 

authorized persuant to Security Council Resolution 940 and the Republic of Haiti on the status of MNF in 
Haiti; Miami, 8 december 1994 en Washington, 22 december 1994 (Law and Military 
Operations in Haiti 1994-1995, Lessons Learned for Judges Advocates). 

1029 Art. 9, tweede lid, Agreement between Papua New Guinea and Fiji, Tonga, Solomon Islands, Vanuata, 
Australia and New Zealand, concerning the status of elements of the defence forces of those countries deployed in 
North Solomon’s province of Papua New Guinea as part of the South Pacific Peackeeping Force; Suva, 28 
september 1994 (in werking: 7 oktober 1994 (1994 PITSE 20). 

1030 Art. III, derde lid, Agreement between the government of the Republic of Albania and the governments of the 
nations contributing to the multi-national protection force bearing on the status of the said force; Rome, 21 
april 1997 (<www.wihl.nl/finals/Albania/AL.T-TR.ALBANFMP.pdf>). Zendstaat kan afzien 
van uitoefening rechtsmacht ten gunste van staat van verblijf (tweede volzin art. III, derde lid ). 

1031 Art. 2 Agreement between the Government of the Central African Republic and the Governments of Burkina 
Faso, the Republic of Chad, the Gabonese Republic, the Republic of Mali, the Republic of Senegal, and the 
Tongolese Republic on the status of the forces of the Inter-African Mission to monitor the Bangui Agreements; 
Bangui, 25 januari 1997 (UN Doc S/1997/561 (1997) van 22 juli 1997). 

1032 Art. 10, tweede lid, Agreement between Australia, Papua New Guinea, New Zealand, Fiji and Vanuatu 
concerning the Neutral Truce Monitoring Group for Bougainville; Port Moresby, 5 december 1997 (1997 
ATS 30). 
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- VERVOLG     - 
 

Overzicht IV, strafrechtsmacht bij crisisbeheersingsoperaties;  
(Coalities van) staten;  na 1989 

International Force in East Timor,  INTERFET 

  Oost-Timor (1999-2000) volledige 
immuniteit 

geheim; precieze inhoud 
statusverdrag onbekend 

International Peace Monitoring Team, IPMT 

  Salomon eilanden (2000-2002) volledige  (m.u.v. elk geval waar de zendstaat 
      immuniteit         “expressly consent otherwise”)1033 

International Security Force, ISAF 

   Afghanistan (2001-2003)  exclusief1034  

Opérátion Licorne  

Ivoorkust (2002- ….) functionele1035 
     immuniteit 

tevens immuniteit ‘on base’ 

Regional Assistance Mission to Salomon Islands, RAMSI 

  Solomon eilanden (2003-….) functionele1036  maar staat verblijft kan geen rechtsmacht 
immuniteit uitoefenen als zendstaat die rechtsmacht  
    uitoefent1037 

Multinational Force Iraq, MNF-I 

  Irak (2003-2009) exclusief1038  

Multinational Interim Force, MIF 

  Haïti (2004) onbekend geen statusregeling bekend 

International Stabilization Force, ISF 

  Timor Leste (2006-….) status cfm. diplomaten-verdrag1039 

  

                                                           
1033 Exchange of letters between the government of New Zealand and the government of the Solomon inslands 

constituting an agreement on the deployment of New Zealand personnel to the Solomon islands as members of 
the International Peace Monitoring Team (with accompanying statutory Declaration; Honiara, 9-10 
November 2000 (2000 Pacific Islands Treaty Series 7). 

1034 Sectie 1, derde lid, Annex A, Military Technical Agreement between the International Security Assistance 
Force (ISAF) and the Interim Administration of Afghanistan; 4 January 2002 
(<www.operations.mod.uk/isafmta.pdf>). 

1035 Art. 1 van de bijlage bij Accord d’assistance militaire technique entre la République Française et 
la République de Côte -d’ Ivoire ; Parijs 5 februari 1962 (Journal Officiel de la République Française, 
5 februari 1962). De statusregling is gebaseerd op de vroegere militaire samenwerking tussen 
beide staten. Aangezien in de visie van Frankrijk troepen tijdens de uitvoering van een operatie 
altijd handelen in de uitoefening van de dienst, heeft Frankrijk in de praktijk de volledige 
rechtsmacht over de troepen. 

1036 Art. 10, tweede lid, Agreement between Solomon Islands, Australia, New Zealand, Fiji, Papua New 
Guinea, Samoa and Tonga concerning the operations and status of the police and armed forces and other 
personnel deployed to Solomon Islands to assist in the restoration of law and order and security; Townsville, 
24 juli 2003 (2003 ATS 17; 2003 PITSE 12). 

1037 Idem art. 10, derde lid. 
1038 Sectie 2, onder 3, CPA Order 17 (rev.): Coalition Provisional Authority Order Number 17 (gewijzigd): 

Status of the Coalition Provisional Authority, MNF-Iraq, Certain missions and Personnel in Iraq; z.p., 27 
juni 2004 (<www.cpa-iraq.org>). 

1039 Par. 2 Annex A, Exchange of notes between between the government of New Zealand and the government of 
the Democratic Republic of Timor-Leste concerning the restoration and maintenance of security in Timor-Leste 
and the status of visiting personnel in Timor-Leste; Dili 26 mei 2006 
(<www.laohamutuk.org/reports/UN/06SOFAs.html#Australia>). 
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Overzicht V, strafrechtsmacht Nederland in derde staten  
i.h.k.v. crisisbeheersingsoperaties 

Uitvoering operaties: Nederlandse strafrechtsmacht: 

Israël, stationering Patriot (1991) cfm. systematiek NAVO-statusverdrag1040 
Djibouti, stationering Apache (2001)  exclusief1041 echter m.u.v. geldboetes 
Qatar, stationering KDC-10 (2002)  bij strafbare feiten begaan door Nederlands 

personeel “… tegen hun eigendommen, 
veiligheid, eigen personeel of uitrusting”.1042  

Kirgizië, stationering F-16 (2002-
2004)  

status cfm. diplomaten-verdrag1043 

VAE, patrouille vliegtuig (2002-
2003) 

Beperkt; VAE had rechtsmacht (details MOU zijn 
niet gepubliceerd)1044 

Somalië, anti-piraterij (2008-2011) volledige immuniteit1045 
Comoren, a/b schepen (2008-2009) 
Panama, a/b schepen (2008-2011) 
Somalië, a/b schepen (2008-2009) 
Sint Vincent en Grenadines, a/b 
schepen (2008-2009) 

Jordanië, a/b schepen (2008-2009) 
 

volledige immuniteit 
? 
volledige immuniteit 
volledige immuniteit 
 
volledige immuniteit 
 

 
tekst in Spaans 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1040 Art. IX, derde/m vijfde lid, Exchange of notes between the Government of the Kingdom of the Netherlands 

and the Government of the State of Israel; Tel Aviv, 22 februari 1991 (Trb. 1991, 91). 
1041 Art. II, vierde lid, Notawisseling tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van 

de Republiek Djibouti houdende een verdrag inzake de status van het in Djibouti gestationeerde Nederlandse 
defensie-personeel; Djibouti, 4 februari 2001 (Trb. 2001, 39). 

1042 Art. 12, derde lid, Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en 
troepenuitrusting tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Qatar; Dawhah, 11 maart 2002 (Trb. 
2002, 98). 

1043 Art. 2 jo 7, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
Kirgizstan inzake de status van het in Kirgizstan gestationeerde Nederlandse defensie-personeel; 
Almaty/Bishkek, 16 januari/12 maart 2002 (Trb. 2002, 107). 

1044 Brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer van 16 oktober 2002 (geen 
kamerstuknummer bekend). 

1045 Par. 11, Briefwisseling Nederland en Somalië over steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming 
van humanitaire hulp voor Somalië tegen piraterij; Nairobi, 1 april 2008 (Trb. 2008, 85). In aanvulling 
op dit verdrag zijn verdragen gesloten met de Comoren (Trb. 2008, 85); Panama (Trb. 2008, 
97); Somalië (Trb. 2008, 104); Sint Vincent en de Grenadines (Trb. 2008, 127) en Jordanië (Trb. 
2008, 134). 
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Transit/ondersteuning 

Tadzjikistan  
    transit (2002-2003) 

volledige 
immuniteit1046 

status cfm. diplomaten-verdrag 

Oman 
    medisch team (2002) 

exclusief 
 

via MOU met het VK die 
exclusieve rechtsmacht heeft 
over personeel 

Oezbekistan  
    transit (2002-?) 

onbekend Inhoud is geheim 

Koeweit  
    transit (2003-….) 

exclusief1047 status cfm. diplomaten-verdrag 

Cyprus 
  ondersteuning UNIFIL  
      (2006-2007) 

exclusief1048 
 

status cfm. diplomaten-verdrag 

VAE 
    ondersteuning/transit (2009-…) 

onbekend geheime MOU 

 

 

                                                           
1046 Par. 1, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 

Tadzjikistan inzake de status van het in Tadzjikistan gestationeerde Nederlandse defensie-personeel; 
Dushanbe, 17 oktober 2002 (Trb. 2002, 207). 

1047 Par. 3, Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Koeweit 
inzake de status van het in Koeweit gestationeerde Nederlandse defensie-personeel; Koeweit, 13 juli 2003 
(Trb. 2003, 40).  

1048 Par. 6, Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Republiek Cyprus betreffende de status van Nederlands militair- en burgerpersoneel, 
aanwezig in Cyprus ter ondersteuning van de operatie UNIFIL; Nicosia, 20 december 2007 (Trb. 2008, 
10). 
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Bijlage C     Overzicht Nederland,  militaire samenwerking 
 

Strafrechtsmacht over Nederlandse troepen  

Bilaterale militaire samenwerking; 
algemeen 

Nederlandse strafrechtsmacht: 

Suriname, steun opbouw 
strijdkrachten (1975-1981) 

exclusief1049 cfm. status diplomaten-verdrag 

Zuid-Afrika, samenwerking (2007-....) functionele 
immuniteit1050 

wederkerig 

Rwanda, samenwerking (2009-….) functionele 
immuniteit1051 

wederkerig 

Gabon, samenwerking (2009-….)  exclusief1052 wederkerig 
Burundi, SSD (2009-….  ) 
 
Mali, samenwerking, (2010-….) 
 
EASBRICOM, ‘capacity building’ 
(2011-….)  

functionele 
immuniteit1053 
functionele 
immuniteit1054 
functionele 
immuniteit1055 

wederkerig 

   

  

                                                           
1049 Art. 2 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname met betrekking tot de 

repatriëring van bij het onafhankelijk worden van Suriname nog in dat land aanwezig militair en 
burgerpersoneel van het Koninkrijk der Nederlanden ressorterend onder het Departement van Defensie, alsmede 
van hun gezinnen; Paramaribo, 25 november 1975 (Trb. 1975, 136). 

1050 Art. 3, derde lid, Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de 
Republiek Zuid-Afrika betreffende de status van militair en burgerpersoneel van hun Ministerie van Defensie, 
aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten die verband houden met militaire samenwerking; Tshwane 
(Pretoria), 8 juni 2007; inwerkingtreding 1 februari 2009 (Trb. 2007, 167, Nederlandse vertaling 
Trb. 2007, 225). 

1051 Art. 3, derde lid, Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Rwanda betreffende de 
status van militair en burgerpersoneel van hun Ministerie van Defensie, aanwezig op elkaars grondgebied voor 
activiteiten die verband houden met bilaterale militaire samenwerking; Kigali, 13 mei 2009 (Trb. 2009, 
114; NLD vertaling Trb. 2009, 146). 

1052 Art. 3, derde lid, Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de 
status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig 
op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking; Yaoundé, 16 oktober 
2009 (Trb. 2009, 211).  

1053 Art. 3, derde lid, Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de 
status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, 
aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de 
veiligheidssector in Burundi; Bujumbura, 17 augustus 2009, (Trb. 2009, 134).  

1054 Art. III, derde lid, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Mali betreffende de status van militair en civiel personeel van de Nederlandse en Malinese 
Ministeries van Defensie, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire 
samenwerking; Koulouba, 17 juni 2010 (Trb. 2010, 216). 

1055 Art. 2, vijfde lid, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Eastern 
Africa Standby Brigade Coordination Mechanism (EASBRICOM) betreffende de samenwerking ter 
ondersteuning van de Eastern Africa Standby Force; Nairobi, 21 januari 2011 (Trb. 2011, 69; 
Nederlandse vertaling Trb. 2011, 195) verwijst naar de Host Country Agreement between 
EASBRICOM and the Government of the Republic of Kenya for the purpose of hosting EASBRICOM and 
its subordinate structures in Kenya; Nairobi, 28 mei 2008. 
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Bilaterale militaire samenwerking; 
oefening/training 

Nederlandse strafrechtsmacht: 

Tanzania, training (2002) gedeeld1056 cfm. systematiek NAVO-
statusverdrag 

Suriname, opleiding & training (2004-
2010) 

volledige 
immuniteit 

cfm. status diplomaten-verdrag 

Ghana 2004 geen statusregeling bekend 
Brunei (2004-2005) gedeeld1057 cfm. systematiek NAVO-

statusverdrag 
Egypte, oefening (2005) MOU, vergrijpen gerelateerd aan de oefening of 

gepleegd op de oefenterreinen 
Senegal, oefening (2005-2006) exclusief1058 - 
Belize (2004-2005) exclusief1059 - 
Kameroen, oefening (2006) exclusief op basis MOU (‘Arrangement 

Technique’) 
Zwitserland (2007-….) gedeeld1060 cfm. NAVO-statusverdrag; 

wederkerig 
Benin, oefening (2009 - ….) exclusief1061 - 
Senegal, training (2010) exclusief1062 - 

   
  

                                                           
1056 Art. 12 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Republiek Tanzania inzake de 

rechtspositie van de strijdkrachten in de Verenigde Republiek Tanzania die deelnemen aan oefening 
"Tanzanite - 2002"; Dar es Salaam, 29 januari 2002 (Trb. 2002, 31). 

1057 Art. III Notawisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de 
regering van Zijne Majesteit de Sultan en Yang Dipertuan van Brunei Darussalam betreffende de status van 
Nederlands militair personeel ten behoeve van training; Singapore, 21 december 2004 (Trb. 2005, 40).  

1058 Art. III, derde lid, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Senegal betreffende de status van Nederlands militair en burgerpersoneel in verband met multilaterale 
militaire oefeningen; Dakar, 26 oktober 2005 (Trb. 2005, 287). 

1059 Art. III, tweede lid, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Belize 
betreffende de status van Nederlandse militair- en burgerpersoneel ten behoeve van training; Mexico City, 21 
januari 2005 (Trb. 2005, 41). 

1060 Art. VI Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsraad 
betreffende militaire oefeningen, trainingen en opleidingen; ‘s-Gravenhage, 12 april 2007 (Trb. 2007, 174). 

1061 Art. III, derde lid, Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de 
status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied 
van Benin voor de oefening "DASSA 2009"; Cotonou, 7 juli 2009 (Trb. 2009, 120). 

1062 Art. III, derde lid, Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de 
Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten; Dakar, 18 oktober 2010 (Trb. 2010, 320; 
NLD vertaling Trb. 2011, 64). 
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Overzicht strafrechtsmacht over buitenlandse troepen binnen Nederland  
i.h.k.v. internationale militaire samenwerking 

Bilaterale militaire samenwerking; 
algemeen  

Nederlandse strafrechtsmacht over buitenlandse 
troepen: 

VS, samenwerking in Suriname (1962) gedeeld1063 VS i.g.v. inter se; veiligheid VS, 
uitoefening van de functie 

VS, drugsbestrijding NA en Aruba 
(1999-…) 

nee1064 ! 

VS, training/oefening op NA en 
Aruba (2005-…) 

gedeeld1065 cfm. NAVO-statusverdrag 

VK, luchtverkenning op NA en Aruba 
(2005-2006) 

gedeeld1066 cfm. NAVO-statusverdrag 

België, Canada, Frankrijk en VK 
oefening Carribean Lion, 2006 

gedeeld1067 cfm. NAVO-statusverdrag 

VK, luchtverkenning op NA en Aruba 
(2007-2008) 

gedeeld1068 cfm. NAVO-statusverdrag 

Chili, 2006 Geen statusovereenkomst bekend 
Frankrijk, a/b NLD handelsschip 
(2008-2009) 

Malta, 2010 a/b NLD marineschip 
 

gedeeld1069  strafbare feiten die niet direct 
verband houden met de missie 

volledig1070  o.g.v. MOU 

 
  

                                                           
1063 Par. 6a, Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de 

Verenigde Staten van Amerika houdende een overeenkomst betreffende het gebruik van het vliegveld Zanderij 
(Suriname) door Amerikaanse militaire vliegtuigen; Paramaribo, 24 april 1962 (Trb. 1962. 82). 

1064 Par. 4, Briefwisseling houdende een verdrag inzake de vestiging van steunpunten voor Amerikaanse 
strijdkrachten op de Nederlandse Antillen en Aruba in verband met drugbestrijdingsactiviteiten; ´s-
Gravenhage, 9/13 april 1999 (Trb. 1999, 98); art. VI, tweede lid, Verdrag inzake samenwerking 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik 
van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht; Oranjestad, 2 
maart 2000 (Trb. 2000, 34). 

1065 Art. III Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten 
van Amerika inzake de status van militair- en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens 
militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba; ’s-Gravenhage, 3 mei 2005 (Trb. 
2005, 176). 

1066 Art. III Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd 
Koninkrijk betreffende de status van defensiepersoneel van het Verenigd Koninkrijk dat 
luchtverkenningsassistentie verleent aan de marine en de kustwacht ten behoeve van de Nederlandse Antillen en 
Aruba; Londen, 26 april 2005 (Trb. 2005, 168). 

1067 Canada en Frankrijk: niet gepubliceerde éénzijdige verklaringen; VK: Notawisseling houdende een 
verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland betreffende de status van militair en burgerpersoneel van de Britse strijdkrachten in de Nederlandse 
Antillen en Aruba voorde oefening ,,Caribbean Lion 2006’’; Londen, 12 mei 2006 (Trb. 2006, 118).  

1068 Art. V Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd 
Koninkrijk betreffende de status van militair en burgerpersoneel van de Britse strijdkrachten in de Nederlandse 
Antillen en Aruba voor het uitvoeren van luchtverkenningstaken met toestellen van de Royal Air Force ter 
ondersteuning van en in samenwerking met de Nederlandse Koninklijke Marine, in het kader van 
drugsbestrijdingsoperaties; Londen, 1 april 2008 (Trb. 2008, 131). 

1069 Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk 
betreffende de steun van Franse strijdkrachten bij de bescherming tegen piraterij van een schip onder 
Nederlandse vlag dat humanitaire hulp aan Somalië biedt; Parijs, 28 oktober 2008 (Trb. 2008, 206). 

1070 Niet gepubliceerd. 
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Verdragen en andere internationale instrumenten  
 

Tot 1900 

- Unie van Utrecht; Utrecht, 23 januari 1578 (<dutchrevolt.leidenuniv.nl/bronnen/ 
1579%2001%2020%20ned.htm>). 

- Instrumentum Pacis Osnabrugensis; Osnabrück, 14/24 oktober 1648 
 (<www.lwl.org/westfaelischegeschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=740
&url_tabelle=tab_quelle>). 

- Instrumentum Pacis Monasteriensis; Münster, 24 oktober 1648 
(<avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp>). 

- Convention between Austria and Saxony respecting the passage of troops; Wenen, 8 april 1813 (The 
Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 62, 1812 - 1818, p. 213 e.v.). 

- Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, conclue a Zonhoven, relativement aux communications militaires de 
la forteresse de Maastricht; z.p. 18 november 1833 (Recueil des Traités et conventions conclus par le 
Royaume des Pay-Bas, E.G. Lagemans, Den Haag 1859, No 136). 

- Agreement Providing for the Reciprocal Crossing of the International Boundary Line by the Troops of their 
Respective Governments, in Pursuit of Savage Hostile Indians, under the Conditions hereafter Stated; 
Washington, 29 juli 1882 (9 Bevans 847 1968). 

- Agreement Providing for the Reciprocal Crossing of the International Boundary Line by the Troops of their 
Respective Governments, in Pursuit of Savage Hostile Indians, under the Conditions hereafter Sated; 
Washington, 25 juni 1890 (9 Bevans 881 1968). 

Agreement providing for the reciprocal crossing of the international boundary line by the troops of their respective 
governments, in pursuit of Kid’s band of hostile indians, under the conditions hereafter stated; Washington, 4 
juni 1896 (9 Bevans 889 1968).  

 

1900-1939 

- Agreement between the United States and Cuba for the lease of lands for coaling and naval stations; Havana, 23 
februari 1903 (<avalon.law.yale.edu/20th_century/dip_cuba002.asp>). 

- Lease to the United States by the Government of Cuba of certain areas of land and water for naval or coaling 
stations in Guantanamo and Bahia Honda; Havana, 2 juli 1903 
<avalon.law.yale.edu/20th_century/dip_cuba003.asp>). 

- Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land, behorende bij het Verdrag nopens de wetten 
en gebruiken van den oorlog te land; Den Haag, 18 oktober 1907 (Trb. 1981, 99). 

- Agreement between Belgium and France relative for the better prosecution of acts prejudicial to the armed forces; 
Brussel, 14 augustus 1914 (The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, 
Vol. 220, 1914-1915, p. 274). 

- Règlement relatif à position des officiers (sous-officiers) néerlandais qui prennant du service dans la Gendarmerie 
albanaise ; z.p., z.d. (W.J.W. de Veer & L.W.J.K. Thomson, Verslag der Zending Albanië. Voorstudie 
tot de vorming eener Gendarmerie, Den Haag 1914, p. 127-131). 

- Additional agreement to the Agreement between Belgium and France relative for the better prosecution of acts 
prejudicial to the armed forces 14 Augustus 1914; z.p. november 1914 (Charles Dejongh en Eugène 
Yseux, Le droit et la guerre. Législation, doctrine et jurisprudence belges en matières de droit 
pénal militaire, Tome premier, Parijs 1917, p. 401-402). 

- Declaration between France and Great Britain respecting military penal jurisdiction; Londen, 15 december 
1915 (The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 221, 1915-1916, p. 
227; The London Gazette, 31 December 1915). 

- Declaration between Belgium and France respecting military penal jurisdiction; 29 januari 1916 (The 
Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 221, 1915-1916, p. 270). 

- Declaration between Belgium and Great Britain respecting Military Tribunals; Londen, 15 april 1916 (The 
London Gazette, 14 april 1916; The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, 
Vol. 221, 1915-1916, p. 309). 

- Declaration between France and Servia relative to the jurisdiction of court martials; 14 december 1916 (The 
Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 222, 1916-1917, p. 57). 

- Strafanzeigen gegen österreichisch-ungarische Militärpersonen; Berlijn, 27 mei 1916, Justiz-Ministerialblatt 
für die preußische Gesetzgebung und Rechtspflege (Preuß. JMBl), Berlin, 1916, Band 135; 
Ministerialblatt für die preußische Innere Verwaltung (MinBl f. D. Innere Verwaltung), 1916, 
Band 156 en Armee-Verordnungsblatt 1916, Band 237). 

- Agreement between France and Italy respecting court martials; Rome, 4 juli en 13 augustus 1917 (The The 
Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 222, 1916-1917, p. 287 e.v.). 
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- Declaration between France and Portugal relative the Jurisdiction of Military Tribunals; Lissabon 26 
september 1917 (The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 222, 
1916-1917, p. 385). 

- Exchange of notes between France and the United States respecting the jurisdiction of court martials; 
Washington, 3 en 4 januari 1918 (The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive 
Parry, Vol. 223, 1917-1918, p. 39 e.v.; Foreign Relations of the United States, Papers relating to the 
foreign relations of the United States, 1918, Supplement 2, p. 735-737). 

- Verdrag van Versailles; 29 juni 1919 
(<avalon.law.yale.edu/subject_menus/versailles_menu.asp>). 

- Declaration between France and Siam respecting military criminal jurisdiction; Parijs, 24 mei 1918 (The 
Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 223, 1917-1918, p. 375). 

- Exchange of notes between Belgium and the United States respecting military penal jurisdiction; Washington, 5 
juli en 6 september 1918 (The Consolidated Treaty Series, edited and annotated by Clive Parry, Vol. 
223, 1917-1918, p. 417 e.v.; Foreign Relations of the United States, Papers relating to the foreign relations 
of the United States, 1918, Supplement 2, p. 747 en 751). 

- Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation; Parijs, 13 oktober 1919 (11 LNTS p. 173). 
- Treaty of Alliance; Bagdad, 10 oktober 1922 (LNTS 1925, No. 892). 
- Verdrag tot het vaststellen van eenige eenvormige regelen betreffende de immuniteit van staatsschepen; Brussel, 10 
april 1926. Aanvullend Protocol; Brussel, 24 mei 1934 (S. 1936, 98). 

- Bustamante Code annexed to the convention on Private International Law; Havana, 20 februari 1928 (AJIL, 
p. 642). 

- Verdrag tot het vaststellen van eenvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen; Rome, 29 
mei 1933 (S. 1938, 12). 

- Agreement between the United States of America and the United States of Brazil, concerning a military mission 
of the United States of America to Brazil; Washington, 10 mei 1934 (150 LNTS 1934, No. 445). 

- Conventie van Montevideo; Convention on the rights and duties of states; Montevideo, 26 december 1933 
(165 LNTS p. 19). 

- Treaty of Alliance Between His Majesty in Respect of the United Kingdom and His Majesty The King of Egypt; 
26 augustus 1936 (AJIL, Vol. 31, No. 2, Supplement: Official Documents (Apr., 1937), p. 77-
90). 

- Convention between his Majesty's government in the United Kingdom and the Egyptian government concerning the 
immunities and privileges to be enjoyed by the British forces in Egypt; London, 26 augustus 1936 (173 
LNTS 1936-1937, No. 4032). 

- Convention militaire bij de Traité d’amitié et d’alliance entre la France et la Syrie; Damascus, 22 december 
1936 (Internet : <basedoc.diplomatie.gouv.fr>). 

- Military Agreement regarding the reconstruction of the Czechoslovak Army in France; Parijs, 2 oktober 1939 
(gepubliceerd in: 1942 Czechoslovak Yearbook of International Law, p. 232-234). 

 

1940-1949 

- Agreement between France and Poland concerning the Reconstitution of the Polish Army in France en Protocol 
relative to the organization of Polish Military Tribunal in France; Parijs, 4 januari 1940 (British and 
Foreign State Papers, Vol. 144, Londen 1952, p. 407-412). 

- Destroyers for Bases Agreement, Exchange of notes; Londen en Washington, 2 september 1940 
(<www.history.navy.mil/faqs/faq59-24.htm>). 

- Agreement for use and operation of naval and airbases; Londen, 27 maart 1941 (AJIL Vol. 35, No. 3, 
Supplement: Official Documents (Jul. 1941), pp. 134-159). 

- Agreement between the USSR and the Polish Government-in-exile concerning resumption of diplomatic relations 
and mutual aid in the war against Germany; Londen, 30 juli 1941 (vermeld in: Robert M. Slusser, 
Jan F. Triska, A Calendar of Soviet Treaties 1917-1957, Stanford 1959). 

- Polish-Soviet Military Agreement; Moskou 14 augustus 1941 (Polish-Soviet Relations 1918-1943, 
Official Documents, p. 126). 

- Military agreement between the Soviet High Command and the High Command of Czechoslovakia; Moskou, 
27 september 1941 (vermeld in: Robert M. Slusser, Jan F. Triska, A Calendar of Soviet Treaties 
1917-1957, Stanford 1959). 

- Overeenkomst tusschen de Nederlandsche Regeering en de Regering van het Vereenigd Koninkrijk betreffende de 
organisatie en het gebruik van de Nederlandsche strijdkrachten in het Verenigd Koninkrijk; Londen, 5 mei 
1942 (vertaling van Aanhangsel IV betreffende de Rechterlijke Macht over Leden van de 
Nederlandsche Strijdkrachten is opgenomen in het MRT 1946, 102). 
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- Agreement between the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, Jurisdiction over criminal offences committed by armed forces; Londen, 27 juli 1942 en 6 augustus 
1942 (EAS 1944, No. 355; Vol. 117 UNTS 1951, No. 378. 

- Jurisdiction over criminal offenses committed by the armed forces of the United States in Egypt: agreement between 
the United States of America and Egypt; Cairo, 2 maart 1943 (met procès-verbaal) (EAS 1944, No. 
356). 

- Jurisdiction over criminal offenses committed by armed forces of the United States in the Belgian Congo : agreement 
between the United States of America and Belgium; Washington, 31 maart, 27 mei, 23 juni en 4 
augustus 1943 (EAS 1944, No. 395). 

- Verdrag van Chicago: Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Chicago, 7 december 1944 (S. 
1947, H 165). 

- Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America and the United Kingdom 
relating to claims for damages resulting from acts of armed forces personnel; Londen 29 februari en 28 
maart 1944 (Vol. 15 UNTS 1948, No. 104). 

- Agreement on relations between the Soviet Commander-in-Chief and the Czechoslovak administration after entry 
of Soviet troops into the territory of Czechoslovakia; 8 mei 1944, in Rothstein, Soviet Foreign policy 
during the patriotic war: documents and materials, Vol. II (Hutchinson & Co, London, 1946) 
76. 

- Overeenkomst tusschen de Vereenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende 
burgerlijk bestuur en rechtsmacht op Nederlandsch grondgebied bevrijd door een geallieerde expeditiemacht; 
Londen, 16 mei 1944 (Vol. 132 UNTS 1952, No. 440). 

- Exchange of notes (with annexed Memorandum of Agreement) constituting an agreement concerning civil 
administration and jurisdiction in Belgium territory liberated by an Allied Expeditionary Force; Londen, 16 
mei 1944 (Vol. 90 UNTS 1951, No. 266). 

- Agreement on relations between the Soviet Commander-in-Chief and the Polish administration after entry of Soviet 
troops into the territory of Poland; 26 jul 1944, in Rothstein, Soviet Foreign policy during the 
patriotic war: documents and materials, Vol. II (Hutchinson & Co, London, 1946) 94. 

- Exchange of letters constituting an agreement between the United States of America and France relating to civil 
administration in liberated French territory; z.p., 25 augustus 1944 (Vol. 138 UNTS 1952, No. 449). 

- Principles governing arrangements for civil administration and jurisdiction in Netherlands territory in the 
Southwest Pacific Area; 10 december 1944 (United States Department of State, Foreign relations 
of the United States diplomatic papers, 1944. The Near East, South Asia, and Africa, the Far 
East, Volume V (1944)). 

- Agreement for the regulation of mutual relations; Addis Ababa, 19 december 1944 (UNTS 1951, No. 
272). 

- Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945 (S. 1945, F 253). 
- Statuut van het International Gerechtshof; San Francisco, 26 juni 1945 (S. 1945, F 321; herziene versie 

Trb. 1971, 55 en Trb. 1987, 114). 
- Exchange of notes (with annexed Memorandum of Agreement) constituting an agreement between the Kingdom of 

Belgium and the United Kingdom regarding claims arising out of accidents involving member of His Majesty’s 
Forces; Brussel, 1 en 25 juni 1945 (Vol. 90 UNTS 1951, No. 268). 

- Agreement regarding relations between the Chinese administration and the Soviet Commander-in-Chief of the 
Soviet forces after entry of soviet troops into the “Three eastern provinces” of China during the present joint 
military operations against Japan; Moskou, 14 augustus 1945 (The China White Paper 1949, Vol. II, 
Stanford: Stanford University Press, p. 592-593). 

- Treaty relating to the status and facilities to be accorded in Belgium to the forces under the British High Command 
taking part in the occupation of Germany and Austria; Brussel, 11 maart 1946 (UNTS 1948, No. 387). 

- Exchange of notes constituting an agreement relating to criminal offences committed by members of the armed forces 
of the two countries; Warschau, 5 en 29 augustus 1946 (UNTS 1953, No. 2097). 

- Treaty of peace with Bulgaria; Parijs, 10 februari 1947 (Vol. 41 UNTS 1949, No. 643). 
- Treaty of peace with Italy; Parijs, 10 februari 1947 (Vol. 49 UNTS 1950, No. 747). 
- Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties; 13 februari 1946 (S. 1948, I 224). 
- Agreement between the United States of America and the Republic of France regarding Facilities for United 

States Forces in France in Connection with the Occupation of Germany and Austria; Parijs, 16 februari 
1948 (7 Bevans 1230 1968). 

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord- Ierland; Brussel 17 
maart 1948 (S. I 519); door Nederland opgezegd in 2010 (Trb. 2011, 177). 
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- Memorandum of Agreement regarding the Status and Facilities Accorded in Belgium to the United States Forces 
Engaged in the Occupation of Germany and Austria bij de Exchange of Notes; Brussel, 29 april 1948 
(5 Bevans 661 1968). 

- Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen; Genève, 19 juni 1948 (Trb. 
1952, 86; Nederlandse vertaling Trb. 1959, 152). 

- Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van Genocide; 9 december 1948 (Nederlandse vertaling 
Trb. 1960, 32; gewijzigd Trb. 1966, 179). 

- Status of members of the armed forces of the Brussels Treaty Powers; Brussel, 21 december 1949 (Department 
of State Bulletin, 20 maart 1950). 

- Noord-Atlantisch verdrag; Washington, 4 april 1949 (S. 1949, 355). 
- Verdrag (I) voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde; 
Genève, 12 augustus 1949 (S. 1954, 246; Nederlandse vertaling Trb. 1951, 72). 

- Verdrag (II) voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de strijdkrachten ter 
zee; Genève, 12 augustus 1949 (S. 1954, 247; Nederlandse vertaling Trb. 1951, 73). 

- Verdrag (III) betreffende de behandeling van krijgsgevangenen; Genève, 12 augustus 1949 (S. 1954, 248; 
Nederlandse vertaling Trb. 1951, 74). 

- Verdrag (IV) betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd; Genève, 12 augustus 1949 (S. 1954, 
249, Nederlandse vertaling Trb. 1951, 75). 

 

1950-1959 

- Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America and the Republic of Korea 
relating to jurisdiction over offenses by United States forces in Korea; Taejun, 12 juli 1950 (Vol. 222 
UNTS 1955, No. 3029). 

- Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Rome, 4 november 1950, 
inwerkingtreding 3 september 1953 (Trb. 1951, 154). 

- Agreement between the United States of America and Cambodja, France, Laos and Viet-Nam for mutual 
defence assistance in Indochina; Saigon, 23 december 1950 (Vol. 185 UNTS 1954, No. 2456). 

- NAVO-statusverdrag: Verdrag tussen de Staten bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van 
hun krijgsmachten; Londen, 19 juni 1951 (Trb. 1951, 114; Nederlandse vertaling Trb. 1953, 10). 

- Verdrag van Ottawa: Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, van de 
nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf; Ottawa, 20 september 1951 
(Trb. 1951, 139; Nederlandse vertaling Trb. 1953, 9). 

- Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and Korea regarding privileges and 
immunities to be enjoyed by the United Nations in the Republic of Korea; Pusan, 21 september 1951 (Vol. 
104 UNTS 1951, No. 322). 

- Administrative Agreement under article III of the Security Treaty between the United States of America and 
Japan; Tokyo, 28 februari 1952 (Vol. 208 UNTS 1955, No. 2817). 

- Convention on the relations between the three powers and the Federal Republic of German; Bonn, 26 mei 1952 
(Vol. 331 UNTS 1959, No. 4759). 

- Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap met twee Protocollen van ondertekening, 
Verklaring en nota's; Parijs, 27 mei 1952 (Trb. 1952, 119, Nederlandse vertaling Trb. 1952, 150). 

- Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap (Protocol betreffende de rechtspraak); Parijs, 27 
mei 1952 (Trb. 1952, 121, Nederlandse vertaling Trb. 1952, 152). 

- Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap (Protocol betreffende het militair strafrecht); 
Parijs, 27 mei 1952 (Trb. 1952, 122, Nederlandse vertaling Trb. 1952, 153). 

- Overeenkomst betreffende de rechtspositie van de Europese Defensiestrijdkrachten en het handelspolitieke en fiscale 
regiem der Europese Defensie Gemeenschap; Parijs, 27 mei 1952 (Trb. 1952, 129, Nederlandse 
vertaling Trb. 1952, 160). 

- Protocol van Parijs: Verdrag nopens de rechtspositie van internationale militaire Hoofdkwartieren, ingesteld uit 
hoofde van het Noord-Atlantisch Verdrag; Parijs, 28 augustus 1952 (Trb. 1953, 11). 

- Agreement between the Government of the United States of America and the Imperial Ethiopian Government 
concerning the utilization of defense installations within the Empire of Ethiopia; Washington, 22 mei 1953 
(Vol. 191 UNTS 1954, No. 2577). 

- Protocol to amend Article XVII of the Administrative Agreement under article III of the Security Treaty between 
the United States of America and Japan; Tokyo, 29 september 1953 (Vol. 208 UNTS 1955, No. 
2817). 

- Notawisseling tussen de Nederlandse en Amerikaanse regering inzake legering van Amerikaanse troepen in 
Nederland, met Bijlagen; 's-Gravenhage, 13 augustus 1954 (Trb. 1954, 120). 

- Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel; Parijs 23 oktober 1954 (Trb. 1954, 179). 
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- Convention on the Presence of Foreign Forces in the Federal Republic of Germany; Parijs, 23 oktober 1954 
(Vol. 334 UNTS 1959, No. 4765; Trb. 1954, 180). 

- Convention (with annexes) on the rights and obligations of foreign forces and their members in the Federal 
Republic of Germany; Bonn, 26 mei 1952 (zoals gewijzigd bij Schedule II to the Protocol on the 
termination of the occupation régime in the Federal Republic of Germany; Parijs 23 oktober 1954 (Vol. 
332 UNTS 1959, No. 4760). 

- Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel; Parijs 23 oktober 1954 (Trb. 1954, 179); 
door Nederland in 2010 opgezegd (Trb. 2001, 178). 

- Treaty of friendship, co-operation and mutual assistance between the People's Republic of Albania, the People's 
Republic of Bulgaria, the Hungarian's People's Republic, the German Democratic Republic, the Polish People's 
Republic, the Romanian People's Republic, the Union of Soviet Socialist Republics and the Czechoslovak 
Republic; Warschau, 14 mei 1955 (Vol. 219 UNTS 1956, No. 2962). 

- Treaty concerning the legal status of Soviet forces temporarily stationed in Poland; Warschau, 17 december 
1956 (Vol 226 UNTS 1957, No. 3830). 

- Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the Government of Egypt 
concerning the status of the United Nations Emergency Force in Egypt; New-York, 8 februari 1957 (Vol. 
260 UNTS 1957, No. 3704). 

- Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der UdSSR über Fragen, die mit der 
zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der DDR zusammenhängen; Berlijn, 
12 maart 1957 (Vol. 285 UNTS 1958, No. 4150). 

- Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Rome, 25 maart 1957 (Trb. 1957, 74; Nederlandse 
vertaling Trb. 1957, 91). Vanaf 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap. 

- Agreement concerning the legal status of Soviet forces temporarily stationed in the territory of the Romanian 
People's Republic; Boekarest, 15 april 1957 (UNTS 1957, No. 3964). 

- Exchange of letters constituting a provisional arrangement concerning the United Nations Emergency Force Leave 
Centre in Libanon; Beirut, 20 en 29 april en 1 mei 1957 (Vol. 226 UNTS 1957, No. 3827). 

- Agreement concerning the legal status of Soviet forces temporarily stationed in the territory of the Hungarian 
People's Republic; Budapest, 27 mei 1957 (Vol. 407 UNTS 1957, No. 5864). 

- Exchange of letters (with annexes) constituting an agreement concerning the service with the United Nations 
Emergency Force of national contingent provided by the Government of Canada; New-York, 21 juni en 29 
juli 1957 (Vol. 274 UNTS 1957, No. 3957). 

- Agreement (with annexes and exchange of letters) on external defence and mutual assistance; Kuala Lumpur, 
12 oktober 1957 (Vol. 285 UNTS 1958, No. 4149). 

- Exchange of letters (with aide-mémoire) constituting an agreement concerning the establishment and operation by 
the United Nations Emergency Force of a transit unit at the Beirut International Airport; Gaza, 21 
december 1957 en Beirut, 20 januari 1958 (Vol. 286 UNTS 1958, No. 4166). 

- Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and Lebanon concerning the status of 
the United Nations Observation Group in Lebanon; New-York, 13 juni 1958 (Vol. 303 UNTS 1958, 
No. 4386). 

- Aanvullende overeenkomst bij het NAVO verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met 
betrekking tot de buitenlandse krijgsmachten, gestationeerd in de Bondsrepubliek Duitsland met Protocol van 
ondertekening; Bonn, 3 augustus 1959. (Vol. 481 UNTS 1963, No. 6986; Trb. 1960, 37, 
Nederlandse vertaling in Trb. 1961, 119). 

- Administratieve Overeenkomst ter uitvoering van artikel 60 van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-
Verdrag nopens de rechtspositie der krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde 
buitenlandse krijgsmachten; Bonn, 3 augustus 1959 (Trb. 1960, 39; Nederlandse vertaling Trb. 1961, 
121) 

- Agreement between the Federal Republic of Germany and the United States on the status of persons on leave; 3 
augustus 1959 (deels gepubliceerd in: Stanger 1957/’58, Naval War College). 

 

1960-1969 

- Agreement under article VI of the Treaty of Mutual Co-operation and Security between Japan and the United 
States of America, regarding facilities and areas and the status of United States armed forces in Japan; 
Washington, 19 januari 1960 (TIAS 4510). 

- Agreement concerning technical military assistance; Bangui, 13 augustus 1960 (Vol. 821 UNTS 1972, 
No.11759). 

- Defence agreement; Brazzaville, 15 augustus 1960 (Vol. 821 UNTS 1972, No. 11761). 
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- Agreement concerning technical military assistance; Brazzaville, 15 augustus 1960 (Vol. 821 UNTS 1972, 
No. 11755). 

- Treaty concerning the establishment of the Republic of Cyprus; Nicosia, 16 augustus 1960 (Vol. 382 UNTS 
1960, No. 5476). 

- Agreement under article VI of the Treaty of Mutual Co-operation and Security between Japan and the United 
States of America, regarding facilities and areas and the status of United States armed forces in Japan; 
Washington, 19 januari 1960. 

- Accord d’assistance militaire technique entre la République Française et la République de Côte -
d’ Ivoire ; Parijs 5 februari 1962 (Journal Officiel de la République Française, 5 februari 1962). 

- Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer; Wenen, 18 april 1961 (Trb. 1962, 101; Nederlandse 
vertaling Trb. 1962, 159; herziene versie Trb. 1985, 79). 

- Exchange of notes constituting an agreement between the government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the government of the Federal Republic of Germany applying to any force of the Federal 
Republic serving in the United Kingdom the provisions of the Agreement between the parties to the North 
Atlantic Treaty Organisation regarding the status of their forces, signed at London on 19 June 1951; Bonn, 
12 juli 1961 (Vol. 421 UNTS 1962, No. 6109). 

- Exchange of Letters between His Highness the Prince of the State of Kuwait and the Secretary General of the 
League of Arab States; Koeweit, 12 augustus 1961 (gepubliceerd in: UN Doc S/5007, 30 
november 1961. 

- Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika houdende een overeenkomst betreffende het gebruik van het vliegveld Zanderij (Suriname) door 
Amerikaanse militaire vliegtuigen; Paramaribo, 24 april 1962 (Trb. 1962. 82). 

- Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland nopens de stationering van militaire eenheden van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland; 's-
Gravenhage, 17 januari 1963 (Trb. 1963, 7). 

- Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen; Wenen, 24 april 1963 (Trb. 1981, 143). 
- Exchange of letters constituting an agreement relating to the privileges, immunities and facilities for the 

Observation Operation along the Saudi Arabia-Yemen border established pursuant to the Security Council 
resolution of 11 June 1963; New-York, 23 augustus 1963 (Vol. 474 UNTS 1963, No. 6879). 

- Agreement for the training in Canada of personnel of the armed forces of Nigeria; Lagos, 3 juli 1963 (Vol. 529 
UNTS 1965, No. 7656). 

- Agreement concerning technical military assistance (with annex and exchange of letters); Parijs, 19 mei 1964 
(Vol. 653 UNTS 1969, No. 9443). 

- Exchange of letters between the United Nations and Belgium constituting an agreement definitively settling the 
financial questions outstanding as regards the former Belgian military bases in the Congo; New York, 20 
februari 1965 (Vol. 535 UNTS 1965, No. 7779). 

- Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen; Brussel, 8 april 1965 
(PbEU 2004, C 310). 

- Exchange of notes (with Annex, agreed official minutes and agreed implementing arrangements) constituting an 
agreement amending the Agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America 
concerning military bases; Manilla, 10 August 1965 (UNTS 1966, No. 6730). 

- Agreement under Article IV of the Mutual Defense Treaty between the United States of America and the 
Republic of Korea, regarding facilities and areas and the status of United States Armed Forces in the Republic 
of Korea; Seoul (with agreed minutes, agreed understandings and exchange of letters); Seoul, 9 
juli 1966 (Vol. 674 UNTS 1971, No. 9605; TIAS 6127). 

- Agreement regarding the status of the armed forces of the United Kingdom in Botswana; Gaberones, 30 
september 1966 (Vol. 595 UNTS 1967, No. 8646). 

- Exchange of notes constituting an agreement concerning the availability for defense purposes of the British Indian 
Ocean Territory; Londen, 30 december 1966 (Vol. 603 UNTS 1967, No. 8737). 

- Weens verdragenverdrag 1969:Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht; Wenen, 23 mei 1969 (Trb. 
1977, 169). 

- Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen Hoofdkwartier van de 
Geallieerde Mogendheden in Europa (SHAPE) inzake het functioneren in Nederland van het Hoofdkwartier 
van de Geallieerde Strijdkrachten in Centraal-Europa (AFCENT); Casteau/Brussel,17 juni 1969 (Trb. 
1969, 166). 

- Convention on Special Missions; New-York 8, December 1969 (Vol. 1400 UNTS 1985, No. 23431). 

 

1970-1979 
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- Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen; Den Haag, 16 
december 1970 (Trb. 1971, 50). 

- Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart; 
Montreal, 23 september 1971 (Trb. 1971, 218). 

- Europese overeenkomst inzake de immuniteit van staten; Bazel, 16 mei 1972 (Trb. 1973, 43). 
- Agreement between the Department of Defense of the United States of America, referred to as “DoD” and the 

Federal Minister of Defense of the Federal Republic of Germany, referred to as “FMOD”, on the stationing of 
training components of the FMOD in the United States (with annexes); Bonn, 24 mei 1977 en 
Washington, 6 juli 1977 (Vol. 1178 UNTS 1980, No. 18590). 

- Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met 
inbegrip van diplomaten; New York, 14 december 1973 (Trb. 1981, 69). 

- Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Republiek Soedan 
inzake het ter beschikking stellen van Nederlandse militairen ten behoeve van voedseltransporten in West-
Soedan; Khartoem, 22 juni, 9 juli en 24 juli 1974 (Trb. 1974, 221). 

- Verdrag inzake vertegenwoordiging van Staten in hun betrekkingen met internationale organisaties van 
wereldwijde aard; Wenen, 14 maart 1975 (Vol. 1035 UNTS 1984, No. 15410). 

- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname met betrekking tot de 
repatriëring van bij het onafhankelijk worden van Suriname nog in dat land aanwezig militair en 
burgerpersoneel van het Koninkrijk der Nederlanden ressorterend onder het Departement van Defensie, alsmede 
van hun gezinnen; Paramaribo, 25 november 1975 (Trb. 1975, 136). 

- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname met betrekking tot de vestiging 
van een militaire missie van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname; Paramaribo, 25 
november 1975 (Trb. 1975, 138). 

- Agreement in implementation of article IV of the Panama Canal Treaty (with annexes and agreed 
minutes); Washington, 7 september 1977 (Vol.1280 UNTS 1982, No. 21088). 

- Aanvullend Protocol I: Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de 
bescherming van slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I); Bern, 12 december 1977 
(Trb. 1978, 41; Nederlandse vertaling Trb. 1980, 87). 

- Vienna convention on the succession of states in respect of treaties; Wenen, 23 augustus 1978 (Vol. 1946 
UNTS 1996, No. 33356). 

- Agreement between the Government of the Central African Republic and the Governments of Burkina Faso, the 
Republic of Chad, the Gabonese Republic, the Republic of Mali, the Republic of Senegal, and the Tongolese 
Republic on the status of the forces of the Inter-African Mission to monitor the Bangui Agreements; Bangui, 
25 januari 1997 (UN Doc S/1997/561 (1997) van 22 juli 1997). 

- Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie houdende een overeenkomst inzake het functioneren in Nederland van het NATO 
Airborne Warning and Control Programme Management Agency (NAPMA); ‘s-Gravenhage/Brussel, 
31 augustus/11 september 1979 (Trb. 1979, 159). 

 

1980-1989 

- Exchange of notes constituting an agreement between the government of Canada and the government of the Federal 
Republic of Germany concerning German air flight training in the vincinity of Goose Bay, Labrador; Bonn, 8 
april 1981 (Vol. 1470 UNTS 1987, No. 24921). 

- Protocol relating to the establishment and maintenance of a Multinational Force and Observers (with annex); 
Washington, 3 augustus 1981 (Vol. 1335 UNTS 1983, No. 22403). 

- Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Israëlische Regering inzake 
strafrechtelijke immuniteit van MFO-militairen tijdens verlof in Israël; Jeruzalem en Tel Aviv, 28 
september en 1 oktober 1982 (Trb. 1982, 164; Nederlandse vertaling Trb. 1983, 18). 

- Agreement between the Transitional National Union Government of the Republic of Chad and the Organization 
of African Unity (OAU) regarding the status of a Pan-African peacekeeping force in Chad; Nairobi, 28 
november 1981 (Annex in: Terry M. Mays, Africa's First Peacekeeping Operation, the OAU in Chad 
1981-1982, Westport 2003). 

- Exchange of notes constituting an agreement on United States participation in a multinational force in Beirut; 
Beiroet, 18 en 20 augustus 1982 (Vol. 1751 UNTS 1993, No. 30567). 

- Exchange of notes constituting an agreement on United States participation in a Multinational Force in Beirut; 
Beiroet, 25 september 1982 (Vol. 1777 UNTS 1994, No. 31022). 

- Zeerechtverdrag: Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee; Montego-Bay, 10 december 
1982 (Trb. 1983, 83; Nederlandse vertaling Trb. 1984, 55). 
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- Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing; New York, 10 
december 1984 (Trb. 1985, 69). 

- Agreement for the training in Canada of personnel of the armed forces of Barbados; Bridgetown, 12 november 
1985 (Vol. 1469I UNTS 1987, No. 24897). 

- Weens verdragenverdrag 1986: Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen staten en internationale 
organisaties of internationale organisaties; Wenen, 21 maart 1986 (Trb. 1987, 136 (nog niet in werking 
getreden)). 

- Exchange of letters constituting an agreement establishing the United Nations Iran-Iraq Military Observer Group 
(UNIIMOG); New-York, 19 augustus 1988 en Teheran, 28 maart 1989 (Vol. 1512 UNTS 1988, 
No. 26126). 

 

1990-1999 

- Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 
Herstellung der Einheit Deutschlands; Berlijn, 31 augustus 1990 (BGBl 1990 II, 889). 

- Model Status-of-Forces Agreement for Peace-Keeping Operations, Report of the Secretary-General, UN 
Doc A/45/594 van 9 oktober 1990.  

- Agreement establishing the Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA); 1991 
(<www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_cdera.jsp>). 

- Exchange of notes between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the State of 
Israël; Tel Aviv, 22 februari 1991 (Trb. 1991, 91). 

- Verdrag betreffende de Europese Unie; Maastricht, 7 februari 1992 (PbEG 1992, C 191; Trb. 1992, 74). 
- Convention on the prediction and prevention of major hazards and mutual assistance in the event of natural or 

man-made disasters; Parijs, 16 september 1992 (Vol. 1962 UNTS 1997, No. 33532). 
- San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 juni 1994, 
<www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/560?OpenDocument>. 

- Agreement between the governement of Bosnia and Herzegovina and the United Nations on the status of the 
United Nations Protection Force in Bosnia and Herzegovina; Sarajevo, 15 mei 1993. 

- Agreement between Papua New Guinea and Fiji, Tonga, Solomon Islands, Vanuata, Australia 
and New Zealand, concerning the status of elements of the defence forces of those countries 
deployed in North Solomon’s province of Papua New Guinea as part of the South Pacific 
Peackeeping Force; Suva, 28 september 1994 (in werking: 7 oktober 1994 (1994 PITSE 20). 

- Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel; New York, 9 december 1994 (Trb. 
1996, 62). 

- Agreement between the governments participating in the multinational force ("MNF") authorized persuant to 
Security Council Resolution 940 and the Republic of Haiti on the status of MNF in Haiti; Miami, 8 
december 1994 en Washington, 22 december 1994 (Law and Military Operations in Haiti 1994-
1995, Lessons Learned for Judges Advocates). 

- Verdrag tussen de Staten bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige aan het Partnerschap voor Vrede 
deelnemende Staten nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten; Brussel, 19 juni 1995 (Trb. 1996, 74). 

- Vredesovereenkomst van Dayton: General Framework Agreement for peace in Bosnia and Herzegovina; Parijs, 
14 december 1995 (<www.ohr.int/dpa/>). 

- Agreement between the Republic of Bosnia and Herzegovina and the North Atlantic Treaty Organisation 
(NATO) concerning the status of NATO and its personnel; Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 
21 november 1995 en Parijs 14 december; Appendix B to Annex 1-A bij de 
Vredesovereenkomst van Dayton (<www.ohr.int/dpa/>). 

- Agreement between the Republic of Croatia and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) concerning 
the status of NATO and its personnel; Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 21 november 1995 
en Parijs 14 december; Appendix B to Annex 1-A bij de Vredesovereenkomst van Dayton 
(<www.ohr.int/dpa/>).  

- Agreement between the Federal Republic of Yugoslavia and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) 
concerning transit arrangements for peace plan operations; Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 21 
november 1995 en Parijs 14 december; Appendix B to Annex 1-A bij de Vredesovereenkomst 
van Dayton (<www.ohr.int/dpa/>). 

- Statute on Collective Peace-keeping Forces in the Commonwealth of Independent States; Moskou, 19 januari 
1996 (UN Doc A/51/62; S/1996/74). 

- Exchange of letters constituting an agreement between Austria and the North Atlantic Treaty Organization on 
Privileges and immunities; Brussel, 15 en 16 december 1995 (Vol. 1912 UNTS 1996, No. 32623). 

- Treaty Establishing the Regional Security System; St. Georges, 5 maart 1996 
(<www.state.gov/p/wha/rls/70686.htm>). 
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- Agreement between the government of the Republic of Albania and the governments of the nations contributing to 
the multi-national protection force bearing on the status of the said force; Rome, 21 april 1997 
(<www.wihl.nl/finals/Albania/AL.T-TR.ALBANFMP.pdf>). 

- Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag van 19 juni 1951 tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-
Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten met betrekking tot de in het Koninkrijk der 
Nederlanden gestationeerde Duitse strijdkrachten, met Protocol; Bergen, 6 oktober 1997 (Trb. 1998, 124). 

- Agreement between Australia, Papua New Guinea, New Zealand, Fiji and Vanuatu concerning the Neutral 
Truce Monitoring Group for Bougainville; Port Moresby, 5 december 1997 (1997 ATS 30). 

- Nader Aanvullend Protocol bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en 
de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de rechtspositie van hun 
krijgsmachten; Brussel, 19 december 1997 (Trb. 1998, 188). 

- Agreement between the government of the United States of America and the government of the Republic of the 
Philippines regarding the treatment of United States Armed Forces visiting the Philippines; Manila, 10 
februari 1998 (TIAS 12931). 

- Agreement among the Governments of the Participating States of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) 
on collaboration in Emergency Assistance and Emergency Response to natural and man- made Disasters; 
Sochi, 15 April 1998 (<www.bsec-
organization.org/documents/LegalDocuments/agreementmous/agr4/Documents/Emergenc
yagreement%20071116.pdf >). 

- Statuut van Rome: Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; Rome, 17 juli 1998 (Trb. 2000, 
120). 

- Agreement defining the operations, composition and status of ECOMOG on the territory of the Republic of 
Guinea-Bissau; Bissau, 22 maart 1999 (UN Doc S/1999/445 (1999) van 20 april 1999). 

- Briefwisseling houdende een verdrag inzake de vestiging van steunpunten voor Amerikaanse strijdkrachten op de 
Nederlandse Antillen en Aruba in verband met drugbestrijdingsactiviteiten; ´s-Gravenhage, 9/13 april 
1999 (Trb. 1999, 98).  

- Military Technical Agreement between the International Security Force ("KFOR") and the Governments of the 
Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia; 9 juni 1999 
(<www.usip.org/library/pa/kosovo/kosovo_mta06091999.html>). 

- Agreement between the government of the Republic of Albania and NATO concerning the status of NATO and 
its personnel present on the territory of the Republic of Albania; Brussel, 24 juni 1999 (NAVO 
Document SG(99)1003 van 25 juni 1999). 

- Verdrag inzake de Europese groep van luchtmachten van 6 juli 1998, zoals gewijzigd bij het Protocol bij 
genoemd Verdrag; Londen, 16 juni 1999 (Trb. 2000, 105). 

 

2000-2009 

- Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde staten van Amerika 
betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding 
vanuit de lucht; Oranjestad, 2 maart 2000 (Trb. 2000, 34). 

- Regulation No. 2000/47 on the status, privileges and immunities of KFOR and UNMIK and their personnel 
in Kosovo; 18 augustus 2000 (<www.unmikonline.org/regulations/2000/reg47-00.htm>). 

- Exchange of letters between the government of New Zealand and the government of the Solomon inslands 
constituting an agreement on the deployment of New Zealand personnel to the Solomon islands as members of 
the International Peace Monitoring Team (with accompanying statutory Declaration; Honiara, 9-10 
November 2000 (2000 Pacific Islands Treaty Series 7). 

- Notawisseling tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Djibouti 
houdende een verdrag inzake de status van het in Djibouti gestationeerde Nederlandse defensie-personeel; 
Djibouti, 4 februari 2001 (Trb. 2001, 39). 

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Joegoslavië betreffende de activiteiten van de 
Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) in de Federale Republiek Joegoslavië; Belgrado, 25 
april 2001 (PbEG 2001, L125/2-4). 

- Bonn Agreement: Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of 
Permanent Government Institutions; Bonn, 5 December 2001 
(<avalon.law.yale.edu/sept11/afghan_002.asp>). 

- Military Technical Agreement between the International Security Assistance Force (ISAF) and the Interim 
Administration of Afghanistan; 4 January 2002 (<www.operations.mod.uk/isafmta.pdf>). 

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Republiek Tanzania inzake de rechtspositie 
van de strijdkrachten in de Verenigde Republiek Tanzania die deelnemen aan oefening "Tanzanite - 2002"; 
Dar es Salaam, 29 januari 2002 (Trb. 2002, 31). 
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- Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kirgizstan inzake 
de status van het in Kirgizstan gestationeerde Nederlandse defensie-personeel; Almaty/Bishkek, 16 
januari/12 maart 2002 (Trb. 2002, 107). 

- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, UN Doc A/RES/56/83 (2002) 
van 28 januari 2002. 

- Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Qatar; Dawhah, 11 maart 2002 (Trb. 2002, 98). 

- Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tadzjikistan 
inzake de status van het in Tadzjikistan gestationeerde Nederlandse defensie-personeel; Dushanbe, 17 
oktober 2002 (Trb. 2002, 207).  

- Agreement regarding the status of United States military and civilian personnel of the U.S. Department of 
Defense present in Afghanistan in connection with cooperative efforts in response to terrorism, humanitarian and 
civic assistance, military training and exercises, and other activities; 26 september en 12 december 2002 
en 28 mei 2003, in werking: 28 mei 2003 (6192 KAV i). 

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie inzake gegevensbeveiliging; 
Athene,14 maart 2003 (PbEU 2003, L 80/36). 

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië over de status van 
de door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; Skopje, 
21 maart 2003 (PbEU 2003, L 82/46). 

- Protocole Relatif au mandat et au statut de la force multinationale de la CEMAC en République Centrafricaine; 
3 juni 2003 (<www.juriafrica.com>). 

- Agreement between the government of the Republic of Uganda and the Government of the French Republic 
concerning the status of the French armed forces participating in the deployment of the interim emergency 
multinational force and other provisions relating to their presence in the Republic of Uganda; Kampala, 18 
juni 2003 (Vol. 2227 UNTS 2004, No. 39494; EU Doc 10773/03 jo 12225/03 (Brussel, 4 
september 2003). 

- CPA Order 17: Coalition Provisional Authority Order Number 17, Status of the Coalition, Foreign Liaisson 
Missions, their personnel and contractors; z.p., 27 juni 2003 
(<www.iraqcoalition.org/regulations/20040627_CPAORD_17_Status_of_Coalition__Rev__w
ith_Annex_A.pdf >). 

- Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Koeweit inzake de status 
van het in Koeweit gestationeerde Nederlandse defensie-personeel; Koeweit, 13 juli 2003 (Trb. 2003, 40).  

- Agreement between Solomon Islands, Australia, New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, Samoa and Tonga 
concerning the operations and status of the police and armed forces and other personnel deployed to Solomon 
Islands to assist in the restoration of law and order and security; Townsville, 24 juli 2003 (2003 ATS 17). 

- EU-statusverdrag: Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de militairen en 
leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese Unie gedetacheerd zijn, van de 
hoofdkwartieren en de strijdkrachten die ter beschikking van de Europese Unie kunnen worden gesteld in het 
kader van de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, en van de militairen en leden van het burgerpersoneel van de lidstaten die aan de 
Europese Unie beschikbaar zijn gesteld om in dit kader op te treden (EU SOFA); Brussel, 17 november 
2003 (Trb. 2004, 142 en PbEU 2004, C 321/6). 

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Slowaakse Republiek betreffende de deelname van de strijdkrachten 
van de Slowaakse Republiek aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië; Brussel, 9 december 2003 (PbEU 2004, L 12/54). 

- Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie betreffende de voorrechten en immuniteiten van de NATO Consultation, Command en 
Control Agency (NC3A); ‘s-Gravenhage, 17 december 2003 (Trb. 2004, 5). 

- EU-claimsverdrag: Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de vorderingen van een lidstaat 
tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan goederen die zijn eigendom zijn of door hem worden gebruikt 
of geëxploiteerd, dan wel van letsel of overlijden van een militair of een lid van het burgerpersoneel van zijn 
strijdkrachten in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie; Brussel, 28 april 2004 (Trb. 2004, 162 
en PbEU 2004, C 116/1). 

- Status of mission agreement on the establishment and management of the ceasefire commission in the Darfur area 
of Sudan; Khartoum, 4 juni 2004 (<www.issafrica.org/AF/profiles/sudan/darfur/soma.pdf>). 

- CPA Order 17 (rev.): Coalition Provisional Authority Order Number 17 (gewijzigd): Status of the Coalition 
Provisional Authority, MNF-Iraq, Certain missions and Personnel in Iraq; z.p., 27 juni 2004 
(<www.cpa-iraq.org>). 
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- Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de 
status van Nederlandse militairen en Nederlands burgerpersoneel, aanwezig in Suriname in verband met 
training en opleiding; Paramaribo, 16 augustus 2004 (Trb. 2004, 243). 

- Exchange of letters between NATO and Afghanistan regarding the status of NATO and its personnel when 
present on the territory of Afghanistan in the execution of ISAF; 5 september 2004 en 22 november 
2004 (geheim; niet gepubliceerd). 

- United Nations Convention on jurisdictional immunities of states and their property; New-York, 17 januari 
2005 (UN Doc A/RES/59/38 (2004) van 16 december 2004). 

- Notawisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van 
Zijne Majesteit de Sultan en Yang Dipertuan van Brunei Darussalam betreffende de status van Nederlands 
militair personeel ten behoeve van training; Singapore, 21 december 2004 (Trb. 2005, 40). 

- Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Belize betreffende de status van 
Nederlandse militair- en burgerpersoneel ten behoeve van training; Mexico City, 21 januari 2005 (Trb. 
2005, 41). 

- Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van 
Amerika inzake de status van militair- en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens 
militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba; ’s-Gravenhage, 3 mei 2005 (Trb. 
2005, 176).- Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd 
Koninkrijk betreffende de status van defensiepersoneel van het Verenigd Koninkrijk dat 
luchtverkenningsassistentie verleent aan de marine en de kustwacht ten behoeve van de Nederlandse Antillen en 
Aruba; Londen, 26 april 2005 (Trb. 2005, 168). 

- Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Senegal betreffende 
de status van Nederlands militair en burgerpersoneel in verband met multilaterale militaire oefeningen; Dakar, 
26 oktober 2005 (Trb. 2005, 287). 

- Exchange of letters between NATO and the Islamic Republic of Pakistan; november 2005 (NATO DOC 
SG(2005)0798 van 4 november 2005). 

- Facultatief Protocol bij het verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel; New York, 
8 december 2005 (Trb. 2006, 211); in werking: 19 augustus 2010. 

- Agreement between the Government of Sudan and the United Nations concerning the status of the United 
Nations Mission In Sudan, Khartoem 28 december 2005 met als bijlage Supplemental Arrangements 
between the United Nations Mission in Sudan and the Government of National Unity of Sudan; Khartoem, 
28 december 2005 (<unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/sofa.pdf 
>). 

- Canada en Frankrijk: niet gepubliceerde éénzijdige verklaringen; VK: Notawisseling houdende een 
verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland betreffende de status van militair en burgerpersoneel van de Britse strijdkrachten in de Nederlandse 
Antillen en Aruba voorde oefening ,,Caribbean Lion 2006’’; Londen, 12 mei 2006 (Trb. 2006, 118).  

- Annex A, Arrangements concerning the status of visiting personnel in Timor-Leste, Arrangement between the 
government of Australia and the government of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning the 
restoration and maintenance of security in Timor-Leste; Dili 26 mei 2006 
(<www.laohamutuk.org/reports/UN/06SOFAs.html#Australia>. 

- Exchange of notes between between the government of New Zealand and the government of the Democratic 
Republic of Timor-Leste concerning the restoration and maintenance of security in Timor-Leste and the status of 
visiting personnel in Timor-Leste; Dili 26 mei 2006 
(<www.laohamutuk.org/reports/UN/06SOFAs.html#Australia>). 

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon inzake de status van de door de Europese Unie 
geleide troepenmacht in de Republiek Gabon; Libreville, 16 juli 2006 (PbEU 2006, L 187/43). 

- Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord Atlantische 
Verdragsorganisatie (NAVO) betreffende de privileges en immuniteiten van het personeel van het NATO 
Consultation, Command and Control Agency (NC3A) en hun gezinsleden; ’s-Gravenhage/Brussel, 29 
september 2006 (Trb. 2006, 261). 

- Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord Atlantische 
Verdragsorganisatie (NAVO) betreffende de privileges en immuniteiten van het personeel van het NATO 
Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency (NAPMA) en hun gezinsleden; ’s-
Gravenhage/Brussel, 29 september 2006 (Trb. 2006, 228). 

- Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging en wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Staat Koeweit inzake de status van het in Koeweit gestationeerde Nederlandse defensie-
personeel; Koeweit, 24 december 2006 (Trb. 2007, 40). 
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- Draft Articles on diplomatic protection with commentaries, UN Doc A/61/10 (2006), Report of the 
International Law Commission, 58th session, Supplement No. 10 (pp. 16-100). 

- Status of Mission Agreement (SOMA) between the Transitional Federal Government of the Somali Republic 
and the African Union on the African Union Mission in Somalia (AMISOM); Addis Ababa, 7 maart 
2007 
(<www.africaunion.org/root/AU/AUC/Departments/PSC/AMISOM/doc/Status_of_Missi
on_Agreement_on_AMISOM.pdf>). 

- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsraad betreffende militaire 
oefeningen, trainingen en opleidingen; ‘s-Gravenhage, 12 april 2007 (Trb. 2007, 174). 

- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika 
betreffende de status van militair en burgerpersoneel van hun Ministerie van Defensie, aanwezig op elkaars 
grondgebied voor activiteiten die verband houden met militaire samenwerking; Pretoria, 8 juni 2007 (Trb. 
2007, 167; Nederlandse vertaling Trb. 2007, 225; in werking getreden op 1 februari 2009). 

- Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europese Gendarmeriekorps 
EUROGENDFOR; Velsen, 18 oktober 2007 (Trb. 2007, 227). 

- Verdrag van Lissabon: Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Lissabon, 13 december 2007 (Pb EU 2007, C 
306; Trb. 2008, 11). 

- Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Cyprus betreffende de status van Nederlands militair- en burgerpersoneel, aanwezig in Cyprus ter 
ondersteuning van de operatie UNIFIL; Nicosia, 20 december 2007 (Trb. 2008, 10). 

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Tsjaad inzake de status van de door de Europese Unie 
geleide troepenmacht in de Republiek Tsjaad; N'Djaména, 6 maart 2008 (PbEU 2008, L 83/40). 

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake de status van de door de 
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