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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. 

  




