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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. 




