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Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar
in het Internationaal strafrecht

aan de Universiteit van Amsterdam
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door

Harmen van der Wilt





Mijnheer de decaan,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

In de jurisprudentie van het Rwanda-tribunaal wordt geregeld geschetst hoe op-
ruiende praatjes het juiste klimaat hebben geschapen voor de afschuwelijke geno-
cide die zo’n tien jaar geleden in Rwanda heeft plaatsgevonden. De media vorm-
den daarbij een onmisbaar instrument. Vooral de Radio Télévision Libre des Milles
Collines was berucht. Tijdens uitzendingen werden Tutsi’s standaard afgeschilderd
als ‘kakkerlakken’. Het was een verwijzing naar de nachtelijke invallen van Tutsi-
soldaten gedurende de jaren zestig. Overdag was er – net zoals bij kakkerlakken –
geen spoor meer van hen te bekennen.1 Onnodig te zeggen wat er met dit onge-
dierte moest gebeuren…
Ook publieke gezagsdragers droegen enthousiast hun steentje aan de slachting

bij. Zo schijnt burgemeester Akayesu twee verhitte leden van de Iterahamwe – de
paramilitaire groepering die verantwoordelijk is voor de dood van duizenden Tut-
si’s en gematigde Hutu’s – te hebben toegevoegd dat zij hem nooit meer hoefden
te vragen hoe een Tutsi-vrouw smaakte.2 Jean Kambanda, premier van de Rwan-
dese interim-regering, had een iets poëtischer, maar niet minder doeltreffende
stijl. Tijdens een massabijeenkomst beet hij de aanwezigen verontwaardigd toe dat
zij weigerden hun bloed voor hun land te geven, terwijl de honden het gratis en
voor niks opdronken.3 Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.
Akayesu en Kambanda zijn door het Rwanda-tribunaal veroordeeld wegens het

aanzetten tot genocide.

In de zogenoemde Justice-case stond onder andere nazi-rechter Rothaug – van 1937
tot 1943 voorzitter van de rechtbank in Neurenberg – terecht, omdat hij, zonder
een schijn van een proces, Untermenschen de dood had ingejaagd. Zo bevatte het
doodsvonnis van een Poolse landknecht die verdacht werd van onzedelijke toe-
naderingen jegens zijn werkgevers vrouw de volgende passage:
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‘De morele inferioriteit van de verdachte ligt, zou ik zeggen, in de sfeer van
zijn karakter en is overduidelijk gebaseerd op het feit dat hij behoort tot het
minderwaardige Poolse ras. Er nog van afgezien dat de aanval de vrouwelijke
eer van de echtgenote van zijn werkgever bezoedelde, was zij vooral gericht
tegen de zuiverheid van het Germaanse bloed. Als men het vanuit dit gezichts-
punt beziet, spreidde verdachte zo’n grote mate van ongehoorzaamheid ten-
toon dat zijn handelwijze als bijzonder verwerpelijk moet worden be-
schouwd.’4

Wat hebben deze lieden – de Rwandese haatzaaiers en de ontaarde rechter – met
elkaar gemeen? Zij waren allen nauw betrokken bij een moorddadig systeem. Zij
veroorzaakten dood en verderf zonder, in de meest letterlijke zin van het woord,
bloed aan de handen te hebben.
Bij internationale misdrijven – oorlogsmisdrijven, misdaden tegen de menselijk-

heid, genocide – draait het meestal om systeemcriminaliteit of structuurcriminali-
teit. Niet alleen zijn die misdrijven naar hun aard en gevolgen heel erg – mensen
worden gedood, gefolterd, raken op drift omdat ze huis en haard moeten verla-
ten –, maar ze ontlenen de kwalificatie ‘zeer ernstig’ voor een deel ook aan het
feit dat zij wijdverbreid zijn en op systematische wijze worden gepleegd.5

Vanuit het gezichtspunt van de daders vergt deze grootschalige criminaliteit een
grondige voorbereiding en organisatie. Internationale misdrijven worden vrijwel
altijd gekenmerkt door het feit dat daarbij gebruikgemaakt wordt van de staats-
machinerie. Verder zijn er veel personen in een officiële hoedanigheid – als func-
tionarissen – bij betrokken en zijn deze personen op complexe wijze met elkaar
verbonden. Naarmate we hoger in de hiërarchie opschuiven, vermindert de kans
dat functionarissen eigenhandig misdrijven plegen. Zij scheppen de voorwaarden,
geven opdracht, sluiten hun ogen of zijn er op een andere manier indirect bij
betrokken. Zo ontstaat een systeem van onrecht dat gruwelijk tastbaar is voor de
ongelukkigen die ermee te maken krijgen, maar sociologisch, politicologisch en
juridisch niet zo gemakkelijk te ontrafelen is.
Het strafrecht kan tenminste moeilijk uit de voeten met dergelijke vormen van

collectieve systeemcriminaliteit. Van nature is het georiënteerd op de persoon en
op de concrete daad. Men wil precies weten wat het aandeel van deze meneer of
mevrouw in een misdrijf is geweest, wat hem of haar te verwijten valt. Die vast-
stellingen vormen het noodzakelijk fundament van aansprakelijkheid en, in het
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verlengde daarvan, een legitieme strafoplegging. Natuurlijk heeft het strafrecht
wel het gereedschap om te reageren op meervoudig daderschap. Alle strafrechts-
systemen kennen immers uitvoerige deelnemingsregelingen. Niet alleen de fysieke
dader, maar ook degene die een ander aanzet tot het plegen van een misdrijf,
daartoe opdracht geeft of daaraan medeplichtig is, treft blaam en kan er strafrech-
telijk aansprakelijk voor worden gehouden. Maar ook hier is het vizier gericht op
de bijdrage van de individuele mens.
Met andere aspecten van systeemcriminaliteit heeft het strafrecht veel meer

moeite. Zo durft men vooralsnog zijn vingers niet te branden aan een strafrechte-
lijke aansprakelijkheid van de staat. Theoretisch wordt deze wel mogelijk geacht,
maar de politieke bezwaren overheersen. Voor een deel hangt dit samen met de
klassieke huiver om het daderschap van entiteiten die niet van vlees en bloed zijn
te erkennen. De strafbaarheid van de rechtspersoon mag dan de laatste decennia in
een aantal landen salonfähig zijn geworden, in veel rechtsstelsels is het nog een
zwaar omstreden leerstuk.6 Nog belangrijker zijn bezwaren die zijn terug te voe-
ren op het concept van staatssoevereiniteit. Kan een staat, die immers zelf zowel
de bron als de belichaming van een rechtsorde is, als zodanig eigenlijk wel een
strafbaar feit plegen?7 Wie moet, in het licht van het interstatelijk gelijkheidsbe-
ginsel, de berechting van een delinquente staat voor zijn rekening nemen? Welke
sancties zijn adequaat om een staat te treffen en wie moet die sancties eigenlijk
opleggen? Loopt men niet het risico dat een gehele bevolking te lijden heeft onder
een embargo of een economische boycot, hoewel die bevolking zelf langdurig ge-
gijzeld is geweest door een kwaadaardig regime? De voorbeelden liggen voor het
oprapen, maar het Irak van Saddam Hussein is natuurlijk erg navrant.

Laatstgenoemd aspect verwijst al naar een probleem waarmee het strafrecht even-
eens worstelt: het concept van collectieve aansprakelijkheid. Met collectieve aan-
sprakelijkheid springt men in het strafrecht voorzichtig om. Verwonderlijk is dat
niet. Collectieve aansprakelijkheid betekent immers dat mensen verantwoordelijk
worden gehouden voor de gedragingen van anderen. Dat spoort niet met de ziens-
wijze dat juist het persoonlijke aandeel en de individuele schuld centraal staan.
Over het algemeen kan ik mij goed vinden in het individu-gerichte strafrecht.

Bij het wezen van het strafrecht – opzettelijke leedtoevoeging – past een zoektocht
naar het persoonlijke verwijt, en het strookt niet met plaatsvervangende aanspra-
kelijkheid of bestraffing wegens weinig scherpomlijnde betrokkenheid. Toch heeft
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die benadering specifiek bij internationale misdrijven een schaduwkant, omdat de
context waarin die misdrijven zijn gepleegd, verloren gaat. De collectieve dimen-
sie van die misdrijven en het organisatorische kader waarin zij gepleegd worden,
komen niet tot hun recht. De gangbare aansprakelijkheidsconcepten brengen een
sterke verbrokkeling mee. Grootschalige systeemcriminaliteit wordt verknipt in
kleine partikeltjes aansprakelijkheid, waardoor het totaalbeeld achter de horizon
verdwijnt.8 Ziet men een – weliswaar gebrekkige – reconstructie van de werke-
lijkheid als een van de functies van het strafrecht, dan is die uitkomst toch erg
onbevredigend.

Volgens mij is het een van de grootste uitdagingen voor het internationale straf-
recht om ook bij de keuzen voor concepten van aansprakelijkheid de brede context
waarin internationale misdrijven worden gepleegd in kaart te brengen, zonder dat
men de individuele verwijtbaarheid en het persoonlijke aandeel van de dader uit
het oog verliest.
Vanmiddag wil ik met u over dit onderwerp wat filosoferen. Mijn betoog be-

staat uit drie delen. Eerst wil ik aangeven waarom ik niet zo gelukkig ben met de
pogingen die tot nu toe zijn ondernomen om die moeilijke opgave tot een goed
einde te brengen. Tot op heden heeft men zijn heil vooral gezocht in een schuch-
tere verkenning van de mogelijkheden inzake aanvaarding van groepsaansprakelijk-
heid. Die benadering biedt wel enig soelaas, maar men stuit daarbij al snel op de
grenzen van een fatsoenlijk strafrecht. Vervolgens wil ik kort ingaan op de voors
en tegens van een strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat die eigenlijk ook
een vorm van collectieve aansprakelijkheid is. Ten slotte wil ik u een alternatieve
oplossing voorleggen. Kern van die benadering is dat men in de aansprakelijkheid
van hooggeplaatste functionarissen niet alleen de betrokkenheid bij concrete mis-
daden laat doorwegen, maar tevens de (mede)verantwoordelijkheid voor het sys-
teem dat die misdrijven mogelijk maakt tot uitdrukking brengt.

Het Neurenberg-tribunaal: conspiracy en criminal organisations

Het Neurenberg-Tribunaal heeft geprobeerd de systeemcriminaliteit van het
Derde Rijk voor het voetlicht te brengen. Aan de ene kant werd in het Handvest
van het Internationale Militaire Tribunaal een bepaling over conspiracy opgenomen
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(art. 6), waarmee tot uitdrukking werd gebracht dat de agressieve aanvalsoorlo-
gen van het nazi-regime en de gruwelijkheden die daaruit volgden waren bekok-
stoofd op het hoogste politieke niveau. Aan de andere kant stelden artikel 9 en 10
het enkele lidmaatschap van criminele organisaties, zoals de SS en de Gestapo,
strafbaar. Uiteindelijk hebben deze bepalingen en concepten in de jurisprudentie
van het Tribunaal een bescheiden rol gespeeld, en erg rouwig hoeven we daar niet
over te zijn.9 Conspiracy – eenvoudig gezegd: de gezamenlijke afspraak om één of
meer misdrijven te plegen – is een typisch Angelsaksisch concept en is in de Ver-
enigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bepaald niet onomstreden. De zelfstan-
dige strafbaarstelling van conspiracy wordt verdedigd met de redenering dat ook de
enkele afspraak om misdrijven te begaan al een bedreiging voor de rechtsorde
vormt en dat voorkomen beter is dan genezen. Critici werpen tegen dat dit nu
juist de zwakke plek in het concept is: legitimeert de geringe inbreuk op de rechts-
orde wel strafrechtelijk optreden? En vooral: hoe komen we erachter dat mensen
een complot aan het smeden zijn? Nodigt dat niet uit tot de inzet van allerlei
opsporingsmethoden die de privacy aantasten? De huidige discussie over de straf-
baarstelling van samenzwering tot terroristische misdrijven illustreert de actuali-
teit van het vraagstuk.
Een andere rechtvaardiging voor de zelfstandige strafbaarstelling van conspiracy

is dat deze inzicht geeft in de samenhang van en taakverdeling binnen een crimine-
le organisatie, en die doelstelling lijkt mij vooral bij internationale misdrijven heel
legitiem.10 Maar deze functie blijkt toch secundair te zijn. Als het gronddelict
verwezenlijkt wordt, dan vervluchtigt de conspiracy. De voorbereidende afspraak
gaat als het ware op in, en wordt volledig overschaduwd door het gronddelict.
Met andere woorden: dan heb je ook niet zoveel aan de afzonderlijke strafbaarstel-
ling. Het slot van het liedje in Neurenberg is in ieder geval geweest dat enkele
topfiguren binnen het nazi-regime uitsluitend zijn veroordeeld voor de conspiracy
met betrekking tot het misdrijf agressie.11

Artikel 9 en 10 van het Neurenberg-handvest hadden betrekking op het lidmaat-
schap van een criminele organisatie. Het was de bedoeling dat het Neurenberg-
tribunaal bepaalde organisaties – de SS, de Gestapo, de leiding van de nazi-partij –
als misdadig zou brandmerken. Als die kwalificatie eenmaal vaststond, konden
rechtbanken in een later stadium volstaan met het onderzoek of verdachte lid was
van zo’n organisatie. Het misdadige gehalte van de organisatie kon niet meer in
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rechte worden betwist. Je kunt tegen de strafbaarstelling van het lidmaatschap van
een criminele organisatie op verschillende manieren aankijken. Aan de ene kant
komt scherp naar voren dat de vereniging van krachten een enorm destructief
potentieel heeft. Leden van de SS werden als het ware gerekruteerd op basis van
hun talent om schoftenstreken uit te halen. Aan de andere kant kan de aandacht
voor de werkzaamheid, het aandeel van de verdachte in de massacriminaliteit, ge-
makkelijk verflauwen. Wat heeft hij nu precies misdaan? Of is zijn schuld uitslui-
tend gelegen in het feit dat hij de gelederen van de SS getalsmatig versterkte en dat
deze wetenschap morele steun gaf aan het geboefte dat het vuile werk daadwerke-
lijk opknapte?
Het Neurenberg-tribunaal is zich van dit probleem welbewust geweest. Het

heeft de voorwaarden voor strafbaarheid nader verfijnd, door te eisen dat bewezen
moest worden dat betrokkene op de hoogte was van de criminele doelstellingen
van de organisatie en bovendien vrijwillig moest zijn toegetreden. Als we de rech-
terlijke uitspraken bekijken waarin deze bepalingen van het Handvest zijn toege-
past, valt op dat de collectieve criminaliteit wederom naar de achtergrond ver-
dwijnt. In de zaak tegen Oswald Pohl lag vooral het accent op de fanatieke
dienstijver die hij aan de dag legde bij de uitbuiting van dwangarbeiders en zijn
punctualiteit bij de uitvoering van de grootscheepse onteigening van joodse bezit-
tingen die bekendstaat onder de naam Aktion Reinhardt.12 Ook in het monster-
proces tegen de nationaal-socialistische rechterlijke magistratuur (Justice-case) was
men vooral geïnteresseerd in de vraag hoe de rechters hadden bijgedragen aan de
uitvoering van de beruchte Nacht und Nebel-decreten. Alleen in het geval van Alt-
stötter wijdde de rechtbank, na vastgesteld te hebben dat deze lid was geweest van
de SS, vrij veel aandacht aan het feit dat hij, gezien zijn hoge functie en aanzienlijke
intelligentie, zich bewust moest zijn geweest van de criminele doelstellingen van
die club.13

De Joint Criminal Enterprise

In de statuten van het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal is alleen nog
conspiracy met betrekking tot genocide strafbaar. Het lidmaatschap van een crimi-
nele organisatie als grondslag voor aansprakelijkheid is zelfs helemaal verdwenen.
Toch zijn de oude concepten wel herkenbaar in een rechtsfiguur waarvan vooral
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het Joegoslavië-tribunaal zich de laatste jaren dikwijls heeft bediend: de joint crimi-
nal enterprise of common purpose-doctrine. In de Tadić-zaak zag de Beroepskamer
kans de contouren van deze doctrine, die van Angelsaksische origine is, nader in
kaart te brengen.14 Kern van het leerstuk is dat men zich verenigt, dat men de
krachten bundelt om gezamenlijk een misdrijf te plegen. In de afspraak – die ove-
rigens niet (lang) van tevoren hoeft zijn gemaakt, maar ook spontaan kan zijn
opgeborreld – herkennen we de conspiracy. De vereniging of het samenwerkings-
verband doet ons denken aan de criminele organisatie. Er is echter één belangrijk
verschil met de oude concepten: bij de joint criminal enterprise moeten ook daad-
werkelijk strafbare feiten zijn gepleegd en moet de deelnemer aan de onderneming
een aandeel in die misdrijven hebben gehad. Strafrechtelijke aansprakelijkheid op
grond van het louter maken van een afspraak of het enkele lidmaatschap van een
organisatie is uitgesloten.
Ruwweg komt de doctrine in twee verschillende situaties van pas, in de eerste

plaats in het geval van groepsgeweld. Tadić en zijn kompanen spraken af en trok-
ken erop uit om Bosniërs uit hun huizen te zetten in het kader van de omineuze
etnische zuiveringen. Als bij zo’n operatie doden vallen – wat in werkelijkheid ook
gebeurde –, is elk lid van de groep aansprakelijk, mits het doden van mensen
binnen de oorspronkelijke opzet van het plan lag. Zelfs als een van de leden zich
te buiten gaat en een misdrijf pleegt dat buiten het raamwerk van de afspraak lag,
zijn alle leden van de groep mede aansprakelijk en strafbaar voor dat misdrijf, mits
het redelijkerwijze te voorzien was en men het op de koop toe heeft genomen.
Voorwaarde is wel dat betrokkene een substantieel aandeel heeft gehad in de cri-
minele onderneming – in het geval van Tadić: personen heeft mishandeld, deuren
heeft ingetrapt of huizen in brand heeft gestoken. Er geldt dus niet onverkort: je
was erbij, dus je bent erbij.
Is in het geval van groepsgeweld de samenwerking doorgaans nog tamelijk

vluchtig en incidenteel, in de tweede situatie is de organisatie duurzamer. Ik doel
hier op de zogenaamde ‘concentratiekampzaken’ die ook door het Joegoslavië-tri-
bunaal uitvoerig zijn gedocumenteerd.15 Het ging hier om een systeem van on-
recht dat door allen die in dat concentratiekamp werkzaam waren in stand werd
gehouden, van de kampcommandant, de arts die zich onledig hield met gruwelijke
medische experimenten, de kok van de gaarkeuken tot aan de schoonmaker van de
latrines toe. Ook hierbij kan gesproken worden van een joint criminal enterprise die
tot aansprakelijkheid kon leiden, mits betrokkene op de hoogte was van de syste-
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matische misdaden die in het kamp bedreven werden, deze misdrijven wenste te
bevorderen en ook daadwerkelijk een significant aandeel in het systeem van on-
recht had. De hoge positie die iemand binnen de organisatie innam, was zowel
een indicatie voor zijn wetenschap van de misdrijven die er plaatsvonden als voor
het belangrijke aandeel dat hij erin had.
Op het eerste gezicht lijkt de joint criminal enterprise een mooi concept om de

positie van politieke kopstukken en militaire bevelhebbers te duiden. De doctrine
voorziet immers in de mogelijkheid dat iemand niet alleen aansprakelijk is voor
hetgeen hij eigenhandig verricht, maar ook voor daden die worden gepleegd door
degenen met wie hij een kwaad verbond heeft gesloten. Dat illustreert goed de
verhouding tussen de man achter de schermen en de uitvoerder en geeft ook de
collectieve component van systeemcriminaliteit adequaat weer. Zolang we te ma-
ken hebben met concrete wandaden die in tijd en ruimte beperkt zijn, is de joint
criminal enterprise inderdaad een bruikbaar concept.
Zo stond generaal Kristić – de directe ondergeschikte van de beruchte houwde-

gen Mladić – terecht wegens deelneming aan een joint criminal enterprise die gericht
was op volkerenmoord van de Bosnische bewoners van Srebrenica. Hoewel Kristić
niet van meet af aan betrokken was bij de gehele operatie, had hij wel opdracht
gegeven om het vervoer van Bosnische vrouwen en kinderen te regelen. Hij wist
donders goed dat een humanitaire ramp op het punt stond zich te voltrekken en hij
stemde ermee in dat leden van het Drina-corps, waarover hij het commando
voerde, de gelederen van het bataljon dat kort daarop de massaslachting zou uit-
voeren, zouden versterken. Dat alles was te weinig om hem te veroordelen voor
het opdracht geven tot het plegen van oorlogsmisdrijven, want hij had de stan-
drechtelijke executies niet rechtstreeks bevolen. Daarom had het tribunaal de
hulpconstructie van de joint criminal enterprise nodig. Aangezien de dramatische
ontknoping immers een voorzienbaar en rechtstreeks gevolg was van de humani-
taire crisis die Kristić welbewust (mede) had veroorzaakt, werd hij schuldig be-
vonden aan deelneming aan een genocidale onderneming.16

De grote dreiging en effectiviteit van systeemcriminaliteit schuilt in de bundeling
van krachten, in de zorgvuldige afstemming van ‘talent’ en in de collectieve wils-
gerichtheid op het doel. Samen staan we sterk. In die vereniging – een betere zaak
waardig – ligt ook de rechtvaardiging om personen, overeenkomstig hun aandeel
in de gezamenlijke onderneming, verantwoordelijk te houden voor misdrijven die

Harmen van der W i lt

12



hun macht, ja zelfs de macht van ieder individu afzonderlijk, ver te boven gaan en,
tot op zekere hoogte, ook aansprakelijk te stellen voor elkaars gedragingen. Op
uitvoeringsniveau zijn de afzonderlijke personen nog vrij eenvoudig te vervangen.
In de top van de organisatie komen we steeds meer mensen tegen die vanwege hun
charismatische gaven of organisatorisch talent schier onvervangbaar zijn. Tegen de
achtergrond van dat verschil valt ook te billijken dat internationale misdrijven
politieke kopstukken en militaire bevelhebbers zwaarder worden aangerekend.
Kenmerk van de joint criminal enterprise is dat er een zekere samenhang, cohesie

en onderlinge verstandhouding tussen de deelnemers moet zijn. Bij vormen van
groepsgeweld ligt dat betrekkelijk eenvoudig. De doelstelling is duidelijk. De on-
derlinge taakafbakening kan van tevoren besproken zijn of geïmproviseerd worden,
maar eenieder weet in principe waar het op uitdraait en wat hem te doen staat. De
beslissing om mee te doen, wordt vaak ingegeven door het besef dat men er niet
alleen voor staat; men weet zich gesterkt door de anderen. In geval van een groter
organisatorisch verband, zoals een concentratiekamp, ligt dat al een stuk ingewik-
kelder. Tussen de werkvloer en het kader zullen doorgaans geen directe contacten
bestaan en de gemeenschappelijke doelstelling zal dan ook veelal stilzwijgend wor-
den aangenomen.17 In de Kvoćka-zaak achtte het Joegoslavië-tribunaal in de con-
text van een detentiekamp medeplichtigheid aan een joint criminal enterprise moge-
lijk. Het onderscheid tussen medeplegers (co-perpetrators) en medeplichtigen (aiders
and abetters) zou volgens de Trial Chamber gelegen zijn in het feit dat eerstge-
noemden de intentie van de onderneming deelden, terwijl de medeplichtigen uit-
sluitend kennis droegen van de boze plannen.18 Dit standpunt lijkt wat paradoxaal,
nu de gezamenlijke inténtie om een (wellicht nog vaag omlijnd plan) uit te voeren
juist de essentie van de joint criminal enterprise vormt.19 Het is in ieder geval duide-
lijk dat deze deelneming-aan-deelnemingsconstructie de elasticiteit van de doctrine
tot het uiterste beproeft.
Als de organisatie nog verder uitdijt – en de communicatielijnen navenant diffu-

ser worden – schiet de joint criminal enterprise als grondslag voor het bewijs van
aansprakelijkheid tekort. Een mooie illustratie van de beperkingen van de doctrine
geeft de recente uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal in de zaak-Brðanin.20

Brðanin bekleedde een toppositie binnen de ARK (Autonomous Region of Krajina)
en was als zodanig belast met het ontslag van niet-Servische militairen en de selec-
tieve ontwapening van niet-Servische paramilitaire eenheden die de opmaat waren
tot de hervestiging van de niet-Servische bevolking (etnische zuivering). Het was
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onomstreden dat hij veel invloed had gehad op het leger en de paramilitaire groe-
peringen en dat zijn besluiten hadden bijgedragen aan de verwezenlijking van de
plannen van het Bosnisch-Servische leiderschap in de Krajina. Maar maakte hij nu
ook deel uit van een joint criminal enterprise? Daartoe moest worden aangetoond dat
er sprake was van een ‘common plan amounting to or involving an agreement
between the Accused and the physical perpetrators of the crimes in question to
commit a crime envisaged in the Statute’.21 Welnu, dat kon niet worden bewezen.
Gelet op de fysieke en structurele afstand tussen de beklaagde en de daadwerke-
lijke uitvoerders van de etnische zuiveringen, was het heel goed mogelijk dat zij
onafhankelijk van elkaar hadden geopereerd, ‘without having an understanding or
entering into any agreement between them to commit a crime’.22

De Trial Chamber kwam dan ook tot de slotsom dat de ‘joint criminal enter-
prise is not an appropriate mode of liability to describe the individual criminal
responsibility of the Accused, given the extraordinary broad nature of this case,
when the Prosecution seeks to include within a joint criminal enterprise a person
as remote from the commission of the crimes charged in the Indictment as the
Accused’.23 Wel achtte het tribunaal Brðanin medeplichtig aan de moorden die
door de Bosnisch-Servische troepen waren gepleegd in de context van de gewa-
pende aanvallen op niet-Servische steden en dorpen. Zijn onwil om in te grijpen
en steun, in woord en gebaar, aan de campagnes konden worden aangemerkt als
morele support. De uiteindelijke kwalificatie van de aansprakelijkheid is frappant.
Het is een tweede natuur van strafrechtsplegers om op zoek te gaan naar het
individuele aandeel en schuldverwijt van de verdachte. Daar is niets op tegen,
sterker nog: er valt veel voor te zeggen. Maar daarmee gaat de collectieve compo-
nent natuurlijk wel verloren.

Met de uitspraak in de zaak-Brðanin geeft het tribunaal te kennen dat de joint
criminal enterprise-doctrine geweld wordt aangedaan, als men deze gebruikt als een
soort bindmiddel om tal van gedragingen en personen, die betrekkelijk los van
elkaar staan en geen weet van elkaar hebben, aan elkaar te koppelen. Ik voorspel
dat deze restrictieve opvatting het Tribunaal nog parten zal gaan spelen in de zaak-
Milosević. Ook in deze zaak leunt de aanklager sterk op de joint criminal enterprise-
doctrine.24 De aanklager zal echter minimaal moeten kunnen aantonen dat Milo-
sević behoorde tot een complot dat specifieke misdrijven beoogde te plegen en dat
de genocide in Srebrenica en andere misdaden tegen de menselijkheid een voor-
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zienbaar gevolg waren van dit oorspronkelijke plan. Bovendien zal de aanklager,
gelet op de uitkomst van de zaak-Brðanin, moeten bewijzen dat Milosević een
zekere verstandhouding, zowel met de andere aanstichters als met de uitvoeren-
den, had.25 Slaagt men niet in die opzet dan bewijst dat eens te meer dat de joint
criminal enterprise-doctrine onbruikbaar is om de systeemcriminaliteit van een com-
plexe staatsbureaucratie – en daarmee de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
politieke kopstukken – goed in kaart te brengen.

Binnen het huidige arsenaal van aansprakelijkheidsconcepten in het internationale
strafrecht zijn er mijns inziens geen bevredigende alternatieven die de collectieve
dimensie van systeemcriminaliteit wel goed tot haar recht doen komen. Natuurlijk
kennen de statuten en rechtspraak van de internationale tribunalen het concept van
command responsibility: militaire bevelhebbers en ook politieke leiders kunnen aan-
sprakelijk worden gesteld als zij verzuimd hebben internationale misdrijven die
gepleegd zijn door hun ondergeschikten te voorkomen of adequaat te bestraffen,
mits zij daadwerkelijk controle uitoefenden over hun ondergeschikten en wisten,
of hadden moeten weten, dat die ondergeschikten wandaden hadden begaan of op
het punt stonden te plegen. Het is een complex leerstuk en ik zal er dan ook niet
te diep op ingaan. Ik wil volstaan met het plaatsen van twee kanttekeningen. Aller-
eerst is de aansprakelijkheid van de bevelhebber weliswaar afhankelijk van het
wangedrag van zijn ondergeschikten, maar kan hij niet worden aangemerkt als
deelnemer. Zijn verantwoordelijkheid wortelt in een persoonlijk plichtsverzuim
en staat in die zin betrekkelijk los van die van zijn ondergeschikte.26 In de tweede
plaats lijkt ook het concept van command responsibility niet geschikt om de aanspra-
kelijkheid van politieke kopstukken, zoals Milosević of Saddam Hussein, te karak-
teriseren. Enerzijds staan zij doorgaans te ver af van de daadwerkelijke uitvoer-
ders, anderzijds doelt het concept veeleer op verwijtbare nalatigheid en past het
niet goed bij figuren die een veel actiever aandeel in de organisatie van internatio-
nale misdrijven hebben.27

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat

Zijn er nu alternatieve aansprakelijkheidsconcepten die het systematische onrecht
van internationale misdrijven wel goed tot uitdrukking laten komen? Volgens mij
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wel. De eerste te bespreken optie is de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
staat. Het onmiskenbare voordeel van die constructie is dat in de meeste gevallen
internationale misdrijven eenvoudigweg ondenkbaar zijn zonder de inzet van het
staatsapparaat.
Kan een staat als zodanig een misdrijf plegen en daarvoor ook gestraft worden?

Die vraag roept telkens weer heftige controverses op. In eerdere versies van de
Draft Articles on State Responsibility maakte de International Law Commission
een zinvol onderscheid tussen minder ernstige schendingen van internationale ver-
plichtingen (international delicts) en (zeer) ernstige schendingen van internationale
verplichtingen (international crimes). Tot de categorie van international crimes wer-
den onder meer gerekend (Art. 19, lid 1 sub c):

‘A serious breach on a widespread scale of an international obligation of essen-
tial importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting
slavery, genocide and apartheid.’28

Jammer genoeg heeft de International Law Commission het onderscheid in de
meest recente versie van de Draft Articles laten varen, met het argument dat de
gebezigde terminologie ten onrechte de indruk wekte dat de aansprakelijkheid van
de staat een strafrechtelijke is. 29

Wat maakt het strafrecht en de staat nu zo bijzonder dat zij volgens velen niet te
combineren zijn? Volgens Dugard zijn er twee obstakels die respectievelijk zijn
terug te voeren op de aard van de staat en de aard van de internationale gemeen-
schap.30 Wat het eerste betreft: een staat is een abstractie die als zodanig niet een
strafbaar feit kan plegen. Eigenlijk is het een variatie op een bekend thema. De
rechtspersoon, niet zijnde een wezen van vlees en bloed, kan geen misdrijf plegen:
societas delinquere non potest. Dit standpunt is niet langer gemeengoed. In Nederland
aanvaarden wij moeiteloos het daderschap van de rechtspersoon en rekenen haar
zelfs psychische bestanddelen, zoals opzet en schuld, toe. Het tweede argument
verwijst naar het ontbreken van centraal gezag binnen de internationale gemeen-
schap. De idee van de staatssoevereiniteit is nog immer tamelijk sacrosanct.
Toch worden met name in de reactie op internationale misdrijven geleidelijk de

contouren van een supranationale rechtsorde zichtbaar die het concept van de
staatssoevereiniteit stevig op de proef stelt. De strafrechtelijke immuniteit van
voormalige staatshoofden is al een gevoelige slag toegebracht, zo blijkt uit de za-
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ken Pinochet, en de niet-vervolgbaarheid van zittende regeringsfunctionarissen
wordt eigenlijk louter nog gehandhaafd uit praktische overwegingen.31 Bovendien
geldt die immuniteit uitsluitend in horizontale (interstatelijke) verhoudingen en is
zij ten overstaan van de ad hoc tribunalen en het Internationaal Strafhof al opge-
heven.32 Met de strafrechtelijke vervolging van zijn directe representanten komt
ook de strafrechtelijke onschendbaarheid van de staat zelf steeds meer onder vuur
te liggen.
Een nadere beschouwing van de verschillende componenten van de trias politica

op internationaal niveau leert ons hoe snel de ontwikkelingen gaan. Op het gebied
van de wetgeving is de afgelopen decennia een fijnmazig en gedetailleerd normen-
stelsel tot ontwikkeling gekomen dat voor het overgrote gedeelte de status van
internationaal gewoonterecht heeft. Dit laatste betekent dat staten die normen
moeten respecteren, ongeacht of ze al dan niet partij zijn bij verdragen. Voorals-
nog leidt overtreding van die normen alleen tot individuele strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid, maar er is geen principiële reden om strafrechtelijke aansprakelijk-
heid voor staten wegens schending van die normen uit te sluiten. Een
internationale rechter die staten strafrechtelijk verantwoordelijk stelt voor inter-
nationale misdrijven bestaat (nog) niet. Het Internationaal Strafhof oefent uitslui-
tend rechtsmacht uit over individuen en daar zal ook geen verandering in komen.
Gezien het juridische fundament van het Strafhof – een verdrag – acht ik het uit-
gesloten dat staten zo masochistisch zijn dat zij zich vrijwillig zullen onderwerpen
aan strafrechtelijke jurisdictie. Toch wordt ook in de strafrechtelijke rechtshand-
having terreinwinst geboekt. Zo heeft de Veiligheidsraad tegen landen als Zuid-
Afrika, Libië en Irak pittige sancties uitgevaardigd die heus niet uitsluitend gericht
waren op rechtsherstel, maar veeleer een punitief karakter droegen.33

Afzonderlijk zijn de door Dugard aangehaalde – hoewel door hemzelf niet ge-
deelde – bezwaren niet zo moeilijk te ontkrachten, maar zij versterken elkaar en
zij vormen, mijns inziens, tezamen vooral een mentale barrière tegen de aanvaar-
ding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat. De slechting van die
barrière is slechts een kwestie van tijd.
Maar draagt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat nu ook bij tot een

beter inzicht in systeemcriminaliteit? Drie opmerkingen wil ik daarover maken.
Allereerst zal het daderschap van de staat zorgvuldig geconstrueerd moeten wor-
den. Zoals ik eerder suggereerde, zal aansluiting gezocht moeten worden bij het
daderschap van de rechtspersoon. In ons nationale strafrecht zijn in de loop der
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jaren verscheidene maatstaven aangelegd om het daderschap van de rechtspersoon
te kunnen vaststellen. Lag het strafbare feit in de sfeer van de rechtspersoon? Had
de rechtspersoon er (financieel) baat bij? Behoorde het strafbare feit volgens de
maatschappelijke opvattingen tot de gedragingen die aan de rechtspersoon moes-
ten worden toegeschreven? In het kabeljauwvangst-arrest hanteerde de Hoge Raad
de criteria uit het ijzerdraadarrest – waarover dadelijk meer – om het daderschap
van de rechtspersoon te duiden: vermocht verdachte – de rechtspersoon – erover
te beschikken of handelingen al dan niet zouden plaatsvinden en behoorden deze
tot de zodanige, welker plaatsvinden blijkens de feitelijke gang van zaken door de
verdachte werden aanvaard?34 Het zijn de befaamde beschikkings- en aanvaardings-
criteria die een nuttig richtsnoer zijn voor de vaststelling van het daderschap van
de rechtspersoon, maar die, blijkens latere jurisprudentie, niet gedachteloos als
verstarde dogma’s mogen worden toegepast.35 De delictsomschrijving is hier
maatgevend. In geval van actieve gedragingen (‘vissen’, ‘drukken’) zullen de harde
ijzerdraadcriteria moeten gelden, terwijl bij meer passieve gedragingen (‘in voor-
raad hebben’) het daderschap van de rechtspersoon al kan worden aangenomen als
de fysieke dader heeft gehandeld in de sfeer van de rechtspersoon.36

Kessler heeft voorgesteld het aanvaardingscriterium te schrappen en te vervan-
gen door de vraag of het strafbare feit past binnen het beleid van de rechtsper-
soon.37 Ik ga nu even voorbij aan de rechtstheoretische onderbouwing en volsta
met de opmerking dat ik het in de specifieke context van internationale misdrijven
die door de staat worden gepleegd wel een bruikbaar criterium vind. Waren de
internationale misdrijven het uitvloeisel van een doelbewuste staatspolitiek? Vooral
bij misdaden tegen de menselijkheid en genocide lijkt dat per definitie het geval te
zijn. In het algemeen zal er sprake van zijn als een stelselmatig patroon van funda-
mentele mensenrechtenschendingen kan worden vastgesteld.
In de tweede plaats ontstaat een volledig beeld van systeemcriminaliteit pas als,

naast de betrokkenheid van de staat, ook de mannen achter de schermen in hun
relatie tot de fysieke daders worden geïdentificeerd. Waar de gangbare atomise-
ring in de individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid dit beeld verstoort, moeten
we niet vervallen in de tegenovergestelde fout om onze toevlucht te zoeken in
abstracties. Ook hier schiet het nationale strafrecht ons te hulp. Ingevolge artikel
51, lid 2, sub 3 Sr. kunnen immers, naast de rechtspersoon, ook de opdrachtgever
en de feitelijk leidinggevende aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid
van laatstgenoemde wordt wederom beoordeeld aan de hand van diezelfde be-
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schikkings- en aanvaardingscriteria, zij het dat – conform het belangrijke strafrech-
telijke principe van individuele verwijtbaarheid – de eis wordt gesteld dat de feite-
lijk leidinggevende concrete wetenschap bezat. Hij moest ervan op de hoogte zijn
dat hetzij de ten laste gelegde feiten, hetzij soortgelijke feiten werden begaan door
onder zijn leiding staande personen.38

De aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggevende is een afgeleide van het da-
derschap van de rechtspersoon. Zonder dat het daderschap van de rechtspersoon is
vastgesteld, kan de feitelijk leidinggevende alleen worden bestraft voor zijn eigen
wandaden, maar niet voor zijn betrokkenheid bij delicten in zijn hoedanigheid van
feitelijk leidinggevende. Ook in de context van internationale misdrijven is deze
constructie aantrekkelijk, omdat zij mooi de samenhang tussen staat en hoge rege-
ringsfunctionarissen in beeld brengt. Maar juist hier zal de zoektocht naar de
grootste boosdoeners met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dienen te geschie-
den. Hannah Arendt heeft overtuigend aangetoond dat in nazi-Duitsland het
staatsapparaat volledig ondergeschikt was aan de totalitaire beweging. Dat de staat
slechts een werktuig, een marionet was in de handen van de nazi-top, manifes-
teerde zich vooral in het feit dat personen die ogenschijnlijk, voor de buitenwe-
reld, topposities bekleedden, in werkelijkheid betrekkelijk onbeduidende figuren
waren.39 Ook rechters zullen zich niet mogen laten misleiden door de schijn. Een
rechtvaardig oordeel staat of valt met een diep inzicht in de interne organisatie van
een crimineel regime.
Mijn derde kanttekening heeft betrekking op de discrepantie tussen het eeuwige

leven van de staat en de vergankelijkheid van despotische regimes.40 Doorgaans zal
een strafrechtelijke berechting van een crimineel regime pas plaatsvinden, nadat er
zich een transitie heeft voorgedaan. Een democratische regering heeft de macht
overgenomen, maar de Staat als rechtspersoon en organisatievorm is onveranderd
gebleven. Heeft het zin en is het rechtvaardig de Staat als dader aan te merken en
te bestraffen, louter omdat zij als juridische abstractie een regeringswisseling over-
leeft? Is het redelijk sancties te ondernemen tegen een bevolking die al deels of
geheel geleden heeft onder de repressie van een voormalig regime? Het zijn derge-
lijke morele dilemma’s die de berechtende instantie ertoe nopen op zoek te gaan
naar de ware schuldigen. Een van de mogelijke opties is de voormalige regering als
organisatie aansprakelijk te stellen, maar die zal niet de status van een rechtsper-
soon hebben. Hier wreken zich de beperkingen van het strafrecht dat nu eenmaal
aansluiting zoekt bij juridische constructies en ficties.41 In dit verband kan het geen
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kwaad eraan te herinneren dat het Neurenberg-tribunaal de SS of Gestapo niet als
criminele organisatie aansprakelijk stelde, maar die kwalificatie alleen als hulpmid-
del gebruikte om de leden te kunnen berechten.42

Het functionele daderschap

Hoewel ik de politieke en juridische bezwaren tegen de strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van de Staat bepaald niet onoverkomelijk acht, brengt de omhelzing van
dit concept ons nog niet veel verder. De Verbrecherstaat is een krachtige metafoor,
omdat het in één woord beeldend uitdrukt dat internationale misdrijven ondenk-
baar zijn zonder de inzet van het statelijke machtsapparaat. Maar er kleven ook
gevaren aan, omdat het toerekenen van internationale misdrijven aan de Staat de
aandacht kan afleiden van de werkelijke schuldigen en bovendien onrechtvaardige
consequenties kan hebben.
Indachtig onze opgave om in de concepten van aansprakelijkheid de systeemcri-

minaliteit tot uitdrukking te brengen, moeten we verder zoeken en komen we uit
bij het functionele daderschap. De rechtsfiguur van het functionele daderschap
heeft haar oorsprong in strafbare feiten in de economische sfeer. Niet de werk-
nemer die de fysieke handeling verricht, maar de persoon die (met name) in het
kader van ondernemingsactiviteiten die handeling heeft bewerkstelligd, moet pri-
mair als dader worden aangemerkt. Die functionele dader kan een rechtspersoon,
maar ook een natuurlijke persoon zijn. We moeten daarbij denken aan de ham-
burgerkoning die het niet zo nauw neemt met de hygiënevoorschriften of de direc-
teur van het vervoersbedrijf die stelselmatig zijn vrachtwagenchauffeurs overuren
laat maken en daarmee de Rijtijdenwet overtreedt. De erkenning van het functio-
nele daderschap sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen.
De vraag die ik in dit laatste deel van mijn oratie wil behandelen, is of het

functionele daderschap ook kan worden toegepast in geval van internationale mis-
drijven. Op het eerste gezicht lijkt die kwestie omstreden. In de literatuur is een
drie stappenprocédé gepresenteerd, aan de hand waarvan het functionele dader-
schap kan worden vastgesteld.43 Allereerst zal onderzocht moeten worden of het
delict zich wel leent voor functionele interpretatie. Volgens Van Woensel moet die
vraag ontkennend worden beantwoord als de kern van het delict gelegen is in het
persoonlijke, feitelijke optreden van de dader en als de formulering van de delicts-
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omschrijving alleen ruimte laat voor feitelijk optreden.44 Toepassing van dit crite-
rium op internationale misdrijven levert geen eenduidig resultaat op. Verkrachting
of foltering – als oorlogsmisdaad of misdrijf tegen de menselijkheid – heeft vooral
een fysieke en feitelijke connotatie. Maar achter de strategische verkrachtingen
tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië gaan wel degelijk functionele da-
ders schuil, zoals De Hullu terecht opmerkt.45 Dat geldt nog in sterkere mate
voor gedwongen geboortebeperkingen (als modaliteit van genocide) of het onder
dwang overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep: het zijn bij
uitstek misdrijven met een beleidsmatig karakter die voor functionele interpretatie
in aanmerking komen. Eén ding is duidelijk: functioneel daderschap en internatio-
nale misdrijven bijten elkaar niet. Ook Vellinga-Schootstra vraagt zich in retori-
sche zin af waarom degene die een moord organiseert en die zeggenschap heeft
over degene die het ‘vuile werk’ opknapt niet zou kunnen worden veroordeeld als
dader van moord.46

De tweede stap betreft de vraag tot wie de wetgever zich in de delictsomschrij-
ving richt. Wie is de normadressaat van de strafbepaling? Van Woensel beant-
woordt deze vraag aan de hand van het criterium of iemand in algemene zin zeg-
genschap kon uitoefenen over degene die feitelijk handelde. Daarmee lijkt zij het
beschikkingscriterium van het aanvaardingscriterium, zoals geïntroduceerd in het
ijzerdraadarrest, af te splitsen. Laatstgenoemde maatstaf zou dan uitsluitend van
belang zijn voor de vraag of de normadressaat ook concreet als functionele dader
kan worden aangemerkt.47 Dat is de derde en laatste stap in het procédé.48 Wat
levert de toepassing van de tweede en derde stap, die ik gemakshalve maar even
samenneem, nu op bij internationale misdrijven? Wie normadressaat is, valt uit de
delictsomschrijvingen niet rechtsreeks op te maken. Zij zijn niet geredigeerd vol-
gens het ons bekende stramien, waarbij geopend wordt met de verwijzing naar een
subject van handelen (‘Hij die’ etc.), maar hebben uitsluitend betrekking op een
handeling. Wie de normadressaat is, staat nog niet vast; de plaats is opengelaten en
zal kunnen worden ingenomen door eenieder die nauw bij het delict is betrokken.
Dat laat ruimte om degene die verder van de daadwerkelijke uitvoering van de
misdrijven afstaat, maar op grond van zijn machtspositie binnen de organisatie die
misdrijven kan bewerkstelligen, ook als dader aan te merken. Om te kunnen be-
oordelen wie concreet de functionele dader is, komen de beschikkings- en aan-
vaardingscriteria goed van pas. Degene die een hoge functie bekleedt binnen het
onderdrukkend machtsapparaat, zal zeggenschap kunnen uitoefenen over de feite-
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lijke uitvoerder en zal het in zijn macht hebben of internationale misdrijven plaats-
vinden.
Aanvaarden wordt in het gewone spraakgebruik vaak op één lijn gesteld met

gedogen, maar kan natuurlijk ook een veel actievere betekenis hebben. In ieder
geval staat vast dat in het begrip ‘aanvaarden’ een element van wetenschap be-
sloten ligt. De verdachte hoeft niet specifiek op de hoogte te zijn geweest van de
ten laste gelegde feiten, maar in ieder geval wel van soortgelijke gedragingen. Dat
roept de vraag op hoe het aanvaardingscriterium zich verhoudt tot het opzet.
Dogmatisch gezien, wordt het aanvaardingscriterium ingezet om het daderschap
vast te stellen, en daarvan moet de beoordeling van de subjectieve gezindheid wel
worden onderscheiden. De grenzen tussen objectieve bestanddelen – daderschap,
handeling – en subjectieve bestanddelen zijn niet scherp, nu aanvaarding al (voor-
waardelijk) opzet impliceert.49 In geval van internationale misdrijven zal aan de
toets van het aanvaardingscriterium doorgaans gemakkelijk voldaan zijn, aangezien
het er politieke kopstukken en hoge functionarissen dikwijls om te doen is dat hun
ondergeschikten wandaden bedrijven.
Op grond van bovenstaande overwegingen acht ik het functionele daderschap

ook in de context van internationale misdrijven toepasbaar. De schoorvoetende
erkenning in de literatuur dat de rechtsfiguur ook buiten delicten in de economi-
sche sfeer van belang kan zijn, vind ik wat dat betreft een stap in de goede richting.
Het vergt een zekere mentale lenigheid om toe te geven dat een concept ook
buiten het wiegje waarin het geboren is tot wasdom kan komen. De Hullu stelt
het antwoord op de vraag wanneer functioneel daderschap kan worden aangeno-
men afhankelijk van de feitelijke context waarin het delict is gepleegd en acht
daarbij doorslaggevend of er een organisatie bij het delict betrokken was met een
zeker hiërarchisch verband en met een onderscheid tussen uitvoerders en beslis-
sers.50 Dat lijkt mij een wezenskenmerk van internationale misdrijven.

Maar ik ga nog een stap verder. Niet alleen is het functionele daderschap toepas-
baar in geval van internationale misdrijven, het is ook bij uitstek een geschikt con-
cept om systeemcriminaliteit in beeld te brengen. Internationale misdrijven wor-
den per definitie gepleegd door een collectief binnen een systeem van onrecht.
Hoe complexer de organisatiestructuur, des te moeilijker zal het zijn de strafrech-
telijke aansprakelijkheid van de participanten in het collectief vast te stellen. Een
vergaande opsplitsing en versnippering van taken en bevoegdheden onttrekt niet
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alleen in feitelijke zin het individuele aandeel aan het oog, maar maakt ook dat
men zich gaat verschuilen – achter opdrachtgevers of uitvoerders – en schept een
situatie waarin men zijn verantwoordelijkheid die bovendien nog getooid is met
een schijn van legitimiteit, probeert te ontlopen. Op de rechter rust de zware
taak deze organisatorische vervlechting te ontrafelen en ieders bijdrage aan de
systeemcriminaliteit zo nauwkeurig mogelijk te identificeren. Die bijdrage wordt
niet alleen bepaald door de betrokkenheid bij de collectieve misdrijven, maar ook
aan de hand van de positie die verdachte inneemt binnen de hiërarchie en de be-
trekkingen die hij met anderen binnen die organisatie heeft.51 Op deze wijze
wordt de functie die verdachte bekleedt, en die hij wellicht als schild tegen straf-
rechtelijke aansprakelijkheid dacht te kunnen inzetten, juist het aanknopingspunt
voor de vaststelling van zijn schuld. De beschermingsconstructie keert zich daar-
mee als het ware tegen de gebruiker.
De rechter zal daarbij wel goed moeten differentiëren wat betreft het individue-

le verwijt dat hij verdachte maakt. De hoogste politieke en militaire kopstukken
die terechtstaan in hun hoedanigheid van staatshoofd, regeringslid of hoofd van de
geheime politie, worden niet alleen de internationale misdrijven aangewreven,
maar worden ook aansprakelijk gesteld voor het in het leven roepen van het sys-
teem van onrecht.52 Bij het middenkader, waartoe Eichmann behoorde, ligt dat
anders, aangezien dat niet betrokken is geweest bij de creatie van het systeem.
Overbekend is Eichmanns verweer dat hij niet meer was dan een radertje in de
machinerie. Dat hij de rampspoed niet had kunnen keren door terug te treden,
omdat er voor hem tien anderen klaarstonden om zijn plaats in te nemen en dat
hem daarom geen blaam trof.53 Het verweer is terecht verworpen omdat het be-
rust op een foutieve causaliteitsredenering en bovendien de werking van het delin-
quente staatsapparaat miskent. Het wezen van de criminele staatsorganisatie is
juist dat het zich bedient van vervangbare functionarissen. Daarmee is de continuï-
teit gegarandeerd.
Dat specifieke structuurkenmerk kleurt ook het daderschap van het hiërarchi-

sche topkader.54 Laatstgenoemden beschikken over de Organisationsherrschaft, een
Duits daderschapsconcept dat in grote lijnen overeenkomt met ons functionele
daderschap.55 Maar hun schuld disculpeert de toegewijde Eichmannen niet. Hun
fanatieke dienstijver is de brandstof waarop de staatsmachinerie draait. Zij zijn
misschien als persoon vervangbaar, maar hun functie is dat zeker niet. En omdat
zij als het ware vergroeid zijn met hun functie is het ook zo treffend hen op die
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verschraalde, eendimensionale hoedanigheid aan te spreken. Het grootse verwijt –
ook in morele zin – dat men hen kan maken, is dat zij op enig moment hebben
opgehouden volwaardig mens te zijn door hun menselijke verantwoordelijkheid te
verkwanselen en zich met huid en haar over te leveren aan een verfoeilijk systeem.
Ook het middenkader oefent – zij het op een andere niveau – Organisationsher-
rschaft uit, doordat het, als een repeterende breuk, op zijn beurt gebruikmaakt
van vervangbare loopjongens en menselijke pionnen.56

Ik kom tot een afronding. Hantering van het functionele daderschap of het daar-
aan verwante concept van de Organisationsherrschaft voert mijns inziens tot een ge-
differentieerd systeem van schuldtoedeling, waarin zo exact mogelijk eenieders
bijdrage in het collectieve misdrijf kan worden gewogen. Daarmee komt het col-
lectieve karakter van systeemcriminaliteit goed tot uitdrukking, zonder dat de
aandacht voor het individuele aandeel binnen het geheel verloren gaat. Het be-
hoedt de rechter bovendien voor het kiezen van gemakzuchtige oplossingen die
tot gevolg hebben dat hetzij allen moeten boeten voor de daden van enkelen, hetzij
enkelen moeten boeten voor de daden van allen. Het aannemen van collectieve
schuld en zondebokprocessen zijn dubieuze praktijken, waarbij het strafrecht niet
gebaat is.

Er resteert nog één belangrijke vraag: mógen internationale straftribunalen het
concept van functioneel daderschap eigenlijk wel hanteren, nu geen der statuten
expliciet melding maakt van die rechtsfiguur? Een antwoord op deze vraag zou
kunnen luiden dat het functionele daderschap al besloten ligt in het plegen. In
Duitsland en Nederland is de rechtsfiguur van het functionele daderschap evenmin
in wetgeving gecodificeerd. De ontwikkeling van het concept is overgelaten aan de
jurisprudentie. Toch zou het legaliteitsbeginsel onder druk komen te staan als de
toepassing van een nieuw aansprakelijkheidsconcept zou leiden tot strafrechtelijke
consequenties die verdachte, na raadpleging van een statuut, niet had kunnen
voorzien.57

Bij het functionele daderschap bestaat dat gevaar mijns inziens niet. Toepassing
van deze rechtsfiguur vestigt geen aansprakelijkheid, waar die nog niet werd aan-
genomen. Politieke en militaire kopstukken worden al veroordeeld voor het ple-
gen van internationale misdrijven. Bij gebrek aan geschikte alternatieven wordt de
grondslag voor hun veroordeling echter geperst in het maatpak van de gangbare
aansprakelijkheidsconcepten. Rolt er dan uiteindelijk een zeer zware straf uit, dan
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wekt dat soms verbazing omdat die niet correspondeert met het ogenschijnlijk
fragmentarische aandeel van betrokkene in de massacriminaliteit. De zaak-Brðanin
is wat dat betreft exemplarisch. Het functionele daderschap brengt hier een nood-
zakelijke correctie aan, omdat het zichtbaar maakt hoe verdachte, als een spin in
het web, functioneert binnen het systeem en welke invloed hij heeft op het plegen
van internationale misdrijven. Niet alleen is aanvaarding van het functionele dader-
schap niet in strijd met het legaliteitsbeginsel, het stelt de rechter bij uitstek ook in
de gelegenheid zijn beslissingen beter te verantwoorden. Daarmee draagt het bij
aan een versterking van de legitimatie van de internationale strafrechtspleging.
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den verwirklicht.’

56. Vest (2001, p. 494) reserveert voor deze categorie de term ‘Organisationsherrschaft
innerhalb des Apparates’, ter onderscheiding van de ‘Organisationsherrschaft über den
Apparat’, waarover de topfiguren beschikken: ‘Sie steuern “nur” ein Teilgeschehen,
indem – und solange – sie das Funktionieren der Institution modifizieren.’

57. Dat is de kern van Machteld Boots kritiek op de royale interpretatie van de joint crimi-
nal enterprise-doctrine door de beroepskamer in de Tadić-zaak: hiermee wordt een
vorm van collectieve aansprakelijkheid geïntroduceerd die noch in het statuut, noch in
het internationale gewoonterecht erkenning heeft gevonden. Machteld Boot, Nullum
Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court,
Antwerpen/Oxford/New York, pp. 302 en 304.
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