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12  Wereldrecht 

Handhaving van 
wereldrecht
Een kritische inspectie van valkuilen en dilemma’s

Willem van Genugten1

HET LIJKT EROP ALSOF DE INTERNATIONALE RECHTSORDE EEN KANTELING DOORMAAKT. AANVANKELIJK 

GERICHT OP DE BESCHERMING VAN STATELIJKE BELANGEN EVOLUEERT ZIJ NAAR EEN PRIMAIRE 

GERICHTHEID OP DE BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DIEGENEN AAN WIE STATEN UITEINDELIJK HUN 

BESTAANSRECHT DANKEN: MENSEN, GROEPEN, VOLKEN.

Wereldrecht?
De totstandkoming en inhoud van het internationale recht 

zijn, als vertrekpunt, gebaseerd op de consent to be bound: 

staten doen er vrijwillig aan mee. Dat is niet alleen van 

belang voor de totstandkoming van de normen maar ook 

voor de naleving daarvan. De achterliggende gedachte is dat 

een staat die zich vrijwillig achter bepaalde verdragsnormen 

schaart ook (dan wel eerder) bereid zal zijn zich te onder-

werpen aan uitspraken van toezichthoudende organen. Het 

basisprincipe van de consent to be bound kent echter enkele 

uitzonderingen, eveneens van belang vanuit het perspectief 

van de rechtshandhaving. Ik noem er twee. Als de VN-Vei-

ligheidsraad iets verordonneert, is dat niet alleen bindend 

voor de leden van de Raad maar ook voor alle andere VN-lid-

staten. De Grundnorm daaronder is art. 25 VN-Handvest, dat 

zegt dat de VN-lidstaten de besluiten van de Veiligheidsraad 

moeten accepteren en uitvoeren overeenkomstig het Hand-

vest. De praktijk is echter weerbarstig. Zo is er juridische 

strijd over de vraag of de Europese Unie verplicht is zich te 

houden aan resoluties van de VN-Veiligheidsraad indien 

deze een schending van mensenrechtennormen opleveren, 

zoals in geval van de rechten van personen die op terroris-

melijsten zijn geplaatst. Prevaleert in dat geval art. 25 VN-

Handvest of de eigen verantwoordelijkheid van organisaties 

zoals de EU? Voor de kenners: ‘Kadi’.2

 De tweede uitzondering op de consent to be bound die 

voor deze bijdrage van belang is, betreft de regels die worden 

aangemerkt als ius cogens, regels van dwingendrechtelijke 

aard. Van sommige normen is breed aanvaard dat ze een 

dergelijk karakter hebben – denk aan het verbod op ras-

sendiscriminatie, het genocideverbod, het verbod op het 

gebruik van geweld – bij andere zal het debat nog wel even 

doorgaan, al is het maar vanwege het feit dat menig actie-

groep probeert de status van ‘zijn recht’ te verhogen. Andrea 

Bianchi, hoogleraar Internationaal Recht in Genève, noemde 

dit onlangs – in een stuk waarin hij niet bij toeval refereert 

aan mythologische fi guren als Pandora en Lohengrin – de 

Magic of Jus Cogens,3 en hij stelt terecht de vraag of het van-

uit het perspectief van de handhaving van internationaal 

recht nu wel of niet uitmaakt dat specifi eke rechten worden 

aangemerkt als normen van dwingendrechtelijke aard. Ik 

laat zijn meerduidige antwoord nu achterwege.

 Even aannemend dat de ‘humanisering van het inter-

nationale recht’ al een trend is, misschien zelfs het begin 

van een paradigmawisseling, dan nog kan eenvoudig wor-

den vastgesteld dat het gaat om een trend waaraan veel leer-

stukken uit het klassieke internationale recht tegenwicht 

bieden, ook en vooral op het vlak van de rechtshandhaving. 

Zo betekent het feit dat iets een ius cogens-norm is niet 

dat het Internationale Gerechtshof zichzelf automatisch 

rechtsmacht verschaft in zaken waarin de niet-naleving van 

dergelijke normen aan de orde is.4 En op een ander vlak: kan 

een organisatie als de WTO zich op het standpunt stellen dat 

zij een self-contained regime is dat zich slechts op vrijwillige 

basis iets hoeft aan te trekken van het algemene internati-

onale recht, daaronder in het bijzonder begrepen de ‘men-

senrechtenverdragen’ van de ILO? Mij lijkt van niet, zoals 

samen met anderen betoogd in dit blad,5 maar dat neemt 

niet weg dat men daar ook anders tegenaan kan kijken. Wel 

stel ik vast dat er op dit moment fl ink wordt gestudeerd op 

mogelijkheden om de ‘humaniseringslijn’ verder handen en 

voeten te geven, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de 

doorwerking van mensenrechten in alle kernleerstukken van 

het internationale recht6 of vanuit het perspectief van de 

‘operationele constitutionalisering’, waarbij leiders van orga-

nisaties als het IMF en de Wereldbank en van internationale 
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waarbij de rechtsmachtvraag primair wordt behandeld op 

basis van art. 22 Internationaal Verdrag inzake de uitban-

ning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVRD). Op 

deze manier konden omslachtiger wegen naar acceptatie 

van de rechtsmacht van het Hof – vooralsnog? – worden 

voorkomen, terwijl het confl ict tegelijkertijd wordt wegge-

haald uit de militaire en machtpolitieke sfeer en ten minste 

tijdelijk binnen de reikwijdte van de vreedzame rechtshand-

havers wordt gebracht.

 Naast de vreedzame methoden van rechtshandhaving 

zijn er vele waaraan militaire of andere dwangmaatregelen 

van pas komen. Daarbij treden voortdurend botsingen op 

tussen het internationale recht en de machtspolitiek van 

met name grote staten. Vanuit juridisch perspectief is het 

van groot belang dat het VN-Handvest het verbod op gebruik 

van geweld als uitgangspunt neemt (art. 2 lid 4) en dat het 

aantal uitzonderingen op die regel gelimiteerd is. De uitzon-

deringen worden gevormd door het recht op zelfverdediging 

(art. 51) en het gebruik van dwangmaatregelen die worden 

geautoriseerd door de VN-Veiligheidsraad (art. 39 e.v.). Beide 

leerstukken zijn niet in beton gegoten – zo is er een zich 

ontwikkelend rechtsbesef dat staten in deze tijd van steeds 

geavanceerder massavernietigingswapens niet onder alle 

omstandigheden hoeven te wachten op een feitelijke aanval 

schaduworganisaties als de G-20 worden aangesproken op 

hun bereidheid publiekelijk verantwoording af te leggen.7

Het bestaande handhavingsinstrumentarium
Het internationale recht kent een groot palet aan handha-

vingsmechanismen, van het zenden van speciale gezanten, 

arbitrage en gerechtelijke geschillenbeslechting tot het 

treffen van sancties en het inzetten van militair geweld. Bij 

elk daarvan zouden veel opmerkingen te maken zijn. Zo bij-

voorbeeld werkt de VN-Veiligheidsraad, wijs geworden door 

de problemen met alomvattende sancties tegen landen als 

Irak en het goeddeels falen van de humanitaire uitzonderin-

gen daarop (‘oil for food’), steeds vaker met het model van 

‘slimme’ of ‘doelgerichte’ sancties, uitmondend in bijvoor-

beeld het bevriezen van banktegoeden, reisverboden voor 

politieke leiders en het ontzeggen van landingsrechten aan 

vliegmaatschappijen die nauw gelieerd zijn aan de regimes 

waarmee de Raad de strijd wil aanbinden. Het zou te ver 

voeren alle mechanismen hier uitgebreid te bespreken, laat 

staan van elk ervan de kracht en zwakte in kaart te brengen.8 

Ik beperk mij tot enkele onderliggende punten.

 Bij de internationale gerechtelijke en quasi-gerechte-

lijke geschillenbeslechting is allereerst van belang voor ogen 

te houden dat het een enorme lappendeken aan mechanis-

men betreft, met elk hun eigen historie en technisch-juridi-

sche karakteristieken. Denk slechts aan het VN-Mensenrech-

tencomité, de panels en het Beroepslichaam van de WTO, 

het Zeerechttribunaal, het Internationaal Gerechtshof of het 

Internationale Strafhof. Daarbij kan slechts een deel van de 

organen en instanties bogen op automatische rechtsmacht, 

zodat in veel gevallen een aparte handeling nodig is om de 

rechtsmacht van de toezichthouder te aanvaarden. Dat laat-

ste is bijvoorbeeld het geval bij het Internationale Gerechts-

hof, maar weer niet bij het Internationale Strafhof en niet 

meer bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Voor de gerechtelijke rechtshandhaving is verder van belang 

dat nogal wat internationaalrechtelijke verdragen aparte 

rechtsmachtclausules bevatten. Een mooie illustratie biedt 

de zaak die Georgië in 2008 bij het Internationaal Gerechts-

hof aanhangig heeft gemaakt tegen de Russische Federatie, 

Er wordt flink gestudeerd 

op mogelijkheden om de 

‘humaniseringslijn’ verder handen 

en voeten te geven, bijvoorbeeld via 

de doorwerking van mensenrechten 

in alle kernleerstukken van het 

internationale recht
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lijkt erop alsof de internationale rechtsorde een kanteling 

doormaakt, van primaire gerichtheid op de bescherming 

van statelijke belangen naar een primaire gerichtheid op de 

bescherming van de belangen van diegenen aan wie staten 

uiteindelijk hun bestaansrecht danken: mensen, groepen, 

volken. De humanisering van de internationale rechtsorde,11 

als inhaaloperatie op zoek naar een nieuw evenwicht waarin 

de belangen van staten niet worden weggeredeneerd maar 

ook niet langer per defi nitie het zwaarste wegen. Ik gebruik 

bewust het woord ‘lijkt’. Voor dit moment houd ik het op 

een proces dat vorm krijgt met vallen en opstaan, eerder 

dan op een verworvenheid of ‘gelopen race’. Dat beeld wordt 

mede ingegeven door de samenstelling van ‘de internatio-

nale gemeenschap’, met al haar variëteit en tegengestelde 

visies en belangen, en in het besef dat de lijn die ik schets in 

Europa nou eenmaal anders klinkt dan in grote delen van 

Azië of Afrika, bij alle verschillen in historie, processen van 

staatsvorming, stand van de economische ontwikkeling, en 

pogingen tot modernisering en behoud van tradities die 

daar aan de orde zijn. En wie bij het toezicht op de hand-

having van het internationale recht geen zicht houdt op 

die lokale eigen(gereid)heden, loopt het risico zich blind te 

staren op successen die bij nadere beschouwing geen duur-

zame successen blijken te zijn. De Amerikaanse hoogleraren 

Jack Goldsmith en Eric Posner schreven een paar jaar gele-

den dat internationaal recht ‘a real phenomenon’ is, maar 

dat ‘international law scholars exaggerate its power and sig-

nifi cance’.12 Daar zit wat in, al kan hetzelfde worden gezegd 

van overheden, NGO’s en feitelijk een ieder die verwacht dat 

toepassing en handhaving van het internationale recht een 

kwestie is van rechte lijnen van norm naar realiteit. Quod 
non. Het zoeken naar betere handhaving van het internati-

onale recht kan maar het beste worden gezien als een lang 

vol te houden poging om stapsgewijs land te veroveren op 

die machtspolitiek die verzuimt de menselijke waardigheid 

als uitgangspunt te nemen. •

voordat zij zelf actie mogen ondernemen (‘preëmptieve zelf-

verdediging’)9 –, maar het uitgangspunt is zo goed als onom-

streden en vormt een van de ankers van de handhaving van 

het moderne internationale recht.

 Een nog verre van verankerd leerstuk daarentegen 

betreft de vraag wat staten moeten en mogen doen in 

geval van grove mensenrechtenschendingen, bijvoorbeeld 

gepleegd tijdens een burgeroorlog, waarbij de Veiligheids-

raad nalaat in te grijpen. Op dat moment botst de opdracht 

om iets aan die schendingen te doen met het formele 

besluitvormingssysteem. Beide zijn neergelegd in het VN-

Handvest. Daarbij vinden velen dat het geen pas geeft de 

doos van Pandora te openen, maar ook voelen weinigen 

ervoor in zulke gevallen een ‘zwijgende omstander’ te zijn. 

Dit debat wordt thans gevoerd in het kader van de operatio-

nalisering van de Responsibility to Protect, een concept dat 

in 2005 werd aanvaard door de Algemene Vergadering van 

de VN. In dit ‘leerstuk-in-eeuwige-wording’ komt eigenlijk 

alles samen, van preventie en de plicht tot assistentie, tot de 

vraag onder welke condities het gebruik van dwangmaatre-

gelen aangewezen kan zijn teneinde bevolkingen effectief te 

beschermen tegen genocide, misdrijven tegen de menselijk-

heid, oorlogsmisdrijven en etnische schoonmaak, zoals het 

document uit 2005 stelt.10

Over paradigmawisselingen en land veroveren
De discussie over de Responsibility to Protect illustreert ook 

datgene wat ik als rode draad nam voor deze bijdrage: het 

Vanuit juridisch perspectief 

is het van groot belang dat 

het VN-Handvest het verbod 

op gebruik van geweld als 

uitgangspunt neemt en het 

aantal uitzonderingen op die 

regel gelimiteerd is
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