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Inleiding	
	

Europe	is	a	landscape;	East	Asia	a	seascape.	Therein	lies	a		
crucial	difference	between	the	twentieth	and	twenty-first	centuries.	

— Robert	D.	Kaplan,	Asia’s	Coaldron.	

De	Zuid-Chinese	Zee	heeft	zich	in	de	tweede	helft	van	de	twintigste	eeuw	van	een	relatief	rustige	
regio	 ontwikkeld	 tot	 een	 strategisch	 speelveld	 van	 soevereiniteitsclaims	met	 diplomatieke	 en	
militaire	 spanningen.	 Verschillende	 landen	 hebben	 rivaliserende	 claims	 geuit	 in	 het	 gebied	
waaronder	 als	 belangrijkste	 Brunei,	 China,	 de	 Filipijnen,	 Maleisië	 en	 Vietnam.	 De	 assertieve	
militaire	bezetting	van	eilanden	door	China	heeft	voor	de	meeste	spanningen	gezorgd	en	zelfs	
geleid	 tot	 serieuze	 conflicten,	 met	 een	 eerste	 dodelijke	 confrontatie	 in	 1974	 tussen	 China	 en	
Vietnam.		
	 Terwijl	kleinere	landen	in	de	regio	zich	beroepen	op	criteria	als	het	internationale	recht	
van	 de	United	Nations	 Convention	 on	 the	 Law	 of	 the	 Sea	 (UNCLOS),	 geografische	 nabijheid	 en	
ontdekkingen	 baseert	 China	 zijn	 claim	 op	 de	 zogenaamde	 nine-dash	 line;	 een	 op	 historische	
kaarten	 en	 argumenten	 gebaseerde	 grens	waarmee	 vrijwel	 de	 gehele	 Zuid-Chinese	 Zee	wordt	
opgeëist.1	Vanwege	het	belang	van	vrijheid	van	navigatie	en	handelsroutes	in	het	gebied	zijn	ook	
landen	buiten	de	regio	bij	het	conflict	betrokken	geraakt.	De	afgelopen	jaren	zijn	de	spanningen	
flink	opgelopen.	Sinds	2009	heeft	China	zijn	claim	steeds	assertiever	verdedigd	en	is	het	aantal	
confrontaties	 toegenomen.2	Verdere	 spanningen	 zijn	 ontstaan	 door	 de	 bij	 UNCLOS	 ingediende	
claims	 van	 Vietnam	 en	 Maleisië	 in	 2009	 en	 de	 Amerikaanse	 uitspraken	 over	 nieuwe	
diplomatieke	en	militaire	initiatieven	in	het	gebied	vanaf	2010.3	
	 Centraal	 in	 de	 diplomatie	 van	 de	 landen	 in	 de	 regio	 staat	 de	 Association	 of	 Southeast	
Asian	Nations	 (ASEAN).	 Na	 de	 stichting	 in	 1967	 is	 zij	 uitgegroeid	 tot	 een	 organisatie	 van	 tien	
landen	 (Brunei,	 Cambodja,	 de	 Filipijnen,	 Indonesië,	 Laos,	 Maleisië,	 Myanmar,	 Singapore,	
Thailand	 en	 Vietnam)	 die	 samenwerken	 en	 overleggen	 over	 economische,	 culturele	 en	
veiligheidszaken.	 De	 werkwijze	 is	 gebaseerd	 op	 de	 zogenaamde	 ASEAN	Way:	 het	 regelmatig	
overleggen	op	een	 informele	wijze	waarbij	een	geduldige	zoektocht	naar	consensus	het	beleid	
bepaalt.4	In	de	ASEAN	Way	 staan	verder	principes	 en	normen	 centraal	 als	 soevereiniteit,	 non-
interventie,	 terughoudendheid	 en	 het	 afwijzen	 van	 geweld.5	ASEAN	 zoekt	 de	 dialoog	 op	 met	
regionale	 landen	 buiten	 de	 organisatie	 via	 ASEAN	 Plus	 One	 (apart	 overleg	 met	 China,	 Japan,	
Korea	of	 India),	ASEAN	Plus	Three	 (China,	Korea	en	 Japan)	en	de	East	Asian	Summit	 (EAS).	Het	
verzorgt	 sinds	 de	 jaren	 negentig	 ook	 een	 internationaal	 forum	 via	 het	ASEAN	Regional	Forum	
(ARF;	bestaande	uit	zevenentwintig	deelnemers	waaronder	de	VS	en	de	EU).		
	 Hoewel	 de	 nadruk	 op	 soevereiniteit	 en	 non-interventie	 aanvankelijk	 concrete	
veiligheidssamenwerking	 en	 institutionalisering	 heeft	 bemoeilijkt	 heeft	 ASEAN	 zich	 sinds	 de	
eeuwwisseling	 steeds	 meer	 als	 een	 veiligheidsorganisatie	 gemanifesteerd.	 In	 2008	
ondertekenden	de	lidstaten	de	ASEAN	Charter,	waarin	gedeelde	normen,	principes	en	regels	op	
het	 vlak	 van	 veiligheid	 werden	 gecodificeerd.	 Verder	 heeft	 ASEAN	 sinds	 2010	 tijdens	

																																																																												
1	S.	Simon,	‘Conflict	and	diplomacy	in	the	South	China	Sea’,	Asian	Survey	52	(2012)	996.	Zie	ook:	afbeelding	
1	op	pagina	11.	
2	D.M.	Jones	en	N.	Jenne,	‘Weak	states’	regionalism:	ASEAN	and	the	limits	of	security	cooperation	in	Pacific	
Asia’,	International	Relations	of	the	Asia-Pacific	16	(2016)	228.	
3	N.	Roy,	The	South	China	Sea	disputes:	past,	present	and	future	(Lanham	2016)	50,	73-74.		
4	M.	Majumdar,	‘The	ASEAN	way	of	conflict	management	in	the	South	China	Sea’,	Strategic	Analysis	39	
(2015)	73-74.	
5	J.	Haacke,	ASEAN’s	diplomatic	and	security	culture:	origins,	development	and	prospects	(London	2003)	1.	
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bijeenkomsten	 consistent	 een	 leidersrol	 opgeëist	 in	 het	 opbouwen	 van	 een	 regionale	
veiligheidsstructuur.6	In	 2015	 voltooide	 de	 organisatie	 de	ASEAN	Political-Security	 Community	
(APSC)	met	het	doel	om	ervoor	te	zorgen	dat	 ‘the	peoples	and	member	states	of	ASEAN	live	in	
peace	 with	 one	 another	 and	 with	 the	 world	 at	 large	 in	 a	 just,	 democratic	 and	 harmonious	
environment’.	7	
	 Het	 beleid	 van	 ASEAN	 in	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 heeft	 echter	 nog	 niet	 tot	
concrete	oplossingen	geleid	en	is	tijdens	de	recente	spanningen	onder	veel	druk	komen	te	staan.	
De	overlappende	claims	van	de	 lidstaten	Brunei,	de	Filipijnen,	Maleisië	en	Vietnam	hebben	de	
mogelijkheden	om	als	één	front	te	handelen	beperkt.	De	langzame	besluitvorming	van	de	ASEAN	
Way,	 het	 vasthouden	 aan	 soevereiniteit	 en	 de	 onmacht	 om	de	militaire	 uitbreiding	 van	 China	
tegen	te	houden	hebben	bovendien	gezorgd	voor	kritiek	dat	ASEAN	niet	meer	voorstelt	dan	een	
ineffectieve	‘praatclub’.8	China	heeft	geweigerd	zich	vast	te	leggen	in	concrete	verdragen	en	geeft	
de	voorkeur	aan	bilaterale	onderhandelingen.9	De	politieke	en	economische	 invloed	van	China	
heeft	 er	 tevens	 toe	 geleid	 dat	 sommige	 lidstaten	 zoals	 Cambodja	 de	 Chinese	 positie	 hebben	
gesteund.10	Gefrustreerd	door	de	handelswijze	van	ASEAN	zoeken	sommige	lidstaten	bilaterale	
of	unilaterale	oplossingen	buiten	de	organisatie	om.	Zodoende	besloten	de	Filipijnen	unilateraal	
in	januari	2013	China	voor	het	Internationaal	Strafhof	te	dagen.	
	 Voorts	is	het	eenvoudig	te	concluderen	dat	ASEAN	door	de	invloed	van	grootmachten	als	
China	 en	 de	 uiteenlopende	 belangen	 van	 de	 lidstaten	 machteloos	 staat	 in	 grote	
veiligheidskwesties.	 Toch	 heeft	 de	 organisatie	 in	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 zich	wel	
degelijk	 regelmatig	 als	 een	 eenheid	 gemanifesteerd.	 Zo	 probeert	 ASEAN	 de	 veiligheid	 te	
bevorderen	 door	 voortdurend	 dialoog	 te	 voeren	 met	 China	 en	 uitspraken	 te	 doen	 over	 het	
conflict.	 Het	 beleid	 van	 de	 organisatie	 heeft	 bovendien	 al	 tot	 concrete	 resultaten	 geleid.	 Een	
toenadering	tussen	ASEAN	en	China	in	de	jaren	negentig	 leidde	in	2002	tot	het	vastleggen	van	
principes	over	conflictbemiddeling	 in	de	niet-bindende	Declaration	on	the	Conduct	of	Parties	in	
the	 South	 China	 Sea	 (DOC).	 Ondanks	 de	 toename	 van	 spanningen	 en	 de	 Chinese	 assertiviteit	
vanaf	2009	 is	 het	 conflict	 niet	 geëscaleerd.	Verder	 zijn	 alle	 landen	bij	 de	 gesprekken	over	het	
conflict	 in	 de	 verschillende	 forums	 van	 ASEAN	 betrokken	 gebleven.	 De	 zoektocht	 naar	 een	
bindende	 Code	 of	 Conduct	 (COC)	 heeft	 de	 dialoog	 en	 samenwerking	 tussen	 China	 en	 ASEAN	
gevormd	 en	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 geïntensiveerd. 11 	Bovendien	 zijn	 er	 –	 ondanks	 de	
overlappende	claims	en	eerdere	conflicten	in	de	jaren	negentig	–	in	deze	periode	geen	ernstige	
confrontaties	tussen	de	lidstaten	van	ASEAN	geweest.	Kortom,	de	rol	van	ASEAN	in	het	conflict	is	
controversieel	 maar	 lijkt	 wel	 degelijk	 een	 verzachtende	 impact	 op	 de	 spanningen	 gehad	 te	
hebben.	
	 Naast	 de	 momenten	 van	 verdeeldheid	 binnen	 ASEAN	 en	 de	 externe	 kritiek	 dat	 het	
slechts	 een	 ‘praatclub’	 vormt	 is	 tegelijkertijd	 een	 bevordering	 van	 de	 veiligheid	 zichtbaar.	 Dit	
toont	 aan	dat	 de	 invloed	 van	ASEAN	op	het	 conflict	 nog	 steeds	niet	 volledig	 is	 verklaard.	 Een	

																																																																												
6	M.	Caballero-Anthony,	‘Understanding	ASEAN’s	centrality:	bases	and	prospects	in	an	evolving	regional	
architecture’,	The	Pacific	Review	27	(2014)	570-571.	
7	‘ASEAN	Political-Security	Community	Blueprint‘	(juni	2009),	II	artikel	6,	http://asean.org/wp-
content/uploads/images/archive/5187-18.pdf,	geraadpleegd	4	april	2017.	
8	C.R.	Severino,	Southeast	Asia	in	search	of	an	ASEAN	community:	insights	from	the	former	ASEAN	secretary-
general	(Singapore	2006)	190.	
9	C.A.Thayer,	‘ASEAN,	China	and	the	Code	of	Conduct	in	the	South	China	Sea’,	SAIS	Review	of	International	
Affairs	33	(2013)	75.	
10	Majumdar,	‘The	ASEAN	Way’,	76-77.	
11	S.	Bateman,	‘Building	cooperation	for	managing	the	South	China	Sea	without	strategic	trust’,	Asia	&	the	
Pacific	Policy	Studies	4	(2017)	255-256.	
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verklaring	 wordt	 verder	 bemoeilijkt	 door	 het	 gebrekkige	 onderzoek	 naar	 de	 werking	 van	 de	
Zuidoost-Aziatische	 diplomatie	 (de	 ASEAN	 Way)	 en	 de	 verschillen	 met	 de	 meer	 formele	
diplomatieke	cultuur	van	het	westen.12	Om	de	invloed	van	ASEAN	te	verklaren	zal	ik	kijken	naar	
hoe	 de	 organisatie	 is	 omgegaan	 met	 de	 recente	 spanningen.	 Dit	 roept	 de	 volgende	
onderzoeksvraag	 op:	 wat	 verklaart	 de	 effectiviteit	 van	 ASEAN	 in	 het	 inperken	 van	 de	
toegenomen	spanningen	in	het	conflict	in	de	Zuid-Chinese	Zee	in	de	periode	2009-2016?		
	 Allereerst	moet	vastgesteld	worden	welke	rol	ASEAN	heeft	gespeeld	in	het	conflict	in	de	
aanloop	naar	de	recente	spanningen.	Vervolgens	is	het	belangrijk	om	de	rol	van	veiligheid	in	de	
agenda	 van	 ASEAN	 te	 begrijpen	 en	 de	 toename	 van	 veiligheidssamenwerking	 sinds	 de	
eeuwwisseling	 te	verklaren.	Ten	slotte	moet	worden	onderzocht	op	welke	manieren	ASEAN	 is	
omgegaan	met	de	toename	van	spanningen	in	de	Zuid-Chinese	Zee	sinds	2009.	Om	een	duidelijk	
beeld	 te	 krijgen	 van	 de	 invloed	 van	 ASEAN	 op	 het	 conflict	 moeten	 zowel	 de	 momenten	 van	
eenheid	als	verdeeldheid	in	het	beleid	verklaard	worden.		
	
Status	quaestionis	en	aanpak	
	
Twee	 theoretische	 stromingen	 in	 het	 veld	 van	 de	 internationale	 betrekkingen	 hebben	 de	
wetenschappelijke	 discussie	 over	 ASEAN	 bepaald:	 het	 (neo-)realisme	 en	 het	 constructivisme.	
Vanwege	de	nadruk	op	het	materiële	eigenbelang	van	individuele	staten	is	door	(neo-)realisten	
vooral	gewezen	op	de	verdeeldheid	tussen	lidstaten	en	het	onvermogen	om	als	één	front	op	te	
treden	 tegen	 grootmachten	 als	 China.	 In	 het	 internationale	 speelveld	 dient	 ASEAN	 in	 dit	
perspectief	slechts	als	pion	in	de	balance	of	power	tussen	China	en	de	VS.	Constructivisten,	die	de	
nadruk	 leggen	op	gedeelde	normen,	de	vorming	van	een	gedeelde	 identiteit	en	de	 invloed	van	
ideeën	zijn	positiever	geweest	over	de	mogelijkheden	van	ASEAN.	Zij	wijzen	op	de	functie	van	de	
organisatie	 als	 een	 forum	 voor	 regionale	 en	 internationale	 dialoog	 en	 een	 manier	 om	
grootmachten	te	‘socialiseren’.		
	 Vooral	met	betrekking	 tot	het	conflict	 in	de	Zuid-Chinese	Zee	en	sinds	de	 toename	van	
spanningen	vanaf	2009	is	er	veel	kritiek	geuit	op	de	organisatie.	Walter	Lohman	concludeerde	in	
2015	dat	lidstaten	van	ASEAN	de	organisatie	gebruikten	om	individuele	belangen	na	te	streven	
en	dat	de	ASEAN	Way	China	slechts	meer	tijd	gaf	om	zijn	strategische	doelen	in	de	Zuid-Chinese	
Zee	te	behalen.	De	enige	manier	om	relevant	te	kunnen	blijven	was	door	het	conflict	verder	te	
internationaliseren	en	andere	landen	uit	te	nodigen	bij	de	gesprekken.	Landen	als	de	VS	zouden	
beter	in	staat	zijn	om	de	moeilijkere	kwesties	op	de	agenda	te	krijgen.13	Ralf	Emmers	beweerde	
dat	 ASEAN	 de	 veranderende	 machtsbalans	 in	 de	 regio	 niet	 had	 kunnen	 opgevangen.14	Jörg	
Friedrichs	 schreef	 in	 2012	dat	ASEAN	voor	 enig	 vertrouwen	 in	de	 regio	 kon	 zorgen	maar	dat	
‘ASEAN	 is	 doomed	 to	 irrelevance’	 zodra	 China	 besloot	 gebruik	 te	 maken	 van	 zijn	 militaire	
superioriteit.15	Donald	Weatherbee	 vatte	 in	 2015	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 als	 volgt	
kritisch	 samen:	 ‘Real	 national	 interests	 and	 relative	 power	 are	 in	 the	 foreground	 of	 this	
scramble,	while	UNCLOS	and	ASEAN	norms	are	relegated	to	a	rhetorical	background’.16	

																																																																												
12	Haacke,	ASEAN’s	diplomatic	and	security	culture,	9.	
13	W.	Lohman,	‘A	critical	assessment	of	ASEAN’s	diplomacy	regarding	the	South	China	Sea’,	in:	Jing	Huang	
en	Andrew	Billo	(ed.),	Territorial	disputes	in	the	South	China	Sea:	navigating	rough	waters	(London	2015)	
82,	94.	
14	R.	Emmers,	‘The	changing	power	distribution	in	the	South	China	Sea’,	Political	Science	62	(2010)	127.	
15	J.	Friedrichs,	‘East	Asian	regional	security:	what	the	ASEAN	family	can	(not)	do’,	Asian	Survey	52	(2012)	
773.	
16	D.	Weatherbee,	International	relations	in	Southeast	Asia:	the	struggle	for	autonomy	(3rd	edition;	London	
2015)	184.	



	 7	

	 Toch	waren	er	ook	gematigde	of	zelfs	positieve	geluiden,	vooral	onder	academici	uit	de	
constructivistische	 stroming.	 Munmun	 Majumdar	 gaf	 toe	 dat	 de	 Chinese	 invloed	
ontegenzeggelijk	groot	was	maar	dat	het	land	ASEAN	niet	compleet	kon	negeren.	Verder	diende	
de	organisatie	als	een	platform	voor	dialoog	met	een	stimulerende	invloed	op	de	diplomatieke	
relaties	tussen	de	betrokken	landen.	Dit	proces	zou	uiteindelijk	kunnen	leiden	tot	een	bindende	
COC.17	Mikael	Weissmann,	 één	van	de	grootste	voorstanders	van	de	organisatie,	beweerde	dat	
het	 succes	 van	 de	 diplomatie	 en	 samenwerking	 via	 overleg	 en	 workshops	 had	 geleid	 tot	
regionalisering	en	bevorderde	relaties	tussen	ASEAN	en	China.	Grootschalige	oorlog	in	de	regio	
was	zodoende	vrijwel	ondenkbaar	geworden.18		
	 Een	 aantal	 academici	 uit	 de	 constructivistische	 stroming	 hebben	 ASEAN	 geanalyseerd	
aan	 de	 hand	 van	 theoretische	 concepten	 waarin	 groepen	 van	 staten	 centraal	 staan	 die	 door	
processen	van	 interactie,	socialisering	en	 identiteitsvorming	het	gebruik	van	onderling	geweld	
hebben	afgezworen	en	voorts	de	veiligheid	hebben	bevorderd.19	Zij	werden	deels	geïnspireerd	
door	 ideeën	 van	 de	 stroming	 van	 de	 security	 studies,	 dat	 het	 concept	 van	 ‘veiligheid’	 als	
vertrekpunt	neemt	en	de	zoektocht	ernaar	als	bepalend	voor	het	gedrag	van	staten.20	Het	meest	
invloedrijke	 werk	 is	 dat	 van	 Amitav	 Acharya	 die	 ASEAN	 in	 2001	 als	 een	 pluralistic	 security	
community	 analyseerde:	 ‘A	 transnational	 region	 comprised	 of	 sovereign	 states	 whose	 people	
maintain	dependable	expectations	of	peaceful	change’.21	In	plaats	van	westerse	aspecten	als	een	
gedeelde	 politieke	 (democratische)	 cultuur	 en	 institutionele	 integratie	 waren	 het	 volgens	
Acharya	gedeelde	normen	en	de	informele	socialisering	die	ASEAN	tot	een	security	community	
hadden	gevormd	waarin	onderlinge	oorlog	grotendeels	was	uitgebleven.22			
	 Jürgen	Haacke	omschreef	in	2003	de	ASEAN	Way	als	een	diplomatic	and	security	culture:	
‘A	shared	body	of	ideas,	norms	and	practices	that	serves	to	enhance	the	security	of	social	actors,	
not	least	states’.23	Zes	gedeelde	normen	staan	in	deze	werkwijze	van	ASEAN	centraal:	soevereine	
gelijkheid,	de	afwijzing	van	geweld,	non-interventie,	het	niet	inmengen	met	bilaterale	conflicten	
tussen	lidstaten,	stille	diplomatie,	en	wederzijds	respect	en	tolerantie.	Haacke’s	aanpak	is	breder	
dan	die	van	Acharya	omdat	hij	ook	socio-culturele	normen	als	 informaliteit,	 consensus	en	een	
afwijzing	van	institutionalisering	in	zijn	concept	betrekt.	Haacke	concludeert	dat	de	ASEAN	Way	
voor	meer	vertrouwen	heeft	gezorgd	tussen	lidstaten	en	de	regionale	stabiliteit	heeft	versterkt,	
maar	 dat	 kritiek	 en	 externe	 uitdagingen	 uiteindelijk	 kunnen	 leiden	 tot	 de	 ondergang	 van	 de	
veiligheidscultuur.	 Zodoende	 vormt	 China	 in	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 een	 externe	
uitdaging	 die	 zich	 niet	 houdt	 aan	 de	 normen	 van	 terughoudendheid	 en	 de	 afwijzing	 van	
geweld.24		

Verschillende	 elementen	 maken	 de	 ideeën	 van	 Acharya	 en	 Haacke	 nuttig	 voor	 het	
analyseren	 van	 ASEAN	 als	 een	 veiligheidsorganisatie	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee.	 Om	 te	 beginnen	
worden	drie	theoretische	valkuilen	van	andere	stromingen	vermeden.	De	eerste	valkuil	van	het	
(neo-)realisme	is	dat	het	door	de	nadruk	op	het	materiële	eigenbelang	van	staten	de	momenten	

																																																																												
17	Majumdar,	‘The	ASEAN	way’,	82.	
18	M.	Weissmann,	‘Why	is	there	a	relative	peace	in	the	South	China	Sea?’,	in:	Pavin	Chachavalpongung	(ed.),	
Entering	uncharted	waters?	ASEAN	and	the	South	China	Sea	(Singapore	2014)	57-59.	
19	A.	Acharya,	Constructing	a	security	community	in	Southeast	Asia:	ASEAN	and	the	problem	of	regional	
order	(London	2001)	3.	
20	Zie	bijvoorbeeld:	Haacke,	ASEAN’s	diplomatic	and	security	culture,	11.	
21	Ibidem,	16.	Het	concept	van	een	‘security	community’	werd	voor	het	eerst	geformuleerd	door	Karl	
Deutsch	in	1957.	
22	Ibidem,	194-195.	
23	Haacke,	ASEAN’s	diplomatic	and	security	culture,	1-3.	
24	Ibidem,	13,	122-125.	
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van	 samenwerking	 minder	 goed	 verklaren.	 De	 tweede	 valkuil	 is	 dat	 in	 een	 systeem	 waarin	
materiële	 capaciteit	 de	 internationale	 betrekkingen	 vormt	 alleen	 militaire	 grootmachten	 als	
China	 en	 de	 VS	 als	 belangrijke	 actoren	 worden	 gezien	 in	 het	 conflict.	 Een	 laatste	 valkuil	 die	
wordt	 vermeden	 heeft	 te	 maken	 met	 de	 criteria	 van	 voornamelijk	 westerse	 academici.	 Zij	
verklaren	 positieve	 vooruitgang	 in	 veiligheidssamenwerking	 aan	 de	 hand	 van	 politieke	
integratie	en	de	vorming	van	supranationale	organisaties	zoals	de	EU.	Als	gevolg	wordt	te	snel	
kritiek	 geuit	 op	de	 gebreken	van	ASEAN	en	wordt	de	 rol	 van	 informele	 interactie	 onderschat.	
Een	 ander	 belangrijk	 element	 dat	 de	 ideeën	 van	 Acharya	 en	 Haacke	 nuttig	 maakt	 voor	 dit	
onderzoek	is	dat	concepten	als	een	security	community	of	een	security	culture	onderhevig	zijn	
aan	 verandering.	Derhalve	 zijn	 ze	 goed	 te	 toetsen	 in	 de	 praktijk.	 De	 veiligheidssamenwerking	
kan	afnemen	in	het	geval	dat	de	belangen	van	leden	uit	elkaar	gaan	lopen.	Kortom,	concepten	als	
een	security	culture	of	een	security	community	bieden	in	het	algemeen	een	geschikt	theoretisch	
kader	waarmee	de	invloed	van	organisaties	op	het	bevorderen	van	de	internationale	veiligheid	
getoetst	kan	worden.25	

Recentelijk	 heeft	 Beatrice	 de	 Graaf	 voortgebouwd	 op	 het	 concept	 van	 een	 security	
culture	om	de	opkomst	van	de	Europese	veiligheidssamenwerking	in	de	negentiende	eeuw	aan	
te	tonen	die	voorafging	aan	de	formalisering	van	veiligheidsbelangen	in	de	twintigste	eeuw.	Ze	
voegt	 naast	 de	 gedeelde	 normen,	 belangen	 en	 vormen	 van	 gedrag	 een	 nieuw	 element	 toe:	
gedeelde	 vijandsbeelden.	 Voorts	 definieert	 De	 Graaf	 een	 security	 culture	 als	 volgt:	 ‘A	 sum	 of	
mutually	 shared	 perceptions	 regarding	 enemies	 of	 states,	 vital	 interests	 and	 corresponding	
practices’.26	Er	zijn	verschillende	aspecten	die	de	security	culture	vormen:	de	aanwezigheid	van	
een	 gemeenschap	 waarbinnen	 informele	 kennisuitwisseling	 plaatsvindt	 op	 verschillende	
niveaus,	 het	 formeel	 vastleggen	 van	 gedeelde	 belangen	 en	 ten	 slotte	 de	 toepassing	 van	
technologische	 ontwikkelingen.	 De	 kracht	 van	 een	 security	 culture	 wordt	 bepaald	 door	 de	
bereidheid	 van	 staten	 om	 hun	 nationale	 belangen	 op	 te	 offeren	 voor	 multilaterale	
samenwerking.27	Net	als	ASEAN	werd	de	Europese	veiligheidscultuur	van	de	negentiende	eeuw	
bepaald	en	gevormd	door	geïnstitutionaliseerde	dialoog	en	diplomatie	zonder	de	aanwezigheid	
van	 een	 sterk	 gecentraliseerde	 of	 supranationale	 macht	 zoals	 bijvoorbeeld	 de	 EU.	 Deze	
overeenkomst	maakt	het	concept	van	De	Graaf	relevant	voor	dit	onderzoek.	

Dit	onderzoek	zal	voortbouwen	op	de	concepten	van	Acharya,	Haacke	en	De	Graaf	en	de	
invloed	van	ASEAN	in	het	conflict	proberen	te	verklaren	aan	de	hand	van	het	concept	van	een	
Zuidoost-Aziatische	veiligheidscultuur:	een	gedeeld	lichaam	van	veiligheidsbelangen	in	de	vorm	
van	 normen,	 principes	 en	 perspectieven.	 De	 gedeelde	 veiligheidsbelangen	 leiden	 tot	 een	
vermindering	 van	 regionale	 spanningen	 en	 zijn	 te	 herkennen	 in	 informele	 interactie	 door	
dialoog	 en	 diplomatie	 op	 verschillende	 niveaus,	 een	 bepaalde	 mate	 van	 formalisering	 in	
verdragen,	en	concrete	vormen	van	samenwerking	op	het	vlak	van	veiligheid.	Om	de	sterkte	van	
de	 veiligheidscultuur	 te	 kunnen	 vaststellen	met	 betrekking	 tot	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	
Zee	 zal	 gekeken	 worden	 naar	 momenten	 van	 interne	 verdeeldheid	 en	 eenheid.	 Wanneer	
lidstaten	 van	 ASEAN	 ervoor	 kiezen	 om	 unilateraal	 actie	 te	 ondernemen	wijst	 dit	 aldus	 op	 de	
zwakte	 van	 de	 veiligheidscultuur	 en	 het	 uiteenlopen	 van	 de	 veiligheidsbelangen.	 De	
veiligheidsbelangen	 in	 dit	 concept	 zijn	 veelomvattend	 en	 bestaan	 uit	 normen,	 principes	 en	
perspectieven.	De	normen	en	principes	van	ASEAN	vormen	het	gedrag	dat	in	het	beleid	van	de	
organisatie	 centraal	 staat.28	Hierbij	 kan	 gedacht	 worden	 aan	 principes	 als	 soevereiniteit	 en	
																																																																												
25	Acharya,	Constructing	a	security	community,	1.	
26	B.	de	Graaf,	Introducing	the	new	European	security	culture	(unpublished	manuscript,	Utrecht	2014)	3.	
27	Ibidem,	5-6.	
28	Haacke,	ASEAN’s	diplomatic	and	security	culture,	12-13.	
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daarbij	behorende	normen	als	non-interventie,	maar	ook	normen	die	meer	de	dialoog	bepalen	
als	respectvolle	diplomatie	en	consensus.	
	 Naast	 normen	 en	 principes	 staan	 in	 de	 veiligheidscultuur	 ‘perspectieven’	 centraal;	 de	
percepties	 van	 veiligheidsbedreigingen.	 Volgens	 De	 Graaf	 leidden	 in	 de	 negentiende	 eeuw	
gedeelde	 bedreigingen	 zoals	 piraten	 en	 anarchisten	 tot	 momenten	 van	 hechtere	
veiligheidssamenwerking	 tussen	 de	 Europese	 machten	 en	 de	 vorming	 van	 een	
veiligheidscultuur.29	In	 dit	 onderzoek	 zal	 blijken	 dat	 vanaf	 de	 eeuwwisseling	 een	 soortgelijke	
ontwikkeling	 heeft	 plaatsgevonden	 bij	 de	 vorming	 van	 een	 Zuidoost-Aziatische	
veiligheidscultuur.	In	het	conflict	in	de	Zuid-Chinese	Zee	is	het	echter	te	eenvoudig	om	China	als	
een	 ‘gedeelde	bedreiging’	van	ASEAN	te	zien.	Als	regionale	grootmacht	heeft	het	een	complexe	
militaire,	 diplomatieke	 en	 economische	 invloed	 op	 ASEAN	 en	 de	 individuele	 lidstaten.	 Verder	
heeft	China	geen	belang	bij	een	escalatie	van	het	conflict	en	zoekt	het	regelmatig	de	dialoog	op	
met	ASEAN.	Het	is	aldus	belangrijk	te	benadrukken	dat	het	conflict	in	de	Zuid-Chinese	Zee	veel	
complexer	is	dan	een	tweestrijd	tussen	ASEAN	en	de	‘agressor’	China.	Er	zal	geprobeerd	worden	
voldoende	 aandacht	 te	 besteden	 aan	 onderlinge	 claims,	 spanningen	 en	 dialoog	 tussen	
individuele	lidstaten	en	China	om	deze	ingewikkelde	maar	intrigerende	casus	te	verklaren.		
	 De	keuze	voor	een	analyse	aan	de	hand	van	het	concept	van	een	veiligheidscultuur	dat	de	
nadruk	legt	op	het	gedeelde	belang	van	staten	-	 in	plaats	van	materieel	eigenbelang	-	betekent	
niet	dat	dit	onderzoek	de	invloed	van	materiële	ontwikkelingen	en	belangen	volledig	uitsluit.	De	
betrokkenheid	van	ASEAN	en	China	in	het	conflict	werd	bijvoorbeeld	grotendeels	bepaald	door	
economische	belangen	als	handelsroutes	en	olie-	en	gasvoorraden	in	het	gebied.	De	vorming	van	
gedeelde	belangen	werd	tevens	beïnvloed	door	de	economische	en	politieke	overwegingen	van	
individuele	 lidstaten.30	Deze	 drijfveren	 zijn	 wel	 belangrijk	 maar	 niet	 allesbepalend	 voor	 het	
gedrag	van	de	betrokken	landen.	
	 Met	 behulp	 van	 het	 brede	 concept	 van	 een	 veiligheidscultuur	 zal	 ik	 de	 verschillende	
kanten	 van	 het	 debat	 proberen	 te	 verzoenen	 om	 een	 zo	 volledig	 mogelijk	 beeld	 van	 de	
werkelijkheid	 te	 krijgen.	 Ik	 zal	 grotendeels	 voortbouwen	op	het	werk	 van	Haacke	 en	Acharya	
maar	door	ideeën	van	De	Graaf	te	gebruiken	zal	ik	met	behulp	van	het	concept	van	een	Zuidoost-
Aziatische	veiligheidscultuur	proberen	tot	nieuwe	inzichten	te	komen.	Door	de	effectiviteit	van	
ASEAN	 in	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 te	 verklaren	 zal	 ik	 verder	 pogen	 een	
maatschappelijke	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	 ons	 begrip	 van	 een	 actueel	 en	 potentieel	 explosief	
conflict.	 In	 de	 conclusie	 zal	 ik	 ook	 kort	 een	 perspectief	 op	 de	 toekomst	 van	 het	 conflict	
uiteenzetten.	Tevens	zal	een	antwoord	geformuleerd	worden	op	de	recente	kritiek	op	ASEAN,	al	
worden	zwaktes	blootgelegd	om	een	genuanceerd	beeld	te	geven.		
	 In	het	eerste	hoofdstuk	zal	ik	kort	een	historische	achtergrond	schetsen	van	het	conflict	
in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 tot	 aan	 2009.	 Vervolgens	 zal	 ik	 in	 het	 tweede	 hoofdstuk	 de	 recente	
ontwikkeling	van	ASEAN	naar	een	hechtere	veiligheidsorganisatie	verklaren	met	behulp	van	het	
concept	 van	 de	 veiligheidscultuur.	 De	 vorming	 van	 gedeelde	 veiligheidsbelangen	 staat	 voorts	
centraal	 in	 dit	 hoofdstuk.	 Ten	 slotte	 zal	 ik	 in	 het	 derde	 hoofdstuk	 de	 effectiviteit	 van	 ASEAN	
verklaren	 in	het	 inperken	van	de	spanningen	 in	de	periode	2009-2016	door	het	beleid	van	de	
organisatie	 in	het	conflict	 te	analyseren.	De	momenten	van	eenheid	en	samenwerking	worden	
naast	 de	 momenten	 van	 verdeeldheid	 (unilaterale	 of	 bilaterale	 beslissingen)	 gezet	 en	 tevens	
verklaard.		

																																																																												
29	De	Graaf,	Introducing	the	new	European	security	culture,	2-3.	
30	Haacke,	ASEAN’s	diplomatic	and	security	culture,	223-229.	
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	 Dit	 onderzoek	 zal	 worden	 verricht	 aan	 de	 hand	 van	 uitspraken	 van	 de	 organisatie,	
formele	verdragen	en	andere	documenten	van	ASEAN	en	haar	multilaterale	forums.	De	ASEAN	
Way	houdt	echter	in	dat	openbaar	gemaakte	uitspraken	en	documenten	gebaseerd	moeten	zijn	
op	 consensus,	 zelfs	 al	 is	 er	 achter	 de	 schermen	 onenigheid.	 Hoewel	 deze	 bronnen	 goed	 de	
gedeelde	veiligheidsbelangen	kunnen	aantonen	is	voorts	een	kritische	blik	van	groot	belang.	Het	
imago	dat	wordt	geprojecteerd	naar	de	buitenwereld	reflecteert	niet	altijd	de	werkelijke	situatie	
en	 dit	 soort	 bronnen	moeten	 daarom	 naast	 de	 praktijk	 geanalyseerd	worden.	 Voorts	worden	
uitspraken	 gebruikt	 van	 individuele	 lidstaten	 om	 verdeeldheid	 of	 uiteenlopende	 belangen	 te	
onderstrepen.	
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H1.		 Spanningen	in	de	Zuid-Chinese	Zee:	claims,	conflicten	en	dialoog	

	
In	 dit	 hoofdstuk	 wordt	 een	 historische	 achtergrond	 geschetst	 van	 de	 relaties	 tussen	 de	
betrokken	staten	in	het	conflict	in	de	Zuid-Chinese	Zee	tot	aan	2009.	Ten	eerste	zal	ik	verklaren	
waarom	en	door	welke	landen	de	diverse	claims	zijn	geuit	en	welke	factoren	een	diplomatieke	
oplossing	 hebben	 bemoeilijkt.	 Ten	 tweede	 zal	 het	 ontstaan	 van	 spanningen	 en	 confrontaties	
vanaf	de	jaren	zeventig	aan	bod	komen.	Ten	slotte	wordt	gekeken	naar	de	vormen	van	dialoog	
en	 conflictbemiddeling	 in	 het	 conflict	 tussen	 de	 betrokken	 staten	 en	 wordt	 verklaard	 wat	
hiervoor	de	drijfveren	en	obstakels	zijn	geweest.	
	

	
	
	
1.1	 Rivaliserende	claims		
	
De	Zuid-Chinese	Zee	bestaat	uit	honderden	kleine	eilandjes,	 riffen,	 zandbanken	en	 rotsen.	Het	
onbevolkte	gebied	stelt	op	het	eerste	gezicht	niet	veel	voor	maar	vanwege	de	aanwezigheid	van	
gas-	en	olievoorraden	is	de	economische	waarde	flink	gestegen.	Toegang	tot	de	rijke	visgronden	
speelt	ook	een	belangrijke	rol	in	de	spanningen.31	De	strategische	ligging	van	het	gebied	op	het	
kruispunt	van	cruciale	handelsroutes	en	maritieme	communicatielijnen	heeft	verder	geleid	 tot	
de	betrokkenheid	van	landen	buiten	de	Zuidoost-Aziatische	regio	zoals	de	VS,	India	en	Japan.32	
De	waarde	 van	 deze	 handelsroutes	 is	 door	 de	 snel	 toenemende	 energievraag	 van	 omliggende	
economieën	 continu	 aan	 het	 stijgen.	 De	meeste	 spanningen	 in	 het	 conflict	 zijn	 ontstaan	 in	 de	
Paracel-	en	Spratlyeilandengroepen.	De	Paracels	zijn	in	het	geheel	geclaimd	door	Vietnam,	China	

																																																																												
31	D.	Weatherbee,	International	relations	in	Southeast	Asia:	the	struggle	for	autonomy	(Oxford	2005)	133-
134.	
32	Roy,	The	South	China	Sea,	2.	

Afbeelding	1:	Kaart	van	de	Zuid-Chinese	Zee	en	de	overlappende	claims 
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en	 Taiwan.	 Taiwan	 heeft	 dezelfde	 claims	 als	 China	maar	 houdt	 zich	 op	 de	 achtergrond	 in	 het	
conflict.	De	Paracels	vormen	voorts	in	feite	het	toneel	van	een	bilaterale	rivaliteit	tussen	China	
en	 Vietnam.33	De	 Spratlys	 worden	 in	 het	 geheel	 geclaimd	 door	 China,	 Taiwan,	 Vietnam	 en	 de	
Filipijnen.	Brunei	en	Maleisië	claimen	ieder	een	relatief	klein	gedeelte	van	het	gebied.		
	 Geen	 van	 de	 bovenstaande	 rivaliserende	 claims	 wordt	 internationaal	 als	 rechtmatig	
erkend.	 Daar	 zijn	 verschillende	 oorzaken	 voor.	 Ten	 eerste	 speelt	 de	 geschiedenis	 van	 de	
bezetting	 van	 de	 Spratly-	 en	 Paraceleilanden	 een	 belangrijke	 rol.	 In	 de	 tweede	 helft	 van	 de	
negentiende	eeuw	werden	de	eerste	formele	claims	geuit	door	China	en	Groot-Brittannië,	maar	
het	was	Frankrijk	dat	de	eilandjes	als	eerste	de	facto	bezette	in	1933.	Tijdens	het	ondertekenen	
van	het	vredesverdrag	van	San	Francisco	in	1951	wees	Japan	–	dat	de	twee	eilandengroepen	in	
1939	had	overgenomen	en	gedurende	de	Tweede	Wereldoorlog	had	bezet	–	geen	rechtmatige	
eigenaar	aan.34		

De	 tweede	 oorzaak	 ligt	 verscholen	 in	 de	 ambiguïteit	 van	 het	 internationale	 recht	 over	
maritieme	claims.	In	1982	werden	de	criteria	uiteindelijk	gecodificeerd	in	de	UNCLOS,	dat	door	
alle	 betrokken	 staten	 erkend	 is.	 De	 hoop	 dat	 dit	 verdrag	 een	 oplossing	 zou	 kunnen	 bieden	
verdween	echter	snel;	UNCLOS	bood	geen	middelen	om	te	bepalen	welke	staat	de	betere	claim	
had.	Het	stelde	alleen	welke	zones	geclaimd	konden	worden	en	welke	rechten	de	staten	 in	dit	
gebied	hadden.35	Artikel	121	-	waarin	staat	dat	onbewoonde	en	onbebouwde	rotsen	niet	tot	een	
exclusieve	 zone	 kunnen	 behoren	 -	 had	 als	 averechts	 effect	 dat	 bezetting	 en	 opbouw	 van	
eilandjes	 toenam	 om	 claims	 te	 verstevigen.36	Ook	 het	 artikel	 over	 de	Exclusive	Economic	Zone	
(EEZ),	 dat	 een	 staat	 binnen	 tweehonderd	 zeemijl	 van	 de	 kust	 bepaalde	 rechten	 verleent,	
interpreteerden	 landen	 op	 verschillende	manieren.	 Zodoende	 verschilden	 de	VS	 en	 China	 van	
mening	over	het	recht	van	vrijheid	van	navigatie	in	de	EEZ	van	andere	landen;	de	VS	benadrukte	
volledige	vrijheid	van	navigatie	terwijl	China	bepaalde	(militaire)	activiteiten	van	andere	landen	
in	de	eigen	EEZ	als	onwettelijk	beschouwde.37	Ten	slotte	gaf	UNCLOS	geen	duidelijk	oordeel	over	
de	wetmatigheid	van	historisch	gebruik,	wat	centraal	staat	in	de	ambitieuze	claim	van	China.38	

Na	de	ontwikkeling	van	het	internationale	maritieme	recht	en	de	ontdekkingen	van	olie-	
en	 gasvoorraden	 in	de	 jaren	 zeventig	 en	 tachtig	 uitten	diverse	 landen	 rivaliserende	 claims	op	
basis	 van	 verschillende	 criteria:	 regionale	 nabijheid,	 ontdekking	 en/of	 historisch	 gebruik.39	In	
1992	 voerde	 China	 de	 Law	 of	 the	 PRC	 on	 its	 Territorial	 Waters	 and	 Contiguous	 Area	 door	
waarmee	het	zijn	eerdere	statement	over	de	nine-dash	line	wettelijk	verstevigde.	De	nine-dash	
line	 werd	 oorspronkelijk	 in	 1947	 gepubliceerd	 door	 de	 Republiek	 China	 nadat	 Japan	 was	
verslagen	en	is	sinds	de	overname	van	de	communisten	zowel	de	basis	voor	de	claim	van	China	

																																																																												
33	H.	Djalal,	‘ASEAN	claimants’	position	in	the	South	China	Sea’,	in:	Pavin	Chachavalpongung	(ed.),	Entering	
uncharted	waters?	ASEAN	and	the	South	China	Sea	(Singapore	2014)	69.	
34	Roy,	The	South	China	Sea,	2-3	en	N.	Thi	Lan	Anh,	‘Origins	of	the	South	China	Sea	dispute’,	in:	Jing	Huang	
en	Andrew	Billo	(ed.),	Territorial	disputes	in	the	South	China	Sea:	navigating	rough	waters	(London	2015)	
15-19.	
35	R.	Beckman,	‘The	Philippines	v.	China	case	and	the	South	China	Sea	disputes’,	in:	Jing	Huang	en	Andrew	
Billo	(ed.),	Territorial	disputes	in	the	South	China	Sea:	navigating	rough	waters	(London	2015)	54-56.	
36	Roy,	The	South	China	Sea,	20.	
37	G.	Till,	‘The	global	significance	of	the	South	China	Sea	disputes’,	in:	Christopher	J.	Jenner	en	Tran	T.	Thuy	
(ed.),	The	South	China	Sea:	a	crucible	of	regional	cooperation	or	conflict-making	sovereignty	claims?	
(Cambridge	2016)	23-24.	
38	K.	Zou,	‘Historic	rights	in	the	South	China	Sea’,	in:	Shicun	Wu,	Mark	Valencia	en	Non	Hong	(ed.),	UN	
Convention	on	the	Law	of	the	Sea	and	the	South	China	Sea	(Farnham	2015)	241.	
39	J.	Huang	en	S.	Jagtiani,	‘Introduction:	unknotting	tangled	lines	in	the	South	China	Sea	dispute’,	in:	Jing	
Huang	en	Andrew	Billo	(ed.),	Territorial	disputes	in	the	South	China	Sea:	navigating	rough	waters	(London	
2015)	3-4	en	Majumdar,	The	ASEAN	Way,	74.	
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als	van	Taiwan.	De	claim	 is	gebaseerd	op	eeuwenoude	ontdekkingen,	kaarten	en	gebruik	door	
vissers.	 China	 heeft	 echter	 geweigerd	 een	 precieze	 definitie	 en	 coördinaten	 te	 geven	 -	 het	 is	
onduidelijk	 of	 China	 alle	wateren	 claimt	 of	 enkel	 die	 rondom	 de	 eilanden	 -	wat	 tot	 frustratie	
heeft	geleid	bij	andere	landen.40	Dat	wil	niet	zeggen	dat	andere	claims	wel	internationaal	erkend	
zijn.	Vietnam	beroept	zich	op	zijn	historische	aanwezigheid	op	de	Paracels	en	Spratlys	sinds	de	
zeventiende	 eeuw	 en	 de	 link	 met	 het	 Franse	 koloniale	 regime.	 De	 Filipijnen	 beweren	 dat	 de	
Spratlys	na	de	Tweede	Wereldoorlog	verlaten	waren	en	dat	in	1947	een	Filipijnse	ontdekker	de	
eilandengroep	voor	het	eerst	weer	bezette.	Brunei	en	Maleisië	claimen	kleine	gebieden	op	basis	
van	 regionale	 nabijheid	 en	 ontdekking,	 maar	 ook	 deze	 claims	 zijn	 niet	 internationaal	
geaccepteerd.41		
	 Niet	 alleen	 historische	 factoren	 maar	 ook	 de	 ambiguïteit	 van	 het	 internationale	 recht	
hebben	voorts	een	diplomatieke	oplossing	in	de	Zuid-Chinese	Zee	bemoeilijkt.	Met	het	uitblijven	
van	 duidelijke	 afspraken	 over	 het	 belang	 van	 criteria	 als	 nabijheid,	 ontdekking	 en	 historisch	
gebruik	 konden	 landen	 aan	 de	 hand	 van	 verschillende	 interpretaties	 een	 beroep	 doen	 op	 het	
internationale	recht	met	betrekking	tot	dezelfde	gebieden.	In	2009	laaide	het	debat	opnieuw	op	
door	 de	 deadline	 van	de	Commission	on	the	Limits	of	 the	Continental	Shelf	 (CLCS)	 om	precieze	
officiële	 claims	 in	 te	 dienen.	Maleisië	 en	 Vietnam	 dienden	 hun	 claims	 gezamenlijk	 in,	 wat	 tot	
regionale	 spanningen	 leidde	 en	 irritatie	 bij	 China.42	Het	 land	 reageerde	 opnieuw	 door	 de	
legitimiteit	 van	 de	 nine-dash	 line	 te	 benadrukken	 zonder	 een	 specifieke	 definitie	 te	 geven.	
Verdenkingen	 dat	 het	 land	 opzettelijk	 ambigu	 blijft	 over	 de	 claim	 hebben	 tot	 verder	
wantrouwen	geleid.	De	claim	wordt	door	veel	landen	wereldwijd	als	onwettelijk	beschouwd.43		
	
1.2		 Het	verdedigen	van	claims:	spanningen	en	conflicten		
	
Door	 de	 toenemende	 waarde	 van	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 en	 het	 uitblijven	 van	 vreedzame	
oplossingen	 zijn	 de	 spanningen	 sinds	 de	 jaren	 zeventig	 toegenomen.	 Er	 zijn	 verschillende	
redenen	waarom	landen	bereid	zijn	geweest	claims	met	geweld	te	verdedigen.	De	economische	
veiligheid	 –	 het	 beschermen	 van	 gas-	 en	 olievoorraden,	 visgronden	 en	 handelsroutes	 –	 speelt	
een	primaire	rol.	Wat	echter	niet	onderschat	moet	worden	 is	de	 invloed	van	het	nationalisme.	
Vrijwel	 elk	 betrokken	 land	 eist	 volledige	 soevereiniteit	 op	 over	 de	 geclaimde	 gebieden.	 Als	
gevolg	 is	er	een	algemene	neiging	om	claims	met	nationalistische	emoties	 te	verdedigen	 in	de	
praktijk	 en	 retoriek.44	Dit	 voedt	 tevens	 gevoelens	 van	wantrouwen	 tegenover	de	 intenties	 van	
andere	landen.		

China	 heeft	 zijn	 claims	 verreweg	 het	 meest	 assertief	 verdedigd	 en	 staat	 centraal	 in	
vrijwel	elke	militaire	confrontatie	die	er	is	geweest.	In	1974	veroverde	het	de	Paracels	op	Zuid-
Vietnam,	de	eerste	keer	dat	een	claim	met	militaire	dwang	werd	verdedigd.	In	de	jaren	tachtig	
hadden	 beide	 landen	 hun	 aanwezigheid	 op	 de	 Spratlys	 verder	 uitgebreid	 wat	 leidde	 tot	 een	
nieuwe	confrontatie	 in	1988	met	tientallen	doden	aan	Vietnamese	zijde.	 In	1995	ontdekten	de	
Filipijnen	 dat	 China	 binnen	 hun	 EEZ	militaire	 faciliteiten	 had	 gebouwd	 op	Mischief	 Reef.	 Een	
jarenlange	spanning	tussen	de	landen	met	kleinschalige	confrontaties	was	het	gevolg.		

Realisten	 leggen	het	beleid	van	China	 in	deze	periode	 regelmatig	uit	 in	de	 context	 van	
een	machtsvacuüm	dat	ontstond	na	de	Koude	Oorlog	waarin	China	aan	de	hand	van	een	snelle	
																																																																												
40	Haacke,	ASEAN’s	diplomatic	and	security	culture,	125.	
41	Roy,	The	South	China	Sea,	5-8.	
42	Ibidem,	50.	
43	R.	Beckman,	‘ASEAN	and	the	South	China	Sea	dispute’,	in:	Pavin	Chachavalpongung	(ed.),	Entering	
uncharted	waters?	ASEAN	and	the	South	China	Sea	(Singapore	2014)	33.		
44	N.	Tarling,	Regionalism	in	Southeast	Asia	(London	2006)	207.	
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militaire	 modernisatie	 zijn	 strategische	 doeleinden	 steeds	 openlijker	 nastreefde.	
Constructivisten	 hebben	 de	 opkomst	 van	 China	 in	 de	 regio	 uitgelegd	 aan	 de	 hand	 van	
nationalistische	 beleidsmakers	 die	 gemotiveerd	werden	 door	wraakgevoelens	met	 betrekking	
tot	koloniale	vernederingen	uit	het	verleden.45	Hoewel	deze	elementen	zeker	een	rol	speelden,	is	
het	te	eenvoudig	om	vast	te	stellen	dat	het	land	tijdens	deze	periode	gebaat	was	bij	confrontaties	
en	het	assertief	nastreven	van	het	eigen	gewin.	Dit	bleek	uit	het	beleid	om	door	een	gestage	en	
weinig	 opvallende	 manier	 territorium	 te	 winnen,	 ook	 wel	 omschreven	 als	 ‘creeping	
assertiveness’.46		

China	was	 niet	 het	 enige	 land	 dat	 bereid	was	 claims	met	 geweld	 te	 verdedigen.	 In	 de	
jaren	 negentig	 waren	 er	 ook	 tussen	 lidstaten	 van	 ASEAN	 spanningen.	 In	 1995	 arresteerden	
Maleisische	troepen	tijdelijk	tientallen	Filipijnse	vissers	omdat	ze	in	de	EEZ	van	Maleisië	hadden	
gevist.	Verder	openden	in	1998	Vietnamese	soldaten	het	vuur	op	een	Filipijnse	vissersboot	in	de	
Spratlys	en	in	1999	leidde	een	Filipijnse	ontdekking	van	Maleisische	bouwwerken	in	een	betwist	
gebied	 tot	 een	 diplomatieke	 rel.	 Dit	 soort	 confrontaties	 laten	 zien	 dat	 van	 een	 algemene	
tweestrijd	 tussen	 ASEAN	 en	 China	 nooit	 sprake	 is	 geweest	 tijdens	 de	 jaren	 negentig.	 De	
verdeeldheid	tussen	individuele	lidstaten	van	ASEAN	uitte	zich	niet	alleen	op	diplomatiek	maar	
ook	op	militair	vlak.	De	betrokken	landen	hebben	gestaag	hun	militaire	middelen	uitgebreid	en	
hun	claims	in	de	praktijk	verdedigd.	Hoewel	de	opkomst	van	China	hier	een	rol	in	heeft	gespeeld	
moet	 het	 conflict	 aldus	niet	 begrepen	worden	 als	 één	machtige	 agressor	 tegenover	 een	 groep	
‘onschuldige’	kleine	landen.			
	 De	 betrokkenheid	 van	 de	VS	 rond	 de	 eeuwwisseling	 voegde	 een	 verdere	 dimensie	 toe	
aan	 de	 spanningen.47	Na	 de	 confrontatie	 op	 Mischief	 Reef	 in	 1995	 besloten	 de	 Filipijnen	
intensievere	 militaire	 samenwerking	 te	 zoeken	 met	 de	 westerse	 grootmacht.	 Naast	 het	
ondertekenen	 van	 bilaterale	 defensieve	 verdragen	met	 individuele	 lidstaten	 kwam	 de	 VS	 ook	
een	aantal	keer	in	aanvaring	met	China.	In	2001	werd	een	Amerikaans	schip	gedwongen	om	een	
gebied	 te	 verlaten	 dat	 China	 als	 EEZ	 beschouwde.	 Hetzelfde	 jaar	 leidde	 een	 botsing	 tussen	
vliegtuigen	 boven	 het	 gebied	 tot	 een	 diplomatiek	 dieptepunt	 waarin	 beide	 landen	 elkaar	
beschuldigden	van	provocatie.	
	 De	 spanningen	 en	 confrontaties	 laten	 goed	 zien	 dat	 betrokken	 staten	 belang	 hechtten	
aan	het	benadrukken	van	hun	soevereiniteit	en	het	legitimeren	van	de	claim	door	het	bebouwen	
van	 eilanden	 en	 het	 vissen	 of	 varen	 in	 geclaimde	 wateren.	 Niet	 alleen	 economische	
overwegingen	 maar	 ook	 nationalistische	 sentimenten	 waren	 hiervoor	 de	 drijfveren.	
Wantrouwen	en	verdeeldheid	 tussen	de	 landen	hebben	dialoog	 en	oplossingen	bemoeilijkt	 en	
vormden	obstakels	 voor	de	normen	 en	principes	 van	 terughoudendheid,	 soevereiniteit	 en	het	
vreedzaam	oplossen	van	conflicten,	die	centraal	stonden	in	het	veiligheidsbeleid	van	ASEAN.	
	
1.3		 Conflictbemiddeling:	dialoog	en	obstakels	
	
Conflictbemiddeling	 en	 dialoog	 hebben	 gedurende	 de	 periode	 tot	 2009	 op	 zowel	 bilateraal	
niveau	 tussen	 individuele	 landen	 als	 multilateraal	 niveau	 plaatsgevonden.	 De	 eerste	 officiële	

																																																																												
45	S.F.	Burgess,	‘Rising	bipolarity	in	the	South	China	Sea:	the	American	rebalance	to	Asia	and	China’s	
expansion’,	Contemporary	Security	Policy	37	(2016)	115-120.	
46	Haacke,	ASEAN’s	diplomatic	and	security	culture,	123.	Zie	ook:	L.	Mingjiang,	‘The	changing	contexts	of	
China’s	policy	on	the	South	China	Sea	dispute’,	in:	Pavin	Chachavalpongpung	(ed.),	Entering	uncharted	
waters?	ASEAN	and	the	South	China	Sea	(Singapore	2014)	136.	
47	Roy,	The	South	China	Sea,	72.	



	 15	

multilaterale	poging	 tot	conflictbemiddeling	 in	de	Zuid-Chinese	Zee	deed	ASEAN	in	1992,	 toen	
het	in	de	Declaration	on	the	South	China	Sea	staten	opriep	tot	een	vreedzame	oplossing:	
	
	 We	(…)	emphasize	the	necessity	to	resolve	all	sovereignty	and	jurisdictional	issues	pertaining	to	
	 the	South	China	Sea	by	peaceful	means	 (…)	urge	all	parties	 concerned	 to	exercise	 restraint	 (…)	
	 commend	 all	 parties	 to	 apply	 the	 principles	 contained	 in	 the	 Treaty	 of	 Amity	 and	 Cooperation	
	 (TAC)	as	the	basis	for	establishing	a	code	of	international	conduct.48	
	
Deze	oproep	kwam	als	reactie	op	China’s	territoriale	zeewet	in	1992	en	de	conflicten	in	de	jaren	
zeventig	en	 tachtig.	De	zoektocht	naar	een	bindende	COC	 is	sindsdien	de	kern	geweest	van	de	
dialoog	tussen	China	en	ASEAN.	

Met	de	spanningen	en	confrontaties	in	de	jaren	negentig	bleek	dat	de	Declaration	on	the	
South	China	Sea	weinig	 invloed	had	uitgeoefend	op	de	Chinese	ambities	en	de	aparte	belangen	
van	 individuele	 lidstaten. 49 	Als	 er	 al	 aan	 conflictbemiddeling	 werd	 gedaan	 gebeurde	 dit	
bilateraal.	In	1993	tekenden	Vietnam	en	China	een	verdrag	waarin	beide	zijden	beloofden	geen	
geweld	te	gebruiken.	Twee	 jaar	 later	ondertekenden	China	en	de	Filipijnen	een	bilaterale	COC,	
gevolgd	door	vergelijkbare	verdragen	tussen	de	Filipijnen	en	Vietnam	en	de	Filipijnen	en	China.	
Desalniettemin	hoopte	ASEAN	dat	dit	soort	verdragen	uiteindelijk	de	basis	konden	vormen	voor	
een	regionaal	verdrag	en	wist	het	via	het	ARF,	informele	workshops	en	formele	bijeenkomsten	
de	dialoog	met	China	over	een	regionale	COC	in	leven	te	houden.50		
	 In	 de	 periode	 van	 1998-2008	 zocht	 China	 in	 het	 conflict	 steeds	 meer	 de	 dialoog	 en	
samenwerking	met	ASEAN	en	benadrukte	het	vreedzame	normen	 in	een	multilaterale	context.	
Het	 land	 wilde	 niet	 dat	 het	 conflict	 zou	 escaleren	 en	 probeerde	 tijdens	 deze	 periode	 het	
wantrouwen	van	de	betrokken	landen	te	verminderen.	Het	Chinese	beleid	tijdens	deze	periode	
wordt	 ook	 wel	 de	 peaceful	 rise	 genoemd.51	Twee	 cruciale	 gebeurtenissen	 hadden	 in	 de	 jaren	
negentig	 tot	 een	 vergroting	 van	 het	 vertrouwen	 geleid	 tussen	ASEAN	 en	 China	waardoor	 een	
toenadering	mogelijk	was.	Allereerst	hadden	de	lidstaten	van	ASEAN	vrijwel	geen	kritiek	geuit	
op	 China	 na	 het	 bloedige	 neerslaan	 van	 het	 Tiananmenprotest	 in	 1989.52	Onder	 druk	 van	
westerse	sancties	kon	China	voorts	in	Zuidoost-Azië	nieuwe	relaties	opbouwen.	Verder	besloot	
China	 in	 1997	 niet	 de	 nationale	 munt	 te	 devalueren	 tijdens	 de	 Aziatische	 financiële	 crisis.	
Tijdens	de	peaceful	rise	kon	ASEAN	met	succes	China	betrekken	bij	verschillende	initiatieven	en	
verdragen	die	gericht	waren	op	het	vergroten	van	vertrouwen.	In	2002	bereikten	de	relaties	een	
hoogtepunt	door	het	ondertekenen	van	de	DOC,	waarin	ASEAN	en	China	akkoord	gingen	over	
het	belang	van	principes	als	terughoudendheid	en	verdragen	als	UNCLOS	en	de	Treaty	of	Amity	
and	Cooperation	(TAC)	om	het	conflict	vreedzaam	op	te	lossen.	53			
	 De	impact	van	deze	activiteiten	en	de	DOC	moet	echter	niet	overschat	worden.	De	DOC	
kan	gezien	worden	als	een	politiek	statement	dat	meer	gericht	is	op	het	beperken	en	vermijden	
van	 de	 conflicten	 dan	 het	 daadwerkelijk	 oplossen	 ervan.54	Er	 zijn	 verschillende	 obstakels	
																																																																												
48	‘1992	ASEAN	Declaration	on	the	South	China	Sea’		(22	juli	1992),	artikel	1;	artikel	2;	artikel	4,	
https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/1992%20ASEAN%20Declaration%20on%20the%20South%20China%20S
ea-pdf.pdf,	geraadpleegd	10	april	2017.	
49	Tarling,	Regionalism	in	Southeast	Asia,	207.	
50	J.P.	Rowan,	‘The	US-Japan	security	alliance,	ASEAN,	and	the	South	China	Sea	dispute’,	Asian	Survey	45	
(2005)	433-434.	
51	Jones	en	Jenne,	‘Weak	states’	regionalism’,	227-228.	
52	L.L.	To,	‘ASEAN-PRC	political	and	security	cooperation:	problems,	proposals	and	prospects’,	Asian	
Survey	33	(1993)	1095.	
53	Weatherbee,	International	relations	in	Southeast	Asia,	137.	
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geweest	die	multilaterale	dialoog	en	de	zoektocht	naar	een	bindende	COC	hebben	bemoeilijkt.	
China	 is	 wel	 degelijk	 bereid	 geweest	 tot	 samenwerking	 met	 het	 oog	 op	 het	 vergroten	 van	
vertrouwen,	maar	het	heeft	concrete	gesprekken	over	specifieke	soevereiniteitskwesties	of	het	
terugtrekken	van	maritieme	troepen	voortdurend	afgewezen	onder	het	mom	van	een	‘three	no’s	
policy’:	 geen	 specificatie	 van	 claims,	 geen	 multilaterale	 onderhandelingen	 en	 geen	
internationalisering	 van	 het	 conflict.55	Ook	 lidstaten	 van	 ASEAN	 hebben	 verschillende	 visies	
geuit	over	het	bespreken	van	soevereiniteitskwesties.	Terwijl	de	Filipijnen	en	Vietnam	hebben	
gepleit	voor	concrete	uitspraken	van	ASEAN	en	een	internationalisering	van	het	conflict	hebben	
staten	als	Cambodja	en	Laos	juist	de	Chinese	positie	gesteund.56		
	 Ondanks	 deze	 duidelijke	 obstakels	 en	 verdeeldheid	 zijn	 aldus	 wel	 degelijk	 momenten	
van	 multilaterale	 dialoog	 en	 gedeelde	 belangen	 te	 herkennen.	 De	 belangrijkste	 twee,	 de	
Declaration	 on	 the	 South	 China	 Sea	 (1992)	 en	 de	 DOC	 (2002),	 volgden	 na	 periodes	 van	
confrontaties	en	spanningen.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	de	betrokken	landen	enkel	dialoog	voerden	
als	reactie	op	conflicten.	ASEAN	en	China	voerden	continu	informele	en	formele	gesprekken	en	
de	betrokken	landen	probeerden	het	vertrouwen	te	vergroten	door	middel	van	initiatieven	zoals	
het	gezamenlijk	onderzoeken	van	de	gas-	en	olievoorraden	 in	het	gebied	en	workshops	om	de	
normen	en	principes	van	de	DOC	te	verwezenlijken.57		
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57	Roy,	The	South	China	Sea,	91-94.		
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H2.		 Het	veiligheidsbeleid	van	ASEAN:	informele	en	formele	

samenwerking	

In	2008,	ruim	veertig	jaar	na	de	oprichting	van	de	organisatie,	ondertekenden	de	lidstaten	van	
ASEAN	de	Charter.	Terwijl	de	meeste	internationale	organisaties	een	formele	oorkonde	zien	als	
een	essentieel	onderdeel	van	hun	geboorte	en	groei,	werd	ASEAN	volwassen	aan	de	hand	van	de	
informele	dialoog	en	diplomatie	die	centraal	staan	in	de	ASEAN	Way.	Hoewel	institutionalisering	
en	 centralisatie	 aanvankelijk	werden	 tegengehouden	 vanwege	het	 belang	dat	 de	 lidstaten	 aan	
soevereiniteit	en	non-interventie	hechtten	heeft	ASEAN	vanaf	het	einde	van	de	twintigste	eeuw	
een	belangrijke	ontwikkeling	doorgemaakt	en	zijn	de	gedeelde	veiligheidsbelangen	toegenomen.		
	 In	 dit	 hoofdstuk	 zal	 ik	 deze	 ontwikkeling	 verklaren	 met	 behulp	 van	 het	 theoretische	
concept	van	de	Zuidoost-Aziatische	veiligheidscultuur.	Allereerst	 zal	kort	het	veiligheidsbeleid	
van	 ASEAN	 sinds	 de	 oprichting	 tot	 aan	 het	 einde	 van	 de	 eeuw	 uiteengezet	 worden.	 Om	 de	
vorming	van	gedeelde	veiligheidsbelangen	vanaf	de	eeuwwisseling	te	kunnen	duiden	zal	ik	eerst	
de	ontwikkeling	van	informele	diplomatie	en	discours	en	vervolgens	de	mate	van	formalisering	
in	officiële	verdragen	verklaren.	Tevens	zal	aandacht	besteed	worden	aan	de	concrete	vormen	
van	samenwerking	die	hieruit	zijn	ontstaan.		
	
2.1	 Het	veiligheidsbeleid	van	ASEAN	in	historisch	perspectief	
	
Om	 de	 voorkeur	 voor	 informele,	 respectvolle	 en	 niet-geïnstitutionaliseerde	
veiligheidssamenwerking	van	ASEAN	te	kunnen	begrijpen	moet	de	oprichting	van	de	organisatie	
in	historisch	perspectief	beschouwd	worden.	 In	de	 jaren	 zestig	 en	 zeventig	was	Zuidoost-Azië	
een	 gebied	 dat	 bekend	 stond	 om	 de	 vele	 conflicten	 en	 werd	 het	 ook	 wel	 de	 ‘Balkan	 van	 het	
Oosten’	 genoemd.58	Alle	 lidstaten	 –	 op	 Thailand	 na	 –	 waren	 recentelijk	 gedekoloniseerd	 en	
onafhankelijk	 geworden.	 Binnenlandse	 onrust	 en	 verdeeldheid	 zorgden	 voor	 verdere	
instabiliteit.59	Het	was	echter	een	gedeelde	dreiging	die	de	vijf	oprichters	van	ASEAN	(Indonesië,	
Maleisië,	 de	 Filipijnen,	 Singapore	 en	 Thailand)	 uiteindelijk	 samenbracht.	 De	 Koude	 Oorlog	
maakte	 van	 Zuidoost-Azië	 een	 slagveld	 waarin	 de	 VS	 en	 de	 Sovjet-Unie	 hun	 geschillen	
uitvochten.	 De	 vijf	 oprichters	 van	 ASEAN	 bevonden	 zich	 zodoende	 in	 een	 ideologische	
tweestrijd,	 waarin	 ze	 zich	 allen	 tegen	 het	 communisme	 hadden	 gekeerd.	 Met	 de	 geleidelijke	
terugtrekking	 van	de	VS	 en	Groot-Brittannië	 en	 tegelijkertijd	 de	 regionale	 opkomst	 van	China	
heerste	 onder	 de	 lidstaten	 de	 angst	 dat	 onderlinge	 verdeeldheid	 zou	 leiden	 tot	 een	
totstandkoming	van	de	‘dominotheorie’:	als	één	land	communistisch	zou	worden	zouden	andere	
landen	snel	volgen.		
	 Toen	 de	 oprichters	 ASEAN	 in	 1967	 stichtten	 hadden	 ze	 voorts	 enkele	
gemeenschappelijke	 perspectieven	 op	 het	 gebied	 van	 veiligheid.	 Ten	 eerste	 was	 onderlinge	
vrede	nodig	om	het	proces	van	natievorming	door	te	kunnen	zetten	en	de	binnenlandse	regimes	
te	verstevigen	en	legitimeren.	Hieruit	kwamen	twee	belangrijke	normen	voort:	het	afwijzen	van	
geweld	 en	 non-interventie.	 Non-interventie	 moet	 hier	 in	 breed	 opzicht	 begrepen	 worden	 en	
hield	 ook	 in	 dat	 landen	 dialoog	 voerden	 zonder	 openlijke	 onderlinge	 kritiek.	 Respectvolle	
diplomatie	en	consensus	waren	nodig	om	het	vertrouwen	te	vergroten	en	de	legitimiteit	van	de	
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regimes	 te	versterken.60	Het	 tweede	gemeenschappelijke	perspectief	was	het	verminderen	van	
externe	invloeden,	voornamelijk	om	de	opkomst	van	het	communisme	te	beperken	maar	ook	als	
reactie	 op	 de	 koloniale	 geschiedenis.	 Een	 hechtere	 diplomatieke	 samenwerking	 moest	 de	
regionale	instabiliteit	die	tijdens	de	Koude	Oorlog	was	ontstaan	verminderen.			
	 Het	belang	dat	lidstaten	van	ASEAN	hechtten	aan	de	norm	van	non-interventie	had	ook	
een	paradoxaal	gevolg:	onderlinge	conflicten	konden	vrijwel	alleen	door	voorzichtige	informele	
dialoog	 en	 diplomatie	 opgelost	 worden.	 Terwijl	 andere	 internationale	 organisaties	 als	 de	 VN	
formele	middelen	en	verdragen	tot	hun	beschikking	hadden	om	conflicten	op	te	lossen	waren	de	
lidstaten	van	ASEAN	bezorgd	over	hun	soevereiniteit	en	wezen	ze	vanaf	de	oprichting	integratie	
en	 institutionalisering	 af.	 ASEAN	 werd	 opgericht	 met	 de	 Bangkok	 Declaration	 (lees:	 een	
verklaring	 en	 niet	 een	 formele	 oorkonde)	 die	 landen	 aanspoorde	 om	 regionale	 vrede	 en	
stabiliteit	 te	bevorderen	door	het	 tonen	van	 ‘respect	 for	 justice	and	rule	of	 law	 in	relationship	
among	countries	of	the	region	and	adherence	to	the	UN	Charter	principles’.61	Voor	institutioneel	
vastgelegde	principes	moesten	lidstaten	voorts	naar	de	VN	kijken.			
	 Pas	in	1976	legde	de	organisatie	enkele	gedeelde	veiligheidsbelangen	van	de	ASEAN	Way	
voor	het	 eerst	 formeel	 vast	 in	de	TAC.62	Dit	 verdrag	was	 revolutionair	 voor	ASEAN	omdat	het	
een	centraal	mechanisme	oprichtte	om	onderlinge	conflicten	op	 te	 lossen:	de	High	Council.	Dit	
lichaam	 bestaande	 uit	 ministers	 van	 de	 lidstaten	 werd	 geautoriseerd	 om	 betrokken	 partijen	
advies	 te	 geven	 of	 tussen	 de	 partijen	 te	 bemiddelen.63	Verder	 richtte	 ASEAN	 een	 centraal	
secretariaat	op.	De	beslissing	om	de	organisatie	in	1976	institutioneel	en	centraal	te	versterken	
kwam	 voort	 uit	 verschillende	 factoren.	 Allereerst	 zorgde	 de	 regionale	 onrust	 ervoor	 dat	
lidstaten	van	ASEAN	een	prioriteit	hadden	gemaakt	van	de	normen	van	het	vreedzaam	oplossen	
van	conflicten	en	het	afwijzen	van	geweld.	De	tweede	factor	was	de	toenemende	bezorgdheid	in	
de	 jaren	 zeventig	 over	 externe	 invloeden	 na	 de	 verwoestende	 Vietnamoorlog	 en	 verdere	
overwinningen	voor	het	communisme	in	Laos	en	Cambodja.64	Door	te	voorzien	in	een	regionaal	
mechanisme	 om	 conflicten	 op	 te	 lossen	 konden	 potentiële	 redenen	 voor	 externe	 militaire	
interventies	ondermijnd	worden.65		
	 Toch	 bleven	 informele	 dialoog	 en	 diplomatie	 het	 veiligheidsbeleid	 van	 ASEAN	 in	 de	
praktijk	bepalen.	De	High	Council	is	sinds	het	vastleggen	in	de	TAC	nooit	gebruikt	en	het	belang	
dat	 lidstaten	eraan	hechtten	was	pijnlijk	zichtbaar	toen	Indonesië	en	Maleisië	 in	1998	de	High	
Council	voorbijgingen	en	het	Internationaal	Strafhof	uitnodigden	om	een	uitspraak	te	doen	over	
een	 territoriaal	 geschil	 om	 twee	 eilanden. 66 	De	 High	 Council	 bevatte	 bovendien	 geen	
dwangmiddelen	en	kon	enkel	 gebruikt	worden	met	 volledige	 toestemming	van	alle	betrokken	
partijen.67	Door	de	afkeer	voor	institutionalisering	kon	ASEAN	tijdens	conflicten	niet	veel	meer	
dan	de	rol	als	diplomatieke	bemiddelaar	op	zich	nemen	en	zich	uitspreken	voor	het	afwijzen	van	
geweld	en	non-interventie,	zoals	in	de	Declaration	on	the	South	China	Sea	in	1992.	
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	 Hoewel	concrete	bemiddelingen	gericht	op	de	oplossing	van	conflicten	vaak	onmogelijk	
waren	door	het	belang	van	non-interventie	en	het	langzame	proces	van	consultatie	en	consensus	
heeft	 ASEAN	 na	 de	 Koude	 Oorlog	 steeds	meer	 de	 principes	 van	 de	 ASEAN	Way	 verspreid	 en	
bijgedragen	aan	een	vermindering	van	de	spanningen	in	de	regio.68	Vietnam	(1995),	Laos	(1997)	
en	 Cambodja	 (1999)	 werden	 alle	 drie	 in	 de	 jaren	 negentig	 lid	 van	 de	 organisatie.	 Tevens	
probeerde	ASEAN	grootmachten	als	China,	de	VS	en	Rusland	te	betrekken	in	het	proces	van	de	
ASEAN	Way	 door	 het	 ARF	 in	 1994	 op	 te	 richten	 en	 de	 TAC	 vanaf	 1998	 open	 te	 stellen	 voor	
landen	buiten	Zuidoost-Azië.69		
	
2.2	 Informele	veiligheidssamenwerking	en	dialoog	sinds	de	eeuwwisseling	
	
Een	aantal	oorzaken	maakte	tegen	het	einde	van	de	twintigste	eeuw	de	ASEAN	Way	steeds	meer	
onderwerp	 van	 discussie	 waarna	 door	 de	 lidstaten	 geprobeerd	 is	 de	 informele	
veiligheidssamenwerking	naar	een	hoger	niveau	te	tillen.	Allereerst	kan	worden	gesproken	van	
internationale	 druk	 op	ASEAN	om	dialoog	 en	 diplomatie	meer	 te	 richten	 op	 het	 oplossen	 van	
conflicten	in	plaats	van	het	vermijden	van	conflicten.	In	het	ARF	werd	voorts	in	1995	besloten	de	
samenwerking	 te	 verbeteren	 aan	 de	 hand	 van	 drie	 stappen.	 Ten	 eerste	 zou	 het	 vertrouwen	
vergroot	 moeten	 worden	 door	 Confidence	 Building	 Measures	 (CBM),	 vervolgens	 moesten	 de	
lidstaten	 Preventive	 Diplomacy	 (PD)	 ontwikkelen	 waarmee	 conflicten	 voorkomen	 konden	
worden	waarna	ten	slotte	middelen	om	conflicten	op	te	lossen	zouden	volgen.70		
	 De	tweede	oorzaak	had	te	maken	met	de	externe	en	interne	kritiek	op	de	norm	van	non-
interventie	 in	 de	 ASEAN	Way.	 De	 toelating	 van	 Myanmar	 in	 1997	 tot	 de	 organisatie	 had	 als	
gevolg	 dat	 er	 internationale	 druk	 kwam	 om	 democratische	 waarden	 te	 ondersteunen	 en	 het	
beleid	 van	 autoritaire	 lidstaten	 te	 veranderen. 71 	In	 de	 daaropvolgende	 jaren	 zetten	
democratische	 of	 democratiserende	 lidstaten	 als	 Thailand,	 de	 Filipijnen	 en	 Indonesië	 steeds	
meer	 intern	 de	 organisatie	 onder	 druk.	 Het	 belang	 dat	 ze	 aan	 normen	 en	 principes	 als	
mensenrechten	 hechtten	 was	 hierin	 belangrijk	 maar	 een	 zoektocht	 naar	 internationale	
legitimiteit	speelde	ook	een	rol.72	Deze	ontwikkelingen	 leidden	ertoe	dat	 in	1998	Thailand	een	
voorstel	 deed	 om	 de	 norm	 van	 non-interventie	 aan	 te	 passen	 onder	 het	 mom	 van	 flexible	
engagement,	waarmee	het	interne	beleid	van	andere	lidstaten	het	onderwerp	van	discussie	zou	
mogen	worden.			
	 De	externe	en	interne	druk	veranderden	echter	betrekkelijk	weinig	aan	de	ASEAN	Way	
in	de	praktijk.	Dit	bleek	al	in	1999	toen	de	organisatie	weinig	tot	geen	aandacht	besteedde	aan	
de	mensenrechtenschendingen	 in	Oost-Timor.	Het	 lukte	het	ARF	niet	om	verder	te	komen	dan	
de	eerste	stap	van	CBM	en	het	voorstel	van	Thailand	leidde	niet	tot	concrete	maatregelen.73	Het	
beleid	 in	 ASEAN	 en	 het	 ARF	 bleef	 voorts	 gekenmerkt	 door	 informele	 consensus	 en	 non-
interventie.	 Met	 de	 toevoeging	 van	 autoritaire	 landen	 als	 Myanmar	 en	 Cambodja	 die	 zich	
voornamelijk	 zorgen	maakten	 over	 hun	 interne	 stabiliteit	 lukte	 het	minder	 goed	 om	de	 norm	
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van	non-interventie	 los	 te	 laten	en	het	 centrale	beleid	efficiënter	 te	maken.	Daarnaast	hadden	
vrijwel	 alle	 landen	 te	maken	met	 interne	etnisch-politieke	problemen	die	 als	potentiele	 reden	
voor	externe	interventie	gebruikt	konden	worden.74	Hoewel	alle	landen	belang	hechtten	aan	een	
vreedzame	 oplossing	 van	 conflicten	 waren	 het	 voorts	 individuele	 belangen	 als	 nationale	
veiligheid	en	stabiliteit	die	een	verandering	van	normen	bemoeilijkten.		
	 Uiteindelijk	 waren	 het	 de	 gedeelde	 percepties	 van	 bedreigingen	 die	 een	 doorbraak	
forceerden	 in	 het	 veiligheidsbeleid	 van	 ASEAN.	 Rond	 de	 eeuwwisseling	 ontstonden	
verschillende	 bedreigingen	 op	 het	 vlak	 van	niet-traditionele	 veiligheid.	 Traditionele	 veiligheid	
kenmerkt	 zich	 door	 bedreigingen	 waarin	 staten	 de	 centrale	 actoren	 vormen	 die	 onderlinge	
spanningen	hebben	en	oorlog	voeren.75	Niet-traditionele	veiligheid	kenmerkt	zich	daarentegen	
door	 universele	 (grenzeloze)	 bedreigingen	 als	 terrorisme	 en	 internationale	 drugshandel	maar	
bijvoorbeeld	 ook	 epidemieën.	 De	 universaliteit	 van	 de	 niet-traditionele	 bedreigingen	 zorgde	
ervoor	dat	de	 lidstaten	van	ASEAN	gedeelde	perspectieven	konden	ontwikkelen	op	het	gebied	
van	veiligheid.	Het	zijn	ook	deze	onderwerpen	die	centraal	staan	in	het	concept	dat	Beatrice	de	
Graaf	 gebruikt	 en	 in	 de	 negentiende	 eeuw	 hebben	 geleid	 tot	 een	 sterkere	 Europese	
veiligheidscultuur	waarin	wantrouwen	en	de	dreiging	van	onderlinge	oorlog	zijn	afgenomen.76	
Samenwerking	met	betrekking	tot	niet-traditionele	veiligheid	kan	voorts	ook	impact	hebben	op	
samenwerking	op	het	vlak	van	traditionele	veiligheid.77		
	 De	eerste	grote	bedreiging	op	het	vlak	van	niet-traditionele	veiligheid	was	de	Aziatische	
financiële	 crisis	 in	 1997.	 Het	 beleid	 van	 ASEAN	 tijdens	 deze	 crisis	 zorgde	 voor	 een	 golf	 van	
externe	en	 interne	kritiek	op	de	organisatie.	Door	een	gebrek	aan	centraal	overleg	waarin	het	
beleid	van	andere	landen	niet	ter	sprake	mocht	komen	was	het	de	organisatie	niet	gelukt	om	de	
gevolgen	 van	 de	 crisis	 te	 beperken.	 Landen	 voerden	 unilateraal	 beleid	 of	 sloten	 bilaterale	
handelsverdragen	 met	 externe	 partijen. 78 	Met	 de	 komst	 van	 andere	 niet-traditionele	
bedreigingen	zoals	het	terrorisme,	de	SARS-epidemie	en	klimaatvervuiling	moest	de	organisatie	
het	 beleid	 voorts	 aanpassen	 en	 effectiever	maken.	79	Dat	 deed	 het	 op	 twee	 cruciale	manieren.	
Allereerst	 is	 informele	 veiligheidssamenwerking	 een	 grotere	 rol	 gaan	 spelen	 aan	de	hand	 van	
een	 intensivering	 van	multilaterale	 vergaderingen	 en	 workshops.	 In	 dit	 opzicht	 zocht	 ASEAN	
ook	regionale	en	internationale	steun	van	landen	buiten	de	organisatie,	voornamelijk	in	de	EAS	
en	 het	 ARF.80	In	 2008	 beloofde	 het	 ARF	 in	 de	 Singapore	 Declaration	 de	 samenwerking	 te	
intensiveren:	
	
	 To	undertake	concrete	and	practical	cooperation	to	address	issues	of	common	interests,	with	the	
	 view	to	build	capacity,	develop	expertise	and	enhance	coordination	in	areas	that	can	contribute	to	
	 the	region’s	collective	security	objectives.81		
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De	tweede	manier,	die	in	de	volgende	paragraaf	aan	bod	zal	komen,	was	het	formeel	vastleggen	
van	deze	‘collective	security	objectives’	en	het	institutioneel	versterken	van	de	organisatie.	
	 Voorts	 is	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 informele	 veiligheidsdialoog	 van	ASEAN	 gekenmerkt	
door	 een	 complexe	 relatie	 tussen	 de	 normen	 en	 principes	 van	 de	 ASEAN	Way	 en	 de	 nieuwe	
uitdagingen	rond	de	eeuwwisseling.	In	een	organisatie	bestaande	uit	een	diverse	groep	lidstaten	
met	 instabiele	 regimes	 werd	 een	 toenadering	 in	 de	 eerste	 plaats	 mogelijk	 gemaakt	 door	
gedeelde	 normen	 en	 principes	 als	 soevereiniteit,	 non-interventie	 en	 respectvolle	 dialoog.	
Tegelijkertijd	 stonden	 deze	 normen	 haaks	 op	 de	 internationale	 vooruitgang	 in	
conflictbemiddeling	en	de	verspreiding	van	democratische	waarden.	Uiteindelijk	waren	het	de	
gedeelde	 percepties	 van	 bedreigingen	 die	 een	 intensivering	 van	 de	 samenwerking	 mogelijk	
maakten	 zonder	 de	 normen	 en	 principes	 van	 de	 ASEAN	Way	 geheel	 te	 laten	 vallen.	 Ook	met	
betrekking	 tot	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee,	 een	 uitdaging	 op	 het	 vlak	 van	 traditionele	
veiligheid,	 was	 dit	 goed	 zichtbaar.	 De	 toegenomen	 spanningen	 waren	 hier	 één	 van	 de	
voornaamste	 drijfveren	 voor	 het	 bevorderen	 van	 vertrouwen	 door	 intensievere	 dialoog	 en	
diplomatie	(zie	hoofdstuk	1).		
	
2.3	 Institutionalisering	door	formele	verdragen	sinds	de	eeuwwisseling	
	
De	 toename	 van	 transnationale	 bedreigingen	 en	 instabiliteit	 tegen	 het	 einde	 van	 de	 jaren	
negentig	 leidde	 tot	 een	 verdere	 institutionalisering	 van	 ASEAN.	 Problemen	 als	 de	 financiële	
crisis,	terrorisme,	klimaatverslechtering,	vluchtelingen	en	drugshandel	hielden	zich	niet	aan	de	
vastgelegde	 soevereiniteitsprincipes	 en	 voor	 een	 effectieve	 multilaterale	 reactie	 moesten	 de	
gedeelde	 veiligheidsbelangen	 formeel	 vastgelegd	 worden.82	Tevens	 realiseerden	 de	 lidstaten	
zich	dat	de	regionale	stabiliteit	en	veiligheid	niet	zomaar	gegarandeerd	waren	met	de	toename	
van	spanningen	in	de	Zuid-Chinese	Zee	in	de	jaren	negentig	en	de	opkomst	van	China.		
	 Progressieve	 en	 democratische	 lidstaten	 van	 ASEAN	 deden	 in	 deze	 periode	 diverse	
voorstellen	 om	 de	 organisatie	 centralistischer	 en	 institutioneel	 sterker	 te	 maken.	 Thailand	
stelde	in	1999	de	Troika	voor	als	een	ad	hoc	mechanisme	bestaande	uit	drie	lidstaten	om	bij	een	
conflict	 te	 bemiddelen.	 Na	 een	 diplomatiek	 initiatief	 van	 Indonesië	 besloot	 ASEAN	 in	 2003	 te	
beginnen	met	 het	werk	 aan	 de	 APSC	 als	 één	 van	 de	 drie	 pilaren	 van	 een	meer	 geïntegreerde	
ASEAN	Community.	Voor	het	eerst	streefden	lidstaten	van	ASEAN	gezamenlijk	naar	een	verdere	
institutionele	 integratie	 van	 de	 veiligheidsbelangen	 en	 het	 formeel	 vastleggen	 van	
veiligheidssamenwerking.83	Vier	 elementen	 stonden	 centraal	 in	 het	 proces	 om	 de	 APSC	 te	
realiseren:	 het	 vastleggen	 van	 normen,	 het	 uiteenzetten	 van	 middelen	 om	 conflicten	 te	
voorkomen,	 het	 uiteenzetten	 van	 middelen	 om	 conflicten	 op	 te	 lossen	 en	 ten	 slotte	 het	
uiteenzetten	 van	 middelen	 om	 vrede	 op	 te	 bouwen	 na	 conflicten. 84 	Om	 een	 dergelijke	
onderneming	 wettelijk	 te	 kunnen	 ondersteunen	 besloot	 ASEAN	 om	 de	 Charter	 in	 2008	 te	
voltooien.	Deze	zou	dienen	als	‘de	ruggengraat’	van	de	APSC	en	kon	als	een	raamwerk	van	regels	
en	principes	gebruikt	worden.85		
	 De	 discrepantie	 tussen	 de	 aanvankelijke	 plannen	 voor	 de	 APSC	 en	 de	 Charter	 en	 het	
uiteindelijke	 resultaat	 laat	 goed	 zien	 wat	 de	 drijfveren	 en	 obstakels	 waren	 voor	 het	 formeel	
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vastleggen	van	de	gedeelde	veiligheidsbelangen.	Indonesië	had	de	leiderschapsrol	in	de	vorming	
van	de	APSC	op	zich	genomen	en	probeerde	ambitieuze	voorstellen	door	te	voeren	waaronder	
het	versterken	van	de	High	Council,	besluitvorming	aan	de	hand	van	stemmingen	in	plaats	van	
consensus,	de	mogelijkheid	om	sancties	op	te	 leggen	aan	lidstaten	die	de	normen	schonden	en	
zelfs	het	vormen	van	een	gemeenschappelijke	vredesmacht	vergelijkbaar	met	de	blauwhelmen	
van	de	VN.86		
	 	Wederom	 was	 het	 echter	 de	 verdeeldheid	 binnen	 ASEAN	 die	 ervoor	 zorgde	 dat	 het	
eindresultaat	van	deze	institutionele	hervorming	beperkt	bleef.	Zowel	de	uiteindelijke	APSC	als	
de	 Charter	 waren	 conservatieve	 versies	 van	 de	 Indonesische	 voorstellen.	 Dit	 kwam	
voornamelijk	door	de	vrees	van	lidstaten	over	interventie	door	de	organisatie	maar	tevens	was	
er	 angst	 dat	 Indonesië	 zich	 als	 leider	 van	 de	 organisatie	 wilde	 opwerpen. 87 	Dankzij	 de	
consensusgerichte	 procesvorming	 van	 de	 ASEAN	 Way	 werden	 omstreden	 elementen	 uit	 de	
voorstellen	 verwijderd	 en	 is	 de	 taal	 in	 beide	 documenten	 vrij	 ambigu	 en	 soms	 bijna	
tegenstrijdig.	De	Charter	roept	voorts	 lidstaten	op	om	effectief	op	 te	 treden	tegen	 ‘all	 forms	of	
threats,	 transnational	crimes	and	 transboundary	challenges’	met	een	 ‘shared	commitment	and	
collective	 responsibility	 in	 enhancing	 regional	 peace’	 maar	 benadrukt	 in	 de	 introductie	 weer	
sterk	 ‘the	 principles	 of	 sovereignty,	 equality,	 territorial	 integrity,	 non-interference,	 consensus	
and	 unity	 in	 diversity’.88	Ironisch	 genoeg	 ondermijnde	 de	 Charter	 de	 centrale	 macht	 van	 de	
organisatie:	‘respect	for	the	right	of	every	member	state	to	lead	its	national	existence	free	from	
external	 interference,	 subversion	 and	 coercion’.89	Beide	 documenten	 bevatten	 verder	 geen	
middelen	waarmee	lidstaten	konden	worden	gedwongen	zich	aan	de	regels	te	houden.	
	 Desalniettemin	 zijn	 wel	 degelijk	 grote	 stappen	 gezet	 met	 betrekking	 tot	 de	
institutionalisering	 en	 intensivering	 van	de	 veiligheidssamenwerking	binnen	ASEAN.	Dit	 blijkt	
onder	meer	uit	één	van	de	centrale	doeleinden	van	de	APSC:	 ‘it	is	envisaged	that	the	APSC	will	
bring	ASEAN’s	political	 and	security	 cooperation	 to	a	higher	plane’.90	In	de	praktijk	betekende	
dit	vooral	 formalisering	van	samenwerking	op	het	gebied	van	non-traditionele	veiligheid	zoals	
het	doorvoeren	van	de	Convention	on	Counter	Terrorism	maar	ook	traditionele	veiligheid	werd	
door	de	lidstaten	als	belangrijk	geacht.	De	APSC	bevat	voorts	een	artikel	over	het	conflict	in	de	
Zuid-Chinese	Zee:	 ‘Ensure	 full	 implementation	of	 the	DOC	 for	peace	 and	 stability	 in	 the	 South	
China	Sea	(...)	explore	and	undertake	cooperative	activities	(...)	work	towards	the	adoption	of	a	
regional	Code	of	Conduct’.91		
	 Om	verder	onderling	vertrouwen	te	vergroten	bevorderde	de	APSC	de	dialoog	op	militair	
vlak:	‘organise	regional	exchanges	among	ASEAN	defense	and	military	officials’.92	In	2006	leidde	
dit	 tot	de	eerste	ASEAN	Defence	Ministers	Meeting	 (ADMM).	Verschillende	 lidstaten	van	ASEAN	
droegen	 bij	 aan	 een	 vredesmissie	 in	 Atjeh	 in	 2005	 en	 een	 humanitaire	missie	 in	Myanmar	 in	
2008,	opmerkelijke	acties	gezien	de	traditionele	principes	van	soevereiniteit	en	non-interventie.	
Ook	 bleek	 uit	 de	 Charter	 dat	 de	 lidstaten	 duidelijk	 belang	 hadden	 bij	 het	 institutioneel	
versterken	van	de	organisatie.	De	oorkonde	verleende	de	verscheidene	institutionele	 lichamen	
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waaronder	het	secretariaat	-	dat	voorheen	een	puur	administratieve	functie	had	-	meer	macht.93	
Tevens	benoemde	de	Charter	nieuwe	middelen	om	conflicten	op	te	lossen:	‘parties	of	a	dispute	
may	ask	the	Chairman	or	Secretary-General	to	provide	good	offices,	conciliation	or	mediation’	en	
legde	 het	 vast	 dat	 ‘ASEAN	 shall	 maintain	 and	 establish	 dispute	 settlement	mechanisms	 in	 all	
fields	 of	 ASEAN	 cooperation’.94 	Ten	 slotte	 behandelde	 de	 Charter	 ook	 de	 neiging	 van	 de	
organisatie	om	dialoog	over	conflicten	uit	 te	stellen	of	de	conflicten	zelfs	compleet	 te	negeren:	
‘members	 shall	 endeavour	 to	 resolve	 peacefully	 all	 disputes	 in	 a	 timely	 manner	 through	
dialogue,	consultation	and	negotiation’.95		
	 Belangrijk	om	hier	te	benadrukken	is	dat	zowel	de	Charter	als	de	APSC	resultaat	waren	
van	 consensus	 waaruit	 blijkt	 dat	 alle	 lidstaten	 zich	 zorgen	 maakten	 over	 het	 gebrek	 aan	
institutionalisering	 op	 het	 gebied	 van	 veiligheid.	 De	 gedeelde	 belangen	 van	 een	 vreedzame	
oplossing	 van	 conflicten	 en	 regionale	 stabiliteit	 –	 die	 aan	 het	 einde	 van	 de	 negentiende	 eeuw	
onder	druk	stonden	door	diverse	bedreigingen	–	waren	belangrijk	genoeg	geweest	om	informele	
en	 formele	 veiligheidssamenwerking	 naar	 een	 hoger	 niveau	 te	 tillen.	 Samenwerking	 tussen	
lidstaten	 op	 het	 vlak	 van	 traditionele	 veiligheid	 kon	 bovendien	 voortgebouwd	worden	 op	 de	
samenwerking	op	het	vlak	van	niet-traditionele	veiligheid.96	Opvallend	 is	dat	 terwijl	 informele	
veiligheidssamenwerking	grotendeels	ontwikkeld	moest	worden	op	basis	van	de	ASEAN	Way	de	
formele	veiligheidssamenwerking	gedeeltelijk	de	normen	van	soevereiniteit	en	non-interventie	
kon	verzachten	door	centralisatie	en	institutionalisering.	Desalniettemin	kan	ASEAN	nog	niet	als	
organisatie	vergeleken	worden	met	geïntegreerde	en	centralistische	organisaties	als	de	EU.	
	 Hoewel	 voor	 de	 lidstaten	 veiligheid	 aanvankelijk	 een	 gevoelig	 onderwerp	 was	 heeft	
ASEAN	zich	sinds	de	eeuwwisseling	ontwikkeld	als	een	organisatie	dat	het	bevorderen	van	de	
regionale	veiligheid	als	een	primaire	doelstelling	 is	gaan	zien:	 ‘to	maintain	and	enhance	peace,	
security	 and	 stability	 and	 further	 strengthen	 peace-oriented	 values	 in	 the	 region’.97	Deze	
ambitie,	 versterkt	 door	 de	 gedeelde	 veiligheidsbelangen,	 ging	 gepaard	 met	 een	 intensievere	
samenwerking	die	 leidde	tot	een	toename	van	vertrouwen	tussen	lidstaten	en	een	verminderd	
risico	op	onderlinge	conflicten.	De	veiligheidscultuur	die	was	ontwikkeld	zorgde	niet	alleen	voor	
interne	binding	maar	ook	voor	een	vergroting	van	vertrouwen	tussen	 landen	buiten	ASEAN	in	
de	forums	van	de	EAS	en	het	ARF.		
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H3.	 ASEAN	en	het	conflict	in	de	Zuid-Chinese	Zee:	2009-2016	
	

De	ambitie	van	ASEAN	om	een	leidersrol	op	zich	te	nemen	in	het	bevorderen	van	de	regionale	
veiligheid	 was	 goed	 te	 zien	 in	 de	 ontwikkeling	 van	 informele	 en	 formele	
veiligheidssamenwerking	-	en	voorts	de	vorming	van	een	Zuidoost-Aziatische	veiligheidscultuur	
-	 gedurende	 de	 laatste	 vijftien	 jaar.	 De	 toename	 van	 spanningen	 in	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-
Chinese	Zee	vanaf	2009	vormde	de	eerste	grote	uitdaging	op	het	vlak	van	traditionele	veiligheid	
na	de	eeuwwisseling.	 In	dit	hoofdstuk	zal	 ik	beargumenteren	dat	ASEAN	deze	spanningen	met	
succes	 heeft	 verminderd.	 Een	 aantal	 zaken	 is	 hierbij	 van	 belang.	 Ten	 eerste	 moet	 voldoende	
aandacht	besteed	worden	aan	de	interne	spanningen	tussen	de	lidstaten	door	de	momenten	van	
eenheid	en	verdeeldheid	 te	verklaren.	Verder	 is	het	van	belang	om	 te	begrijpen	hoe	ASEAN	 is	
omgegaan	met	 de	 opkomst	 van	 China.	 Deze	 externe	 factor	 heeft	 het	meeste	 voor	 spanningen	
gezorgd	en	tevens	de	interne	dynamiek	van	de	organisatie	beïnvloed.		
	 In	 de	 eerste	 paragraaf	 zal	 ik	 verklaren	 waarom	 de	 spanningen	 sinds	 2009	 zijn	
toegenomen.	Vervolgens	worden	deze	spanningen	 in	drie	categorieën	 ingedeeld:	 confrontaties	
tussen	 lidstaten	 van	 ASEAN	 en	 China	 op	 zee,	 de	 internationalisering	 van	 het	 conflict	 door	 de	
toenemende	 betrokkenheid	van	 de	 VS	 en	 ten	 slotte	 de	 juridische	 confrontaties	 tussen	 landen	
waaronder	de	 rechtszaak	 tussen	de	 Filipijnen	 en	China.	 Per	 categorie	 zal	 ik	 het	 beleid	 van	de	
organisatie	analyseren	en	beargumenteren	dat	ASEAN	zowel	intern	als	regionaal	de	spanningen	
heeft	ingeperkt	en	een	verbindende	functie	heeft	gehad	op	de	betrokken	partijen.	Aan	het	einde	
van	 het	 hoofdstuk	 zal	 ik	 kort	 terugkomen	 op	 het	 concept	 van	 een	 Zuidoost-Aziatische	
veiligheidscultuur	waarmee	de	rol	van	ASEAN	in	het	conflict	is	geanalyseerd.	
	
3.1	 De	toename	van	spanningen	vanaf	2009	
	
De	 toenadering	 tussen	 ASEAN	 en	 China	 in	 het	 eerste	 decennium	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 had	
ervoor	 gezorgd	 dat	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 na	 enkele	 confrontaties	 in	 de	 jaren	
negentig	 weer	 onder	 de	 radar	 was	 verdwenen.	 De	 verwachting	 van	 ASEAN	 en	 China	 dat	
onderlinge	problemen	op	een	vreedzame	manier	opgelost	konden	worden	is	goed	te	herkennen	
in	de	DOC:		
	
	 The	 parties	 concerned	 undertake	 to	 resolve	 their	 territorial	 and	 jurisdictional	 disputes	 by	
	 peaceful	means,	 without	 resorting	 to	 the	 threat	 or	 use	 of	 force,	 through	 friendly	 consultations	
	 and	negotiations	by	sovereign	states	directly	concerned.98	
	
	 Een	aantal	oorzaken	verklaart	de	toename	van	spanningen	vanaf	2009.	Allereerst	zorgde	
het	 indienen	van	 claims	door	Maleisië	 en	Vietnam	bij	de	CLCS	dat	na	een	periode	van	 rust	de	
wond	plotseling	weer	werd	blootgelegd.	China	 reageerde	meteen	met	een	diplomatiek	bericht	
aan	 de	 commissie	 met	 daarin	 de	 nine-dash	 line;	 de	 eerste	 keer	 dat	 China	 zijn	 claim	 officieel	
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onder	het	mom	van	het	internationale	recht	verdedigde.99	De	Filipijnen	verstevigden	hun	claim	
met	 een	 nationale	 wet	 die	 de	 kustlijnen	 van	 het	 land	 officieel	 in	 kaart	 bracht.	 Vanuit	 deze	
kustlijnen	 werden	 de	 maritieme	 grenzen	 gemeten	 en	 voorts	 de	 claim	 verdedigd	 onder	 het	
internationale	 recht.	 Deze	 acties	 brachten	 het	 conflict	 plotseling	 weer	 op	 de	 agenda	 van	 de	
betrokken	landen	waardoor	het	onderlinge	wantrouwen	toenam.100		 	
	 	Een	tweede	belangrijke	oorzaak	van	de	toename	van	spanningen	is	de	rivaliteit	 tussen	
de	 VS	 en	 China	 in	 de	 regio.	 De	 regering-Obama	 kondigde	 snel	 na	 de	 inauguratie	 aan	 dat	 de	
militaire,	 economische	 en	 diplomatieke	 aandacht	 van	 de	 VS	 zou	 gaan	 verschuiven	 naar	 Oost-
Azië,	een	strategie	die	later	de	Pivot	to	Asia	zou	worden	genoemd.	Het	buitenlandbeleid	van	de	
VS	was	 de	 voorgaande	 jaren	 grotendeels	 gericht	 geweest	 op	 het	Midden-Oosten.	 In	 de	 eerste	
jaren	onder	Obama	vergrootte	de	VS	de	militaire	 aanwezigheid	 in	de	Oost-Aziatische	 regio	en	
versterkte	 het	 de	 bilaterale	 defensieverdragen	met	 geallieerde	 landen.101	Op	 diplomatiek	 vlak	
zocht	de	VS	toenadering	met	ASEAN	door	de	TAC	te	ondertekenen	en	de	dialoog	op	te	voeren.	
Deze	toenadering	leidde	tot	verdere	Chinese	zorgen	dat	de	VS	de	invloed	van	China	in	de	regio	
probeerde	te	beperken	door	de	regionale	leidersrol	over	te	nemen.102	De	uitspraken	van	Hillary	
Clinton	tijdens	een	vergadering	van	het	ARF	in	2010	vergrootten	de	spanningen	tussen	de	twee	
grootmachten	verder	:	‘The	United	States	has	a	national	interest	in	freedom	of	navigation,	open	
access	to	Asia’s	maritime	commons,	and	respect	for	international	law	in	the	South	China	Sea’.103	
Vooral	 de	 woorden	 ‘national	 interest’	 wekten	 irritatie	 bij	 China,	 omdat	 het	 land	 al	 jaren	 had	
benadrukt	 dat	 de	 soevereiniteitskwesties	 bilateraal	 en	 alleen	 tussen	 de	 betrokken	 landen	
opgelost	 dienden	 te	 worden.	 De	 intensivering	 van	 militaire	 oefeningen	 door	 de	 VS	 en	 de	
militaire	 toenadering	met	 lidstaten	van	ASEAN	zetten	de	 rivaliteit	 tussen	de	 grootmachten	op	
scherp.		
	 De	derde	oorzaak	van	de	toegenomen	spanningen	is	de	assertievere	strategie	van	China	
in	de	Zuid-Chinese	Zee.	Deze	toegenomen	assertiviteit	is	deels	te	verklaren	als	een	reactie	op	de	
ingediende	claims	van	Maleisië	en	Vietnam	in	2009	en	de	Amerikaanse	intenties	maar	wellicht	
de	belangrijkste	reden	is	een	verandering	in	het	Chinese	leiderschap.	Xi	Jinping	trok	in	2012	de	
uitvoerende	 macht	 naar	 zich	 toe	 door	 naast	 president	 van	 China	 ook	 hoofd	 van	 de	 Centrale	
Militaire	Commissie	te	worden.	Onder	Jinping	heeft	China	zijn	claim	steeds	feller	verdedigd	door	
het	opvoeren	van	de	nationalistische	retoriek,	het	varen	in	betwiste	wateren,	het	bezetten	van	
betwiste	eilanden	en	het	opbouwen	van	nieuwe	eilanden	in	het	gebied.104		
	 Na	een	 relatief	 rustige	periode	was	de	hoop	dat	het	 conflict	 in	de	Zuid-Chinese	Zee	op	
een	vreedzame	manier	opgelost	kon	worden	verdwenen.	Het	indienen	van	claims	door	Maleisië	
en	 Vietnam	 en	 de	 Amerikaanse	 Pivot	 to	 Asia	 hadden	 het	 wantrouwen	 tussen	 de	 betrokken	
landen	 en	 de	 spanningen	 met	 China	 vergroot.	 Voor	 China	 was	 de	 periode	 van	 dialoog	 en	
terughoudendheid	 voorbij	met	 de	 komst	 van	 een	 nieuwe	 president	 die	 de	militaire	middelen	
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uitbreidde	en	claims	assertiever	begon	te	verdedigen.	Voor	ASEAN	was	het	bevorderen	van	de	
veiligheid	in	de	regio	niet	alleen	crucialer	maar	ook	een	stuk	complexer	geworden.	
	
	
	
3.2	 Confrontaties	op	zee	tussen	China	en	lidstaten	van	ASEAN		

Centraal	in	het	beleid	van	ASEAN	bij	confrontaties	in	de	Zuid-Chinese	Zee	staat	het	benadrukken	
van	 de	 normen	 van	 terughoudendheid,	 de	 afwijzing	 van	 geweld,	 het	 vreedzaam	 oplossen	 van	
conflicten	 en	 non-interventie.	 De	 organisatie	 heeft	 al	 sinds	 de	 eeuwwisseling	 deze	 normen	
geprobeerd	 vast	 te	 leggen	 in	 een	 bindend	 verdrag	 tussen	 de	 betrokken	 staten.	 Tijdens	
confrontaties	probeert	ASEAN	neutraal	te	blijven.	In	de	joint	communiqués	-	een	centraal	aspect	
van	de	ASEAN	Way	waarmee	consensus	tussen	lidstaten	getoond	wordt	-	van	de	ASEAN	Foreign	
Ministers’	Meetings	(AMM)	wordt	vrijwel	nooit	expliciet	verwezen	naar	incidenten	of	de	daarin	
betrokken	partijen.	Voorts	betekent	dit	niet	dat	ASEAN	de	confrontaties	en	incidenten	negeert	of	
deze	 tijdens	 vergaderingen	 niet	 ter	 sprake	 brengt.	 De	 organisatie	 probeert	 de	 dialoog	 gaande	
houden	 en	 zoekt	 naar	 consensus	 tussen	 de	 betrokken	 partijen.	 Tevens	 worden	 expliciete	
soevereiniteitskwesties	niet	vernoemd,	al	komt	dit	grotendeels	door	de	constante	weigering	van	
China	om	dit	in	een	multilaterale	omgeving	te	bespreken.	
	 Het	 niet	 bespreken	 van	 soevereiniteitskwesties	 heeft	 echter	 een	 groot	 nadeel:	 het	 is	
vrijwel	onmogelijk	om	een	concreet	verdrag	vast	te	leggen	als	partijen	het	oneens	zijn	in	welke	
gebieden	dat	verdrag	zou	moeten	gelden.105	Voorts	duurde	het	na	het	ondertekenen	van	de	DOC	
ruim	negen	jaar	voordat	ASEAN	en	China	in	juli	2011	de	volgende	stap	in	de	conflictbemiddeling	
konden	zetten	en	de	Guidelines	on	the	Implementation	of	the	DOC	ondertekenden.	Hierin	stonden	
enkele	principes	en	normen	die	gerespecteerd	moesten	worden	tijdens	het	verwezenlijken	van	
de	 DOC	 waaronder	 consensus,	 dialoog	 en	 consultatie.	 Ook	 zouden	 de	 partijen	 gedeelde	
activiteiten	gaan	ondernemen	die	vielen	onder	 ‘confidence	building’.	Hoewel	het	verdrag	voor	
weinig	 concrete	 veranderingen	 zorgde	was	 er	 vertrouwen	dat	 een	bindende	COC	gerealiseerd	
kon	worden:	‘(...)	lead	to	the	eventual	realization	of	a	Code	of	Conduct’.106	
	 Dit	vertrouwen	verdween	echter	het	volgende	jaar	al	 toen	tussen	april	en	 juni	2012	de	
spanningen	tot	de	eerste	serieuze	confrontatie	leidden	tussen	Chinese	en	Filipijnse	schepen	bij	
Scarborough	Shoal,	een	rif	binnen	de	EEZ	van	de	Filipijnen	dat	ook	door	China	geclaimd	werd.	
De	Filipijnen	 toonden	 respect	 voor	de	normen	van	 terughoudendheid	 en	de	 afwijzing	 van	het	
gebruik	 van	 geweld	 door	 een	 militair	 schip	 te	 vervangen	 door	 een	 normaal	 schip	 en	 zich	
uiteindelijk	 terug	 te	 trekken	 in	 de	 veronderstelling	 dat	 China	 dat	 ook	 zou	 doen.	 De	 Chinese	
schepen	 bezetten	 echter	 het	 rif	 en	 namen	 het	 permanent	 over	 van	 de	 Filipijnen.	 Deze	 actie	
vormde	een	duidelijk	statement	van	China	dat	het	de	eerder	afgesproken	normen	en	principes	
met	ASEAN	niet	meer	 leek	te	respecteren	zodra	ze	een	obstakel	bleken	voor	de	eigen	claim.107	
Tijdens	de	AMM	op	20	 juni	drongen	de	ministers	van	buitenlandse	zaken	van	de	Filipijnen	en	
Vietnam	 –	 de	 Vietnamese	 EEZ	 was	 tevens	 geschonden	 door	 Chinese	 schepen	 –	 aan	 op	 een	
rechtstreekse	 verwijzing	 naar	 de	 incidenten.	 Cambodja,	 de	 toenmalige	 voorzitter	 van	 ASEAN,	
																																																																												
105	T.T.	Thuy,	‘Code	of	Conduct	and	the	prevention	and	management	of	incidents	in	the	South	China	Sea’,	
in:	Tran	T.	Thuy	(ed.),	Power,	law,	and	maritime	order	in	the	South	China	Sea	(Lanham	2015)	323.	
106	‘Guidelines	for	the	implementation	of	the	DOC’	(20	juli	2011),	artikel	2;	artikel	5;	artikel	6,	
http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/documents/20185-DOC.pdf,	geraadpleegd	
29	mei	2017.	
107	Ba	en	Storey,	‘Continuity	and	change’,	74-75	en	Weatherbee,	International	relations	in	Southeast	Asia	
(3rd	edition)	168.	



	 27	

steunde	echter	het	Chinese	 standpunt	dat	dit	bilaterale	 incidenten	waren	en	niet	door	ASEAN	
besproken	 dienden	 te	 worden.	 Uiteindelijk	 besloten	 de	 lidstaten	 voor	 de	 eerste	 keer	 in	 de	
geschiedenis	van	ASEAN	geen	joint	communiqué	te	geven.108	
	 Na	het	mislukken	van	het	joint	communiqué	is	er	veel	kritiek	geuit	op	ASEAN.109	Door	de	
invloed	van	China	op	lidstaten	die	geen	claim	hebben	zou	ASEAN	te	machteloos	en	verdeeld	zijn	
geworden	om	een	rol	van	betekenis	te	kunnen	spelen	in	het	conflict.	Op	het	eerste	gezicht	zou	
voorts	 geconcludeerd	 kunnen	 worden	 dat	 de	 veiligheidsbelangen	 van	 de	 landen	 uit	 elkaar	
waren	gelopen.	In	de	werkelijkheid	viel	de	verdeeldheid	echter	mee	en	wees	dit	incident	eerder	
op	de	Chinese	invloed	op	Cambodja,	dat	economisch	afhankelijk	was	van	China	en	als	voorzitter	
van	ASEAN	de	voorstellen	kon	blokkeren.110	De	meerderheid	was	het	eens	met	een	verwijzing	
naar	 de	 Chinese	 acties	 als	 schendingen	 van	 de	 DOC,	 waaronder	 Singapore,	 Indonesië	 en	
Thailand,	 drie	 lidstaten	die	niet	 rechtstreeks	betrokken	waren	 in	het	 conflict.111	De	opgelopen	
imagoschade	werd	bovendien	 razendsnel	 hersteld	 onder	 leiding	 van	 Indonesië,	 dat	 de	 andere	
lidstaten	 binnen	 een	maand	 overtuigde	 de	 Six	Point	Principles	 te	 ondertekenen.	 Dit	 statement	
benadrukte	 bekende	 normen	 en	 principes	 als	 terughoudendheid	 en	 de	 afwijzing	 van	 geweld	
maar	het	ging	verder	door	op	te	roepen	tot	een	‘early	conclusion	of	the	COC’.112	Om	dit	proces	te	
versnellen	 besloot	 Indonesië	 een	 Zero	 Draft	 COC	 op	 te	 stellen,	 die	 deels	 gebaseerd	 was	 op	
interne	 onderhandelingen	 tussen	 lidstaten.113	Deze	 Zero	 Draft	 COC	 leidde	 –	 mede	 door	 het	
Chinese	beleid	concrete	gesprekken	af	 te	wijzen	of	 te	vertragen	–	uiteindelijk	niet	 tot	een	COC	
maar	toonde	wel	het	initiatief	van	ASEAN	om	de	gesprekken	naar	een	hoger	niveau	te	tillen.	
	 Begin	2013	liepen	de	spanningen	verder	op	door	een	Chinese	blokkade	van	een	Filipijnse	
bevoorradingsmissie	bij	 de	 Second	Thomas	 Shoal,	 opnieuw	 in	de	EEZ	van	de	Filipijnen.	 China	
beschouwde	de	bevoorrading	als	een	schending	van	de	DOC.114	Toen	de	Filipijnen	de	eisen	van	
China	om	het	schip	 te	verplaatsen	negeerden	stuurden	beide	 landen	 in	mei	meerdere	schepen	
naar	het	gebied	om	hun	positie	te	versterken.	Dit	leidde	tot	zorgen	dat	tijdens	de	AMM	van	dit	
jaar	er	een	herhaling	zou	plaatsvinden	en	opnieuw	geen	joint	communiqué	gegeven	kon	worden.	
Als	 nieuwe	 voorzitter	 van	 ASEAN	 was	 Brunei	 echter	 wél	 bereid	 het	 conflict	 multilateraal	 te	
bespreken	en	in	het	joint	communiqué	werden	de	recente	ontwikkelingen	genoemd:		
	
	 We	discussed	the	situation	and	recent	developments	in	the	South	China	Sea,	we	appreciated	the	
	 exchange	of	views	on	the	issues	including	initiatives	and	approaches	to	enhance	trust,	confidence	
	 and	dialogue,	and	address	incidents	in	the	South	China	Sea.115	
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Een	meer	directe	verwijzing	naar	het	beleid	van	China	bleek	niet	mogelijk,	maar	de	eenheid	van	
ASEAN	was	grotendeels	hersteld.		
	 Ook	prezen	de	ministers	 in	 het	 joint	 communiqué	de	 samenwerking	met	 China	 en	 het	
belang	van	‘positive	momentum	on	dialogue	and	consultations’.116	Deze	optimistische	woorden	
waren	grotendeels	mogelijk	omdat	vlak	voor	de	vergadering	China	zich	had	teruggetrokken	uit	
de	Second	Thomas	Shoal.	Voorts	 toonde	China	respect	voor	de	normen	van	terughoudendheid	
en	een	vreedzame	oplossing	van	conflicten	in	de	aanloop	naar	de	AMM	en	vergaderingen	van	het	
ARF	 en	 de	 EAS	 waaraan	 het	 zelf	 zou	 deelnemen.	 Dit	 was	 opmerkelijk	 gezien	 de	 eerdere	
assertieve	overname	van	Scarborough	Shoal.117	Onder	leiding	van	een	nieuwe	voorzitter	vormde	
ASEAN	weer	een	effectieve	eenheid	en	wist	de	organisatie	de	 centrale	diplomatieke	 rol	 in	het	
conflict	succesvol	op	te	eisen.	Tijdens	deze	periode	droeg	ASEAN	op	twee	manieren	bij	aan	de	
vermindering	 van	 de	 spanningen.	 Allereerst	 onderstreepte	 de	 organisatie	 het	 belang	 van	
terughoudendheid,	 het	 afwijzen	 van	 geweld,	 en	 een	 vreedzame	 oplossing	 van	 conflicten	 in	 de	
joint	communiqués	en	de	gesprekken	met	de	betrokken	 landen.	De	tweede	manier,	die	nu	aan	
bod	zal	komen,	was	het	intensiveren	van	de	veiligheidssamenwerking	met	China.	
	 Onder	leiding	van	Brunei	als	voorzitter	en	Thailand	als	coördinator	van	de	diplomatieke	
relaties	met	China	zocht	ASEAN	in	2013	succesvol	de	toenadering	met	de	grootmacht.118	Tijdens	
het	 jubileum	van	de	ASEAN-China	Strategic	Partnership	 bespraken	ASEAN	en	China	uitgebreid	
het	conflict	in	de	Zuid-Chinese	Zee	en	besloten	ze	te	beginnen	met	het	formeel	overleg	over	de	
verwezenlijking	van	de	DOC	en	de	ontwikkeling	van	een	COC.	Dit	vond	in	september	plaats	op	
twee	 niveaus:	 de	 ASEAN-China	 Joint	 Working	 Group	 on	 the	 implementation	 of	 the	 DOC	 en	 de	
ASEAN-China	Senior	Officials’	Meeting	on	the	 implementation	of	 the	DOC.	 Tevens	 spraken	China	
en	ASEAN	af	de	komende	jaren	regelmatiger	te	overleggen.119	Dat	deze	toenadering	echter	niet	
snel	zou	gaan	leiden	tot	een	bindende	COC	bleek	uit	een	verschil	van	mening	tussen	ASEAN	en	
China.	 Terwijl	 ASEAN	 vooruitkeek	 naar	 een	 ‘early	 conclusion’	 waarschuwde	 China	 dat	 het	
proces	stap	voor	stap	uitgevoerd	moest	worden	en	dat	de	DOC	prioriteit	had.120	Het	belang	van	
deze	 toenadering	moet	echter	niet	onderschat	worden.	China	had	voor	deze	gesprekken	altijd	
benadrukt	dat	het	conflict	bilateraal	opgelost	diende	te	worden.	Het	formeel	onderhandelen	met	
ASEAN	was	voorts	een	cruciale	erkenning	van	de	centrale	rol	van	de	organisatie	in	het	conflict.	
	 	De	 toenadering	 leidde	 in	 de	 praktijk	 nog	 niet	 direct	 tot	 een	 vermindering	 van	
spanningen.	 In	mei	 2014	 begon	 een	 Chinees	 olieplatform	 te	 boren	 in	 de	 EEZ	 van	 Vietnam	 en	
vond	er	vervolgens	een	confrontatie	plaats	tussen	schepen	van	beide	landen.	Een	diplomatieke	
crisis	woedde	ondertussen	op	het	vasteland	met	serieuze	rellen	tot	gevolg	in	Vietnam.	Op	10	mei	
publiceerden	 de	 ministers	 van	 buitenlandse	 zaken	 van	 ASEAN	 een	 Statement	 on	 the	
Developments	in	the	South	China	Sea	waarin	ze	reageerden	op	de	ontwikkelingen:		
	
	 The	ASEAN	Foreign	Ministers	expressed	their	serious	concerns	over	the	on-going	developments	
	 in	the	South	China	Sea,	which	have	increased	tensions	in	the	area.	They	urge	all	parties	concerned	
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	 (...)	to	exercise	self-restraint	and	avoid	actions	which	could	undermine	peace	and	stability	in	the	
	 area.121		
	
Uiteindelijk	trok	China	een	maand	eerder	dan	gepland	het	olieplatform	terug.	Dit	was	wederom	
een	 opvallend	 moment	 van	 terughoudendheid.	 Het	 statement	 van	 ASEAN	 was	 verder	 een	
belangrijke	breuk	met	de	voorzichtigheid	van	de	eerdere	dialoog	en	kan	naast	een	moment	van	
eenheid	ook	als	een	concessie	worden	gezien	aan	Vietnam	en	de	Filipijnen.	
	 Over	 het	 algemeen	 kan	 gesteld	 worden	 dat	 ASEAN	 effectief	 is	 omgegaan	 met	 de	
confrontaties	tussen	de	lidstaten	en	China	die	zijn	voortgekomen	uit	de	spanningen	sinds	2009.	
Allereerst	 zijn	 er	 tussen	 de	 lidstaten	 zelf	 geen	 confrontaties	 of	 noemenswaardige	 spanningen	
geweest.	 De	 momenten	 van	 verdeeldheid	 in	 de	 organisatie	 zijn	 eerder	 te	 verklaren	 door	 de	
externe	 invloed	 van	 China	 dan	 het	 uiteenlopen	 van	 veiligheidsbelangen.	 Interne	
meningsverschillen	 over	 de	 rol	 van	 ASEAN	 hebben	 ook	 niet	 tot	 verdeeldheid	 geleid	 en	 de	
organisatie	 heeft	 zich	 na	 het	 mislukte	 joint	 communiqué	 steeds	 sterker	 als	 een	 eenheid	
uitgesproken	over	 de	 gedeelde	normen,	 principes	 en	perspectieven.	Hieruit	 blijkt	 duidelijk	 de	
verbindende	 invloed	van	de	veiligheidscultuur	op	de	 individuele	 lidstaten.	Verder	 lijkt	ASEAN	
ook	een	belangrijke	verzachtende	invloed	te	hebben	gehad	op	het	beleid	van	China.	In	de	jaren	
na	de	overname	van	Scarborough	Shoal	in	2012	heeft	China	zich	steeds	meer	gehouden	aan	de	
normen	die	ASEAN	benadrukte	en	is	de	veiligheidssamenwerking	steeds	intensiever	geworden.	
China	 stelde	 zich	 wel	 degelijk	 open	 voor	 deze	 toenadering	 maar	 het	 was	 ASEAN	 dat	 als	
organisatie	het	initiatief	had	genomen.		
	 Kritiek	 dat	 de	 veiligheidssamenwerking	 tussen	 ASEAN	 en	 China	 in	 de	 praktijk	 weinig	
heeft	opgeleverd	is	slechts	deels	terecht	te	noemen.122	Hoewel	een	COC	nog	niet	is	voltooid	zijn	
de	betrokken	landen	het	continu	eens	geweest	over	het	belang	van	de	al	vastgelegde	afspraken	
en	hebben	ze	elkaar	beschuldigd	van	het	schenden	van	de	DOC.123	Het	 is	nog	maar	de	vraag	of	
een	bindende	COC	uiteindelijk	effectief	impact	zal	hebben	op	het	gedrag	van	de	staten,	aangezien	
expliciete	 soevereiniteitskwesties	 niet	 bespreekbaar	 zijn	 en	 leden	 niet	 gedwongen	 kunnen	
worden	zich	aan	het	verdrag	te	houden.	Desalniettemin	hebben	de	gesprekken	tussen	China	en	
ASEAN	 wel	 degelijk	 tot	 concrete	 resultaten	 geleid:	 maritieme	 communicatie	 is	 efficiënter	
gemaakt	en	in	september	2016	ondertekenden	de	partijen	de	Code	For	Unplanned	Encounters	At	
Sea.124	De	toename	van	dialoog	en	samenwerking	heeft	in	het	algemeen	het	vertrouwen	tussen	
de	 landen	 bevorderd.	 Het	 incident	 tussen	 Vietnam	 en	 China	 in	 2014	 was	 de	 laatste	 serieuze	
confrontatie	 in	 het	 conflict	 en	 het	 lijkt	 onwaarschijnlijk	 dat	 het	 conflict	 tussen	 China	 en	 de	
lidstaten	van	ASEAN	zal	escaleren.125	
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3.3	 De	Pivot	to	Asia:	de	internationalisering	van	het	conflict	

Met	de	Pivot	to	Asia	zette	de	VS	de	situatie	in	de	Zuid-Chinese	Zee	verder	op	scherp	en	ontstond	
een	nieuwe	bron	van	spanningen	in	de	vorm	van	een	rivaliteit	tussen	twee	grootmachten	die	de	
militaire	 leidersrol	 in	de	 regio	wilden	opeisen.	Voor	ASEAN,	dat	de	diplomatieke	 leidersrol	op	
zich	had	genomen,	betekende	de	komst	van	de	VS	een	nieuwe	externe	factor	die	potentieel	een	
verdelende	 invloed	 kon	 hebben	 op	 de	 interne	 veiligheidsbelangen.	 Lidstaten	 zouden	
bijvoorbeeld	de	kant	kunnen	gaan	kiezen	van	één	van	de	twee	grootmachten.		In	de	eerste	jaren	
zocht	de	VS	op	militair	vlak	de	toenadering	met	onder	andere	Vietnam	en	de	Filipijnen.	In	2013	
leidde	 dit	 zelfs	 tot	 een	 Comprehensive	 Partnership	 tussen	 de	 VS	 en	 Vietnam.	 In	 2012	
ondertekende	 de	 VS	 ook	 met	 de	 Filipijnen	 een	 militair	 verdrag	 en	 hetzelfde	 jaar	 werd	
aangekondigd	de	investeringen	in	het	Filipijnse	leger	te	vergroten.126		
	 Deze	toenaderingen	moeten	echter	niet	gezien	worden	als	het	resultaat	van	een	interne	
verdeeldheid	door	de	 internationalisering	van	het	 conflict.127	Allereerst	waren	de	Filipijnen	en	
de	VS	 trouwe	militaire	 bondgenoten	 en	waren	militaire	 toenaderingen	 tussen	de	 twee	 landen	
niet	 een	nieuw	 fenomeen.	Verder	 is	 het	 van	belang	 te	 benadrukken	dat	ASEAN	geen	militaire	
organisatie	 is	 in	 de	 trant	 van	 bijvoorbeeld	 de	 NAVO	 en	 dat	 de	 militaire	 samenwerking	
grotendeels	is	gericht	op	de	bestrijding	van	niet-traditionele	bedreigingen.	ASEAN	verwelkomde	
aanvankelijk	 de	 Amerikaanse	 betrokkenheid.	 Toen	 op	 een	 vergadering	 van	 de	 ARF	 in	 2010	
Clinton	het	gebied	als	‘national	interest’	kenmerkte	was	dat	mogelijk	gemaakt	door	Vietnam,	dat	
als	 voorzitter	de	VS	had	uitgenodigd	zich	over	het	 conflict	uit	 te	 spreken.128	In	2011	werd	het	
conflict	voor	het	eerst	onderwerp	van	discussie	tijdens	een	vergadering	van	de	EAS.	Dit	was	na	
hevige	 protesten	 van	 China,	 dat	 exclusief	 bilateraal	 wilde	 onderhandelen	 en	 de	 Amerikaanse	
intenties	wantrouwde.129	De	uitspraken	van	de	VS	kunnen	gezien	worden	als	een	gevolg	van	de	
Pivot	to	Asia	maar	ook	als	een	reactie	op	de	toegenomen	Chinese	assertiviteit.		
	 Dat	ASEAN	de	internationalisering	van	het	conflict	verwelkomde	betekende	niet	dat	het	
als	organisatie	de	kant	van	de	VS	in	het	conflict	heeft	gekozen.	De	betrokkenheid	van	de	VS	-	dat	
zelf	 actief	 toenadering	met	ASEAN	had	gezocht	–	kon	niet	genegeerd	worden	en	om	regionaal	
vertrouwen	en	dialoog	 te	versterken	besloot	ASEAN	zowel	China	als	de	VS	actief	 te	betrekken	
binnen	de	forums	van	het	ARF	en	de	EAS.	Verder	was	het	openlijk	steunen	van	de	VS	niet	een	
optie	voor	ASEAN,	dat	dialoog	en	samenwerking	met	China	in	het	conflict	tot	een	prioriteit	had	
gemaakt.	 Een	 toenadering	 tussen	 de	 VS	 en	 de	 organisatie	 zou	 waarschijnlijk	 een	 obstakel	
hebben	 gevormd	 voor	 de	 samenwerking	 met	 China	 en	 de	 gesprekken	 over	 een	 COC	 verder	
hebben	 vertraagd.	 China	waarschuwde	 voorts	 in	 2013	dat	 een	dergelijke	 vertraging	 al	 eerder	
was	veroorzaakt	door	 ‘outside	 interference’,	een	 indirecte	verwijzing	naar	de	VS.130	Gedurende	
de	eerste	jaren	na	2009	bleven	de	spanningen	tussen	de	VS	en	China	echter	beperkt	en	bleven	
beide	landen	actief	betrokken	bij	het	ARF	en	de	EAS.	
	 Vanaf	 2014	 namen	 de	 spanningen	 tussen	 China	 en	 de	 VS	 verder	 toe	 door	 een	
verandering	in	de	Chinese	militaire	strategie	in	het	conflict.	Voorheen	had	het	om	zijn	claims	te	
verdedigen	 voornamelijk	 een	 directe	 strategie	 gehanteerd	 door	 ‘vijandige’	 schepen	 te	
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confronteren,	bezette	eilandjes	over	te	nemen	of	de	EEZ	van	andere	landen	te	schenden.	In	2014	
begon	het	 land	echter	met	een	project	van	grootschalige	 landwinning	waarmee	het	bestaande	
eilandjes	 verstevigde	 en	 nieuwe	 opspoot. 131 	Verder	 verstevigde	 China	 zijn	 militaire	
aanwezigheid	in	de	regio	door	oefeningen	en	patrouilles	op	zee	op	te	voeren	en	de	eilandjes	te	
bevoorraden	 met	 militaire	 installaties	 en	 wapens.	 Hoewel	 deze	 strategie	 niet	 leidde	 tot		
confrontaties	 met	 lidstaten	 van	 ASEAN	 vormde	 het	 een	 grote	 bedreiging	 voor	 de	
navigatievrijheid	 en	het	 open	 luchtruim	 in	het	 gebied,	 elementen	waar	de	VS	 zich	 vanaf	 2010	
sterk	voor	had	gemaakt.	De	VS	reageerde	door	zelf	militaire	Freedom	of	Navigation	oefeningen	
uit	te	voeren	in	betwiste	wateren.132	De	militaire	rivaliteit	tussen	China	en	de	VS	is	sinds	2014	de	
voornaamste	bron	van	spanningen	geweest	in	het	conflict.		
	 Met	betrekking	tot	de	Pivot	to	Asia	en	de	toename	van	militaire	spanningen	tussen	China	
en	de	VS	heeft	ASEAN	geprobeerd	zoveel	mogelijk	een	neutraal	beleid	te	voeren.	Het	benadrukte	
in	het	ARF	en	het	EAS	sterk	het	belang	van	terughoudendheid	en	een	vreedzame	oplossing	van	
conflicten.	Begin	2015	vond	een	belangrijke	wijziging	 in	de	dialoog	plaats	en	begon	ASEAN	de	
toegenomen	militaire	 activiteiten	van	de	VS	en	China	 te	benoemen.	Op	de	26e	ASEAN	Summit	
verwees	ASEAN	voor	het	eerst	rechtstreeks	naar	de	nieuwe	Chinese	strategie:		
	
	 We	 share	 the	 serious	 concerns	 expressed	 by	 some	 leaders	 on	 the	 land	 reclamation	 being	
	 undertaken	 in	 the	South	China	Sea,	which	has	eroded	trust	and	confidence	and	may	undermine	
	 peace	(...)	in	this	regard,	we	instructed	our	Foreign	Ministers	to	urgently	address	this	matter.133			
	
Ook	 binnen	 de	 forums	 van	 het	 ARF	 en	 de	 EAS	werd	 verwezen	 naar	 de	 toenemende	militaire	
spanningen	tussen	de	grootmachten.	Tijdens	de	11e	EAS	in	2015	benadrukte	de	organisatie	‘the	
importance	 of	 non-militarization’	 en	 tijdens	 het	 23e	 ARF	 in	 2016	 uitte	 het	 zorgen	 over	 de	
‘escalation	 of	 activities’.134	Deze	 waarschuwingen	 leken	 wel	 degelijk	 invloed	 te	 hebben	 op	 de	
retoriek	 van	de	 grootmachten.	 Tijdens	 een	bezoek	 aan	de	VS	 in	 juni	 2015	 gaf	 Jinping	 aan	dat	
China	 zou	 stoppen	met	de	militarisering	 van	het	 gebied.	Dit	werd	door	ASEAN	erkend	 tijdens	
een	 vergadering	 van	 de	 EAS:	 ‘We	 welcomed	 assurances	 given	 by	 China	 as	 expressed	 by	
President	Xi	 Jinping	(...)	 that	China	does	not	 intend	to	pursue	militarisation	 in	the	South	China	
Sea’.135		
	 Door	neutraal	 te	blijven	heeft	ASEAN	kunnen	 functioneren	als	 een	bemiddelaar	op	het	
vlak	 van	 dialoog	 waarin	 zowel	 de	 VS	 als	 China	 betrokken	 werden	 en	 voor	 meer	 regionaal	
vertrouwen	is	gezorgd.136	In	het	bevorderen	van	de	regionale	vrede	heeft	ASEAN	extern	gezorgd	
voor	 een	 vermindering	 van	 potentieel	 escalerende	 acties	 of	 retoriek.137	De	 neutraliteit	 van	
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ASEAN	 laat	 tevens	 zien	dat	 de	 interne	 veiligheidsbelangen	 tussen	de	 lidstaten	niet	 uiteen	 zijn	
gaan	 lopen	 door	 de	 Pivot	 to	 Asia.	 Op	 enkele	 bilaterale	militaire	 toenaderingen	 na	 hebben	 de	
lidstaten	nooit	een	oproep	gedaan	aan	de	VS	om	in	te	grijpen.	Hoewel	het	de	positie	van	de	VS	
heeft	gesteund	met	betrekking	tot	het	belang	van	vrijheid	van	navigatie	heeft	ASEAN	continu	in	
de	verschillende	forums	zowel	de	VS	als	China	opgeroepen	om	terughoudendheid	te	tonen	en	te	
stoppen	met	destabiliserende	activiteiten.	De	organisatie	is	verder	de	samenwerking	met	China	
blijven	 benadrukken.	 Andersom	 heeft	 China	 de	 centrale	 rol	 van	 ASEAN	 geaccepteerd	 en	
aangegeven	 de	 militarisering	 te	 stoppen.	 De	 bereidheid	 van	 China	 om	 met	 ASEAN	 samen	 te	
werken	werd	tevens	versterkt	door	zorgen	dat	als	het	de	gesprekken	zou	stoppen	de	organisatie	
een	toenadering	zou	kunnen	gaan	zoeken	met	de	VS.138		
	 Desalniettemin	moet	de	verzachtende	invloed	van	ASEAN	op	de	rivaliteit	niet	overschat	
worden.	De	VS	voerde	in	2016	opnieuw	verschillende	Freedom	of	Navigation	oefeningen	uit	en	
de	 Chinese	 strategie	 van	 landwinning	 en	 militarisering	 van	 eilanden	 is	 ondanks	 de	
geruststellingen	van	Jinping	gestaag	doorgezet.	De	zorgen	van	ASEAN	over	de	militarisering	zijn	
dan	 ook	 opnieuw	 zichtbaar	 tijdens	 de	 49e	AMM	 in	 juli	 2016:	 ‘We	 remain	 seriously	 concerned	
over	recent	and	ongoing	developments	and	took	notes	of	the	concerns	expressed	(...)	on	the	land	
reclamations	 (...)	we	emphasised	 the	 importance	of	non-militarisation’.139	De	militaire	 rivaliteit	
tussen	China	en	de	VS	vormt	nog	steeds	de	voornaamste	bron	van	spanningen	in	de	regio.	
	
3.3		 Juridische	confrontaties	

Toen	 in	2009	Maleisië,	Vietnam	en	China	hun	claims	 indienden	onder	het	 internationale	 recht	
werd	 al	 snel	 duidelijk	 dat	 de	 uitingen	 van	 claims	 nog	 steeds	 een	 belangrijke	 bron	 van	
spanningen	waren	in	het	conflict.	Het	versterken	van	aanspraken	door	een	oproep	te	doen	aan	
het	 internationale	 recht	 of	 door	 binnenlandse	 wetten	 door	 te	 voeren	 kan	 door	 rivaliserende	
claimanten	worden	opgevat	als	een	schending	van	hun	soevereiniteit.	Dit	heeft	vanaf	het	begin	
van	 het	 conflict	 al	 geleid	 tot	 onderling	wantrouwen	 en	 reacties	 van	 landen	 die	 vervolgens	 de	
eigen	 claim	 juridisch	 verstevigden.	 Toen	 in	 juni	 2012	 Vietnam	 een	 nieuwe	 maritieme	 wet	
doorvoerde	die	de	claim	op	de	Paracel-	en	Spratlyeilanden	versterkte,	reageerde	China	vrijwel	
meteen	door	het	juridisch	verstevigen	van	zijn	bestuur	in	de	regio.	Sansha	-	een	stadsprefectuur	
die	de	Paracel-	en	Spratlyeilanden	zou	gaan	beheren	-	werd	gevestigd	met	een	gemeentehuis	op	
Woody	Island.140		
	 ASEAN	 voerde	 tijdens	 dit	 soort	 spanningen	 een	 neutraal	 beleid	waarbij	 het	 opriep	 tot	
respect	 voor	 het	 internationale	 recht.	 Tijdens	 de	ASEAN	Summit	 in	 november	 2012,	 een	paar	
maanden	na	de	toegenomen	 juridische	spanningen	tussen	Vietnam	en	China,	onderstreepte	de	
organisatie	het	belang	van	UNCLOS:		
	
	 We	underscored	 the	 importance	of	 exercising	 self-restraint	by	 all	 parties	 concerned	and	not	 to	
	 undertake	 any	 activities	 which	 may	 complicate	 and	 escalate	 disputes	 (...)	 and	 to	 handle	 their	
	 differences	 in	 a	 constructive	manner	 (...)	We	agreed	 (...)	 to	 enhance	 favourable	 conditions	 for	 a	
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	 peaceful	 and	 durable	 solution	 (...)	 in	 accordance	 with	 the	 universally	 recognised	 principles	 of	
	 international	law,	including	the	1982	UNCLOS.	141	
	
ASEAN	 riep	 voorts	 in	 het	 algemeen	op	 tot	 terughoudendheid	maar	 benoemde	wel	 degelijk	 de	
wijze	 waarop	 conflicten	 opgelost	 dienden	 te	 worden:	 aan	 de	 hand	 van	 de	 principes	 van	 het	
internationale	recht.	Het	was	dan	ook	opvallend	dat	de	Filipijnen	in	januari	2013	China	voor	het	
internationale	tribunaal	van	UNCLOS	daagden	zonder	dat	vooraf	bekend	te	maken	aan	ASEAN	of	
te	 overleggen	 met	 andere	 lidstaten.	 Hoewel	 de	 Filipijnen	 zich	 hielden	 aan	 de	 principes	 van	
ASEAN	over	het	 internationale	recht	betekende	deze	unilaterale	actie	een	serieus	moment	van	
verdeeldheid	 binnen	 de	 organisatie.	 De	 Filipijnen	waren	 gefrustreerd	 over	 het	mislukken	 van	
het	 joint	 communiqué	 in	 2012	 en	 besloten	 derhalve	 het	 heft	 in	 eigen	 handen	 te	 nemen.142	De	
andere	lidstaten	van	ASEAN	reageerden	voornamelijk	bezorgd	op	de	aanklacht	en	de	eventuele	
negatieve	impact	op	het	overleg	met	China.143	China	reageerde	door	de	rechtszaak	te	verwerpen	
en	 de	 jurisdictie	 van	 het	 tribunaal	 in	 het	 conflict	 te	 ontkennen.	 Het	 tribunaal	 ging	 zonder	 de	
Chinese	deelneming	verder.	Verder	bevroor	China	de	bilaterale	relaties	met	de	Filipijnen	en	riep	
het	 andere	 lidstaten	 op	 de	 rechtszaak	 niet	 te	 ondersteunen.144	Voorts	 leek	 het	 erop	 dat	 de	
unilaterale	actie	van	de	Filipijnen	een	negatief	effect	zou	hebben	op	zowel	de	interne	als	externe	
relaties	van	ASEAN.	
	 In	 de	 periode	 na	 de	 unilaterale	 actie	 van	 de	 Filipijnen	 duurde	 het	 echter	 niet	 lang	
voordat	de	interne	relaties	van	ASEAN	werden	hersteld.	In	april	2013	gaven	de	Filipijnen	uitleg	
over	 de	 aanklacht	 en	 beloofden	 ze	 de	 onderhandelingen	 over	 de	 COC	 volledig	 te	 zullen	
ondersteunen.145	In	 juli	2015	stuurden	onder	andere	Maleisië,	 Indonesië,	Vietnam	en	Thailand	
waarnemers	 naar	 de	 lopende	 rechtszaak.	 Tijdens	 de	 48e	 AMM	 in	 augustus	 2015	 deden	 de	
Filipijnen	 verslag	 over	 de	 ontwikkelingen:	 ‘The	 Philippines	 briefed	 the	 meeting	 on	 further	
developments	including	matters	particularly	relating	to	the	1982	UNCLOS’.146	Ondertussen	bleef	
ASEAN	binnen	alle	forums	het	belang	van	UNCLOS	benadrukken	voor	een	vreedzame	oplossing	
van	de	conflicten.		
	 De	 uitslag	 van	 de	 rechtszaak	 op	 22	 juli	 2016	 betekende	 uiteindelijk	 een	 verrassende	
overwinning	 voor	 de	 Filipijnen.	 Niet	 alleen	 benoemde	 het	 tribunaal	 de	 claim	 van	 China	 als	
onwettelijk,	 het	 beschreef	 de	 acties	 van	 het	 land	 in	 het	 gebied	 als	 beschadigend.147	China	
verwierp	 onmiddellijk	 de	 uitspraak,	 die	 wettelijk	 bindend	 was	 maar	 niet	 afgedwongen	 kon	
worden.	Na	de	uitspraak	kreeg	ASEAN	voorts	de	kans	om	zich	als	eenheid	sterk	uit	te	spreken	
tegen	het	Chinese	beleid,	dat	nu	als	onwettelijk	was	benoemd	onder	het	internationale	recht.	De	
organisatie	 bleef	 echter	 neutraal	 en	 verwees	 tijdens	 de	 49e	 AMM	 niet	 rechtstreeks	 naar	 de	
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rechtszaak.	 Ironisch	 genoeg	 onderstreepte	ASEAN	wel	 opnieuw	het	 belang	 van	UNCLOS.148	De	
individuele	 reacties	 van	 de	 lidstaten	 liepen	 ondertussen	 uiteen	 en	 alleen	 Vietnam	 en	 de	
Filipijnen	 riepen	 China	 op	 om	 de	 uitslag	 te	 respecteren.149	De	 neutrale	 toon	 van	 ASEAN	moet	
echter	 niet	 teveel	 worden	 gezien	 als	 een	 moment	 van	 verdeeldheid	 of	 zwakte.	 Een	 felle	
uitspraak	gericht	op	de	Chinese	nederlaag	 in	de	zaak	zou	waarschijnlijk	niet	hebben	geleid	tot	
een	verandering	in	het	Chinese	beleid.	Sterker	nog,	het	zou	vermoedelijk	een	averechtse	impact	
hebben	gehad	op	de	dialoog	en	samenwerking	met	het	land.	ASEAN	toonde	voorts	respect	voor	
de	norm	van	terughoudendheid	om	de	dialoog	met	China	gaande	te	houden.	Tevens	bleek	hier	
wederom	 de	 belangrijke	 rol	 van	 consensus	 voor	 de	 interne	 relaties.	 Hoewel	 de	 Filipijnen	 en	
Vietnam	 de	 voorkeur	 hadden	 voor	 een	 duidelijke	 waarschuwing	 van	 ASEAN	 had	 het	
doordrukken	 hiervan	 ongetwijfeld	 geleid	 tot	 verdere	 interne	 verdeeldheid.150	De	 Filipijnen,	
Vietnam	 en	 de	meer	 conservatieve	 lidstaten	 besloten	 voorts	 een	 compromis	 te	 sluiten	 om	 de	
eenheid	te	redden.	
	 Over	 het	 algemeen	 is	 ASEAN	 als	 organisatie	 neutraal	 gebleven	 tijdens	 de	 juridische	
confrontaties	 maar	 is	 het	 intern	 op	 verschillende	 momenten	 verdeeld	 geraakt	 door	 het	
uiteenlopen	van	perspectieven	en	de	externe	druk	van	China.	Toch	wijst	dit	niet	op	het	 failliet	
gaan	 van	 de	 organisatie.	 De	 aanklacht	 door	 de	 Filipijnen	 gebeurde	 zonder	 overleg	maar	 past	
binnen	 het	 beleid	 van	 ASEAN	 dat	 UNCLOS	 aanwijst	 als	 een	 legitieme	 manier	 om	 conflicten	
vreedzaam	op	te	lossen.	De	Filipijnen	herstelden	het	interne	vertrouwen	bovendien	al	snel	na	de	
aanklacht.	 Hieruit	 bleek	 opnieuw	 de	 verbindende	 invloed	 van	 ASEAN	 dat	 door	 middel	 van	
informeel	en	 frequent	dialoog	het	onderlinge	vertrouwen	effectief	heeft	vergroot.151	Ten	slotte	
heeft	de	organisatie	door	zich	uiteindelijk	neutraal	en	terughoudend	op	te	stellen	na	de	uitslag	
de	 positieve	 dialoog	 met	 China	 weten	 te	 behouden	 en	 extern	 het	 vertrouwen	 weten	 te	
herstellen.	Vooralsnog	heeft	nog	geen	andere	lidstaat	het	voorbeeld	van	de	Filipijnen	gevolgd	en	
zijn	 alle	 lidstaten	 betrokken	 gebleven	 bij	 de	 dialoog	 en	 samenwerking	met	 betrekking	 tot	 het	
conflict.	
	 De	effectiviteit	van	ASEAN	in	het	inperken	van	de	spanningen	is	aldus	te	verklaren	met	
het	 concept	 van	 een	 Zuidoost-Aziatische	 veiligheidscultuur:	 een	 gedeeld	 lichaam	 van	
veiligheidsbelangen	in	de	vorm	van	normen,	principes	en	perspectieven.	De	centrale	normen	en	
principes	 die	 ASEAN	 tijdens	 de	 spanningen	 benadrukte	 waren	 respect	 voor	 soevereiniteit,	
terughoudendheid,	 de	 afwijzing	 van	 geweld,	 het	 vreedzaam	 oplossen	 van	 conflicten	 en	 non-
interventie.	 Terwijl	 de	 lidstaten	 deze	 normen	 en	 principes	 grotendeels	 hebben	 gerespecteerd	
vormden	 externe	 actoren	 als	 China	 en	 de	 VS	 hierop	 een	 uitdaging.	 De	militaire	 acties	 van	 de	
grootmachten	 werden	 als	 bedreigingen	 voor	 de	 collectieve	 veiligheid	 gezien	 en	 hebben	
zodoende	de	 vorming	van	 gedeelde	perspectieven	beïnvloed.	De	 gedeelde	 veiligheidsbelangen	
waren	op	drie	manieren	te	herkennen	 in	het	beleid	van	ASEAN	tijdens	het	conflict.	Ten	eerste	
waren	 ze	 te	 herkennen	 in	 de	 dialoog,	 zoals	 de	 joint	 communiqués	 en	 het	 Statement	 on	 the	
Developments	in	the	South	China	Sea.	 	Ten	tweede	werden	de	veiligheidsbelangen	vastgelegd	in	
formele	 verdragen	 zoals	 de	 Guidelines	 on	 the	 Implementation	 of	 the	 DOC	 en	 de	 Six	 Point	
Principles.	Ten	slotte	waren	ze	te	herkennen	in	de	vormen	van	samenwerking	met	betrekking	tot	
de	 DOC	 en	 COC.	 Naast	 de	 interne	 vorming	 van	 gedeelde	 normen,	 principes	 en	 perspectieven	
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heeft	 ASEAN	 tevens	 de	 veiligheidsbelangen	 extern	 benadrukt	 in	 de	 dialoog	 en	 samenwerking	
met	de	VS	en	China.	Hoewel	de	gedeelde	veiligheidsbelangen	op	verschillende	momenten	onder	
druk	zijn	komen	te	staan	is	de	veiligheidscultuur	uiteindelijk	intact	gebleven	en	heeft	ASEAN	de	
spanningen	in	het	conflict	succesvol	kunnen	verminderen.	
	
	
	
	
	
	

Conclusie	
	

Het	mislukken	van	het	joint	communiqué	in	2012,	de	unilaterale	rechtszaak	van	de	Filipijnen	en	
de	 toenemende	economische	en	militaire	 invloed	van	China	hebben	ervoor	gezorgd	dat	de	 rol	
van	 ASEAN	 in	 het	 conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 veelal	 door	 academici	 en	 in	 de	 media	 als	
machteloos	 is	 afgedaan.	 David	 Martin	 Jones	 en	 Michael	 Rainsborough	 schreven	 in	 november	
2015	in	The	Telegraph	dat:	
	
	 The	 weakness	 of	 ASEAN’s	 multilateral	 diplomacy	 was	 thoroughly	 exposed	 (..)	 China,	 in	 other	
	 words,	 is	 successfully	 engaging	ASEAN	 in	 a	 policy	 of	 divide	 and	 rule	 (...)	 all	 of	which	 is	 to	 say,	
	 peace	on	Chinese	terms.152	
	
Dit	onderzoek	beargumenteert	dat	het	beleid	van	ASEAN	wel	degelijk	een	belangrijke	rol	heeft	
gespeeld	 in	 het	 conflict	 en	 dat	 de	 toegenomen	 spanningen	 door	 de	 organisatie	 effectief	 zijn	
ingeperkt.	 Dit	 is	 verklaard	 door	 een	 beantwoording	 van	 de	 volgende	 onderzoeksvraag:	 wat	
verklaart	 de	 effectiviteit	 van	 ASEAN	 in	 het	 inperken	 van	 de	 toegenomen	 spanningen	 in	 het	
conflict	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 in	 de	 periode	 2009-2016?	Centraal	 in	 het	 antwoord	 op	 deze	
vraag	staat	de	vorming	van	een	Zuidoost-Aziatische	veiligheidscultuur	na	de	eeuwwisseling	aan	
de	 hand	 van	 een	 toename	 van	 de	 informele	 en	 formele	 samenwerking.	 Gedeelde	 normen,	
principes	 en	 percepties	 tussen	 de	 lidstaten	 op	 het	 vlak	 van	 veiligheid	 speelden	 hierin	 een	
cruciale	 rol	 en	 werden	 gevormd	 door	 regionale	 onrust	 en	 de	 opkomst	 van	 niet-traditionele	
bedreigingen.	ASEAN	heeft	door	middel	van	de	APSC	en	de	Charter	de	hoofdrol	opgeëist	in	het	
bevorderen	van	de	regionale	veiligheid.	
	 De	vorming	van	een	Zuidoost-Aziatische	veiligheidscultuur	heeft	op	twee	manieren	een	
verzachtende	 invloed	 op	 de	 toegenomen	 spanningen	 in	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 uitgeoefend.	
Allereerst	heeft	het	gezorgd	voor	een	verbetering	van	de	interne	relaties	tussen	de	lidstaten	en	
het	vergroten	van	onderling	vertrouwen.	In	de	jaren	negentig	ontbrak	een	dergelijk	vertrouwen	
nog	duidelijk	en	 leidden	onderlinge	spanningen	 tussen	 lidstaten	 tot	 confrontaties.	De	vorming	
van	 een	 veiligheidscultuur	 zorgde	 ervoor	 dat	 deze	 spanningen	 aantoonbaar	 zijn	 verminderd.	
Tijdens	de	 recente	 toename	van	 spanningen	 zijn	 er	 voorts	 geen	 confrontaties	 tussen	 lidstaten	
meer	 geweest.	 De	 verbindende	 invloed	 van	 ASEAN	 blijkt	 ook	 uit	 de	 betrokkenheid	 van	 niet-
claimanten	 in	 het	 conflict.	 Lidstaten	 als	 Thailand	 en	 Indonesië	 hebben	 actief	 geprobeerd	 de	
samenwerking	naar	een	hoger	niveau	te	tillen	en	een	COC	te	realiseren.		
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	 De	momenten	 van	 verdeeldheid	 zijn	 grotendeels	 te	 verklaren	 door	 externe	 invloeden.	
Het	mislukken	van	het	joint	communiqué	in	2012	was	niet	het	gevolg	van	het	uiteenlopen	van	de	
interne	 veiligheidsbelangen	maar	 juist	 de	 economische	 en	 diplomatieke	 invloed	 van	 China	 op	
Cambodja.	 Op	 momenten	 dat	 veiligheidsbelangen	 wel	 leken	 uiteen	 te	 lopen,	 zoals	 bij	 de	
unilaterale	rechtszaak	van	de	Filipijnen,	is	de	eenheid	door	de	lidstaten	snel	hersteld.	Als	ASEAN	
al	omschreven	zou	kunnen	worden	als	niets	meer	dan	praatclub,	is	het	aldus	wel	een	praatclub	
geweest	met	een	belangrijke	verbindende	invloed	op	de	lidstaten.	Deze	invloed	is	sterk	genoeg	
geweest	om	een	gedeelde	 identiteit	 te	vormen	in	een	groep	van	tien	zeer	verschillende	 landen	
met	 nationale	 belangen.	 Er	 moet	 hierbij	 niet	 vergeten	 worden	 dat	 ASEAN	 ook	 voortdurend	
dialoog	 heeft	 verzorgd	 over	 politiek,	 cultuur	 en	 economie	 en	 met	 betrekking	 tot	 deze	 zaken	
tevens	een	verbindende	invloed	heeft	uitgeoefend.		
	 De	veiligheidscultuur	heeft	niet	alleen	intern	maar	ook	extern	een	verzachtende	invloed	
op	 de	 spanningen	 uitgeoefend.	 ASEAN	 heeft	 de	 centrale	 normen	 en	 principes	 kunnen	
verspreiden	buiten	de	organisatie	en	de	regionale	veiligheidssamenwerking	vergroot.	Zodoende	
heeft	 het	 invloed	 kunnen	 uitoefenen	 op	 het	 beleid	 van	 China,	 dat	 na	 de	 overname	 van	
Scarborough	Shoal	zich	steeds	meer	heeft	gehouden	aan	de	normen	van	 terughoudendheid	en	
de	afwijzing	van	geweld.	ASEAN	heeft	bovendien	de	veiligheidssamenwerking	met	China	sinds	
2013	succesvol	weten	te	versterken.	Dit	laat	tevens	zien	dat	China	de	centrale	rol	van	ASEAN	in	
het	conflict	is	gaan	accepteren.	Hoewel	de	organisatie	de	toegenomen	militaire	rivaliteit	tussen	
China	 en	de	VS	niet	 volledig	 heeft	weten	 te	 voorkomen	heeft	 het	wel	 als	 neutrale	 actor	 beide	
grootmachten	 betrokken	 in	 de	 forums	 van	 de	 EAS	 en	 het	 ARF	 en	 regionaal	 dialoog	 en	
vertrouwen	bevorderd.	ASEAN	heeft	 logischerwijs	niet	alle	spanningen	 in	de	Zuid-Chinese	Zee	
weg	kunnen	nemen	maar	zonder	de	organisatie	was	een	escalatie	van	spanningen	ongetwijfeld	
waarschijnlijker	geweest.		
	 Het	 verminderen	 van	 de	 regionale	 spanningen	 kan	 aldus	 verklaard	 worden	 met	 de	
vorming	van	een	Zuidoost-Aziatische	veiligheidscultuur.	Het	is	relevant	om	hier	een	vergelijking	
op	 te	 roepen	met	 de	 vorming	 van	 Europese	 veiligheidscultuur	 in	 de	 negentiende	 eeuw,	 zoals	
beschreven	 door	 De	 Graaf.	 Allereerst	 hebben	 beide	 veiligheidsculturen	 voornamelijk	 aan	 de	
hand	 van	 informele	 dialoog	 en	 diplomatie	 de	 onderlinge	 en	 regionale	 vrede	 bevorderd.	 De	
toename	van	gedeelde	veiligheidsbelangen	was	in	beide	gevallen	nodig	voor	de	vorming	van	de	
veiligheidscultuur.	 Met	 name	 de	 rol	 van	 gedeelde	 percepties	 is	 van	 cruciaal	 belang	 geweest.	
Regionale	 instabiliteit	 en	 de	 opkomst	 van	 universele	 bedreigingen	 zorgden	 bij	 beide	
veiligheidsculturen	 voor	 een	 versterking	 van	 de	 multilaterale	 veiligheidssamenwerking.	 Het	
voornaamste	 verschil	 tussen	 de	 veiligheidsculturen	 was	 de	 machtsbalans	 in	 de	 regio.	 China	
oefende	tijdens	de	toenemende	spanningen	een	complexe	invloed	uit	op	de	Zuidoost-Aziatische	
veiligheidscultuur.		Enerzijds	zorgde	het	met	zijn	economische	en	militaire	invloed	voor	interne	
verdeeldheid,	anderzijds	werden	de	assertieve	acties	van	China	door	lidstaten	als	een	gedeelde	
bedreiging	opgevat	en	 is	ASEAN	zich	als	een	eenheid	 feller	gaan	uitspreken	 tegen	het	Chinese	
beleid.	Verder	moet	niet	 vergeten	worden	dat	China	 tevens	belang	heeft	 gehad	bij	 het	 voeren	
van	dialoog	om	escalatie	van	het	conflict	te	voorkomen.		
	 De	 toekomst	van	het	conflict	 in	de	Zuid-Chinese	Zee	 is	desondanks	niet	hoopgevend	te	
noemen.	 Hoewel	 confrontaties	 en	 spanningen	 tussen	 lidstaten	 van	 ASEAN	 en	 China	 zijn	
verminderd	 blijven	 de	 spanningen	 tussen	 China	 en	 de	 VS	 toenemen.	 Begin	 juni	 2017	 gaf	
Amerikaans	 minister	 van	 defensie	 James	 Mattis	 een	 duidelijke	 waarschuwing	 af:	 ‘We	 oppose	
countries	militarising	artificial	islands	and	enforcing	excessive	maritime	claims.	We	cannot	and	
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will	 not	 accept	 unilateral,	 coercive	 changes	 to	 the	 status	 quo’.153	Tegelijkertijd	 heeft	 president	
Donald	Trump	na	 zijn	 inauguratie	de	VS	 teruggetrokken	uit	de	Trans-Pacific	Partnership	 -	 een	
centraal	onderdeel	van	de	Asian	Pivot	van	Obama	–	onder	het	mom	van	‘America	first’.154	Het	is	
voorts	nog	te	onduidelijk	om	vast	te	stellen	hoe	de	Amerikaanse	strategie	zich	zal	ontwikkelen	in	
en	of	de	VS	betrokken	zal	blijven	in	de	regio.	
	 Ook	het	onvoorspelbare	 en	 soms	 tegenstrijdige	beleid	van	de	Filipijnen	onder	Rodrigo	
Duterte	 heeft	 regionaal	 voor	 onzekerheid	 gezorgd.	 Het	 land	 heeft	 sinds	 de	 uitslag	 van	 de	
rechtszaak	de	bilaterale	banden	met	China	verstevigd	en	de	Amerikaanse	invloed	bekritiseerd.	
In	 december	 2016	 protesteerden	 de	 Filipijnen	 echter	 bij	 de	 Chinese	 ambassade	 over	 de	
militarisering	 van	 de	 Spratlys	 en	 in	 april	 2017	 stuurde	 het	 land	 militairen	 naar	 geclaimde	
eilanden.155	Vanwege	 de	 recente	 Amerikaanse,	 Chinese,	 en	 Filipijnse	 acties	 lijkt	 een	 stabiele	
toekomst	 voorts	 onzeker.	 De	 vrees	 dat	 de	 Zuid-Chinese	 Zee	 in	 een	 Chinese	 binnenzee	 zal	
veranderen	indien	de	VS	zich	volledig	terugtrekt	is	niet	geheel	onterecht.156	ASEAN	kan	niet	voor	
een	dergelijk	militair	evenwicht	zorgen	en	zal	in	de	toekomst	vermoedelijk	blijven		proberen	de	
samenwerking	met	betrekking	tot	de	COC	te	intensiveren.	De	vooruitgang	hierin	blijft	langzaam	
maar	recentelijk	zijn	concrete	stappen	gezet	toen	in	mei	2017	de	partijen	het	eens	werden	over	
een	 ‘framework’	van	het	verdrag.157	Een	escalatie	van	het	conflict	blijft	voorlopig	 -	grotendeels	
dankzij	het	beleid	van	ASEAN	de	afgelopen	jaren	-	onwaarschijnlijk.	
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