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VOORWOORD 

Zeven jaar geschiedstudie, de sluitsteen ligt voor u. Ik maak graag van deze gelegenheid 

gebruik om kort terug te blikken – je bent historicus of je bent het niet. Voor de critici die 

zeggen ‘zeven jaar?!’, kan ik ter verdediging aanvoeren: vijfduizend jaar ‘beschaving’ 

bestudeer je niet op één avond! Gelukkig moet je op een gegeven moment een keuze maken 

en heb ik besloten mij te houden bij de geschiedenis van de internationale betrekkingen, 

waardoor de focus kwam te liggen op de 19e en 20e eeuw. Dus vraag me niet al te veel over 

de agrarische technieken van de Mesopotamiërs, de dynastieën van de Egyptenaren, de 

Sumerische Renaissance, de rijken van Akkad en Ur, het wetboek van Hammurábi, de 

Dorische stijl in de Griekse bouwkunst of de ontwikkelingen in de Romeinse volksvergadering. 

 

Waar heb ik nu dan wel in meerdere of mindere mate verstand van. Niet zelden heb ik mijn 

afstudeerrichting omschreven als het bestuderen van de buitenlandpagina’s van de krant. 

Huidige internationale verhoudingen en conflictsituaties zijn vaak te verklaren of op zijn minst 

te begrijpen vanuit contemporain historisch oogpunt. Dat is wat mij betreft het mooie en de 

grote waarde van de studie Internationale Betrekkingen. Inherent aan de studie is het doen 

van literatuur- en bronnenonderzoek en het schrijven van essays, papers en scripties. Een 

geheel incomplete greep uit de bestudeerde onderwerpen: Invloed van Amerikaanse cultuur, 

Nederlandse buitenlandse betrekkingen in de 20e eeuw, de Tweede Wereldoorlog, Hitler, de 

Koude Oorlog, Europese staatvorming, Europese eenwording, wereldtentoonstellingen, de 

conflicten in voormalig Joegoslavië en humanitaire interventies. Maar ook: geschiedenis van 

de geschiedschrijving (historiografie), wetenschapsfilosofie en het schrijven van journalistieke 

genres. 

 

Tot slot een woord van dank. Sporters bedanken hun ouders en hun sponsors. Dat doe ik in 

één: Joke en Aad, bedankt. Zonder gekheid, echt bedankt, jullie zijn fantastisch. Verder zijn 

enkele goede vrienden van ongekend belang geweest, direct maar vooral ook indirect. Zij die 

tot steun zijn geweest weten dat: chapeau en niets dan lof! Giliam de Valk wil ik bedanken 

voor zijn informele en tegelijkertijd ambitieuze en deskundige begeleiding. Het was in eerste 

instantie niet altijd even fijn om een versie waar hard aan was gewerkt volgeschreven met 

opmerkingen, pijlen, strepen, uitroeptekens en vraagtekens retour te krijgen, maar het dwong 

me nog weer kritisch naar de tekst en structuur van het betoog te kijken. Margôt Bartels, 

bedankt voor de kritische taal&stijl-check (het is helaas ondoenlijk om op dit stukje papier nog 

veel meer Berenschotcollega’s bedanken). En natuurlijk Leonie, wat moet ik zeggen… Je was 

voor de voortgang van het scriptieproces en bent voor mij onmisbaar! 

 

Rogier Koedijk, februari 2008 
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1 INLEIDING 

‘Mijnheer de voorzitter! Hedenavond rond deze tijd beginnen luchtacties van de NAVO tegen 

militaire doelen in de Federale Republiek Joegoslavië.’ 1 Jozias van Aartsen, minister van 

Buitenlandse Zaken in het tweede Paarse kabinet, vervolgde op 24 maart 1999 in de Tweede 

Kamer: ‘Een besluit tot het inzetten van militaire middelen behoort tot de allermoeilijkste en 

allerzwaarste besluiten waarvoor een politicus kan komen te staan. De afschuwelijke zich 

almaar voortslepende menselijke tragedies in Kosovo laten naar het oordeel van de 

Nederlandse regering geen andere mogelijkheid meer toe.’2

Al een decennium lang vormt de Servische provincie Kosovo een probleem voor de 

internationale gemeenschap. Nationalistische Serven claimen het gebied als de bakermat van 

hun cultuur en dus als Servisch grondbezit. De Kosovaarse Albanezen, die de meerderheid 

van de bevolking vormen in de provincie, eisen onafhankelijkheid. Een internationale 

troepenmacht van de NAVO (KFOR), de VN, de OVSE en de EU werkt sinds juni 1999 onder 

auspiciën van de VN (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK) aan 

wederopbouw en een oplossing voor de statusproblematiek. De president van de Federale 

Republiek Joegoslavië (FRJ) Slobodan Milošević stemde echter niet zomaar in met het 

eisenpakket van de internationale gemeenschap. 3  NAVO-luchtaanvallen onder de naam 

Allied Force, die startten op 24 maart 1999, waren het uitvloeisel van mislukte pogingen om 

langs diplomatieke wegen het conflict te beslechten en een dreigende humanitaire ramp te 

voorkomen. 

Militaire interventies om humanitaire redenen zoals Allied Force worden in de 

wetenschappelijke literatuur humanitaire interventies genoemd. Humanitaire interventies 

zorgen altijd voor verhitte debatten, zowel in de internationale politiek als in de 

wetenschappelijke literatuur. Zeker de NAVO-operatie in Kosovo – een zogeheten unilaterale 

interventie omdat deze zonder mandaat van de VN-Veiligheidsraad werd uitgevoerd – was en 

is omstreden. In de theorievorming en officiële documenten van internationale organisaties en 

staten bestaat geen eenduidigheid over de rechtvaardigingsgronden voor militaire interventies 

in een andere staat indien er geen sprake is van directe zelfverdediging of bedreiging van de 

internationale veiligheid. Enkel een mandaat van de Veiligheidsraad op basis van Hoofdstuk 

                                                      
1 Debat over Kosovo, TK 61, Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 1998-1999 (24 maart 1999) 3784. 
2 Debat over Kosovo, TK 61, 3784. 
3 Slobodan Milošević werd in 1989 president van Servië. Na het uiteenvallen van Joegoslavië door de afscheiding 
van Slovenië, Kroatië, Macedonië en Bosnië-Hercegovina, riepen in 1992 Servië en Montenegro de Federale 
Republiek Joegoslavië (FRJ) uit. In 1997 kon Milošević na twee termijnen niet herkozen worden en liet hij zich 
uitroepen tot president van de FRJ. Milan Milutinović volgde Milošević als president van Servië, maar genoot weinig 
politieke invloed. 
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VII van het VN-Handvest geeft een internationaalrechtelijke basis voor interventies. 

Tegenover de juridische discussie staat een ethische discussie: heeft de internationale 

gemeenschap niet de ethische plicht om in te grijpen in gevallen van grootschalig humanitair 

leed, ook wanneer een mandaat van de Veiligheidsraad ontbreekt? 

Er bestaat dus een verschil tussen legaliteit en legitimiteit. De legaliteit van 

humanitaire interventies houdt direct verband met het internationaal recht; volgens het 

internationaal recht is een humanitaire interventie alleen legaal indien de Veiligheidsraad 

deze geautoriseerd heeft en is een unilaterale humanitaire interventie per definitie illegaal. 

Solidaristen zijn echter van mening dat de internationale gemeenschap in extreme 

humanitaire crises de plicht heeft om in te grijpen. In zulke gevallen is de internationale 

gemeenschap volgens het solidarisme ook zonder mandaat van de Veiligheidsraad 

gelegitimeerd om te interveniëren. Met andere woorden, zo’n unilaterale humanitaire 

interventie is dan internationaalrechtelijk gezien illegaal, maar ethisch gezien legitiem. De 

Welsh School scherpt de solidaristische visie aan door te stellen dat een staat in gevallen van 

grootschalige humanitaire crises de verantwoordelijkheid voor haar burgers niet nakomt en 

dat daardoor het recht op staatssoevereiniteit vervalt. Het draait in deze discussie over 

unilaterale humanitaire interventies dus om de vraag: wat weegt zwaarder, 

staatssoevereiniteit of mensenrechten? Onder invloed van de vele regionale conflicten en 

humanitaire crises in de jaren 1990 begon het zwaartepunt te verschuiven. Er is echter nog 

geen internationaal gewoonterecht op het gebied van unilaterale interventies; Kosovo heeft 

wel bijgedragen in de ontwikkeling van het denken over humanitaire crises en de 

instrumenten om humanitaire crises te voorkomen of te beëindigen. 

Unilaterale interventies moeten aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens 

legitiem te zijn. Deze criteria, gebaseerd op de just war doctrine, worden in hoofdstuk twee en 

drie uitvoerig besproken. Belangrijke criteria zijn ‘just cause’ (massamoord en genocide zijn 

hier voorbeelden van) en ‘last resort’ (pas nadat alle andere middelen hebben gefaald is een 

humanitaire militaire interventie legitiem). Pluralisten en realisten, tegenstanders van 

unilaterale interventies, zullen zeggen dat hoe extreem de humanitaire situatie ook is, de 

internationale rechtsorde (die gebaseerd is op staatssoevereiniteit en non-interventie) wordt 

ondermijnd wanneer er unilateraal wordt ingegrepen en dat staten enkel nationale belangen 

nastreven en dus nooit volledig altruïstisch zullen handelen.4

In hoofdstuk 2 en 3 staat het debat over de legaliteit en legitimiteit van unilaterale 

humanitaire interventies centraal. In hoofdstuk 5 wordt, na in hoofdstuk 4 het conflict in 

Kosovo beschreven te hebben, de Nederlandse besluitvorming tot deelname aan de 

unilaterale humanitaire interventie in Kosovo in de legaliteit-legitimiteitsdiscussie geplaatst. 

                                                      
4 Uiteraard spelen de uitgangspunten van de just war doctrine ook een bepalende rol bij de besluitvorming in de 
Veiligheidsraad. Echter, in het geval van unilateraal optreden zullen de interveniërende staten en/of organisaties zich 
bij gebrek aan een mandaat uitdrukkelijker moeten verantwoorden voor hun acties, waarbij de legitimerende criteria 
van de just war doctrine cruciaal zijn. 
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1.1 STATUS QUESTIONIS 

In deze paragraaf staat de stand van kennis over het onderwerp van deze scriptie – 

unilaterale humanitaire interventies, met als casus de NAVO-interventie in Kosovo – centraal. 

Over de legaliteit en legitimiteit van humanitaire interventies is een schier onuitputtelijke 

stroom wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur, rapporten en journalistieke 

artikelen geschreven – zowel over de doctrine als over de praktijk. Volledigheid is onmogelijk 

en ik zal hier beknopt de literatuur bespreken die aan de basis staat van dit onderzoek.5 Wat 

en door wie is er reeds geschreven over het legaliteit-legitimiteitsdebat omtrent unilaterale 

humanitaire interventies? Dat debat vormt namelijk de fundering van dit onderzoek. Het doel 

van deze scriptie is niet om bovengenoemd debat te vernieuwen of aan te scherpen. Het 

uiteindelijke doel is om een nog tamelijk onbekend terrein te onderzoeken: Wat was nu tijdens 

de Kosovocrisis de positie van Nederland in het vraagstuk staatssoevereiniteit versus 

mensenrechten? 

Humanitaire interventie is een interessant en belangrijk onderzoeksonderwerp. Het 

denken over militaire interventies ten behoeve van humanitaire doelen verkeert namelijk in 

een constante ontwikkeling. Door de toename van het aantal regionale conflicten en 

burgeroorlogen in de jaren negentig (voormalig Joegoslavië, Somalië, Rwanda) is het debat 

over humanitaire interventies in een stroomversnelling beland. En nog steeds is de het thema 

uitermate actueel, zie de humanitaire noodsituaties in Darfur, Myanmar (Birma) en Kenia. Dat 

debat, dat al sinds de oprichting van de VN speelde, gaat over de vragen: Hoe gaat de 

internationale gemeenschap nu om met humanitaire crises als gevolg van grootschalige 

schendingen van de mensenrechten, terwijl tegelijkertijd de soevereiniteit van onafhankelijke 

staten niet mag worden aangetast? Of mag die staatssoevereiniteit in extreme gevallen en 

onder stringente voorwaarden wél worden aangetast? En wat zijn die voorwaarden dan? 

Hugo de Groot was één van de eerste intellectuelen die zijn gedachten over het 

spanningsveld tussen staatssoevereiniteit en bescherming van humanitaire waarden op 

papier zette. De Nederlandse jurist in het internationaal recht schreef al in de zeventiende 

eeuw dat staten de plicht hebben zorg te dragen voor het welzijn van hun burgers. Volgens 

De Groot verloren staten het recht op soevereiniteit, en waren er dus uitzonderingen op het 

non-interventiebeginsel, wanneer staten/leiders de rechten van hun burgers op grote schaal 

schonden. Michael Walzer is een vooraanstaande hedendaagse vertegenwoordiger van die 

visie. In zijn boek Just en unjust wars betoogt Walzer dat staatssoevereiniteit weliswaar een 

belangrijk onderdeel van het internationaal recht is, maar dat er tegelijkertijd uitzonderingen 

bestaan. Die uitzonderingen worden gevormd door de just war doctrine. Eigenlijk wordt in 

ieder boek over humanitaire interventies met betrekking tot het internationaal recht verwezen 

naar de visies van grote just war-theoretici als Hugo de Groot en Michael Walzer. 

Eén van de boeken waarin de humanitaire interventie doctrine uitvoerig wordt 

besproken is Saving strangers van Nicholas J. Wheeler. De hoogleraar Internationale Politiek 

en Betrekkingen aan de University of Wales laat aan de hand van cases zien dat er tijdens de 
                                                      
5 Alle hiergenoemde literatuur is terug te vinden in de literatuurlijst achterin. 
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Koude Oorlog geen recht op unilaterale humanitaire interventies is ontstaan. Sinds de 

instorting van de Sovjet-Unie is volgens Wheeler wel een verschuiving in de internationale 

normen waar te nemen. Het zwaartepunt verschoof onder invloed van de vele humanitaire 

crises van staatssoevereiniteit naar de bescherming van humanitaire waarden. Een 

Veiligheidsraadmandaat bleef wel vereist; Wheeler erkent dat unilateraal optreden in de jaren 

negentig nog niet algemeen geaccepteerd was door de internationale gemeenschap. Toch 

zijn er volgens hem uitzonderingen op de regel. Wanneer de Veiligheidsraad niet tot een 

resolutie komt, is unilateraal optreden in extreme gevallen – mits aan de criteria van de just 

war doctrine is voldaan – gelegitimeerd. Wheeler geeft in Saving strangers een helder beeld 

van de standpunten van solidaristen, pluralisten, realisten, restrictionisten en counter-

restrictionisten. Daarnaast is er in het boek een belangrijke rol weggelegd voor de just war 

doctrine. 

Wheeler is zeker niet de enige auteur die over dit onderwerp heeft geschreven. Voor 

de bespreking van het debat omtrent unilaterale humanitaire interventies heb ik naast Saving 

strangers onder andere gebruik gemaakt van: Humanitarian intervention and international 

relations, dat verscheen onder redactie van Jennifer M. Welsh (docent aan Internationale 

Betrekkingen aan Oxford University) en Humanitarian intervention. Legal and political aspects 

van het Danish Institute of International Affairs. In deze studies komen zowel de doctrine als 

de casuïstiek aan de orde. Over conflictbeheersing in het algemeen (theorie, vormen, 

modellen, etc.) hebben Ramsbotham en Woodhouse een mooi standaardwerk geschreven: 

Contemporary conflict resolution. Gezamenlijk schreven zij tevens een boek dat sterk de 

nadruk legt op de juridische mogelijkheden en beperkingen van humanitaire interventies: 

Humanitarian intervention in contemporary conflict. Ook van Nederlandse bodem is de nodige 

literatuur over de doctrine en praktijk van humanitaire interventies verschenen. Daarvan heb 

ik met name een artikel van Molier gebruikt (‘Het debat over humanitaire interventie in 

Jaarboek Vrede en Veiligheid van Bomert e.a.) en het boek Humanitaire interventie en 

soevereiniteit van Hellema en Reiding. 

In hoofdstuk 3 staan de doctrines van de VN, de NAVO en Nederland in de jaren 

negentig centraal. Voor de bespreking van de visie (en de ontwikkeling daarvan) van de VN 

op het gebied van unilaterale humanitaire interventies, heb ik gebruik gemaakt van rapporten 

die door de organisatie zelf werden gepubliceerd. Voorbeelden van die rapporten zijn An 

agenda for peace en Supplement to an agenda for peace (beide van Boutros Boutros-Ghali, 

respectievelijk 1992 en 1995) en Kofi Annans We the peoples. The role of the UN in the 21st 

century (2000). Deze rapporten laten zien dat de VN na de Koude Oorlog probeerde om 

daadkrachtiger op te treden in gevallen van humanitaire crises. 

Door het wegvallen van de dreiging van de Sovjet-Unie werd de NAVO min of meer 

gedwongen op te zoek te gaan naar nieuw bestaansrecht. Hierover heeft onder andere Rob 

de Wijk het nodige geschreven, waaronder NATO after Kosovo en ‘What is NATO’ in 

Atlantisch Perspectief. De Wijk is onder andere hoogleraar Internationale Betrekkingen aan 

de Koninklijke Militaire Academie (KMA), hoogleraar Strategische Studies aan de Universiteit 
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van Leiden en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies ( voorheen onderdeel 

van Instituut Clingendael). Verder heb ik voor de behandeling van het NAVO-standpunt met 

betrekking tot unilaterale humanitaire interventies onder meer gebruik gemaakt van de 

Strategische Concepten (1991 en 1999) van de NAVO. 

De Nederlandse krijgsmacht kreeg na de Koude Oorlog met dezelfde 

bestaansrechtvraag te maken als de NAVO. De Nederlandse politieke visie in de jaren 

negentig op het gebied van unilaterale humanitaire interventies heb ik mede onderzocht aan 

de hand van rapporten en beleidsdocumenten. Voorbeelden hiervan zijn de Landmacht 

Doctrine Publicatie III: vredesoperaties en nota’s van de Adviesraad Internationale 

Vraagstukken en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken. 

Daarnaast heb ik onder andere Krijgsmacht of vredesmacht van Van Staden (hoogleraar 

Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden) en Nederland op vredesexpeditie van 

Leurdijk gebruikt. 

Uit bovengenoemde literatuur heb ik met name geput in het kader van de bespreking 

van de humanitaire interventie doctrine. In hoofdstuk 4 van deze scriptie staat de casus 

‘Kosovo’ centraal. Wat heeft geleid tot de humanitaire crisis in Kosovo? Hoe reageerde de 

internationale gemeenschap? En wat waren de argumenten van de NAVO om uiteindelijk 

zonder Veiligheidsraadmandaat tot een humanitaire interventie over te gaan? Aan de basis 

van hoofdstuk 4 staat het boek Kosovo. Van crisis tot crisis van Leurdijk en Zandee (beide 

verbonden aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael). Hierin 

geven zij een beeld van de voorgeschiedenis van het conflict en laten zij zien hoe de 

internationale gemeenschap reageerde op de humanitaire noodsituatie in Kosovo. Verder heb 

ik onder andere enkele artikelen gebruikt uit wetenschappelijke tijdschriften als International 

Peacekeeping en Internationale Spectator. 

De meeste literatuur over humanitaire interventies behandelt de doctrine waarna in 

enkele casestudies de mate van legaliteit dan wel legitimiteit van die interventies wordt 

geanalyseerd. In deze scriptie wordt een nog nauwelijks onderzocht gebied onderzocht. De 

vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Hoe is de Nederlandse politieke besluitvorming 

die leidde tot deelname aan Allied Force te plaatsen in het legaliteit-legitimiteitsdebat? In Van 

Korea tot Kabul behandelen Klep (gespecialiseerd in militaire geschiedenis en verbonden aan 

de Universiteit Utrecht) en Van Gils de Nederlandse bijdragen aan vredesmissies sinds 1945. 

Zij behandelen ook kort de Nederlandse besluitvorming die leidde tot Allied Force. In deze 

scriptie staat de casus Kosovo centraal en ga ik gericht in op de Nederlandse positie in het 

legaliteit-legitimiteitsdebat. Ik geef geen waardeoordeel over de legitimiteit van de unilaterale 

NAVO-interventie in Kosovo. Het gaat mij om de vraag welke positie innam in het vraagstuk 

staatssoevereiniteit versus mensenrechten. Om die vraag te beantwoorden, worden 

voornamelijk Tweede Kamerverslagen en -documenten en verslagen van 

Veiligheidsraadvergaderingen geanalyseerd. Omdat de casus ‘Kosovo’ nog vrij recent en 

uiterst actueel is, wordt er door het Ministerie van Buitenlandse Zaken nog maar zeer beperkt 

toegang verleend tot de archieven. Wanneer de archieven wel worden opengesteld, levert dit 
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uiteraard nieuw en belangwekkend onderzoeksmateriaal op. In de volgende paragraaf 

worden de vraagstelling en de deelvragen verder uiteengezet. 

1.2 VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET 

Sinds het einde van de Koude Oorlog en het wegvallen van de communistische dreiging heeft 

de NAVO zich omgevormd tot een organisatie die vredesoperaties als één van de kerntaken 

heeft. Ook Nederland heeft zich na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ten doel gesteld de 

krijgsmacht voor een groot deel in te zetten in vredesmissies. Gezien de juridische en 

politieke gevoeligheid van de interventie in Kosovo was een uitspraak van Peter van Walsum 

zeer opmerkelijk. Op 24 maart 1999, de dag dat de NAVO-luchtaanvallen begonnen, zei de 

permanent vertegenwoordiger bij de VN, die op dat moment ook vertegenwoordiger van 

Nederland was in de Veiligheidsraad: ‘The Secretary-General is right when he observes in his 

press statement that the Council should be involved in any decision to resort to the use of 

force. If, however, due to one or two permanent members’ rigid interpretation of the concept 

of domestic jurisdiction, such a resolution is not attainable, we cannot sit back and simply let 

the humanitarian catastrophe occur. In such a situation we will act on the legal basis we have 

available, and what we have available in this case is more than adequate.’6

Deze uitspraak van Van Walsum weerspiegelt de internationaalrechtelijke 

verschuiving die in de jaren 1990 – als gevolg van humanitaire crises zoals in Somalië, 

Rwanda, Bosnië en ook Kosovo) plaatsvond: het zwaartepunt verschoof van het belang van 

staatssoevereiniteit naar het belang van humanitaire waarden. Het mocht niet langer zo zijn 

dat staatssoevereiniteit een dekmantel was voor het op grote schaal schenden van de 

mensenrechten. Het is dus interessant om te onderzoeken welke plaats Nederland innam in 

het debat over legaliteit versus legitimiteit. Hoe motiveerde en rechtvaardigde de Nederlandse 

regering de deelname aan een omstreden – want unilaterale – humanitaire interventie als 

Allied Force? Vormde volgens de regering grootschalig humanitair leed een uitzondering op 

het non-interventiebeginsel? Of werd geoordeeld dat staatssoevereiniteit te allen tijde 

gehandhaafd diende te worden en unilaterale interventies de internationale orde verzwakken? 

In deze scriptie staat de volgende vraagstelling centraal. 

 

Hoe is de Nederlandse politieke besluitvorming die leidde tot deelname aan Allied 
Force te plaatsen in het internationaalrechtelijke (legaliteit) versus ethische 

(legitimiteit) debat over unilaterale humanitaire interventies? 
 

Deze vraagstelling leidt tot de volgende deelvragen: 

 

                                                      
6 Security Council, 3988th  meeting (24 maart 1999) S/PV/3988, 8. 
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a) Wat zijn de internationaalrechtelijke mogelijkheden en beperkingen voor het overgaan tot 

een unilaterale humanitaire interventie en welke ruimte is er voor legitimerende 

argumenten? 

 

In hoofdstuk twee bespreek ik de discussie die in de wetenschappelijke literatuur wordt 

gevoerd over unilaterale humanitaire interventies. Wat zijn de internationaalrechtelijke 

mogelijkheden en beperkingen (legaliteit) en welke ruimte is er voor ethische argumenten 

(legitimiteit)? Dit hoofdstuk vormt samen met hoofdstuk drie het kader waarin in hoofdstuk vijf 

de Nederlandse besluitvorming tot deelname aan Allied Force geplaatst wordt. 

 

b) Welke visies en criteria ontwikkelden de VN, de NAVO en de Nederlandse overheid in de 

jaren 1990 op het gebied van de legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies? 

 

In hoofdstuk drie onderzoek ik welke visies en criteria de VN, de NAVO en de Nederlandse 

overheid in het decennium na de Koude Oorlog ontwikkelden op het gebied van de legaliteit 

en legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies. Ik behandel de VN omdat die 

organisatie een cruciale actor is op het gebied van het internationaal recht, de verhoudingen 

tussen staten en humanitair recht; de NAVO is van belang omdat deze organisatie zichzelf in 

de jaren negentig van de twintigste eeuw een gelijkwaardige positie aan de VN toedichtte (in 

plaats van een positie als ‘onderaannemer’). Daarnaast was het de NAVO die zonder 

mandaat van de Veiligheidsraad intervenieerde in Kosovo; de Nederlandse visie en criteria 

ten slotte zijn van belang omdat de Nederlandse politieke besluitvorming centraal staat in 

deze scriptie. 

 

c) Wat heeft geleid tot de NAVO-interventie in Kosovo? Welke reacties van de internationale 

gemeenschap gingen vooraf aan de interventie en hoe rechtvaardigde de NAVO het 

gebrek aan een Veiligheidsraadmandaat? 

 

In hoofdstuk vier behandel ik de Kosovo-crisis. Wat heeft geleid tot de humanitaire crisis in 

Kosovo? Welke stappen in conflictpreventie ondernam de internationale gemeenschap om de 

sluimerende humanitaire crisis in Kosovo te voorkomen? Waarom ging de NAVO over tot een 

unilaterale humanitaire interventie? 

 

d) Hoe motiveerde de Nederlandse regering deelname aan de interventie in Kosovo? In 

hoeverre sloten die overwegingen aan bij de argumenten van voorstanders en de 

bezwaren van tegenstanders van unilaterale humanitaire interventies? 

 

In paragraaf 5.1 wordt de Nederlandse besluitvorming rond deelname aan de interventie in 

Kosovo besproken. Wat was er in Nederland bekend over de humanitaire situatie in Kosovo 

en hoe werd daarop gereageerd? Hoe motiveerde en rechtvaardigde de Nederlandse 
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regering de humanitaire interventie? En hoe werd het gebrek aan een mandaat van de 

Veiligheidsraad gerechtvaardigd? Vervolgens analyseer ik in paragraaf 5.2 welke positie die 

Nederlandse besluitvorming innam in het debat over legaliteit versus legitimiteit van 

unilaterale humanitaire interventies. 

Documenten en verslagen van Tweede Kamer-debatten en commissievergaderingen, 

regeringsbrieven, overheidsrapporten en een interview met oud-Minister van Buitenlandse 

Zaken Jozias van Aartsen (tijdens Allied Force minister van Buitenlandse Zaken) vormen de 

basis van dit hoofdstuk. Ik zal uiterst beperkt dossiers uit de archieven van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken gebruiken. Gezien de politieke gevoeligheid van ‘Kosovo’ en de 

actualiteit van de kwestie worden er nog maar weinig dossiers vrijgegeven, zeker 

correspondentie met permanente vertegenwoordigers bij de VN en de NAVO ligt gevoelig. In 

eerste instantie werd het verzoek tot inzage in archiefdossiers van het ministerie volledig 

afgewezen. Mijn bezwaarschrift en de daaropvolgende hoorzitting brachten daar enigszins 

verandering in. Echter, het materiaal was dusdanig gescreend dat het bruikbare materiaal 

miniem was. Het duurt nog tientallen jaren voordat al het archiefmateriaal wordt vrijgegeven, 

maar daar liggen voor eventueel vervolgonderzoek nog kansen. 

1.3 RELEVANTIE 

Met het wegvallen van de dreiging van een nucleaire oorlog door de instorting van de Sovjet-

Unie, groeide vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw de ‘sociale controle’ in de 

internationale gemeenschap en nam het aantal vredesoperaties rap toe. In de VN werd, 

geïnitieerd door de secretaris-generaal, een discussie gestart over hervormingen van de 

organisatie om effectiever en efficiënter te reageren op conflicten en humanitaire catastrofes. 

Tegelijkertijd heroverwogen de NAVO en verscheidene Nederlandse regeringen hun missie 

en taken op het gebied van vrede en veiligheid, waarbij de vraag opkwam of de VN het 

alleenrecht op interventies bezat. Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat er geen eenduidige 

doctrines bestaan op het gebied van vredesoperaties. Vredesoperaties in het algemeen en 

humanitaire interventies in het bijzonder roepen, naast vragen over de operationele kant van 

het verhaal (waarop ik mij in deze scriptie niet richt), complexe vragen op over de juridische 

mogelijkheid en ethische wenselijkheid. Een humanitaire interventie zonder mandaat van de 

VN-Veiligheidsraad is vanuit internationaalrechtelijk oogpunt illegaal. Tegenover de juridische 

factor staat de vraag of de internationale gemeenschap niet de ethische plicht heeft in te 

grijpen in gevallen van grootschalig menselijk lijden. 

Het feit dat humanitaire interventies zowel in de wetenschappelijke literatuur als door 

internationale gezaghebbende actoren verschillend worden geïnterpreteerd, maakt het debat 

over humanitaire interventies tot een interessant en belangrijk onderwerp. Zoals we nog 

zullen zien is de problematiek rond unilaterale humanitaire interventies, de casus Kososo 

incluis, reeds uitvoerig besproken. Hetzelfde geldt voor de rol van Nederland in de 

internationale gemeenschap. Het Nederlandse standpunt op het specifieke terrein van 
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unilaterale humanitaire interventies, gekoppeld aan de politiek gevoelige casus Allied Force, 

is echter nog onderbelicht. 

Het doel van deze scriptie is inzicht te verkrijgen in de Nederlandse positie op het 

gebied van de juridische en ethische complexiteit van unilaterale interventies in de Kosovo-

casus. Het gaat mij niet om de vraag of de interventie in Kosovo legitiem was, in deze scriptie 

draait het om het legaliteit-legitimiteitsdebat rond unilaterale humanitaire interventies en de 

positie in dit debat van de Nederlandse politieke besluitvorming voorafgaand aan de 

deelname aan Allied Force. De verscheidenheid aan visies op humanitaire interventies in 

combinatie met de toename van dit soort vredesoperaties na de Koude Oorlog, maakt 

onderzoek naar de Nederlandse positie op dit gebied bijna vanzelfsprekend. Nog altijd is het 

debat over de rol van de internationale gemeenschap in humanitaire crises – en de 

mogelijkheden en beperkingen die er zijn om in te grijpen – uitermate actueel. Zie de recente 

humanitaire crises in Darfur en Birma (Myanmar). De ontwikkelingen in de jaren negentig – 

tragedies in Rwanda, Somalië, Bosnië en Kosovo als belangrijkste voorbeelden – spelen een 

bepalende rol in deze discussie. 
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2 UNILATERALE HUMANITAIRE INTERVENTIES: NIET LEGAAL, WEL LEGITIEM? 

In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: wat zijn de internationaalrechtelijke 

mogelijkheden en beperkingen voor het overgaan tot een unilaterale humanitaire interventie 

(legaliteit) en welke ruimte is er voor legitimerende argumenten? Het doel is het vormen van 

een conceptueel kader waarin in hoofdstuk vijf de Nederlandse besluitvorming tot deelname 

aan Allied Force geplaatst kan worden. In paragraaf 2.1 wordt het begrip unilaterale 

humanitaire interventie afgebakend. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 vanuit 

internationaalrechtelijk oogpunt naar unilaterale interventies gekeken: wat zijn de juridische 

mogelijkheden en beperkingen? In paragraaf 2.3 staan de bezwaren van de tegenstanders en 

de argumenten van de voorstanders van het recht op unilaterale humanitaire interventies 

centraal: welke criteria brengen de voorstanders ten tonele ter legitimatie van unilaterale 

humanitaire interventies? 

2.1 AFBAKENING VAN HET BEGRIP UNILATERALE HUMANITAIRE INTERVENTIE 

Het begrip humanitaire interventie leidt in de wetenschappelijke literatuur tot verschillende 

definities. In het hiervolgende kader geef ik een overzicht. Overeenkomstige kernelementen 

in deze definities zijn: (a) het nemen van dwangmaatregelen door een staat, een groep van 

staten of een internationale organisatie, (b) het voorkomen of beëindigen van grootschalig 

menselijk lijden en (c) het ontbreken van toestemming van de objectstaat. Er zijn ook 

verschillen. Wheelers interpretatie omvat zowel militair ingrijpen als humanitaire hulpverlening 

door Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s). Het werk van NGO’s is pas mogelijk 

wanneer de veiligheid van hulpverleners gewaarborgd is door het beheersen van geweld in 

het crisisgebied, daarom beschouw ik een humanitaire interventie als een militaire interventie 

en het werk van NGO’s als humanitaire hulpverlening. 

Verder valt een verschil op tussen de definitie van het Danish Institute of International 

Affairs en de definitie van Gelijn Molier. Het Danish Institute beschouwt een humanitaire 

interventie als ingrijpen met of zonder autorisatie van de VN-Veiligheidsraad. Molier 

daarentegen ziet ingrijpen met goedkeuring van de Veiligheidsraad als een ‘militaire 

dwangactie voor humanitaire doeleinden’. Autorisatie van de Veiligheidsraad maakt volgens 

hem een afzonderlijke rechtvaardiging voor het gebruik van geweld overbodig. Molier maakt 

in de terminologie een duidelijk onderscheid tussen optreden met mandaat en optreden 

zonder mandaat. Dat werkt verhelderend. Ik zal dat onderscheid in deze scriptie echter 

maken door optreden zonder mandaat van de Veiligheidsraad – conform de meeste literatuur 

– unilateraal optreden te noemen. Unilateraal betekent in dit verband dus niet dat het om een 
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interventie door één staat gaat. Unilaterale interventies kunnen door één staat, een groep van 

staten of een regionale organisatie of veiligheidsorganisatie worden uitgevoerd. 

 

A coercive action by states involving the use of armed force in another state without the consent of its government, 
with or without authorisation from the United Nations Security Council, for the purpose of preventing or putting to a 
halt gross and massive violations of human rights or international humanitarian law.7

Danish Institute of International Affairs 
 
The traditional state-centric approach to humanitarian intervention is too limited because it provides no framework for 
accommodating the non-military humanitarian activities of states and humanitarian NGO’s. However, sometimes 
force is the right means to avert or stop greater evil.8

Nicholas J. Wheeler 
 
Coercive interference in the internal affairs of a state, involving the use of armed force, with the purpose of 
addressing massive human rights violations or preventing widespread human suffering.9

Jennifer M. Welsh 
 
Military intervention in a state, without the approval of its authorities, and with the purpose of preventing widespread 
suffering or death among the inhabitants.10

Adam Roberts and Benedict Kingsbury 
 
The threat or use of force across state borders by a state (or group of states) aimed at preventing or ending 
widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens (due to 
violence), without the permission of the state within whose territory force is applied, and the use of military personnel 
to assist the delivery of humanitarian aid to people in need.11

Taylor B. Seybolt 
 
Militair ingrijpen door een staat, een groep van staten of een internationale organisatie, in de binnenlandse 
aangelegenheden van een andere staat omwille van humanitaire doelstellingen.12

Duco Hellema en Hilde Reiding 
 
Activity undertaken by a state, a group within a state, a group of states or an international organization which 
interferes coercively in the domestic affairs of another state. It is a discrete event having a beginning and an end, and 
it is aimed at the authority structure of the target state. It is not necessarily lawful or unlawful, but it does break a 
conventional pattern of international relations.13

R.J. Vincent 
 
Het gebruik van gewapend geweld of de dreiging daarmee door een staat of een groep van staten op of tegen het 
grondgebied van een andere staat ter beëindiging of voorkoming van systematische en substantiële schendingen 
van fundamentele mensenrechten en/of elementaire normen van internationaal recht, noch krachtens een machtiging 
van de VN-Veiligheidsraad, noch met toestemming van de legitieme regering of de de facto autoriteiten van de 
objectstaat.14

Gelijn Molier 
 

 

 

                                                      
7 Danish Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention. Legal and political aspects (Kopenhagen 1999) 
11. 
8 Nicholas J. Wheeler, Saving strangers. Humanitarian intervention in international society (Oxford University Press 
2000) 2. 
9 Jennifer M. Welsh, ‘Introduction’ in: Jennifer M. Welsh ed., Humanitarian intervention and international relations 
(Oxford University Press 2004) 3. 
10 A. Roberts en B. Kingsbury, ‘The UN’s roles in international society since 1945’ in: A. Roberts en B. Kingsbury ed., 
United Nations, divided world. The UN’s roles in international relations (Oxford University Press 1993) 35. 
11 Taylor B. Seybolt, Humanitarian military intervention. The conditions for success and failure (Oxford University 
Press 2007) 5. 
12 D. Hellema en H. Reiding, ‘Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling’ in: 
D. Hellema en H. Reiding ed., Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling 
(Amsterdam 2004) 7. 
13 Nicholas J. Wheeler en Alex J. Bellamy, ‘Humanitarian intervention and world politics’ in: J. Baylis en S. Smith ed., 
The globalization of world politics. An introduction to international relations (Oxford University Press 2001) 472. 
14 G. Molier, ‘Het debat over humanitaire interventie’ in: B. Bomert, T. van den Hoogen en R. Wessel ed., Jaarboek 
Vrede en Veiligheid 2000 (Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, Nijmegen 2000) 35. 
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In deze scriptie hanteer ik de volgende definitie van humanitaire interventie: militair 

ingrijpen door een staat, een groep van staten of een internationale organisatie ter 

voorkoming of beëindiging van grootschalig humanitair lijden voortkomend uit geweld en 

schendingen van mensenrechten, zonder toestemming van de objectstaat, al dan niet 

geautoriseerd door de VN-Veiligheidsraad.15  Wanneer de Veiligheidsraad een humanitaire 

interventie autoriseert, gebeurt dat op basis van Hoofdstuk VII van het VN-Handvest. 

Interventies zonder autorisatie van de Veiligheidsraad – het onderwerp van deze scriptie – zal 

ik zoals gezegd unilaterale humanitaire interventies noemen.  

Staten, regionale organisaties en veiligheidsorganisaties zijn internationaalrechtelijk 

niet bevoegd tot het autoriseren van humanitaire interventies, maar ze kunnen wel degelijk 

een belangrijke rol spelen in de uitvoering en doen dit ook vaak. De rol van regionale 

organisaties in conflictbeheersing is vastgelegd in Hoofdstuk VIII van het VN-Handvest. De 

VN probeert conflicten in eerste instantie te laten oplossen door organisaties als de OVSE 

(Europa), de OAS (Noord-, Midden- en Zuid-Amerika), ECOWAS (West-Afrika) en ASEAN 

(Azië) en kan een beroep doen op de diplomatieke, economische en militaire capaciteiten van 

deze organisaties. Veiligheidsorganisaties als de West-Europese Unie (WEU) en de NAVO 

zijn formeel geen regionale organisaties (omdat ze geen non-exclusiviteitsbeginsel hanteren), 

maar kunnen wel als ‘onderaannemer’ van de VN vredesoperaties uitvoeren en zelfs leiden.16 

Zonder toestemming van de Veiligheidsraad mogen regionale organisaties en 

veiligheidsorganisaties zoals de NAVO echter nooit overgaan tot het gebruik van geweld. 

Ik zal tot slot van deze paragraaf kort ingaan op andere soorten vredesmissies om 

het concept humanitaire interventie verder af te bakenen. Er zijn verscheidene termen – 

peace keeping, peace making, peace enforcement, peace building – voor wat overkoepelend 

vredesmissie of vredesoperatie genoemd kan worden. Deze begrippen kunnen echter niet 

zonder meer door elkaar heen gebruikt worden. Er zijn internationaalrechtelijke verschillen en 

er is onderscheid in doel en uitvoering van de missies. Humanitaire interventies vallen onder 

peace enforcement-operaties; het gaat hierbij om vredesafdwinging. In het geval van niet-

unilaterale interventies verwijst de Veiligheidsraad in haar mandaat naar Hoofdstuk VII van 

het VN-Handvest (dit komt in paragraaf 2.2 aan de orde). De VN spreekt verder van peace 

making, peace keeping en peace building. Dit zijn zogeheten Hoofdstuk VI-operaties, waarbij 

wél sprake is van instemming is door de objectstaat; dit zijn dan ook minder politiekgevoelige 

begrippen en missies en hebben daarom de voorkeur boven vredesafdwinging. Peace 

making draait om diplomatieke geschillenbeslechting teneinde een politieke oplossing te 

vinden voor een conflict; bij peace keeping gaat het om een vredesmacht die met instemming 

van alle betrokken partijen probeert een situatie te creëren en te behouden waarin 

diplomatieke conflictoplossing en wederopbouw mogelijk zijn. Peace building is de fase na 

een conflict, waarin wordt gewerkt aan wederopbouw en het creëren van een stabiele situatie 

met structurele vrede. Om het nog ingewikkelder te maken, bestaat een vredesoperatie vaak 

                                                      
15 Humanitair lijden door onderontwikkeling, armoede en natuurrampen valt niet binnen deze definitie. 
16 Landmacht Doctrine Publicatie III: vredesoperaties (Den Haag 1999) 44. 
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uit een combinatie van vredesafdwingende, vredeshandhavende en wederopbouwende taken. 

Zulke multidimensionale missies – een voorbeeld hiervan is UNMIK in Kosovo – worden door 

militairen wel Hoofdstuk VI½-operaties genoemd.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geen 
instemming 

instemming 

gevechten 

geen 
instemming 

soms gevechten geen gevechten 

Referentiekader voor vredesoperaties18

 

Ik hanteer in dit onderzoek een strakke definitie van humanitaire interventie: het gaat 

om een militaire interventie ter voorkoming of beëindiging van grootschalig humanitair lijden. 

De vredeshandhavende en vredesopbouwende taken (inclusief humanitaire hulp) die hieruit 

voortvloeien vallen buiten de definitie. Bovendien draait het in deze scriptie om unilaterale 

interventies, dat wil zeggen ingrijpen door staten, regionale organisaties of 

veiligheidsorganisaties zonder autorisatie door de Veiligheidsraad. 

2.2 UNILATERALE HUMANITAIRE INTERVENTIE EN HET VOLKENRECHT: GEBREK AAN LEGALITEIT 

Nu is vastgesteld wat in dit onderzoek met het begrip humanitaire interventie wordt bedoeld, 

kijken we naar het volkenrechtelijke dilemma dat inherent is aan unilaterale interventies: hoe 

is een humanitaire interventie zonder mandaat van de Veiligheidsraad te rechtvaardigen? In 

deze paragraaf komt de legaliteit van unilaterale humanitaire interventies, of beter gezegd het 

gebrek daaraan, aan bod. We zullen zien dat er in het internationaal verdrags- en 

gewoonterecht geen juridische basis te vinden is voor unilaterale humanitaire interventies. 

                                                      
17 Ik zal de term (unilaterale) humanitaire interventie afwisselen met het gebruik van termen als missie, vredesmissie, 
vredesoperatie, operatie en militaire interventie. Tenzij uitdrukkelijk anders genoemd (bijvoorbeeld peace keeping-
operatie) worden humanitaire interventies bedoeld. 
18 Landmacht Doctrine Publicatie III: vredesoperaties (Den Haag 1999) 81. 
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2.2.1 Het verbod op geweld en het VN-Handvest 

Zoals gezegd in hoofdstuk één vormen het soevereiniteitsbeginsel en het non-

interventiebeginsel de basisprincipes van het internationaal recht. Het internationale systeem 

waarin staten het territorium van andere staten in principe respecteren, wordt het Westfaalse 

Model genoemd. Na de Vrede van Westfalen in 1648 ontstond een nieuwe internationale 

rechtsorde, gekenmerkt door de ontwikkeling van wetten waarbij alle staten gelijk dienden te 

worden behandeld, en door de opkomst van diplomatie om conflicten op vreedzaam op te 

lossen. De soevereiniteitsbeginselen van het Westfaalse Model vormen anno 2007 nog altijd 

de basis van het internationaal gewoonterecht. Het verbod op geweld werd na de Tweede 

Wereldoorlog bovendien vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties. Artikel 2 (4) 

van het Handvest luidt: ‘All Members shall refrain in their international relations from the threat 

or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any 

other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.’ 19  Humanitaire 

interventies gaan in tegen dit artikel, er zijn echter drie uitzonderingen: (1) Hoofdstuk VII van 

het VN-Handvest, (2) de Genocide Conventie en (3) het internationaal gewoonterecht. Ik zal 

deze uitzonderingen behandelen om te kijken of er internationaalrechtelijke gronden voor 

unilaterale humanitaire interventies zijn. 

Het schenden van de soevereiniteit van een staat is ten eerste gerechtvaardigd, 

(naast het in het gewoonterecht gelegen en Artikel 51 van het VN-Handvest vastgelegde 

recht op zelfverdediging) wanneer de Veiligheidsraad besluit dat de internationale vrede en 

veiligheid in het geding is.20 Deze voorziening is opgenomen in Hoofdstuk VII van het VN-

Handvest.21 In feite gaat het hier om interstatelijke conflictsituaties, waarbij de Veiligheidsraad 

in eerste instantie door economische sancties, verstoring van infrastructuur en 

communicatiemiddelen, en beperking van diplomatieke contacten probeert het conflict in te 

perken. Wanneer dit niet lukt, kan de Veiligheidsraad besluiten over te gaan tot militaire 

dwang. Humanitaire crises ontstaan vaak in het geval van intrastatelijke conflicten waarbij 

twee bevolkingsgroepen strijden om de macht. De Veiligheidsraad kan in zulke gevallen op 

grond van hoofdstuk VII van het VN-Handvest bepalen dat door het ontstaan van 

grensconflicten en/of grote vluchtelingenstromen naar naburige landen de internationale 

vrede en veiligheid in het geding is. Overigens ontstond in de jaren negentig de tendens dat 

humanitaire interventies niet enkel werden geautoriseerd op basis van de ‘dreiging voor de 

internationale vrede en veiligheid’. De Veiligheidsraad verwees tevens op basis van 

Hoofdstuk VII rechtstreeks naar de humanitaire motieven die aan de interventie ten grondslag 

lagen.22

De Genocide Conventie van 1948 vormt de tweede uitzondering op het 

soevereiniteitsbeginsel. In het geval van genocide – massamoord, het op grote schaal 

                                                      
19 Charter of the United Nations (San Francisco 1945) Chapter I ‘Purposes and principles’, artikel 2 (4). 
20 Zelfverdediging is de meest vooraanstaande uitzondering op het non-interventiebeginsel, maar is in principe niet 
relevant voor de bespreking van rechtvaardigingsgronden voor unilaterale humanitaire interventies. 
21 Charter of the United Nations, Chapter VII ‘Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and 
acts of aggression’. 
22 Wheeler, Saving strangers, 289. 
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toebrengen van geestelijk en lichamelijk letsel, het opleggen van geboortecontrole en 

geboortebeperking en het transporteren van leden van bepaalde bevolkingsgroepen met als 

doel ‘to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group’ – mag de 

internationale gemeenschap de Verenigde Naties oproepen tot actie.23 Het vaststellen van 

wat genocide is en wat niet, is echter zeer lastig. Vaak wordt pas ingegrepen wanneer de 

genocide al heeft plaatsgevonden, zie de Holocaust en de volkerenmoord op de Tutsi’s en de 

gematigde Hutu’s. Er heeft dan ook nog nooit een humanitaire interventie op grond van de 

Genocide Conventie plaatsgevonden. Feitelijk vormt Hoofdstuk VII van het VN-Handvest de 

meest praktische basis voor militair ingrijpen omwille van humanitaire redenen. Ook 

Hoofdstuk VII-interventies vinden over het algemeen plaats als het grootste kwaad al is 

geschied, daadkrachtig preventief optreden komt zelden voor. 

We hebben nu twee rechtvaardigingsgronden gezien voor het schenden van 

staatssoevereiniteit: autorisatie door de Veiligheidsraad en de Genocide Conventie. 

Unilaterale humanitaire interventies zijn vanuit het internationaal recht dus niet te 

rechtvaardigen, tenzij er internationaal gewoonterecht – de derde uitzondering op het non-

interventie beginsel – is ontstaan op het recht van unilaterale humanitaire interventies. In 

subparagraaf 2.2.2 ga ik hier op in. 

2.2.2 Unilaterale humanitaire interventies: geen internationaal gewoonterecht 

De belangrijkste pijlers van het internationaal recht zijn internationale verdragen en 

gewoonterecht. In de internationale verdragen kan, zoals we in subparagraaf 2.2.1 hebben 

gezien, geen rechtsbasis gevonden worden voor unilaterale humanitaire interventies, maar 

hoe zit het dan met het gewoonterecht? Om deel te zijn van het internationaal gewoonterecht, 

moeten unilaterale humanitaire interventies aan twee voorwaarden voldoen: er moet sprake 

zijn van state practice en er moet sprake zijn van opinio iuris, dat wil zeggen dat bij staten de 

overtuiging moet heersen dat humanitair geïnspireerd unilateraal optreden tot het 

internationaal recht behoort.24

Juristen in het internationaal recht zijn op het gebied van de discussie over de 

legaliteit van unilaterale humanitaire interventies te verdelen in restrictionisten en counter-

restrictionisten. De eerste groep beschouwt een humanitaire interventie hoe dan ook als een 

operatie die in strijd is met het internationaal recht, zelfs mét mandaat van de Veiligheidsraad. 

Restrictionisten zien in Artikel 2 (4) van het VN-Handvest een strikt verbod op unilateraal 

geweld (zelfverdediging uitgezonderd) en beschouwen het bewaren van internationale vrede 

en veiligheid als de belangrijkste taak van de VN, waaraan andere VN-taken zoals het 

bewaken van de mensenrechten ondergeschikt zijn. 25  Er is volgens restrictionisten al 

helemaal geen sprake van internationaal gewoonterecht tot unilaterale humanitaire 

interventies. Zij beroepen zich hierbij op het feit dat er sinds de oprichting van het VN-

                                                      
23 Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (9 december 1948) article 1. 
24 Molier, ‘Het debat over humanitaire interventie’, 39. 
25 O. Ramsbotham en T. Woodhouse, Humanitarian intervention in contemporary conflict (Cambridge UK 1996) 59-
60. 
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Handvest in de Algemene Vergadering van de VN verscheidene verdragen zijn getekend die 

de soevereiniteit van staten en het verbod op het gebruik van geweld bekrachtigen 

(Declaration on the Inadmissability of Intervention (1965), Declaration on Principles of 

International Law concerning Friendly Relations and Cooperation (1970) en de Declaration on 

the Enhancement of the Effectiveness of the Principles of Refraining from the Threat or Use 

of Force in International Relations (1987)).26

Counter-restrictionisten staan positief tegenover unilaterale humanitaire interventies 

onder de voorwaarde dat: (a) de interveniërende staten na de operatie niet in de objectstaat 

aanwezig blijven, (b) de objectstaat geen grondgebied verliest, (c) er geen regime change 

plaatsvindt en (d) de operatie (de schending van Artikel 2 (4) daargelaten) in conformiteit met 

het VN-Handvest geschiedt. Zij vinden dat er zowel voor als na het opstellen van het 

Handvest sprake is van internationaal gewoonterecht en schrijven de oorsprong van de 

humanitaire interventie doctrine toe aan Hugo de Groot (1583-1645).27 Deze Nederlandse 

jurist en één van de grondleggers van het internationaal recht schreef al in de zeventiende 

eeuw dat er uitzonderingen bestaan op het non-interventiebeginsel. De Groot hechtte waarde 

aan staatssoevereiniteit en stabiliteit in de internationale orde, maar de soevereiniteit van een 

staat kwam volgens hem te vervallen wanneer burgers het slachtoffer werden van het 

handelen van hun eigen staat, bijvoorbeeld door vervolgingen wegens religie.28

De vraag is nu of unilaterale humanitaire interventies vallen onder het internationaal 

gewoonterecht. Met andere woorden, is er sinds het opstellen van het VN-Handvest op dit 

gebied sprake van state practice en opinio iuris? Om dat te onderzoeken zal ik nu de 

unilaterale interventies die tussen 1945 en 1999 zijn uitgevoerd behandelen en bekijken hoe 

staten en organisaties die interventies rechtvaardigden.29 Tijdens de Koude Oorlog zijn er vier 

unilaterale militaire interventies uitgevoerd die aanspraak zouden kunnen maken op de titel 

humanitaire interventie: de interventies van India in Oost-Pakistan (1971), Vietnam in 

Cambodja (1978), Frankrijk in de Centraal-Afrikaanse Republiek (1979) en Tanzania in 

Oeganda (1979). Na de Koude Oorlog gingen twee unilaterale humanitaire interventies 

operatie Allied Force voor: de interventie van ECOWAS in Liberia (1990) en de interventies 

onder leiding van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk in Irak (1991-1993). 

In 1971 intervenieerde India in Oost-Pakistan, waar door onderdrukking en geweld in 

negen maanden tijd ruim een miljoen Bengalen was omgekomen en nog eens acht tot tien 

miljoen Bengalen waren gevlucht.30 De interventie maakte een eind aan de schendingen van 

de mensenrechten en leidde tot het ontstaan van de staat Bangladesh. India rechtvaardigde 

de ingreep door een beroep te doen op het recht op zelfverdediging (door de militaire dreiging 

                                                      
26 Nicholas J. Wheeler, Saving strangers. Humanitarian intervention in international society (Oxford University Press 
2000) 44-45. 
27 Wheeler, Saving strangers, 44. 
28 Vincent, R.J., ‘Grotius, human rights and intervention’ in: H. Bull, B. Kingsbury en A. Roberts ed., Hugo Grotius and 
international relations (Oxford 1992) 247. 
29 Daarnaast plaatst dit overzicht de unilaterale humanitaire interventie in Kosovo in een historisch kader. 
30 J. Heitzman en Robert L. Worden ed., Bangladesh: a country study (Federal Research Division, Library of 
Congress, 2nd edition 1989) gepubliceerd op http://www.loc.gov/rr/frd/, hoofdstuk 1, § ‘The war of Bangladeshi 
Independence, 1971’. 
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en de ontstane vluchtelingenstroom) en voerde bovendien humanitaire motieven op (het recht 

op zelfbeschikking voor het Bengalese volk en het voorkomen van buitensporig menselijk 

lijden). Het grootste deel van de internationale gemeenschap toonde echter geen begrip voor 

deze argumenten en oordeelde dat de interventie de internationale orde in gevaar bracht, 

ondanks de beëindiging van de mensenrechtenschendingen.31

De Rode Khmer van het Pol Pot-regime was verantwoordelijk voor een tot twee 

miljoen doden door voornamelijk ondervoeding en ziekten als gevolg van de omstandigheden 

in de kampen. Tussen 1975 en 1977 vielen door executies tweehonderdduizend politieke 

doden en in 1978 honderdduizend.32 In de loop van 1978 bereikte de waanzin van de ‘Killing 

Fields’ de buitenwereld door grootschalige media-aandacht. De Vietnamese regering 

beweerde dat de Rode Khmer door opstandelingen was verslagen en dat Vietnam enkel een 

grensoorlog had gevoerd. Daarbij werd een beroep gedaan op het recht op zelfverdediging in 

verband met het gevaar van uitbreidende grensconflicten – de Rode Khmer vernielde in 1977 

Vietnamese grensdorpen en vermoordde de Vietnamese burgers. Vietnam bracht geen 

humanitaire motieven naar voren voor de interventie. Hoewel Vietnam een einde maakte aan 

het gruwelijke regime van Pol Pot, werd het land internationaal veroordeeld voor het breken 

van het soevereiniteitsprincipe en het verbod op geweld (behalve door de Sovjet-Unie, wat 

gezien de communistische achtergrond van Vietnam begrijpelijk is).33

In 1979 intervenieerde Frankrijk in de Centraal-Afrikaanse Republiek nadat door het 

regime van president Jean-Bédel Bokassa een bloedbad onder studenten was aangericht. De 

in 1965 door Bokassa afgezette oud-president David Dacko kwam door de Franse interventie 

opnieuw aan de macht.34 In eerste instantie rechtvaardigde de Franse regering de interventie 

door te stellen dat Dacko toestemming had gegeven voor de interventie, waardoor de Franse 

ingreep legaal zou zijn. Toen bleek dat de machtwisseling juist het gevolg was van de 

interventie, beriep de Franse regering zich op humanitaire motieven om de interventie te 

rechtvaardigen. De interventie werd door de internationale gemeenschap nauwelijks 

bekritiseerd en werd noch door de Algemene Vergadering, noch door de Veiligheidsraad 

veroordeeld.35

Tussen 1971 en 1979 vonden 250.000 Oegandese burgers de dood door het bewind 

van Idi Amin.36 De dictator kwam in 1971 aan de macht door een coup tegen de socialistische 

president Milton Obote. In 1978 vielen troepen van Amin het noorden van Tanzania binnen. 

Het doel was om deserterende militairen op te sporen, maar tegelijkertijd werd een gebied 

van duizend vierkante meters in de Kageraregio bezet. Na een moeizame mobilisatie wist het 

leger van Tanzania de Oegandese troepen terug naar de grens te dringen. De Tanzaniaanse 

president Nyerere wilde echter meer. Hij hoopte door het uitschakelen van de militaire 

                                                      
31 Wheeler, Saving strangers, 55-77. 
32 Russell R. Ross ed., Cambodia: a country study (Federal Research Division, Library of Congress, 3rd edition 1990) 
gepubliceerd op http://www.loc.gov/rr/frd/, hoofdstuk 1, § ‘Revolutionary terror’. 
33 Wheeler, Saving strangers, 78-110. 
34 Danish Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention, 89. 
35 Molier, ‘Het debat over humanitaire interventie’, 40. 
36 Rita M. Byrnes ed., Uganda: a country study (Federal Research Division, Library of Congress, 2nd edition 1992) 
gepubliceerd op http://www.loc.gov/rr/frd/, hoofdstuk 5, § ‘Idi Amin and military rule’. 
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eenheden in het zuiden van Oeganda te bereiken dat het Oegandese volk zelf in opstand zou 

komen tegen Amin. In januari 1979 bevonden zich tussen de dertigduizend en veertigduizend 

Tanzaniaanse militairen aan de grens. Terwijl het Tanzaniaanse leger grensgevechten 

uitvocht met Oeganda kwam intern een opstand tegen Amin op gang, mede met hulp van 

Oegandese bannelingen die vanuit Tanzania binnenvielen. Op 10 april 1979 viel de 

hoofdstad Kampala en vluchtten het Libische leger en de troepen die nog trouw waren aan 

Amin. Amin zelf vluchtte naar Libië en later naar Saudi-Arabië.37 Nyerere rechtvaardigde de 

militaire operatie door te stellen dat er sprake was van zelfverdediging na de Oegandese inval 

in de Kageraregio. Daarnaast was volgens Nyerere door de opstand in Oeganda en de 

dreiging van overslaande grensconflicten de nationale veiligheid in gevaar. 38  Tanzania 

motiveerde het militaire ingrijpen dus niet met humanitaire argumenten en het is niet 

ondenkbaar dat Nyerere de bedoeling had Amin uit Oeganda te verwijderen. De reden dat 

Tanzania niet op grote schaal werd veroordeeld door de internationale gemeenschap, was 

dat het land daadwerkelijk was aangevallen. Van goedkeuring was daarentegen zeker ook 

geen sprake.39

Wat de interventies van India, Vietnam, Frankrijk en Tanzania laten zien, is dat 

tijdens de Koude Oorlog zich geen gewoonterechtelijke regel van unilaterale humanitaire 

interventie heeft ontwikkeld. Hoewel India, Vietnam en Tanzania hun interventies met 

humanitaire motieven hadden kunnen rechtvaardigen, deden zijn dit maar zeer beperkt. De 

interveniërende staten beriepen zich voornamelijk op het recht op zelfverdediging. Frankrijk 

voerde wel humanitaire argumenten aan voor de interventie in de Centraal-Afrikaanse 

Republiek, maar deed dit pas toen bleek dat de aanvankelijke motivering niet klopte. Er heeft 

zich gedurende de Koude Oorlog dus geen state practice ontwikkeld op het gebied van 

unilaterale humanitaire interventies, en er was derhalve zeker geen sprake van opinio iuris. 

Bovendien was in alle vier interventies sprake van regime change, wat niet onder de scope 

van humanitaire interventies valt. 

Na de Koude Oorlog gingen twee unilaterale humanitaire interventies operatie Allied 

Force voor: de interventie van ECOWAS in Liberia (1990) en de interventie onder leiding van 

de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk in Irak (1991-1993). In 1990 intervenieerde 

de Economic Organisation of West African States (ECOWAS) in Liberia om een eind te 

maken aan de humanitaire crisis die het gevolg was van de Eerste Liberiaanse Burgeroorlog. 

Een rebellenleger (National Patriotic Front of Liberia, NPFL) onder leiding van Charles Taylor, 

gesteund door Libië, Burkina Faso en Ivoorkust, vocht na een invasie (1989) tegen het 

staatsleger van de dictatoriale president Samuel Doe. Tweehonderduizend Liberianen 

kwamen om en nog eens een miljoen raakte ontheemd door de het geweld tijdens de 

burgeroorlog.40 De interventie van ECOWAS had twee doelen: (a) een einde maken aan de 

burgeroorlog en de humanitaire crisis en (b) het voorkomen/beëindigen van instabiliteit in de 

                                                      
37 Wheeler, Saving strangers, 112-120. 
38 Wheeler, Saving strangers, 118-119. 
39 Wheeler, Saving strangers, 132-136. 
40 International Crisis Group, Conflict history: Liberia, http://www.crisisgroup.org.  
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regio.41 Achteraf werd het resultaat van het ingrijpen van ECOWAS – herstel van de vrede in 

Liberia – bekrachtigd door de Veiligheidsraad (Resolutie 788, 1992).42

In 1991, nadat in 1990 een einde was gemaakt aan de Iraakse invasie in Koeweit, 

stelden de Verenigde Staten ‘no-fly zones’ in in het noorden van Irak. Dit was een reactie op 

de gewelddadige onderdrukking van de Koerden door Saddam Hoessein. De Veiligheidsraad 

had Resolutie 688 uitgevaardigd, waarin werd gesteld dat het Iraakse geweld een gevaar 

vormde voor de internationale vrede en veiligheid, en eiste dat humanitaire hulporganisaties 

toestemming zouden krijgen om in Irak te opereren. De VS beriepen zich bij het instellen van 

de ‘no-fly zones’ op die resolutie. De internationale troepenmacht (dertien landen leverden 

militairen) werd in mei 1991 opgevolgd door een VN-vredesmacht van vijfhonderd militairen 

(UNIKOM).43 In 1992 stelden de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk een no-fly zone in in het 

zuiden van Irak na geweld tegen de Shiieten, waarbij opnieuw werd verwezen naar Resolutie 

688. Hoewel Resolutie 688 niet expliciet verwees naar de inzet van militaire middelen, 

werden de interventies ter bescherming van de Koerden en de Shiieten door het grootste deel 

van de internationale gemeenshap aanvaard.44

Sinds de oprichting van de VN, zowel voor als na de Koude Oorlog, is er geen 

internationaal gewoonterecht ontstaan op het gebied van unilaterale humanitaire interventies. 

Het conflict en de interventie in Kosovo hebben wel bijgedragen aan de ontwikkeling van het 

denken over (unilaterale) humanitaire interventies. Het ontbreken van een internationaal 

rechtelijke basis – in zowel internationaal verdragsrecht als gewoonterecht – voor unilaterale 

interventies leidt ons naar de ethische discussie. Heeft de internationale gemeenschap niet 

de plicht om grootschalig menselijk lijden te voorkomen, te beperken en te stoppen, ook in 

gevallen waarin de Veiligheidsraad niet in staat is een resolutie af te geven? Met andere 

woorden, kan een unilaterale humanitaire interventie tegelijkertijd internationaalrechtelijk 

illegaal en ethisch legitiem zijn? En onder welke omstandigheden is unilateraal optreden om 

een humanitaire catastrofe te voorkomen of te beëindigen dan legitiem? 

2.3 UNILATERALE HUMANITAIRE INTERVENTIES: GEEN LEGALITEIT, WEL LEGITIMITEIT? 

In deze paragraaf bekijk ik de ethische discussie die tegenover de internationaal rechtelijke 

discussie staat: unilaterale humanitaire interventies zijn vanuit internationaal rechtelijk 

oogpunt niet te rechtvaardigen, maar zijn ze in extreme humanitaire noodsituaties misschien 

wel ethisch te rechtvaardigen? Met andere woorden, kunnen unilaterale interventies bij 

gebrek aan legaliteit wel legitiem zijn? En onder welke voorwaarden dan? De Engelse School 

levert een dominant denkkader waarin unilaterale humanitaire interventies geplaatst kunnen 

worden. Binnen deze school staan twee stromingen tegenover elkaar: het pluralisme en het 

solidarisme. In subparagraaf 2.3.1 komen de pluralisten aan de orde; samen met realisten 

hebben zij bezwaren tegen unilaterale humanitaire interventies. In subparagraaf 2.3.2 staan 
                                                      
41 International Crisis Group, Conflict history: Liberia, http://www.crisisgroup.org.  
42 Danish Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention, 90. 
43 Danish Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention, 91. 
44 Danish Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention, 92. 
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de argumenten en criteria van de solidaristen centraal, zij zijn voorstanders van het recht op 

unilaterale interventies. Ten slotte wordt in subparagraaf 2.3.3 de solidaristische visie 

aangescherpt door de Welsh School. 

2.3.1 Tegenstanders van unilaterale humanitaire interventies: pluralisten en realisten 

Tegenover de juridische discussie loopt een ethische discussie als een rode lijn door het 

humanitaire interventie debat. Pluralisten, die verwant zijn aan verschillende stromingen 

binnen het liberalisme, beschouwen unilaterale humanitaire interventies als schending van de 

internationaalrechtelijke beginselen van soevereiniteit, non-interventie en het verbod op 

geweld. Zij zijn sceptisch over het ethische karakter van humanitaire interventies en geloven 

dat staten geneigd zijn zich te houden aan het internationaal recht, wat humanitaire 

interventies overbodig zou maken. Pluralisten zijn bang dat het gebrek aan een eenduidige 

visie op unilaterale humanitaire interventies leidt tot staten die hun eigen regels hanteren en 

daardoor het systeem dat is gebaseerd op internationaal recht verzwakken.45

Realisten hebben geen vertrouwen in het pluralistische geloof in een internationale 

gemeenschap die van nature geneigd is zich te houden aan het internationaal recht. Volgens 

realisten erkennen staten weliswaar dat zij hun acties moeten verantwoorden binnen de 

internationale regels om sancties te voorkomen, maar dit doen zij niet uit morele 

overwegingen. Staten streven altijd het nationaal belang na en hanteren het internationaal 

recht op een strategische manier.46 Zowel het pluralisme als het realisme hecht waarde aan 

wat in het Engels mooi order and justice heet, maar leggen het zwaartepunt verschillend. 

Volgens pluralisten heeft het internationale systeem van regelgeving bestaansrecht door de 

bescherming die het biedt aan individuen en groepen (justice over order). Realisten draaien 

het om door te stellen dat internationale stabiliteit een voorwaarde voor individuele vrijheid en 

democratie is (order over justice).47

Pluralisten en realisten mogen dan verschillend aankijken tegen de werkelijke aard 

van staten, ze vinden elkaar in hun bezwaren tegen unilaterale humanitaire interventies. 

Pluralisten oordelen dat de afwezigheid van consensus over unilaterale interventies de op het 

internationaal recht gebaseerde internationale orde verzwakt. Realisten werken dit bezwaar 

verder uit door te stellen dat (a) staten alleen zullen interveniëren wanneer ze er belang bij 

hebben, (b) humanitaire motieven kunnen worden gebruikt als dekmantel voor nationale 

belangen, (c) humanitaire interventies selectief worden toegepast en (d) staten niet zomaar 

bereid zijn levens van militairen te riskeren voor vreemden.48

Mohammed Ayoob heeft de pluralistische en realistische argumenten uitgedragen in 

een niet-westerse versie door te stellen dat humanitaire interventies en zeker het legitimeren 

van unilaterale interventies leidt tot anarchie en een vorm is van neo-imperialisme. Is het wel 

zo dat waarden als mensenrechten universeel zijn? En wie bepaalt de grens van het 

                                                      
45 Wheeler, Saving strangers, 29. 
46 Wheeler, Saving strangers, 23. 
47 Danish Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention, 15.
48 Wheeler, Saving strangers, 29-31. 
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toelaatbare, wanneer is een geval zo extreem dat de basisprincipes van het internationaal 

recht kunnen worden overruled? 49  Ayoob heeft zeker een punt en de discussie over de 

universaliteit van mensenrechten is een ingewikkeld vraagstuk. Hier wil ik volstaan door te 

stellen dat democratie en de daarbij behorende waarden van vrijheid – vrijheid van 

meningsuiting, vrijheid van geloof, stemrecht – weliswaar overwegend Westerse 

verschijnselen zijn, maar dat ook bevolking in de niet-Westerse wereld liever niet dan wel 

gemarteld en onderdrukt wordt en liever wel dan niet in een zekere vorm van vrijheid leeft. In 

de woorden van Kofi Annan: ‘Local traditions and circumstances must be borne in mind, both 

in politics and in economics. But certain principles are common to all. They include legitimate, 

responsive, clean government, whatever its form; respect for human rights and the rights of 

minorities; freedom of expression; and the right to a fair trial. If these essential, universal 

pillars are neglected, the structure of both state and economy is deficient and is more likely to 

collapse when the storm comes’.50

In feite bundelt het punt selectiviteit de bezwaren van pluralisten en realisten. Dat 

staten in vergelijkbare situaties verschillend reageren heeft voor een groot deel met nationale 

belangen te maken, zoals een rapport van de Commission on America’s National Interests uit 

1996 illustreert. Daarin werd de volgende schaal van nationale belangen (van hoge prioriteit 

naar laag) gehanteerd: vital, extremely important, just important en less important or 

secondary. ‘Het voorkomen van genocide en het voorkomen of beëindigen (indien mogelijk 

tegen een lage prijs) van conflicten in strategisch belangrijke gebieden’ viel onder het kopje 

extremely important en zat dus hoog in de schaal. Het voorkomen of beëindigen van 

conflicten in strategisch onbelangrijke gebieden zat echter al een stap lager (just important).51 

Selectiviteit wordt daarnaast veroorzaakt door de angst voor slachtoffers aan eigen zijde en 

de inschatting van de kans op succes, zowel militair als politiek. Ten slotte is steun van 

bevolking en parlement een belangrijke voorwaarde voor deelname aan een interventie. 

Hierbij speelt het zogenaamde CNN-effect een belangrijke rol. Wanneer de media een 

humanitaire crisis op de politieke agenda zetten en beelden van slachtoffers dagelijks op de 

televisie te zien zijn, wordt de roep om ingrijpen steeds groter en kunnen regeringen op een 

gegeven moment nauwelijks meer om actie heen.52

Pluralisten en realisten oordelen dus negatief over de legitimiteit van unilaterale 

humanitaire interventies. Staten zijn niet geneigd in strijd met het nationaal belang te 

handelen en zullen dus selectief zijn in de conflictsituaties waarin ze bereid zijn te 

interveniëren. Tegenover deze visie staan de solidaristen, die oordelen dat unilaterale 

ingrijpen om humanitaire redenen in extreme gevallen en onder strenge voorwaarden wel 

degelijk gelegitimeerd is. 

                                                      
49 Jennifer M. Welsh, ‘Taking consequences seriously: objections to humanitarian intervention in: Jennifer M. Welsh 
ed., Humanitarian intervention and international relations (Oxford University Press 2004) 66. 
50 United Nations General Assembly, 7th Plenary meeting of the 53rd Session, A/53/PV.7 (21 september 1998) 3. 
51 America’s national interests, The Commission on America’s National Interests (juli 1996) 4-7. 
52 Peter Viggo Jakobsen, ‘National interest, humanitarianism or CNN: what triggers UN peace enforcement after the 
Cold War?’, Journal of Peace Research vol. 33, nr. 2 (1996) 206. 
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2.3.2 Voorstanders van unilaterale humanitaire interventies: solidaristen  

Zoals we in paragraaf 2.2 hebben gezien zijn unilaterale humanitaire interventies vanuit 

internationaalrechtelijk oogpunt niet te rechtvaardigen. Vervolgens zagen we in subparagraaf 

2.3.1 dat tegenstanders het bezwaar opvoeren dat unilaterale interventies het internationale 

systeem van wet- en regelgeving verzwakken en dat staten niet geneigd zijn in gelijke 

gevallen overeenkomstig te handelen, met name doordat het nationaal belang van staten 

voorop staat. Met andere woorden, pluralisten en realisten oordelen dat unilaterale 

humanitaire interventies niet legitiem zijn. Aanhangers van het solidarisme denken daar 

anders over. In zeer schrijnende gevallen heeft de internationale gemeenschap, indien aan 

een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan, de plicht om in te grijpen en is een interventie 

te legitimeren. 

Volgens solidaristen is het pluralistische geloof in de internationale gemeenschap in 

strijd met de werkelijke naleving van mensenrechtenprincipes en zouden staten die op grote 

schaal mensenrechten schenden het recht op soevereiniteit moeten verliezen. 53  Michael 

Walzer, hoewel een voorvechter van het recht op zelfbeschikking, verwoordde dit in Just and 

unjust wars als volgt: ‘Against the enslavement or massacre of political opponents, national 

minorities, and religious sects, there may well be no help unless help comes from outside. 

And when a government turns savagely upon its own people, we must doubt the very 

existence of a political community to which the idea of self-determination might apply.’ 54

De zogeheten linktheorie sluit aan bij het punt dat Walzer maakt. Volgens de 

linktheorie hebben staten het recht, in lijn met het gewoonterecht zoals dat voor het VN-

Handvest zou hebben bestaan, in te grijpen wanneer de internationale vrede en veiligheid in 

het geding is en de Veiligheidsraad niet in staat is tot overeenstemming te komen over de te 

nemen maatregelen (bijvoorbeeld door een veto of de dreiging daarmee door een permanent 

lid). 55  Het belangrijkste bezwaar hierbij is de vraag of, en zo ja in hoeverre, 

mensenrechtenschendingen een gevaar voor de internationale vrede en veiligheid vormen. 

Door het bestaan van staatssoevereiniteit blijft unilateraal humanitair optreden 

volkenrechtelijk uitermate discutabel en is het verkrijgen van een mandaat van de 

Veiligheidsraad geen sinecure. 

Het solidarisme hecht dus enerzijds waarde aan het internationaal recht en de 

beginselen van staatssoevereiniteit en non-interventie. Anderzijds constateert het tegelijkertijd 

dat er uitzonderingen zijn op de regel. Met andere woorden, bij gebrek aan legaliteit kan een 

unilaterale humanitaire interventie wel legitiem zijn. Nicholas J. Wheeler verwoordt het 

solidaristische standpunt als volgt. Ten eerste moeten de slachtoffers centraal staan in de 

beoordeling van de legitimiteit van interventies. Interventies zonder humanitaire motieven 

kunnen wel degelijk positieve humanitaire gevolgen hebben, waarmee Wheeler overigens 

                                                      
53 Wheeler, Saving strangers,12-27. 
54 Michael Walzer, Just and unjust wars. A moral argument with historical illustrations (New York 1977) 101. 
55 Molier, ‘Het debat over humanitaire interventie’, 50 en Ramsbotham en Woodhouse, Humanitarian intervention in 
contemporary conflict, 63-64. 
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niet zegt dat humanitaire motieven onbelangrijk zijn.56 Zoals we al hebben geconstateerd bij 

de casi uit subparagraaf 2.2.2 is er een verschil tussen motivatie en intentie. Staten kunnen 

interveniëren met humanitaire intenties zonder daarvoor humanitaire motieven op te voeren. 

Daarmee kom ik op zijn tweede punt, het mogelijk verzwakkende effect van 

unilaterale interventies op de internationale orde. Realisten zullen zeggen dat staten 

humanitaire argumenten misbruiken om interventies te rechtvaardigen, met andere woorden, 

intentie en motivatie lopen niet synchroon. Wheeler brengt daartegen in dat (a) misbruik 

alleen verwerpelijk is wanneer een interventie geen positieve humanitaire effecten heeft, (b) 

niet is uitgesloten dat staten werkelijk humanitaire motieven hebben en (c) wanneer staten 

een interventie rechtvaardigen met humanitaire argumenten, de internationale gemeenschap 

over hun schouder zal meekijken naar de naleving van deze principes.57

Ten derde zijn volgens Wheeler unilaterale humanitaire interventies niet zonder meer 

illegaal. Zijn punt is dat unilaterale interventies ten behoeve van humanitaire doeleinden in 

extreme humanitaire noodsituaties wel degelijk ethisch te verantwoorden zijn; die interventies 

zouden dan ook onderdeel van het internationaal recht – en daarmee legaal – moeten 

worden. Echter, het recht op het gebied van unilaterale humanitaire interventies is nog 

onvoldoende ontwikkeld. Counter-restrictionisten (subparagraaf 2.2.2) zijn van mening dat er 

wél al recht is ontwikkeld op het gebied van unilaterale humanitaire interventies. Zij stellen dat 

het beschermen van de rechten van de mens en humanitaire waarden een prominent en 

leidend onderdeel van het internationaal recht vormt en verwijzen hierbij naar de preambule 

en Artikels 1 (3), 55 en 56 van het VN-Handvest – daarin staat het promoten en naleven van 

de mensenrechten centraal. 58  Het recht op het verdedigen van de mensenrechten en 

ingrijpen in situaties van extreem humanitair lijden is echter nog niet zodanig ontwikkeld dat 

optreden zonder mandaat van de Veiligheidsraad legaal is. Dat neemt niet weg dat de vele 

humanitaire crises in de jaren negentig (Somalië, Rwanda, Bosnië, Kosovo) er geleidelijk aan 

toe hebben geleid dat een groot deel van de internationale gemeenschap vindt dat diezelfde 

wereldgemeenschap de plicht heeft om in extreme gevallen in te grijpen, ook al is het recht 

op dat gebied nog niet volledig ontwikkeld. Met andere woorden, staatssoevereiniteit betekent 

niet dat regeringen en regeringsleiders zomaar op grote schaal de rechten van hun burgers 

mogen schenden. 

Ten slotte countert Wheeler het bezwaar van selectiviteit. Selectiviteit komt niet altijd 

voort uit het ondergeschikt maken van mensenrechten. Soms is het gevaar van een 

interventie te groot. Aanvullend hierop verwijs ik naar één van de pijlers van de just war 

doctrine: ‘Reasonable prospect of success’. In extreme gevallen zullen staten echter risico 

moeten nemen om voortschrijdend menselijk lijden te voorkomen.59

Solidaristen counteren dus de bezwaren van pluralisten en realisten, en oordelen dat 

in extreme gevallen unilaterale humanitaire interventies legitiem kunnen zijn. Unilaterale 

                                                      
56 Wheeler, Saving strangers, 37-38. 
57 Wheeler, Saving strangers, 39-40. 
58 Wheeler, Saving strangers, 41-42.
59 Wheeler, Saving strangers, 48-49.
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interventies moeten volgens het solidarisme wel aan een reeks voorwaarden voldoen 

alvorens legitiem te zijn. Deze voorwaarden zijn afkomstig uit de just war doctrine, die zijn 

oorsprong heeft in de teksten van bisschop Augustinus van het Noord-Afrikaanse Hippo 

(vijfde eeuw) en de geestelijke Thomas van Aquino (dertiende eeuw).60 De just war doctrine 

bestaat uit drie delen: het ius ad bellum (‘recht tot oorlog’), het ius in bello (‘recht tijdens 

oorlog’), het ius post bellum (‘recht na oorlog’). De afgelopen jaren is het ius post bellum 

(vredesverdragen, wederopbouw, oorlogstribunalen, verzoeningscommissies, etc.) 

toegevoegd aan de just war doctrine. Voor het bepalen van de legitimiteit van unilaterale 

interventies is met name het ius ad bellum van belang, omdat dat de legitimerende criteria 

zijn voor het overgaan tot inzet van militaire middelen. Het ius ad bellum bestaat uit de 

volgende criteria:61

 

 Right authority: er moet een legitieme autoriteit zijn die besluit tot interventie over te 

gaan. Dit is volgens het volkenrecht de Veiligheidsraad, hoewel de NAVO zich na de 

Koude Oorlog ook dit recht trachtte toe te eigenen (zie hoofdstuk drie). Volgens 

solidaristen heeft de internationale gemeenschap de legitimiteit om in te grijpen, mits 

aan de overige criteria van de het ius ad bellum wordt voldaan. 

 Just cause: bijvoorbeeld een grootschalige humanitaire crisis. Wanneer een 

interventie op deze grond gerechtvaardigd is is niet objectief vast te stellen, maar 

Wheeler formuleert het als volgt: van een supreme humanitarian emergency is 

sprake wanneer het redden van levens en beëindiging van het conflict afhankelijk is 

van hulp van buitenaf. 62  Massamoord en genocide vallen uiteraard onder deze 

noemer. 

 Last resort: militaire interventie is de laatste stap in het proces, voorafgegaan door 

bijvoorbeeld diplomatieke bemiddeling en sancties. 

 Right intention: de interveniërende organisatie/staten moeten ingrijpen met als doel 

de humanitaire crisis te voorkomen of te beëindigen.  

 Proportionality: een militaire humanitaire interventie is een contradictio in terminus, 

geweld wordt namelijk met geweld bestreden. In de overweging om te interveniëren 

moet derhalve overwogen worden of de missie niet meer kwaad dan goed doet. 

 Reasonable prospect of success: de kans dat menselijk lijden wordt verminderd en 

beëindigd moet reëel zijn, de interventie mag het conflict niet intensiveren. 

 

Het ius ad bellum volgend is dus in gevallen van extreme schendingen van de 

rechten van de mens (zoals onderdrukking van en moord op etnische groeperingen en in het 

extreemste geval genocide) en indien alle diplomatieke en economische inspanningen en 

sancties niet hebben geholpen, een basis om over te gaan tot een interventie met 
                                                      
60 M. Fixdal, ‘Humanitarian intervention and just war’, Mershon International Studies Review vol. 42, nr. 2 (1998) 283-
288. 
61 Ik zal hier de Engelstalige termen gebruiken, omdat deze overeenkomen met de wetenschappelijke literatuur en 
omdat vertalingen de lading minder goed dekken. 
62 Wheeler, Saving strangers, 34. 
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humanitaire doeleinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mogelijke 

negatieve effecten van de interventie. Volkenrechtelijk heeft alleen de Veiligheidsraad de 

bevoegdheid om een humanitaire interventie te autoriseren. Maar wanneer de 

Veiligheidsraad door bijvoorbeeld een veto van één van de permanente leden geen resolutie 

kan afgeven, heeft de internationale gemeenschap volgens solidaristen de legitieme autoriteit 

te interveniëren in extreme humanitaire crises. Een interventie moet daarnaast gericht zijn op 

het voorkomen of beëindigen van een humanitaire noodsituatie; nationale belangen mogen 

geen bepalende rol spelen. Het criterium right intention is dus een lastig punt, er is namelijk 

een verschil tussen intentie en motivatie. 63  Zoals we hebben gezien hanteerden India, 

Vietnam en Tanzania geen humanitaire motieven voor hun interventies, hoewel er wel 

degelijk (gedeeltelijk) sprake was van de intentie om een einde te maken aan humanitair 

lijden. Het gaat bij het punt right intention erom dat de interventie gericht is op het voorkomen 

of beëindigen van een humanitaire noodsituatie.  

Het punt dat militaire kracht pas in laatste instantie ingezet mag worden, is een 

zwaarwegend onderdeel van de just war doctrine en zorgt voor bescherming van het beginsel 

van staatssoevereiniteit. De Zweedse diplomaat Jan Eliasson, voormalig voorzitter van de 

Algemene Raad van de VN en sinds december 2006 speciaal afgezant van de VN voor 

Darfur, noemt de volgende stappen in conflictpreventie die vooraf kunnen gaan aan een 

humanitaire interventie: (1) het publiekelijk reageren op de eerste signalen, (2) het sturen van 

fact finding-missies, (3) het bevorderen van vreedzame geschillenbeslechting door 

bijvoorbeeld onderhandeling en bemiddeling, (4) het sturen van een peace keeping-missie 

(dit is dus een vredesmissie die de goedkeuring heeft van de strijdende partijen), (5) het 

nemen van vreedzame dwangmaatregelen onder VN-Handvest Hoofdstuk VII, zoals 

economische en diplomatieke sancties, (6) dreigen met militair geweld op basis van 

Hoofdstuk VII en ten slotte (7) het militair interveniëren voor humanitaire doeleinden, de 

humanitaire interventie.64 Zoals we in hoofdstuk 4 en 5 nog zullen zien, gingen zes van de 

zeven fasen in het Kosovoconflict vooraf aan de NAVO-interventie (er zijn pas na Allied Force 

peace keeping-troepen gestuurd). 

De just war doctrine schetst zoals gezegd het ius ad bellum, het ius in bello en het ius 

post bellum. Laatstgenoemde element blijft in dit onderzoek buiten beschouwing, omdat het 

ius post bellum puur handelt over de fase ná een oorlog. De eerste twee elementen van de 

doctrine zijn nauw met elkaar verbonden. Het ius in bello is het meest gecodificeerde deel en 

is na de Tweede Wereldoorlog voor het grootste deel vastgelegd in de vier verdragen van de 

Conventie van Genève. Daarbij speelt de Vierde Geneefse Conventie (1949) een grote rol 

wat het bepalen van de legitimiteit van humanitaire interventies betreft. 65  Volgens deze 

                                                      
63 Bellamy, ‘Motives, outcomes, intent and the legitimacy of humanitarian intervention’, journal of Military Ethics  vol. 3, 
nr. 3 (2004) 229-230. 
64 Fred Grünfeld, ‘Conflictpreventie en soevereiniteit’ in: D. Hellema en H. Reiding ed., Humanitaire interventie en 
soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling (Amsterdam 2004) 168. 
65 De Geneefse Conventies I, II en III hebben hun oorsprong voor de Tweede Wereldoorlog. Zo werd in 1864 in de 
Eerste Geneefse Conventie het ICRC erkend en werd vastgelegd hoe met oorlogsslachtoffers moest worden 
omgegaan. In 1929 werd in de Derde Conventie het recht van krijgsgevangenen en o.a. het verbod op het gebruik 
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conventie hebben partijen zich tijdens gewapende conflicten te gedragen naar de volgende 

regels: (a) er moet sprake zijn van een rechtmatige autoriteit, alleen strijdkrachten hebben 

recht op het gebruik van geweld, (b) non-combattanten hebben immuniteit en hebben het 

recht op humanitaire hulp van bijvoorbeeld NGO’s (dit is vastgelegd in artikel 59 van de 

Vierde Geneefse Conventie), (c) de proportionaliteit moet in de gaten worden gehouden, 

nevenschade zoals burgerslachtoffers en schade aan civiele objecten (collateral damage) 

dient voorkomen of op zijn minst beperkt te worden, (d) alleen militairen en militaire objecten 

mogen doelwit zijn; ziekenhuizen, kerken, scholen en dergelijke dienen ontzien te worden en 

(e) het gebruik van massavernietigingswapens is verboden.66 De oorlogspraktijk vormde de 

aanleiding voor het codificeren van het oorlogsrecht. Die codificatie is gebaseerd op de 

beginselen van het ius in bello. 

Het ius in bello beschermt burgers en voorziet in beperking van de negatieve effecten 

van oorlog. Humanitaire interventies hebben tot doel de humanitaire situatie te verbeteren 

daar waar mensenrechten worden geschonden. Maar het blijft geweld met geweld bestrijden 

en de kans op burgerslachtoffers is altijd aanwezig. Bij het bepalen van de legitimiteit van 

unilaterale humanitaire interventies speelt met name het ius ad bellum een rol, maar de 

criteria proportionality en reasonable prospect of success uit het ius ad bellum kunnen niet 

worden los gezien van de uitgangspunten van het ius in bello. Vooraf dient te worden 

nagedacht over de kans van slagen en het voorkomen van burgerslachtoffers. 

2.3.3 Humaniteit, aanscherping van de solidaristische visie 

Solidaristen verdedigen weliswaar het recht op unilaterale humanitaire interventie, maar gaan 

daarbij nog altijd uit van het principe van staatssoevereiniteit. De Welsh School, een stroming 

verwant aan de Frankfurter Schule en Antonio Gramsci, vindt dit te beperkt en stelt humaniteit 

centraal in het denken over humanitaire crises en de oplossingen daarvoor, oftewel de 

mensen in nood worden in het middelpunt geplaatst. De kern van het uitgaan van humaniteit 

is: mensenrechten zijn universeel en menselijk lijden moet altijd en overal worden bestreden. 

Daarbij moeten neutraliteit en onpartijdigheid – er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

ras, geslacht, religie, nationaliteit, et cetera – altijd in het oog worden gehouden.67 De Welsh 

School koppelt soevereiniteit vervolgens aan verantwoordelijkheid, wat betekent dat staten de 

verantwoordelijkheid hebben om humanitaire crises een halt toe te roepen en dat staten die 

de rechten van hun burgers op grote schaal schenden – en dus niet de verantwoordelijkheid 

nemen voor hun burgers – het recht op soevereiniteit verspelen. Niet de staat maar het volk is 

de bron van soevereiniteit en verschaft ingrijpen in mensonterende situaties legitimiteit. 

Militair ingrijpen is echter slechts een onderdeel van de oplossingen, waarbij preventie en 

wederopbouw minstens zo belangrijk zijn. 

                                                                                                                                                        
van gifgas vastgelegd. In 1949 werden de eerste drie Conventies herzien, de Vierde Conventie (recht van burgers in 
oorlogen) werd in 1949 aanvullend opgesteld. 
66 4th Geneva Convention (1949). 
67 Bellamy, ‘Humanitarian responsibilities and interventionist claims in international society’, 337. De beginselen van 
humaniteit zijn vergelijkbaar met de principes van het International Committee of the Red Cross (ICRC). 
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Voor de Welsh School  is de reeds besproken benadering van humanitaire 

interventies onbevredigend, omdat te veel wordt gekeken naar de militaire aspecten en te 

weinig naar de humanitaire component.68 Volgens de Welsh School zijn de oorzaken van 

menselijk lijden niet zo eenzijdig als de Engelse School doet vermoeden. Niet alleen 

onderdrukking van en geweld tegen bevolkingsgroepen, maar ook economische structuren 

veroorzaken humanitaire crises. Met andere woorden: vanuit menselijk oogpunt is er geen 

verschil tussen death by politics en death by economics.69  

De VN heeft een belangrijke taak in het signaleren en tegengaan van 

onderontwikkeling, armoede en ongelijkheid, vanwege de verschijnselen op zich en omdat dit 

factoren zijn die politieke en gewelddadige onderdrukking in de hand werken. Preventie van 

conflicten en opbouw van stabiele structuren (staatsapparaat, recht, economie, onderwijs) 

zorgen voor emancipatie van de bevolking van onderontwikkelde landen. Boutros Boutros-

Ghali, secretaris-generaal van de VN van 1992 tot en met 1996, verwoordde het als volgt: 

‘The sources of conflict and war are pervasive and deep. To reach them will require our 

utmost effort to enhance respect for human rights and fundamental freedoms, to promote 

sustainable economic and social development for wider prosperity, to alleviate distress and to 

curtail the existence and use of massively destructive weapons.’70 De VN en humanitaire 

hulporganisaties hebben de taak om economisch onderontwikkelde regio’s in de wereld 

financiële en humanitaire hulp te bieden. Wanneer economische onderontwikkeling politieke 

onderdrukking en geweld veroorzaakt, is het taak van de VN dit op tijd te signaleren en in te 

grijpen met alle mogelijke middelen, de humanitaire interventie incluis. 

De humanitaire interventie is echter geen instrument om armoede en 

onderontwikkeling tegen te gaan. Het is een instrument om de excessen die mogelijk het 

gevolg zijn van armoede en onderontwikkeling te stoppen. De Welsh School stelt nog sterker 

dan het solidarisme dat de mensenrechten centaal moeten staan en niet de 

staatssoevereiniteit. Volgens de Welsh School verliezen staten hun soevereiniteit wanneer zij 

de mensenrechten op grote schaal schenden en zijn unilaterale interventies in extreme 

humanitaire crises gelegitimeerd. In het volgende hoofdstuk behandel ik de na de Koude 

Oorlog ontwikkelde visies van de VN, de NAVO en Nederland op het gebied van unilaterale 

humanitaire interventies. Het begrip Responsibility to Protect (R2P) geeft de kern van deze 

ontwikkeling goed weer en sluit aan bij de denkbeelden van solidaristen en de Welsh School. 

2.4 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk stond de volgende vraag centraal: wat zijn de internationaalrechtelijke 

mogelijkheden en beperkingen voor het overgaan tot een unilaterale humanitaire interventie 

en welke ruimte is er voor legitimerende argumenten? Unilaterale humanitaire interventies, 
                                                      
68  Alex J. Bellamy, ‘Humanitarian responsibilities and interventionist claims in international society’, Review of 
International Studies vol. 29, nr. 3 (2003) 329-330. 
69 Bellamy, ‘Humanitarian responsibilities and interventionist claims in international society’, 331-332. 
70 An agenda for peace, Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, Report of the Secretary-General 
pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992 (17 juni 1992) 
A/47/277 – S/24111, alinea 5. 
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dat wil zeggen militair ingrijpen door een staat, een groep van staten of een internationale 

organisatie ter voorkoming of beëindiging van grootschalige schendingen van mensenrechten, 

zonder toestemming van de objectstaat en zonder autorisatie door de VN Veiligheidsraad, 

zijn uitermate discutabel. In het internationaal verdragsrecht zijn er twee uitzonderingen op 

het non-interventiebeginsel. Het schenden van staatssoevereiniteit is internationaalrechtelijk, 

behoudens in gevallen van zelfverdediging, alleen te rechtvaardigen door een beroep op de 

Genocide Conventie of door Veiligheidsraadautorisatie op basis van Hoofdstuk VII van het 

VN-Handvest. Het internationaal gewoonterecht zou een derde uitzondering kunnen vormen 

op de principes van staatssoevereiniteit en non-interventie. Zoals we hebben gezien in 

paragraaf 2.2 was er zowel tijdens de Koude Oorlog als daarna geen sprake van state 

practice en opinio iuris op het gebied van unilaterale humanitaire interventies en vallen 

unilaterale interventies derhalve (nog) niet onder het internationaal gewoonterecht. 

Internationaalrechtelijk zijn er dus geen rechtvaardigingsgronden voor unilaterale 

humanitaire interventies. Pluralisten en realisten betogen bovendien dat unilaterale 

interventies de internationale rechtsorde verzwakken. Volgens realisten streven staten enkel 

hun nationaal belang na en kunnen humanitaire motieven worden gebruikt als dekmantel voor 

deze nationale belangen. Daar komt bij dat humanitaire interventies volgens realisten 

selectief worden toegepast doordat het nationaal belang voorop staat en omdat staten niet 

zomaar bereid zijn levens op te offeren voor vreemden. 

De tegengeluiden komen van de aanhangers van het solidarisme, gesterkt door de 

Welsh School. De discussie over unilaterale humanitaire interventies gaat voor hen 

voornamelijk over de ethische vraag of de internationale gemeenschap niet de plicht heeft in 

te grijpen in gevallen van grootschalig menselijk lijden wanneer de Veiligheidsraad niet tot 

actie kan overgaan. En over de vraag onder welke voorwaarden unilateraal ingrijpen dan 

legitiem is. Volgens solidaristen zijn staten in extreme gevallen en met inachtneming van de 

criteria van de just war doctrine gelegitimeerd om unilateraal te interveniëren. ‘Humanitarian 

intervention is justified when it is a response (with reasonable expectations of success) to 

acts “that shock the moral conscience of mankind”’, aldus Michael Walzer.71 Een unilaterale 

interventie is volgens solidaristen legitiem wanneer deze voldoet aan de voorwaarden van de 

just war doctrine. Daarbij is met name het ius ad bellum relevant is: er moet sprake zijn van 

(a) legal authority, (b) just cause, (c) last resort, (d) right intention, (e) proportionality en (f) 

reasonable prospect of success. In feite wordt hier uitgegaan van een ‘right to intervene’. De 

Welsh School plaatst de rechten van burgers nog sterker in het middelpunt dan de 

solidaristen. Volgens de Welsh School is in extreme gevallen unilateraal ingrijpen legitiem, 

omdat staten hun recht op soevereiniteit verliezen wanneer zij op grote schaal de rechten van 

hun burgers schenden. In plaats van een ‘right to intervene’, gaan zij uit van een 

‘responsibility to protect’. Dit sluit sterk aan bij een ontwikkeling in de VN en de internationale 

gemeenschap in het denken over de omgang met humanitaire crisis. In het volgende 

hoofdstuk komt die ontwikkeling naar voren. 
                                                      
71 Walzer, Just and unjust wars, 107. 
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Nu we in dit hoofdstuk hebben gekeken naar de internationaalrechtelijke en ethische 

argumenten voor en bezwaren tegen unilaterale humanitaire interventies, is het tijd om te 

onderzoeken wat de visies van de VN, de NAVO en Nederland in de jaren negentig waren op 

het gebied van de legalitieit en legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies. 
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3 UNILATERALE HUMANITAIRE INTERVENTIES: DE DOCTRINES VAN DE VN, 
NAVO EN NEDERLAND 

De val van de Berlijnse Muur en de instorting van de Sovjet-Unie zorgden voor een 

verschuiving in het wereldbeeld. Niet langer stonden conflicten in het teken van kapitalisme 

versus communisme. Ook hoefden niet langer mensenrechtenschendende regimes te worden 

gesteund in het kader van de ideologische strijd tussen de NAVO en het Warschaupact. 

Hoewel het vetorecht de Veiligheidsraad na 1991 nog steeds in zijn greep hield en de vele 

regionale conflicten uiteraard niet zomaar opgelost konden worden, kon de internationale 

gemeenschap zich nu in principe gaan richten op de slachtoffers van die regionale en veelal 

intrastatelijke conflicten. Deze tendens is terug te zien in de discussies die na de Koude 

Oorlog werden gevoerd door de VN, de NAVO en de Nederlandse overheid. 

Welke visies en criteria ontwikkelden de VN, de NAVO en de Nederlandse overheid 

in de jaren negentig op het gebied van de legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies? 

Dat is de vraag die in dit hoofdstuk centraal staat. Zoals we hebben gezien in hoofdstuk twee 

gaan ook de meeste voorstanders van humanitaire interventies nog uit van 

staatssoevereiniteit, waardoor unilaterale interventies per definitie in strijd zijn met het 

internationaal recht en de rechtvaardiging van zo’n interventie – hoe legitiem ook – erg 

ingewikkeld ligt. Het is daarom van belang om aanvullend op de doctrines uit hoofdstuk 2 te 

onderzoeken welke visies op unilaterale humanitaire interventies de VN, de NAVO en 

Nederland in het decennium na de Koude Oorlog ontwikkelden: de VN omdat die organisatie 

een cruciale actor is op het gebied van het internationaal recht en de verhoudingen tussen 

staten; de NAVO omdat deze organisatie zichzelf in de jaren negentig van de twintigste eeuw 

een gelijkwaardige positie aan de VN toedichtte (in plaats van een positie als 

‘onderaannemer’), daarnaast was het de NAVO die zonder mandaat van de Veiligheidsraad 

intervenieerde in Kosovo; de Nederlandse visie en criteria ten slotte zijn van belang omdat de 

Nederlandse politieke besluitvorming centraal staat in deze scriptie. 

In dit hoofdstuk bekijk ik aan de hand van beleidsdocumenten hoe de VN, de NAVO 

en de Nederlandse overheid in de jaren negentig van de vorige eeuw in beginsel aankeken 

tegen de legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies. De toepassing van deze 

beginselen in de besluitvorming (of juist het nalaten daarvan) in de aanloop naar operatie 

Allied Force staat in hoofdstuk 5 centraal. Enkele documenten die ik behandel dateren van na 

de interventie in Kosovo. Ik neem die documenten wel mee in de bespreking, omdat ze direct 

voortvloeien uit de legitimiteitsdiscussie die ook tijdens ‘Kosovo’ speelde. 
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3.1 DE VERENIGDE NATIES: RESPONSIBILITY TO PROTECT 

Juist de VN worstelde met het dilemma dat in hoofdstuk twee is geschetst. Aan de ene kant is 

er het internationaal recht, waarvan de VN de belangrijkste vertegenwoordiger en controleur 

is. Aan de andere kant hebben sinds de oprichting van de VN 192 staten onderschreven dat 

komende generaties oorlog bespaard moet blijven, dat de mensenrechten moeten worden 

nageleefd en dat deze rechten bovendien universeel zijn. Ook moet het internationaal recht 

worden nageleefd en de levenstandaard over de hele wereld boven een bepaald minimum 

worden getrokken.72 Hoe werd dan binnen de VN gedacht over de mogelijkheden om legitiem 

met unilaterale militaire dwang gewelddadige regimes een halt toe te roepen? In het laatste 

decennium van de twintigste eeuw verschenen er verscheidene VN-rapporten die de 

mensenrechten en slachtoffers van schendingen ervan centraal stelden. Ik zal hier drie 

rapporten behandelen: An agenda for peace (juni 1992), Supplement to an agenda for peace 

(januari 1995) en The Responsibility to Protect (december 2001). Het laatstgenoemde rapport, 

hoewel uitgekomen in 2001, behandel ik omdat het het resultaat is van de discussie die in de 

jaren negentig werd gevoerd over hoe om te gaan met grootschalige humanitaire crises, 

zoals de crisis in Kosovo. 

3.1.1 An agenda for peace 

‘Now is the time, for its nations and peoples, and the men and women who serve it, to seize 

the moment for the sake of the future.’73 Boutros Boutros-Ghali, de eerste secretaris-generaal 

van de VN na de Koude Oorlog, kwam in juni 1992 met zijn An agenda for peace. Hij speelde 

in het programma in op het wegvallen van de oude Koude Oorlog-dreiging en pleitte voor een 

effectievere aanpak van onrecht. ‘Since the creation of the United Nations in 1945, over 100 

major conflicts around the world have left some 20 million dead. The United Nations was 

rendered powerless to deal with many of these crises because of the vetoes – 279 of them – 

cast in the Security Counil, which were a vivid expression of the divisions of that period.’74 De 

ironie wil dat juist in de casus van deze scriptie, de Kosovo-crisis, VN-ingrijpen werd 

gedwarsboomd door een Russisch veto. In algemene zin maakte de verminderde dreiging 

van veto’s in de Veiligheidsraad het de VN mogelijk een effectievere rol te spelen in het 

behalen van de volgende doelen: 75

 

 Het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van conflictenhaarden (bijvoorbeeld 

door fact finding en een early-warning capacity  op het Secretariaat van de VN) en 

het vervolgens inzetten van diplomatie om ontstaan van geweld te voorkomen. 

 Het inzetten van peace making (diplomatie, onderhandelingen) indien conflicten toch 

ontstaan. 

                                                      
72 Growth in United Nations membership 1945-present, www.un.org/members/growth.shtml en Charter of the United 
Nations, ‘Preambule’. 
73 An agenda for peace, alinea 86. 
74 An agenda for peace, alinea 14. 
75 An agenda for peace, alinea 15. 
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 Het inzetten van peace keeping om vrede of wapenstilstand te bewaren, zodat de 

overeenkomsten die de peace makers hebben behaald geïmplementeerd kunnen 

worden. 

 Het inzetten van peace building om vrede structureel te waarborgen. 

 Tot slot, meer in algemene zin, het identificeren en signaleren van de achterliggende 

oorzaken van confllicten: armoede, sociaal onrecht en politieke onderdrukking. 

 

Deze ordening komt naar voren in onderstaand schema (inclusief operationele taken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vormen van vredesoperaties in relatie met operationele taken volgend uit An agenda for peace76

 

Boutros-Ghali pleitte wel voor respect voor staatssoevereiniteit, staten bleven voor 

hem de bouwsteen van de VN en de internationale gemeenschap. Maar, zo stelt hij, ‘the time 

of absolute and exclusive sovereignty has passed; its theory was never matched by reality. It 

is the task of leaders of states today to understand this and to find a balance between the 

needs of good internal governance and the requirements of an ever more interdependent 

world.’77 Naleving van de mensenrechten, zeker die van minderheden, ongeacht etniciteit, 

religie, sociale status of taal, was een voorwaarde voor een veilige en rechtvaardige 

internationale samenleving.78

                                                      
76 Landmacht Doctrine Publicatie III: vredesoperaties, 22. 
77 An agenda for peace, alinea 17. 
78 An agenda for peace, alinea 18. 
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Eén van de maatregelen om de VN om te vormen tot een effectievere organisatie, 

was volgens Boutros-Ghali het ter beschikking stellen van troepen aan de Veiligheidsraad 

conform artikel 43 van het VN-Handvest, maar nu permanent in plaats van ad hoc. Een 

positief neveneffect van permanente VN-troepen zou de afschrikkende werking ervan zijn.79 

Boutros-Ghali bleef echter realistisch en verwachtte geen spoedige oprichting van 

permanente VN-troepen, iets wat vijftien jaar na An agenda for peace nog steeds niet is 

gelukt. De oprichting van peace-enforcement units zag hij als tussenoplossing. Deze troepen, 

geleverd door de VN-lidstaten, zouden op oproepbasis kunnen worden ingezet in 

conflictgebieden waar wapenstilstanden niet worden nageleefd en peace-keeping een te 

zwak middel zou zijn. De peace-enforcement units zouden onder Artikel 40 van het VN-

Handvest vallen. Dat betekent dat de VN de bij een conflict betrokken staten kan oproepen in 

te stemmen met tijdelijke maatregelen totdat de Veiligheidsraad heeft besloten welke 

maatregelen worden genomen om de internationale vrede en veiligheid te herstellen.80

De effectiviteit van de VN kon volgens Boutros-Ghali ook worden bevorderd door 

verbeterde samenwerking tussen de VN en regionale organisaties. Ondersteuning door 

regionale organisaties bij preventive diplomacy, peace-keeping, peace-making en peace-

building of zelfs het leiden van een missie na autorisatie door de Veiligheidsraad, zou zorgen 

voor grotere regionale betrokkenheid en de kans op democratisering in de regio vergroten. Dit 

alles echter wel in overeenstemming met het VN-Handvest. De autorisatie door de 

Veiligheidsraad bleef de enige basis voor legaal optreden in gevallen zoals omschreven in 

artikel 39 van het Handvest.81 Bovendien werd veel waarde gehecht aan wat in het ius ad 

bellum ‘last resort’ wordt genoemd: militaire interventie behoorde tot de reële opties, maar 

pas nadat alle andere middelen, diplomatiek en anderszins, waren toegepast. 

3.1.2 Supplement to an agenda for peace 

Boutros-Ghali sprak in zijn An agenda for peace de hoop uit dat de VN in 1995 hervormingen 

zou hebben doorgemaakt. Dat was halverwege de jaren negentig echter slechts zeer 

gedeeltelijk het geval. Sinds het einde van de Koude Oorlog was het aantal 

Veiligheidsraadresoluties, de VN-betrokkenheid bij conflicten, het uitgezonden personeel en 

het aantal peace keeping-missies toegenomen. Ook was het budget voor dit soort operaties 

ook sterk gegroeid, zoals blijkt uit enkele statistieken in de volgende figuur over de 

ontwikkelingen van VN-activiteiten op het gebied van vrede en veiligheid in de jaren 1988-

1994. Maar de slagkracht van de VN op het gebied van peace-enforcement was nog altijd 

beperkt, om over het oprichten van een permanente VN-troepenmacht nog maar te zwijgen.  

                                                      
79 An agenda for peace, alinea 43. 
80 An agenda for peace, alinea 44. 
81 An agenda for peace, alinea 60-65. 
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  As at 

31 January 1988 
As at 

31 January 1992 
As at 

16 December 1994 
     
Security Council resolutions 
adopted in the preceding 12 
months 

 15 53 78 

     
Disputes and conflicts in 
which the UN was actively 
involved in preventive 
diplomacy or peace-making 
in the preceding 12 months 

 11 13 28 

     
Peace-keeping operations 
deployed 

 5 11 17 

     
Military personnel deployed  1.570 11.495 73.393 
     
Civilian police deployed  35 155 2.130 
     
International civilian 
personnel deployed 

 1.516 2.206 2.260 

     
Countries contributing 
military and police 
personnel 

 26 56 76 

     
UN budget for peace-
keeping operations (on an 
annual basis, in millions of 
US dollars) 

 230.4 1.689,6 3.610 

 

Overzicht van ontwikkelingen VN-activiteiten op het gebied van vrede en veiligheid in de jaren 1988-199482

 

In Supplement to an agenda for peace (1995) signaleerde Boutros-Ghali een aantal 

veranderingen sinds zijn nota uit 1992: (a) conflicten waren eerder intrastatelijk dan 

interstatelijk, (b) de VN zette nu ook troepen in ter bescherming en ondersteuning van 

humanitaire operaties, dit gebeurde met een Hoofdstuk VII-mandaat en ging verder dan 

peace-keeping; Boutros Ghali sprak hier echter van humanitaire interventies in beperkte vorm, 

het beëindigen van conflicten behoorde nog niet tot het mandaat, (c) peace-keeping had 

naast een militair ook een civiel karakter gekregen, met aandacht voor bijvoorbeeld 

humanitaire hulpverlening en (d) missies werden opgevolgd door langdurige peace building-

operaties om de vrede stabiliteit en duurzaamheid te verschaffen.83 Deze zogeheten ‘tweede 

generatie-vredesmissies’ waren dus langdurig en veelzijdig. 

Bij gebrek aan permanente VN-troepen zag Boutros-Ghali een positieve ontwikkeling 

in de samenwerking tussen de VN en regionale organisaties. Op deze manier kreeg de VN 

beschikking over de militaire daadkracht die het zelf ontbeerde en tegelijkertijd voorkwam de 

VN unilaterale acties. Maar het belangrijkste van alles bleef: ‘The primacy of the United 

Nations, as set out in the Charter, must be respected. In particular, regional organizations 

                                                      
82 Supplement to an agenda for peace: position paper of the Secretary-General on the occasion of the fiftieth 
anniversary ot the United Nations, Report of the Secretary-General on the work of the organization (3 januari 1995) 
A/50/60 – S/1995/1, alinea 11. 
83 Supplement to an agenda for peace, alinea 10-22. 
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should not enter into arrangements that assume a level of United Nations support not yet 

submitted to or approved by its member states.’84

3.1.3 The Responsibility to Protect 

Wat duidelijk wordt uit An agenda for peace en Supplement to an agenda for peace, en ook 

uit navolgende rapporten als Report of the Panel on United Nations Peace Operations (het 

‘Brahimi Report’) en We the peoples, the role of the UN in the 21st century (het ‘Millennium 

Report’), beide uit 2000, is dat de VN worstelde met de eigen positie in een wereld vol 

conflicten waar het maar moeizaam een antwoord op had. Het is begrijpelijk dat er veel 

belang werd gehecht aan preventieve middelen als preventive diplomacy en fact finding, aan 

vreedzame geschillenbeslechting door peace-making en economische sancties, aan 

vredeshandhavende missies waarbij alle betrokken partijen instemden met de aanwezigheid 

van peace-keepers en aan de wederopbouwende rol van peace-building. Maar wat te doen 

wanneer het te laat was voor deze instrumenten of wanneer ze te zwak waren? Wat te doen 

wanneer er slachtoffers vielen door etnische zuiveringen, massamoord en genocide en wat te 

doen als de daders inmenging door de internationale gemeenschap niet tolereerden? 

In het Millennium Report, dat de aanzet vormde voor de Millennium Top van 

regeringsleiders, keek Kofi Annan, de opvolger van Boutros Boutros-Ghali als secretaris-

generaal van de VN (1997-2006), enerzijds terug op de ontwikkeling van de rol van de VN en 

anderzijds naar de toekomst. Annan benadrukte het belang van het soevereiniteitsbeginsel 

en uitte begrip voor de kritiek die pluralisten en realisten hebben op humanitaire interventies. 

Hji vroeg zich wel harop af: ‘How should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross 

and systematic violations of human rights that offend every precept of our common 

humanity?’85 Het antwoord kwam eind 2001 van de International Commission on Intervention 

and State Sovereignty (ICISS) in het rapport The Responsibility to Protect. ICISS werd in 

reactie op het Millennium Report geïnitieerd door de Canadese regering en bestond uit 

dertien wetenschappers en (ex-)VN-hoogwaardigheidsbekleders uit twaalf verschillende 

landen. Formeel was de ICISS geen VN-commissie. Uiteraard stond Kofi Annan als dé 

vertegenwoordiger van de mensenrechten en het internationaal recht wel geheel achter de 

opdrachtformulering van de commissie: ‘Reconciling the international community's 

responsibility to act in the face of massive violations of humanitarian norms while respecting 

the sovereign rights of states poses a unique challenge.’86

Ook de ICISS erkende het diepgewortelde bestaan en belang van het 

soevereiniteitsbeginsel, maar, zo stelde de commissie duidelijk, in extreme gevallen vervalt 

dit recht. Met andere woorden, de bevolking staat centraal en soevereiniteit betekent niet 

langer macht en controle over burgers, maar de verantwoordelijkheid en zorg voor burgers. 

De ICISS verwoordde dit principe in de krachtige term responsibility to protect. Wanneer 

                                                      
84 Supplement to an agenda for peace, alinea 79-88. 
85 We the peoples. The role of the United Nations in the 21st century, Millennium Report of the Secretary-General of 
the United Nations (3 april 2000) 48. 
86 Mandate and Organisation of the ICISS, http://www.iciss.ca/mandate-en.asp.  
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staten de zorg voor hun burgers verwaarlozen, heeft de internationale gemeenschap de 

verantwoordelijkheid om de slachtoffers te beschermen. De ICISS onderscheidde drie stadia 

in die bescherming van burgers en mensenrechten: (1) preventief optreden, responsibility tot 

prevent, (2) reactie, responsibility to react en (3) structurele (operationele en institutionele) 

wederopbouw, responsibility to rebuild. Preventieve maatregelen zoals wapenembargo’s, 

beëindiging van militaire samenwerking, handelsembargo’s en politieke en diplomatieke 

isolering van de doelstaat gaan vooraf aan het laatste redmiddel, militaire reactie. 87  Kofi 

Annan had deze stelling van de ICISS dat staten de verantwoordelijkheid hebben om de 

mensenrechten van hun burgers te respecteren en te beschermen, al verkondigd in 

september 1999 tijdens de Algemene Vergadering van de VN: ‘Individual sovereignty – and 

by this I mean the human rights and fundamental freedoms of each and every individual, as 

enshrined in our Charter – has been enhanced by a renewed consciousness of the right of 

every individual to control his or her own destiny’.88

De ICISS oordeelde dat in ‘extreme and exceptional cases’ militair ingrijpen tot de 

legitieme acties behoorde.89 De commissie gebruikte het ius ad bellum als maatstaf: right 

authority, just cause, right intention, last resort, proportional means and reasonable prospects 

of success. Ik zal hier kort ingaan op de criteria just cause en right authority. De extreme en 

buitengewone gevallen waarin volgens de commissie militaire interventie valt te legitimeren 

zijn: 90

 

 Large scale loss of life, actual or apprehended, with genocidal intent or not, which is 

the product either of deliberate state action, or state neglect or inability to act, or a 

failed state situation. 

 Large scale ‘ethnic cleansing’, actual or apprehended, whether carried out by killing, 

forced expulsion, acts of terror or rape. 

 

Hieronder vallen schendingen van de Genocide Conventie en etnische zuiveringen, maar ook 

het door wanbestuur blootstellen van de bevolking aan constante hongersnood en 

burgeroorlogen, kortom structurele en grootschalige humanitaire crises. 

Wie heeft dan de autoriteit om een humanitaire interventie te legitimeren? ICISS 

oordeelde: ‘The Commission is in absolutely no doubt that there is not better or more 

appropriate body than the Security Council to deal with military intervention issues for human 

protection purposes.’91 De Veiligheidsraad had en heeft zo haar beperkingen. Selectiviteit ligt 

bij het nemen van beslissingen op de loer, omdat politieke belangen een noodzakelijke 

autorisatie tot interventie in de weg kunnen staan. Daarnaast is de samenstelling van de 

permanente leden van de Veiligheidsraad, inclusief hun vetorecht, zestig jaar na oprichting 

                                                      
87 The Responsibility to Protect, The International Commission on Intervention and State Sovereignty (December 
2001) 29-31. 
88 United Nations General Assembly, 4th Plenary meeting of the 54th Session, A/54/PV.4 (20 september 1999) 1-2. 
89 The Responsibility to Protect, 31. 
90 The Responsibility to Protect, 32. 
91 The Responsibility to Protect, 49. 
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van de VN niet meer representatief voor de verhoudingen in de wereld Hoewel ICISS die 

beperkingen van de Veiligheidsraad erkende, oordeelde de commissie dat er geen alternatief 

was. ICISS concludeerde dan ook dat humanitaire interventies altijd moeten worden 

voorafgegaan door autorisatie van de Veiligheidsraad.92

Maar wat als de Veiligheidsraad er om welke reden dan ook niet in slaagt om een 

resolutie aan te nemen? Het alternatief was naar het oordeel van ICISS om in deze gevallen, 

in lijn met de tot nog toe nooit gebruikte Uniting for Peace-resolutie, steun te zoeken bij de 

Algemene Vergadering in een Emergency Special Session. De Algemene Vergadering heeft 

niet de macht om een humanitaire interventie te autoriseren, maar wanneer een grote 

meerderheid van de lidstaten zich in de Algemene Vergadering uitspreekt voor een 

interventie, vergroot dit de legitimiteit en zet dit de Veiligheidsraad onder druk om het eerdere 

besluit te herzien. Een tweede mogelijkheid was om een regionale organisatie binnen haar 

grenzen actie te laten ondernemen. De luchtaanvallen van de NAVO in Kosovo in 1999 

werden uitgevoerd buiten NAVO-grondgebied, wat de legitimiteit van de operatie discutabel 

maakte. Echter, indien aan alle voorwaarden van de just war doctrine is voldaan, zou ook 

achteraf legitimatie bij de Veiligheidsraad kunnen worden gezocht.93 ICISS concludeerde: ‘If 

the Security Council fails to discharge its responsibility in conscience-shocking situations 

crying out for action, then it is unrealistic to expect that concerned states will rule out other 

means and forms of action to meet the gravity and urgency of these situations.’94

De commissie riep de secretaris-generaal van de VN op tot het accepteren van een 

Doctrine for Human Protection Operations, in lijn met de bevindingen en aanbevelingen uit 

het rapport: 95

 

 The operation must be based on a precisely defined political objective expressed in a 

clear and unambiguous mandate, with matching resources and rules of engagement. 

 The intervention must be politically controlled, but be conducted by a military 

commander with authority to command to the fullest extent possible, who disposes of 

adequate resources to execute his mission and with a single chain of command 

which reflects unity of command and purpose. 

 The aim of the human protection operation is to enforce compliance with human 

rights and the rule of law as quickly and as comprehensively as possible, but it is not 

the defeat of a state; this must properly be reflected in the application of force, with 

limitations on the application of force having to be accepted, together with some 

incrementalism and gradualism tailored to the objective to protect. 

 The conduct of the operation must guarantee maximum protection of all elements of 

the civilian population. 

 Strict adherence to international humanitarian law must be ensured. 

                                                      
92 The Responsibility to Protect, 49-50. 
93 The Responsibility to Protect, 53-54. 
94 The Responsibility to Protect, 55. 
95 The Responsibility to Protect, 67. 
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 Force protection for the intervening force must never have priority over the resolve to 

accomplish the mission. 

 There must be maximum coordination between military and civilian authorities and 

organizations. 

 

Om deze doctrine stevig te laten landen in de organisatie, deed de commissie de aanbeveling 

dat de Algemene Vergadering van de VN een voorstelresolutie zou aannemen waarin werd 

vastgelegd dat staten verantwoordelijk zijn voor hun burgers en dat de internationale 

gemeenschap de taak heeft ‘to prevent, react and rebuild’ wanneer staten falen in die 

verantwoordelijkheid. Daarnaast zou in zo’n resolutie moeten staan aan welke voorwaarden 

een humanitaire crisis moet voldoen alvorens legitiem militair optreden mogelijk is (oftewel de 

met de just war doctrine overeenkomende criteria die de commissie had geformuleerd).96

Het ICISS-rapport werd opgevolgd door A more secure world: our shared 

responsibility  (2004, rapport van United Nations High-Level Panel on Threats, Challenges 

and Change) en In larger freedom: towards security, development and human rights for all 

(2005, rapport van de secretaris-generaal van de VN). In beide rapporten werd gepleit voor 

het hanteren en invoeren van het beginsel ‘responsibility to protect’ in plaats van ‘right to 

intervene’. Met andere woorden: staten hebben de verantwoordelijkheid hun burgers te 

beschermen tegen genocide, etnische zuiveringen en andere schendingen van de 

mensenrechten, als dit wordt nagelaten komt het recht op staatssoevereiniteit te vervallen en 

heeft de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid om het humanitaire leed te 

beëindigen. Pas in september 2005 tijdens de World Summit van de Algemene Vergadering 

de VN werd dit uitgangspunt door de regeringsleiders bevestigd. Dat leidde in 2006 tot 

Veiligheidsraadresolutie 1674: ‘[the Security Council] reaffirms the provisions of paragraphs 

138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to 

protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against 

humanity’.97  

Uiteraard bleef het standpunt van de VN dat autorisatie door de Veiligheidsraad de 

enige volkenrechtelijke basis voor humanitaire interventies bleef. De rapporten van de 

secretaris-generaal, de discussies en toespraken tijdens de Algemene Vergadering en het 

rapport van ICISS maken wel duidelijk dat de VN worstelde met de moeizame besluitvorming 

in het toenemende aantal gevallen van humanitair leed als gevolg van burgeroorlogen en 

wanregimes. Het belang van optreden tegen grootschalige mensenrechtenschendingen moet 

zwaarder weger dan de soevereiniteit van staten, zo was de algemene teneur; de juridische 

uitwerking daarvan vormde echter een obstakel. 

                                                      
96 The Responsibility to Protect, 74. 
97 Security Council, Resolution 1674, S/RES/1674 (28 april 2006). 
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3.2 DE NAVO: NAAR EEN NIEUW STRATEGISCH CONCEPT 

Het einde van de Koude Oorlog leverde de NAVO een identiteitscrisis op. In 1949 opgericht 

als collectieve verdedigingsorganisatie kreeg die functie met het verdwijnen van de 

(nucleaire) oorlogsdreiging uit communistische hoek nu voornamelijk een symbolische 

betekenis. Volgens Rob de Wijk bestaan de taken en functies van de NAVO na de Koude 

Oorlog uit vijf componenten: (1) collectieve zelfverdediging van de lidstaten, (2) zorg voor 

vrede en stabiliteit in Europa, (3) een organisatie van staten die een aantal 

gemeenschappelijke (westerse) waarden deelt, (4) een organisatie voor veiligheid en militaire 

samenwerking, gericht op peace-keeping en het beëindigen van humanitaire crises en (5) 

voorkoming van conflicten door economische, civiele en militaire samenwerking.98 Hoe werd 

in de jaren negentig binnen de NAVO gedacht over wie de autoriteit heeft om humanitaire 

interventies te mandateren? 

3.2.1 De NAVO en ‘nieuwe missies’  

Artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag, dat bepaalde dat een aanval tegen een NAVO-

lidstaat een aanval tegen alle lidstaten betekende en dat collectieve zelfverdediging was 

geoorloofd, vormde in het Koude Oorlog tijdperk het bestaansrecht van de NAVO. Na 1991 

ontstond de vraag of ‘non-Artikel 5-activiteiten’, zogenaamde ‘nieuwe missies’ buiten het 

verdragsgebied, tot de bevoegdheid van de NAVO behoorden. Voor de NAVO hing de 

legaliteit van unilaterale humanitaire interventies samen met de status van de organisatie. 

Was de NAVO een regionale organisatie volgens Hoofdstuk VIII van het VN-Handvest? In dat 

geval kon de NAVO als onderaannemer van de VN door de Veiligheidsraad geautoriseerd 

worden om deel te nemen aan een humanitaire interventie of deze zelfs te leiden, maar het 

gezag om unilateraal militair te interveniëren ontbrak. In 1949 erkenden de ondertekenaars 

van het Noord-Atlantisch Verdrag dit probleem al en werd verwijzing naar Hoofdstuk VIII 

vermeden. 99  Daarmee had de NAVO uiteraard nog geen mandaat om buiten het eigen 

grondgebied op te treden indien er geen sprake is van een Artikel 5-situatie.  

In het Strategisch Concept van 1991 (vastgesteld in de Noord-Atlantische Raad 

tijdens de Rome-top) waren de nieuwe contouren van de NAVO al zichtbaar en waren tevens 

‘oude’ taken nog aanwezig. De kerntaken van de NAVO waren als volgt geformuleerd: (1) het 

leveren van een onmisbaar fundament voor een stabiel Europa, (2) het dienen als 

transatlantisch forum voor overleg tussen de bondgenoten over vitale belangen, (3) 

afschrikking van en verdediging tegen agressie gericht tegen bondgenoten en (4) het 

bewaren van de strategische balans in Europa.100 Toen enkele weken na de Top van Rome 

de Sovjet-Unie instortte, was het punt over de strategische balans overbodig geworden. In het 

nieuwe Strategisch Concept van 1999 (vastgesteld in de Noord-Atlantische Raad in 

Washington) werd de vierde kerntaak van de NAVO vervangen door crisisbeheersing en 

                                                      
98 R. de Wijk, ‘What is NATO?’, Atlantisch Perspectief nr. 6/7 (1999) 4-6. 
99 Dick A. Leurdijk en Dick. H. Zandee, Instituut Clingendael notitie 8: Kosovo. Van crisis tot crisis (Den Haag 1999) 
53-54. 
100 NATO’s Strategic Concept 1991, goedgekeurd door de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Noord-
Atlantische Raad (Rome, 8 november 1991) alinea 20. 
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bevordering van partnerschap met andere landen in het Euro-Atlantisch gebied.101 De Top 

van Washington vond een maand na de start van Allied Force plaats, de discussie over de 

juridische basis voor vredesmissies buiten het verdragsgebied was actueel en uiterst 

noodzakelijk. 

Onder andere Frankrijk verklaarde zich in Washington een voorstander van 

mandatering door de Veiligheidsraad. De Verenigde Staten voerden het kamp aan dat vond 

dat de NAVO ook zonder mandaat het recht had tot ‘non-Artikel 5-missies’. Uiteraard zijn 

deze posities te verklaren vanuit de oude tegenstellingen tussen Frankrijk en de VS over de 

reikwijdte van de invloed van de NAVO. Nederland nam een middenpositie in door voor te 

stellen om te verwijzen naar de beginselen van het VN-Handvest.102 Uiteindelijk werd een 

compromis gesloten door wel naar het VN-Handvest te verwijzen, maar de precieze relatie 

tussen de NAVO en de VN niet te specificeren. De volgende zinsnede werd opgenomen: ‘In 

fulfilling its purpose and fundamental security tasks, the Alliance will continue to respect the 

legitimate security interests of others, and seek the peaceful resolution of disputes as set out 

in the Charter of the United Nations. The Alliance will promote peaceful and friendly 

international relations and support democratic institutions. The Alliance does not consider 

itself to be any country's adversary.’103

Er was dus geen sprake van een expliciete verwijzing naar de noodzaak van een 

Veiligheidsraadmandaat voor ‘nieuwe missies’; de NAVO positioneerde zich hiermee naast 

de VN in plaats van als onderaannemer. Regionale organisaties, zogeheten VN-Handvest 

Hoofdstuk VIII-organisaties, kunnen als onderaannemer door de Veiligheidsraad worden 

geautoriseerd om een vredesmissie uit te voeren. Regionale organisaties hebben echter niet 

het recht om zonder Veiligheidsraadmandaat tot het gebruik van militair geweld over te gaan. 

Door in het Strategisch Concept van 1999 niet duidelijk te verwijzen naar de verhouding 

tussen de NAVO en de VN en door de positie van de NAVO binnen het VN-Handvest niet 

nauwkeurig te definiëren, gaf de NAVO zichzelf een positie gelijkwaardig aan de VN. 

Daarmee creëerde de organisatie de mogelijkheid om unilateraal (dus zonder VN-mandaat) 

op te treden. Dat ging een stap verder dan het Strategisch Concept van 1991 waarin stond 

dat de NAVO handelt ‘in accordance with the principles and purposes of the UN Charter’.104 

Dick Leurdijk en Dick Zandee concluderen in Kosovo: van crisis tot crisis: ‘Onder het oude 

‘regime’ (1991) nam de NAVO in Kosovo de vrijheid te handelen zonder goedkeuring van de 

VN; onder het nieuwe ‘regime’ (1999) heeft het bondgenootschap voor zichzelf 

handelingsvrijheid zonder goedkeuring van de VN gecreëerd.’105

                                                      
101 R. de Wijk, ‘De NAVO: nieuwe taken, nieuwe problemen?’ in: B. Bomert, T. van den Hoogen en R. Wessel ed., 
Jaarboek Vrede en Veiligheid 1999 (Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, Nijmegen 1999) 63. 
102 De Wijk, ‘De NAVO: nieuwe taken, nieuwe problemen?’, 64. 
103 NATO’s Strategic Concept 1999 (goedgekeurd door de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Noord-
Atlantische Raad (Washington D.C., 23 en 24 april 1999) alinea 11. 
104 Leurdijk en Zandee, Kosovo. Van crisis tot crisis, 56. 
105 Leurdijk en Zandee, Kosovo. Van crisis tot crisis, 56. 
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3.2.2 Legitimiteit volgens de NAVO: just war doctrine? 

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt, nam de NAVO in het Strategisch Concept van 1991 de 

vrijheid om unilateraal op te kunnen treden. Ook verschafte de organisatie zichzelf in 1999 

min of meer het recht tot unilaterale interventies (zonder VN-mandaat) door niet expliciet te 

verwijzen naar de verhouding tussen de NAVO en het VN-Handvest. Ter vergroting van de 

legitimiteit van NAVO-operaties werd gezocht naar samenwerking met de West-Europese 

Unie (WEU), de Conferentie voor Vrede en Veiligheid in Europa (CVSE, vanaf 1995 OVSE) 

en vanaf 1999 – in het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) – de 

Europese Unie. Eén onderdeel van de just war doctrine, right authority, was daardoor dus in 

principe afgedekt. Unilaterale interventies bleven echter uitermate gevoelig. In het volgende 

hoofdstuk zullen we dan ook zien dat de NAVO de andere onderdelen van de just war 

doctrine wel degelijk aanhaalde om de interventie in Kosovo te motiveren en te legitimeren; 

ze worden echter niet expliciet genoemd in de strategische concepten. 

3.3 NEDERLAND: VOORVECHTER VAN HUMANITAIRE WAARDEN 

Nederland was in het decennium na de Koude Oorlog een belangrijke speler op het gebied 

van vredesoperaties. De militaire capaciteit werd sterk afgeslankt en de krijgsmacht werd 

omgevormd om de nieuwe taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Het deelnemen aan de 

meest uiteenlopende operaties had twee redenen, waarvan idealisme er één was. Christ Klep 

stelt in Van Korea tot Kabul dat ondanks de ervaringen van het Screbrenica-drama ‘de 

gedachte overheerste dat het welvarende Nederland zich niet aan de morele plicht tot 

ondersteuning van de mensenrechten en hulp aan weerloze oorlogsslachtoffers mocht 

onttrekken’.106 De tweede reden voor Nederlands veelvuldige bereidheid tot deelname aan 

vredesmissies was minder flatteus en bevestigde de kritiek van realisten en pluralisten dat 

staten alleen ingrijpen wanneer er nationaal belang in het geding is. Deelname aan 

vredesoperaties werd gezien als een mogelijkheid om de positie en macht van Nederland in 

de internationale politieke arena te vergroten.107 Ik bekijk in deze paragraaf aan de hand van 

enkele rapporten en beleidsdocumenten hoe in de jaren negentig werd aangekeken tegen het 

dilemma (legaliteit versus legitimiteit) dat ontstaat wanneer de Veiligheidsraad niet ingrijpt in 

humanitaire noodsituaties, met andere woorden, wanneer een unilaterale interventie de 

laatste optie lijkt. 

3.3.1 Het belang van een Veiligheidsraadmandaat 

In 1992 adviseerden de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken 

(CAVV) en de Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV) dat door de Veiligheidsraad 

geautoriseerde humanitaire interventies de voorkeur genieten boven unilateraal optreden en 

dat Hoofdstuk VIII van het VN-Handvest grenzen stelt aan de unilaterale bevoegdheden van 

                                                      
106 C Klep en R. van Gils, Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945 
(Den Haag 2005) 143. 
107 Dick A. Leurdijk e.a., Nederland op vredesexpeditie (Instituut Clingendael, Den Haag 1996) 22. 
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regionale organiaties.108 Verder zou het ‘wenselijk zijn wanneer er een explicieter verband zou 

bestaan tussen “bedreiging van de vrede en veiligheid” (VN-Handvest Hoofdstuk VII) en de 

bescherming van de mensenrechten’. 109  De commissies noemden wel een aantal criteria 

waaraan autorisatie door de Veiligheidsraad zou moeten voldoen. Deze criteria kwamen 

overeen met het ius ad bellum. Unilateraal optreden werd echter niet uitgesloten indien de 

Veiligheidsraad niet tot een resolutie kon komen. 

In 2000, de Kosovo-crisis had opnieuw het dilemma van unilaterale humanitaire 

interventies opgeroepen, brachten de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de 

CAVV een update van het rapport uit 1992 uit. Hierin werd opnieuw het belang van 

instemming door de Veiligheidsraad benadrukt; het soevereiniteitsbeginsel was een principe 

waar niet lichtzinnig mee kon worden omgesprongen. Maar de omstandigheden waren 

veranderd ten opzichte van 1992. Met name in Europa en Afrika hadden door intra-statelijke 

conflicten een aantal humanitaire crises plaatsgevonden die de wereld wakker hadden 

geschud. De commissies stelden dan ook: ‘Ten minste zo belangrijk is de tendens om in de 

internationale praktijk steeds meer rekening te houden met de belangen en rechten van de 

mens en van volkeren, en niet alleen met die van de staat’.110 Echter, er was volgens de 

commissies nog geen rechtsgrond voor unilaterale interventies. Ook oordeelden zij dat het 

niet mogelijk was om een rechtsgrond voor unilaterale interventies in VN-resoluties op te 

nemen omdat misbruik ten behoeve van nationale belangen een te groot gevaar vormde. 

‘[Men dient] niet verder te gaan dan een algemene erkenning dat sprake kan zijn van situaties 

van dermate ernstige schendingen van de mensenrechten dat staten zich – als vreedzame 

middelen geen uitkomst meer bieden – genoodzaakt zien militair in te grijpen. Deze staten 

zullen zich dan ook in VN-verband openlijk moeten verantwoorden voor hun militaire 

interventie.’111

3.3.2 Legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies 

Jozias van Aartsen en Frank de Grave, respectievelijk minister van Buitenlandse Zaken en 

minister van Defensie tijdens het kabinet Kok-II, reageerden op 30 oktober 2001 door een 

brief op het genoemde AIV/CAVV-rapport uit 2000: ‘Het militair optreden van de NAVO tegen 

de Federale Republiek Joegoslavië naar aanleiding van de ernstige 

mensenrechtenschendingen van het Milošević-regime tegen de Kosovaars-Albanese 

bevolkingsgroep heeft wederom de vraag opgeroepen naar de verhouding tussen het 

internationaal-rechtelijke geweldsverbod en de evenzeer op internationaalrechtelijke 

                                                      
108  Het gebruik van geweld voor humanitaire doeleinden, Advies van de Commissie van Advies inzake 

Volkenrechtelijke Vraagstukken en de Adviesraad Vrede en Veiligheid (Den Haag 1992) 6-7. 
109 Het gebruik van geweld voor humanitaire doeleinden, Advies van CAVV en AVV, 6. 
110 Humanitaire interventie, Nota 13 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van 
Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) (Den Haag 2000) 9. 
111 Humanitaire interventie, Nota 13 van AIV en CAVV, 28. 
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beginselen gebaseerde verplichtingen de rechten van de mens te respecteren.’ 112  

Soevereiniteit kon niet langer ‘dienen als dekmantel voor schendingen van mensenrechten’.113

Van Aartsen en De Grave stelden in hun brief dat de regering van mening was dat 

het gebrek aan een juridische basis voor unilaterale interventies niet betekende dat dit 

instrument in extreme gevallen verviel. Het volgende beoordelingskader voor unilaterale 

humanitaire interventies, dat sterk gerelateerd is aan de just war doctrine, werd in navolging 

van de aanzet van de AIV en CAVV opgesteld na uitvoerige topoverleggen:114

 

 Het moet gaan om ernstige en massale schendingen van fundamentele 

mensenrechten. 

 Er dient betrouwbaar en objectief bewijs uit verschillende bronnen voorhanden te zijn 

van de schendingen of van de dreiging daarvan.  

 De regering van de betrokken staat kan of wil geen doeltreffende maatregelen treffen 

of is zelf verantwoordelijk voor de schendingen.  

 Er is een dringende noodzaak om op te treden.  

 Het gebruik van geweld is het laatste (ultieme) redmiddel.  

 Het primaire doel van de interventie is het stoppen van de schendingen.  

 Het beschikbare bewijsmateriaal toont aan dat de interventie gesteund wordt door 

degenen ter bescherming van wie ze is bedoeld.  

 Er is rekening gehouden met het standpunt van de omringende landen.  

 Het optreden heeft een redelijke kans van slagen tegen aanvaardbare kosten.  

 Het is onwaarschijnlijk dat het optreden tot grotere problemen zal leiden. 

 Het gebruik van geweld dient beperkt te blijven tot wat nodig is om het verklaarde 

doel te bereiken en proportioneel aan dat doel te zijn.  

 

Het kabinet Kok-II, dat had ingestemd met de NAVO-interventie in Kosovo, 

concludeerde dat na preventie en diplomatieke en economische sancties de humanitaire 

interventie in extreme situaties een reëel middel is. Dat moest bij voorkeur geschieden mét 

mandaat van de Veiligheidsraad, maar ‘de regering is van mening dat, in afwachting van een 

volwaardige volkenrechtelijke rechtvaardigingsgrond, humanitaire interventie zonder mandaat 

van de Veiligheidsraad bij wijze van hoge uitzondering toelaatbaar is’.115

3.3.3 De positie van Nederland: solidaristisch met pluralistische trekken 

Wat is nu te zeggen over de positie van Nederland in de jaren negentig van de vorige eeuw 

op het gebied van unilaterale humanitaire interventies en de bijbehorende 

internationaalrechtelijke en ethische dilemma’s zoals geschetst in hoofdstuk twee? Laat ik het 

zo verwoorden, Nederland was solidaristisch, met pluralistische trekken: de bescherming van 

                                                      
112 Notitie humanitaire interventie, Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie aan de voorzitter van 
de Adviesraad Internationale Vraagstukken (Den Haag, 30 oktober 2001). 
113 Notitie humanitaire interventie, Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. 
114 Notitie humanitaire interventie, Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. 
115 Notitie humanitaire interventie, Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. 
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burgers in nood en het toezien op naleving van de mensenrechten had Nederland hoog in het 

vaandel staan en vormde de voornaamste reden voor de bereidheid tot deelname aan 

humanitaire interventies. Maar het hebben van invloed in de internationale gemeenschap 

vormde op zijn minst een prikkel. Van het laatste punt was in de Kosovo-casus volgens 

Jozias van Aartsen, tussen 1998 en 2002 minister van Buitenlandse Zaken, overigens totaal 

geen sprake: Nederland wilde geen invloed hebben, Nederland was (en is) nu eenmaal een 

belangrijke speler op het internationale toneel.116 In hoofdstuk 5 zal ik hierop verder ingaan. 

De belangrijkste reden om deel te nemen aan vredesoperaties, ook unilaterale 

humanitaire interventies, is samen te vatten met de term Responsibility to Protect (R2P). Op 

24 september 1998 sprak minister Van Aartsen de Algemene Vergadering van de VN toe met 

de woorden: ‘Affluent societies cannot in good conscience walk away from a conflict once the 

smoke has cleared. Donor countries cannot turn their backs to the ravages of war and 

concentrate on the next CNN headlines. We believe that emergency aid and political 

initiatives should be teamed with longer-term development planning, reconstruction and 

reconciliation. We believe in building a bridge between conflict and development’.117 Deze 

woorden – en dit is maar één citaat uit een veelheid aan vergelijkbare uitspraken – en de 

veelvuldig getoonde bereidheid om deel te nemen aan vredesoperaties, laten zien dat 

Nederland een vooraanstaande rol wilde spelen op het gebied van de internationale vrede en 

veiligheid en de bescherming van de mensenrechten. In de Nederlandse grondwet is zelfs 

vastgelegd dat ‘de regering de internationale rechtsorde bevordert’. 118  Op zich is dit een 

opmerkelijke verschuiving te noemen. Traditioneel wordt met ‘internationale rechtsorde’ 

gedoeld op staatssoevereiniteit. Daarin is vanaf 1945 langzaam en vanaf de jaren negentig 

versneld verandering gekomen. Mensenrechten en humanitaire waarden werden minstens zo 

belangrijk als staatssoevereiniteit en het non-interventiebeginsel. In het Toetsingskader 1995 

(dat zo aan de orde komt) is het nationaal belang ook gedefinieerd als ‘het beschermen van 

de internationale vrede, veiligheid en mensenrechten’.119 Het geloof dat de bescherming van 

staatssoevereiniteit niet belangrijker is dan het welzijn van burgers sloot aan bij de in 

paragraaf 3.1 geschetste ontwikkelingen die de VN doormaakte. 

Daarnaast sloten de hervormingen en modernisering van het leger, met name de 

landmacht, aan bij de hervormingen binnen de NAVO na de Koude Oorlog. Na de val van de 

Muur in 1989 verscheen de Defensienota 1991. Dit betekende een sterke inkrimping van de 

krijgsmacht. Na het instorten van de Sovjet-Unie werd in 1993 de Prioriteitennota 1993: Een 

andere wereld, een andere Defensie gepresenteerd. Net als de NAVO in haar analyses 

constateerde, zag ook de Nederlandse regering dat de oude gevaren verdwenen waren en 

                                                      
116 Koedijk, R., Interview met de heer J. van Aartsen, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Kok-II 1998-
2002 (Den Haag, 20 december 2007). 
117 United Nations General Assembly, 14th Plenary meeting of the 53rd Session, A/53/PV.14 (24 september 1998) 25. 
118 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (24 augustus 1815) artikel 90. 
119 Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden (Toetsingskader 1995), Kamerstuk 
23591 nr. 5 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Tweede Kamer, Vergaderjaar 1994-1995, 7-
8. 
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dat er nieuwe problemen voor in de plaats waren gekomen.120 Na de verdediging van het land, 

werd het deelnemen aan vredesmissies, zowel peace-keeping als peace-enforcing, een 

hoofdtaak voor de krijgsmacht. Dit betekende nieuwe bezuinigingen, afslanking en 

aanpassing. Het Nederlandse leger moest zodanig ingericht worden dat aan vier missies 

tegelijkertijd deelgenomen kon worden. In de Hoofdlijnennotitie 1999 en de Defensienota 

2000 werd de lijn die met de krijgsmacht was ingeslagen nog eens bekrachtigd, nieuwe 

bezuinigingen volgden.121 In de Tweede Kamer waren wel tijdens de discussies over deze 

nota’s wel geluiden te horen om de bezuinigingen te beperken, als Nederland tenminste de 

ambities uit de Prioriteitennota 1993 wilde waarmaken.122

De veranderingen en de daarbij gepaard gaande bezuinigingen binnen Defensie 

waren niet enkel idealistisch van aard. Nederland had ook belang bij het omvormen van de 

krijgsmacht. Ten eerste vormde Defensie een grote post op de begroting en door het 

verdwijnen van de belangrijkste dreiging kon er in de krijgsmacht gesneden worden. Ten 

tweede zat de Nederlandse krijgsmacht na de Koude Oorlog in een gelijksoortige 

identiteitscrisis als de NAVO en zocht Defensie naar nieuwe doelen. Ten derde vormde 

deelname aan vredesmissies een instrument om Nederland een podium te geven op het 

wereldtoneel en om invloed te verwerven in de internationale politiek. De woorden ‘ambitie’ 

en ‘ambitieniveau’ werden in de jaren na de Prioriteitennota 1993 niet zelden gebruikt. Van 

Staden concludeerde in 1996 in Nederland op vredesexpeditie: ’Beleidsmakers bij 

Buitenlandse Zaken zagen in een actieve participatie in VN-operaties een bijzondere kans om 

Nederland een flinke partij te laten meeblazen in het diplomatieke concert van de grotere 

landen’.123 Dat invloed een prikkel vormde voor deelname aan vredesmissies bleek ook na de 

humanitaire interventie in Kosovo. Regering en parlement waren ontstemd over het feit dat 

Nederland slechts beperkt was betrokken in de internationale besluitvorming; van deelname 

aan de G8 en de Contactgroep was geen sprake en de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk 

stelden de kleinere landen in bepaalde gevallen pas achteraf op de hoogte van 

beslissingen.124 Dit lijkt tegenstrijdig met de bewering van Van Aartsen dat het hebben van 

invloed geen rol speelde voor de Nederlandse regering om in te stemmen met de interventie 

in Kosovo, en misschien is het ook wel enigszins tegenstrijdig. In ieder geval ging de kritiek 

over het gebrek aan betrokkenheid over de inspraak tijdens de interventie. Nederland werd 

als klein land gedurende de drie maanden van luchtaanvallen weinig betrokken bij de 

besluitvorming. Dit wil echter niet zeggen dat er een verband was tussen het besluit om deel 

te nemen aan de interventie en het belang van het hebben van invloed. 

Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, vormt ‘selectiviteit’ één van de belangrijkste 

argumenten tegen humanitaire interventies. Staten zullen volgens pluralisten enkel 

interveniëren wanneer ze er belang bij hebben en zijn daarnaast maar in beperkte mate 
                                                      
120 A. van Staden e.a., Krijgsmacht of vredesmacht. Keuzen voor de Nederlandse defensie in de 21e eeuw (Instituut 
Clingendael, Den Haag 1999) 31-33. 
121 Bert Bomert, ‘Nederlands Defensiebeleid: de Defensienota 2000’ in:Bomert, B., T. van den Hoogen en R. Wessel 
ed., Jaarboek Vrede en Veiligheid 2000 (Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, Nijmegen 2000). 
122 Klep en Van Gils, Van Korea tot Kabul, 166. 
123 Leurdijk e.a., Nederland op vredesexpeditie, 22. 
124 Klep en Van Gils, Van Korea tot Kabul, 165. 
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bereid om levens op het spel te zetten of zelfs op te offeren voor mensen aan de andere kant 

van de wereld. Nationale steun voor deelname aan missies is dus erg belangrijk en in dat 

kader werd in 1995 het Toetsingskader opgesteld. Het Toetsingskader moest de inspraak van, 

de discussie met en draagvlak in de Tweede Kamer omtrent de uitzending van militairen 

bevorderen. Daarnaast vormde het Toetsingskader voor de regering een richtlijn bij het 

vormen van een standpunt en het nemen van beslissingen. In het document werd het 

nationaal belang gedefinieerd als het bevorderen van de internationale vrede en veiligheid en 

het bevorderen van het internationaal recht (waaronder het optreden in humanitaire crises).125 

Het Toetsingskader omvat de volgende politieke criteria (de operationele overwegingen laat ik 

hier buiten beschouwing):126

 

 Nationaal belang: bescherming van de internationale vrede, veiligheid en rechtsorde 

(ook bescherming van de mensenrechten en voorkoming van massamoord en 

genocide. 

 Adequate juridische basis: uitzending van militairen in overeenstemming met het 

volkenrecht, bij voorkeur met een duidelijk mandaat van de VN of een andere 

internationale organisatie. 

 Risico’s: solidariteit tussen de interveniërende staten/organisaties, geloofwaardigheid 

en spreiding van verantwoordelijkheden, risico’s en lasten. 

 Haalbaarheid: helder mandaat, duidelijke afspraken en doelstellingen (zowel politiek 

als militair). 

 Multinationaal: een breed gedragen en ondersteunde missie vergroot de legitimiteit 

en versterkt de lange-termijnbasis. 

 Draagvlak: iedere missie staat op zichzelf en draagvlak bij het parlement en het volk 

is cruciaal. Er vindt dus overleg plaats met het parlement en het parlement wordt 

geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

Het Toetsingskader, waarvan ik de belangrijkste criteria heb toegelicht, combineert 

de criteria van het ius ad bellum en het ius in bello (zie subparagraaf 2.3.2) en stelt niet 

zozeer de humanitaire noodsituatie centraal, als wel de risico’s en de kans van slagen van de 

operatie. Hoewel het beëindigen van humanitaire crises en de slagingskans natuurlijk nauw 

met elkaar verbonden zijn, was het voor Nederland van groot belang dat een nieuw 

‘Screbrenica-drama’ voorkomen werd. De bereidheid om levens te riskeren voor slachtoffers 

ver weg van het eigen grondgebied hangt nauw samen met de inschatting van de kans op 

een succesvolle operatie. Bij gebrek aan een Veiligheidsraadmandaat, inherent aan een 

unilaterale humanitaire interventie, is een succesvolle interventie van uitzonderlijk belang, 

omdat de kritiek bij mislukking nog groter zal zijn dan wanneer er mét mandaat wordt 

ingegrepen. 
                                                      
125 Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden (Toetsingskader 1995), Kamerstuk 
23591 nr. 5, 7. 
126 Toetsingskader 1995), Kamerstuk 23591 nr. 5, 9-12. 
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3.4 CONCLUSIE 

De vraag die in dit hoofdstuk centraal stond was: welke visies en criteria ontwikkelden de VN, 

de NAVO en de Nederlandse overheid in de jaren negentig op het gebied van de legitimiteit 

van unilaterale humanitaire interventies? De wereld van na de Koude Oorlog stelde de 

internationale gemeenschap voor nieuwe dilemma’s. De toename van intra-statelijke 

conflicten, die extreme humanitaire crises met zich mee brachten, schudde de wereld wakker. 

In de VN groeide het besef dat de soevereiniteit van staten niet zo heilig kon zijn dat de 

veiligheid en het welzijn van burgers gevaar liep. Tegelijkertijd was het erg moeilijk om het 

internationaal recht zodanig aan te passen dat ingrijpen gemakkelijker werd. VN-chef Boutros 

Boutros-Ghali bracht vanaf 1992 twee rapporten uit waarin hij het belang van vredesmissies 

benadrukte. Zijn opvolger Kofi Annan ging een stap verder door te stellen dat peace-

enforcement in extreme gevallen een instrument was om mensenrechtenschendingen een 

halt toe te roepen. Deze opvatting werd door de internationale onafhankelijke commissie 

ICISS nog eens bevestigd. Veiligheidsraadautorisatie was en bleef gewenst – zo niet een 

voorwaarde – maar tevens werd erkend dat de internationale gemeenschap zich niet zomaar 

neer kon leggen bij een gebrek aan daadkracht in de Veiligheidsraad terwijl mensen in de 

Rwanda’s van deze wereld sterven. De ICISS stelde een aantal criteria op, overeenkomstig 

de just war doctrine, waaraan humanitaire interventies moesten voldoen; deze criteria waren 

in gevallen van unilateraal optreden uiteraard van nog groter belang.127

De NAVO moest na 1991 een nieuwe invulling geven aan het functie- en takenpakket. 

Het als collectieve verdedigingsorganisatie opgerichte bondgenootschap ging zich 

voornamelijk richten op ‘non-Artikel 5 missies’, zogeheten nieuwe out of area-missies. Maar 

was de NAVO nu een ‘onderaannemer’ van de VN of was de NAVO een gelijkwaardige 

organisatie met autorisatiebevoegdheden? Het antwoord op deze vraag werd bewust in het 

midden gelaten. Er werd in de strategische concepten wel verwezen naar het VN-Handvest, 

maar de precieze verhouding tussen NAVO en VN werd niet expliciet gemaakt. Zodoende 

hield de NAVO de optie open om buiten de VN om te handelen, wat uiteindelijk ook gebeurde 

in de Kosovo-crisis.  

Voor de Nederlandse krijgsmacht ontstond in 1991 hetzelfde scenario als voor de 

NAVO. Defensie reorganiseerde het leger zodanig dat het was toegerust om 

vredeshandhavende en vredesafdwingende taken te kunnen vervullen. Deelname aan 

vredesmissies, humanitaire interventies in het bijzonder, vond bij voorkeur plaats met 

autorisatie van de Veiligheidsraad. Net als de VN erkende de Nederlandse overheid 

gaandeweg de jaren 1990 dat een gebrek aan daadkracht bij de Veiligheidsraad echter niet 

mocht leiden tot massamoord en genocide. Unilateraal optreden werd dan ook, indien aan 

een aantal criteria werd voldaan, niet uitgesloten. Deze criteria waren gerelateerd aan de just 

war doctrine, en werden door de ministers Van Aartsen en De Grave verwoord in een reactie 

op het humanitaire interventie-rapport van AIV en CAVV uit 2000 (zie § 2.3.2). Bescherming 

                                                      
127  Pas in 2006 werden de beginselen en criteria van ‘responsibility to protect’ geëxpliciteerd middels 

Veiligheidsraadresolutie 1674. 
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en handhaving van de mensenrechten was de hoofdreden voor de Nederlandse bereidheid 

om het leger in te zetten in humanitaire noodsituaties, maar een zekere vorm van nationaal 

belang – het verwerven van internationale invloed – was niet afwezig. Daar komt bij dat angst 

voor slachtoffers aan Nederlandse zijde en angst voor mislukking van de operatie 

meespeelden in de beslissing om deel te nemen aan vredesmissies. Het Toetsingskader 

1995 vormde dan ook een belangrijke richtlijn in de besluitvorming over deelname aan 

vredesmissies en de discussie met de Tweede Kamer hierover. 

De solidaristische/Welsh School-geluiden kregen binnen de VN en de Nederlandse 

regering gaandeweg de jaren 1990 de overhand, uiteindelijk in het eerste decennium van de 

21e eeuw uitmondend in het principe Responsibility to Protect: de internationale 

gemeenschap mocht niet wegkijken terwijl er duizenden mensen stierven door 

burgeroorlogen en wanregimes. De VN en de Nederlandse overheid formuleerden, zonder 

het recht op unilaterale humanitaire interventies juridisch hard te maken, criteria die 

unilaterale interventies in extreme gevallen zouden kunnen rechtvaardigen. Deze criteria 

kwamen altijd op hetzelfde principe neer: de just war doctrine. In hoofdstuk vijf wordt aan de 

hand van de besluitvorming geanalyseerd welke positie Nederland in de aanloop naar Allied 

Force innam in het debat tussen de solidaristen en pluralisten/realisten en in hoeverre de 

beginselen uit de just war doctrine werden toegepast. 
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4 KOSOVO 1998/1999: EEN HUMANITAIRE NOODSITUATIE 

In 1998 laaide het al geruime tijd sluimerende conflict tussen Servië en Kosovo op. Ruim 

tweeduizend Kosovaarse Albanezen kwamen door geweld van het Servische leger en politie 

om het leven en nog eens vierhonderdduizend Kosovaren sloegen op de vlucht. 128  De 

internationale gemeenschap slaagde er niet in, zoals we in dit hoofdstuk zullen zien, 

overeenstemming te bereiken over hoe deze humanitaire crisis een halt kon worden 

toegeroepen. Uiteindelijk waren het de NAVO-luchtaanvallen die Milošević naar de 

onderhandelingstafel dwongen. Hoewel de Veiligheidsraad het resultaat van operatie Allied 

Force – beëindiging van grootschalige schendingen van de rechten van etnische Albanezen 

en terugdringing van de de Serven naar de onderhandelingstafel – achteraf bekrachtigde 

door de aanname van resolutie 1244, beschikte de NAVO niet over een mandaat van de 

Veiligheidsraad. 

In hoofdstuk twee en drie heb ik een conceptueel kader geschetst rond de legaliteit 

en legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies. Alvorens in hoofdstuk vijf de 

Nederlandse politieke besluitvorming tot deelname aan Allied Force in dat kader te plaatsen, 

is het nu tijd om te kijken naar de Kosovo-crisis. Wat leidde tot de NAVO-interventie in 

Kosovo? Welke reacties van de internationale gemeenschap gingen vooraf aan de 

interventie? En hoe rechtvaardigde NAVO het gebrek aan een Veiligheidsraadmandaat? Het 

doel van dit hoofdstuk is niet om te bepalen of de interventie al dan niet legitiem was. Het 

gaat erom de achtergrond weer te geven van het conflict en de humanitaire crisis in Kosovo, 

zodat in hoofdstuk vijf duidelijk is in welke context de Nederlandse politieke besluitvorming 

plaatsvond. In paragraaf 4.1 wordt naar de oorsprong van het conflict tussen de Serven en 

Albanezen over Kosovo gekeken. Vervolgens staat in paragraaf 4.2 de humanitaire crisis in 

Kosovo centraal. Ten slotte zullen we in paragraaf 4.3 bekijken met welke stappen de 

internationale gemeenschap reageerde op die humanitaire crisis en op welke manier de 

NAVO de unilaterale humanitaire interventie rechtvaardigde. 

4.1 DE OORSPRONG VAN HET CONFLICT 

Kosovo Polje oftewel het Merelveld, niet ver gelegen van Priština (de hoofdstad van Kosovo), 

is de plaats waar de Serven op 28 juni 1389 een (volgens Servische nationalisten) 

beslissende nederlaag tegen het Osmaanse Rijk leden.129  Sinds die tijd, maar met name 

                                                      
128 NATO’s role in Kosovo. Historical background, http://www.nato.int/kosovo/history.htm (laatste update 15 juli 1999, 
laatst geraadpleegd 11 december 2007).
129 ‘Kos’ is Servisch voor merel, ‘polje’ betekent veld of vlakte. 
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vanaf de negentiende eeuw, is de slag op het Merelveld symbolisch geworden voor het lijden 

van het Servische volk. Servië verloor haar culturele bakermat en onderging eeuwen van 

Turkse overheersing. De voornamelijk islamitische Albanezen (zowel in Kosovo als Albanië) 

werden hiervoor samen met de Turken verantwoordelijk gehouden.130 De visie van de Serven 

op het verlies van Kosovo komt tot uitdrukking in de mythe van prins Lazar Hrebeljanović, de 

leider van de Serven ten tijde van de slag in 1389. Voor het gevecht op 28 juni 1389 begon, 

zou Sint Ilija (één van de heiligen in het Servisch Orthodoxe geloof) in de figuur van een valk 

zijn verschenen en Lazar een keuze hebben gegeven. Hij kon kiezen tussen een hemels 

koninkrijk, wat verlies tegen de Turken zou betekenen, en een aards (maar waarschijnlijk 

tijdelijk) koninkrijk.131 Lazar koos voor het hemelse koninkrijk en verloor het gevecht met de 

Turken. De mythe presenteerde Lazar als een martelaar en de Serven als een uitverkoren 

volk; Kosovo en Lazar werden door Servische nationalisten in de negentiende en twintigste 

eeuw gebruikt om hun ideologische gedachtegoed te ondersteunen. 
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130 Als ik het in deze paper heb over Albanezen, dan bedoel ik (tenzij anders vermeld) de etnische Albanezen 
(Moslims) in Kosovo, oftewel de Kosovaarse Albanezen. 
131 N. Malcolm, Kosovo. A short history (Londen 2002) 80. 
132 http://www.infoplease.com/images/mkosovo.gif. 
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Eind negentiende eeuw ging het Ottomaanse Rijk ten onder. Oostenrijk-Hongarije 

speelde daarop in en annexeerde in 1908 Bosnië en Herzegovina. In 1912 vormden Servië, 

Bulgarije, Griekenland en Montenegro de Balkanliga. Deze liga verdeelde wat was 

overgebleven van het Ottomaanse Rijk: Servië kreeg Kosovo en het noorden van Albanië 

toegewezen. Tijdens de Balkanoorlogen van 1912-1913 werd onder andere om Kosovo 

gevochten. Kosovo had toen al een meerderheid van Albanese moslims, maar bleef 

onderdeel van Servië doordat de grote mogendheden in december 1913 Kosovo door het 

Protocol van Florence aan Servië toewezen.133 De nieuwe staat Albanië was het resultaat van 

het halverwege de negentiende eeuw opgekomen Albanese nationalisme. Albanië kreeg door 

het Verdrag van Londen in 1913 internationale erkenning. Ook na de Eerste Wereldoorlog 

bleef Kosovo onderdeel van Servië. Servië had in de oorlog een grote bijdrage geleverd aan 

de overwinning op de asmogendheden en Kosovo werd door Engeland en Frankrijk 

toegewezen aan het nieuwe ‘Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen’ (het Eerste 

Joegoslavië). Na de Tweede Wereldoorlog werd Kosovo onderdeel van het Tweede 

Joegoslavië van Josip Broz Tito. Kosovo had de status van ‘autonome regio’ en de roep van 

de Kosovaarse Albanezen om meer vrijheid werd steeds groter.134

In 1969 kreeg Kosovo onder goedkeuring van het Servische parlement een nieuwe 

constitutie. De regio kreeg nu een eigen hooggerechtshof en de status van de Albanese taal 

werd gelijkgesteld aan de Servisch-Kroatische taal. In 1974 verloor Servië door een nieuwe 

constitutie haar controle over Kosovo. Hoewel Kosovo volgens de wet een provincie bleef, 

kreeg ze in feite de status van republiek (Kosovo was nu rechtstreeks vertegenwoordigd in de 

federale instellingen en mocht voorstellen doen voor federale wetgeving). Dat Kosovo 

wettelijk gezien geen republiek werd, kwam doordat volgens de communistische doctrine in 

de Joegoslavische constitutie onderscheid werd gemaakt tussen naties en nationaliteiten. 

Volken met een eigen ‘staat’ binnen Joegoslavië hadden recht op de status van republiek (en 

het recht om zich af te scheiden van de federatie). De Kosovaarse Albanezen werden echter 

gezien als nationaliteit. De Albanezen hadden namelijk al een eigen staat. Omdat het gevaar 

te groot was dat nationaliteiten zich zouden afscheiden van de federatie en zich zouden 

aansluiten bij het ‘moederland’, kregen nationaliteiten enkel de status van provincie.135 Na 

1974 en zeker na de dood van Tito in 1980 namen de spanningen in Kosovo toe, omdat de 

Serven zich bedreigd voelden door de Albanezen. Het verzet van de Serven in Kosovo 

groeide onder invloed van het Servische nationalisme. 

4.2 DE HUMANITAIRE CRISIS IN KOSOVO 

De dood van Tito in 1980 zorgde in alle Joegoslavische deelrepublieken voor nationalistische 

tendensen, zo ook in Kosovo. De communistische slogan Bratstvo i Jedinstvo, ‘Broederschap 

en Eenheid’, was niet langer van toepassing. Meer dan 50.000 Serven en Montenegrijnen 
                                                      
133 Leurdijk en Zandee, Kosovo. Van crisis tot crisis , 13-16. 
134 Het tweede Joegoslavië bestond uit Servië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Slovenië, Montenegro en Macedonië 
(republieken), Kosovo en Vojvodina (autonome provincies). 
135 Leurdijk en Zandee, Kosovo. Van crisis tot crisis, 18-21. 
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vertrokken tussen 1961 en 1981 uit Kosovo; tussen 1982 en 1988 waren dat er 26.000.136 

Volgens de Albanezen had deze emigratie economische redenen, volgens de Serven was 

onderdrukking en discriminatie de reden. In ieder geval veranderde door de emigratie, in 

combinatie met het hoge geboortepercentage onder de Albanese bevolking, de 

bevolkingssamenstelling in Kosovo drastisch. De Servisch Orthodoxe Kerk en Servische 

intellectuelen gebruikten de Kosovomythe vervolgens ter bescherming van de rechten van 

hun volk. Religie vormde de kern van de Servische identiteit en de Kerk vond het haar taak 

haar volk te beschermen. 

In de loop van de jaren tachtig nam het protest tegen de onderdrukking van de 

Kosovaarse Serven toe. Historici en schrijvers groepeerden zich en organiseerden protesten 

waarbij de bevolking werd gemobiliseerd. De druk op de communistische partij om iets te 

doen aan de situatie van de Serven in Kosovo groeide en het was Milošević die met een 

antwoord kwam. Hij sprak op 24 april 1987 op het Merelveld de Servische bevolking toe met 

de historische woorden: ‘Niemand mag dit volk slaan’.137 Milošević wekte de indruk het lot van 

de Serven te willen verbeteren en verkreeg de steun van zowel de bevolking als de 

intellectuelen. 138  De mobilisatie van het volk die Milošević teweegbracht, wordt in de 

Engelstalige literatuur The happening of the people genoemd. Deze mobilisatie was erop 

gericht de controle van Servië over de Joegoslavische provincies te herstellen. Onder druk 

van massademonstraties stapte op 5 oktober 1988 de regering van Vojvodina op en op 23 

maart 1989 stemde een meerderheid van het parlement van Kosovo, onder druk gezet door 

de Servische politie en het Joegoslavische leger (JNA, Jugoslovenska Narodna Armija), voor 

een gewijzigde constitutie die de autonomie van Kosovo afschafte. Het Servische volk wilde 

hervormingen en zekerheid. Milošević straalde in zijn publieke optredens autoriteit en 

charisma uit waardoor hij het vertrouwen kreeg van de Serven.139 Hij gebruikte de herdenking 

van de Slag om Kosovo op 28 juni 1989 om op het Merelveld in een toespraak de historische 

waarde van Kosovo te benadrukken. In 1389 werd gestreden voor vrijheid, nu moesten de 

Serven opnieuw strijden voor economische, politieke en culturele vooruitgang. De moed en 

daadkracht van zeshonderd jaar eerder diende als voorbeeld te worden genomen.140 Door zijn 

inzet voor de Kosovaarse Serven en de herinnering aan de Slag om Kosovo, kreeg Milošević 

de steun van het Servische volk.141

De Albanezen reageerden in eerste instantie met geweldloos verzet, afgezien van 

enkele ongecoördineerde aanslagen op politieposten. Vanaf 1990 trok de Democratische 

Liga van Kosovo (LDK, Lidhja Demokratike e Kosovës), de partij van dichter/schrijver Ibrahim 

                                                      
136 J. Dragović-Soso, Saviours of the nation. Serbia’s intellectual opposition and the revival of nationalism (Londen 
2002) 117. 
137 Srebrenica, a ‘safe’ area. Reconstruction, background, consequences and analyses of the fall of a safe area, 
Rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD, Amsterdam 2002) proloog, hoofdstuk 4, 
sectie 2. 
138 Dragović-Soso, Saviours of the nation, 206-207. 
139 Robert Thomas, Serbia under Milošević. Politics in the 1990s (Londen 2000), 46-49. 
140 Thomas, Serbia under Milošević, 50. 
141 In 1989 werd Milošević president van Servië, toen nog als onderdeel van Joegoslavië. Na het uiteenvallen van 
Joegoslavië riepen Servië en Montenegro in 1992 de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) uit. Servië was daarin 
de dominante staat. In 1997 werd Milošević president van de FRJ en nam hij de macht over de FRJ met zich mee. 
Zijn opvolger als president van Servië, Milan Milutinović, genoot de facto weinig politieke invloed. 
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Rugova, zich steeds verder terug uit de officiële politieke instituties in de hoop dat de 

internationale gemeenschap afscheiding van Joegoslavië zou accepteren.142 Op 19 oktober 

1991 riep het Kosovaarse ‘parlement’ de onafhankelijkheid uit; dit werd alleen door Albanië 

erkend. Tijdens ondergrondse verkiezingen op 26 mei 1992 won de LDK 96 van de 143 

zetels en werd Rugova met 99,5 procent van de stemmen gekozen tot president. De strategie 

van de Kosovaarse leider had echter niet het gewenste effect. De zetels van de LDK gingen 

naar de Servische nationalisten en de Servische autoriteiten schuwden niet geweld te 

gebruiken tegen de Albanese bevolking. Het lukte Rugova niet de internationale 

gemeenschap achter de Kosovaarse zaak te krijgen, waardoor de geluiden voor harder 

optreden groeiden.143

Na de Daytonakkoorden (1995), die de Serven hun eigen ‘politieke entitieit’ in Bosnië-

Herzegovina opleverden, laaide het gewapende verzet van het Kosovo Bevrijdingsleger 

(UÇK) op; de Albanezen hadden door ‘Dayton’ hoop gekregen op autonomie. De invloed van 

de gematigde Rugova werd steeds minder en de politieke macht van het UÇK groeide. De 

eerste aanslag van het UÇK op Servische doelen vond plaats in 1996 en vanaf 1997 nam het 

verzet verder toe. De aanvallen van het UÇK en het bezetten van het Dreniçagebied (een 

heuvelachtig gebied ten westen van de hoofdstad Priština) eind november 1997 riepen een 

gewelddadige reactie van de Serven op. Tussen eind februari en eind maart 1998 vielen 

volgens Amnesty International (AI) honderden doden aan Albanese zijde door 

zuiveringsacties van het Servische leger en de paramilitaire politie in regio’s waar het UÇK 

sterk vertegenwoordigd was. Op 28 februari 1998 sneuvelden bij gevechten in de dorpen 

Lilošane en Çirez in het Dreniçagebied 26 Albanezen, waaronder vier politieagenten. Het 

Servische leger was veel sterker dan het UÇK en volgens Amnesty vielen de meeste doden 

pas nadat het UÇK zich had teruggetrokken. Op 5 en 6 maart vonden in dezelfde regio 

minstens 56 Albanezen de dood na Servische acties. De Servische politie claimde op zoek te 

zijn naar verzetsleiders en ‘terroristen’, maar volgens Amnesty werd daarbij buitensporig veel 

geweld gebruikt en werden verdachten zonder een juridisch proces geëxecuteerd.144 Het UÇK 

liet zich echter ook niet onbetuigd. Volgens de Servische autoriteiten waren tussen januari en 

mei 1998 25 Servische burgers door aanslagen omgekomen.145 De oorlog in Kosovo was 

begonnen. 

Een humanitaire ramp begon zich nu af te tekenen voor de Kosovaars-Albanese 

bevolking. Volgens Amnesty International kwamen in 1998 meer dan vijftienhonderd mensen, 

voornamelijk Kosovaarse Albanezen, om het leven door gevechten tussen het UÇK en het 

Servische leger en door acties van de Servische politie. Executies zonder enige vorm van 

proces kwamen niet zelden voor. Ten minste duizend etnische Albanezen werden 

gearresteerd op verdenking van terrorisme, waarvan er honderden verdwenen na arrestaties 

door veiligheidsdiensten. Zij werden blootgesteld aan marteling en op zijn minst slechte 
                                                      
142 Thomas, Serbia under Milošević, 399. 
143 Leurdijk en Zandee, Kosovo. Van crisis tot crisis, 26-27. 
144 Amnesty International, A human rights crisis in Kosovo province #2: Violence in Drenica, AI Index EUR 70/33/98 
(Londen 1998), 3-8. 
145 Amnesty International, A human rights crisis in Kosovo province #2: Violence in Drenica, 2. 
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behandeling. Ten minste vijf Albanezen overleden in de gevangenis; twee verdachten werden 

ter dood veroordeeld. Een groot deel van de veroordelingen vond plaats zonder rechtvaardig 

proces. Bovendien waren 250.000 Albanezen dakloos geworden doordat ze met geweld 

verdreven waren uit hun woonplaats.146 Ook Human Rights Watch (HRW) rapporteerde over 

de humanitaire drama’s die zich in 1998 in Kosovo voltrokken. Volgens deze 

mensenrechtenorganisatie begon de humanitaire catastrofe met de gevechten en acties van 

de Servische politie in het Dreniçagebied, waarbij 88 Albanezen om het leven kwamen 

(waaronder 24 vrouwen en kinderen; zeventien slachtoffers vielen door executies ná de 

gevechten).147 Net als Amnesty rapporteerde HRW over verdwijningen en veroordelingen en 

executies zonder eerlijk proces. Op 26 september 1998 werden achttien leden van één 

familie, voornamelijk vrouwen, kinderen en ouderen, vermoord en verminkt in de buurt van 

het dorp Donje Obrinje – vermoedelijk door Servische politie. Eveneens op 26 september 

werden dertien Kosovaarse Albanezen vermoord in het nabijgelegen dorp Golubovac door 

troepen van de Servische overheid. 148  De gevechten met het Servische leger en de 

represailles door de politietroepen zoals in het Dreniçagebied, zorgden voor grote groepen 

vluchtelingenstromen. Naar schatting vluchtten vijftienduizend Albanezen naar Albanië en 

dertigduizend naar Montenegro. Driehonderdduizend Albanezen waren ontheemd van hun 

huis en schuilden in de bergen. Ondertussen werden dorpen, huizen en gewassen verwoest, 

zodat terugkeren onmogelijk werd.149

HRW schatte het aantal doden aan Albanese zijde tot oktober 1998 toen een 

wapenstilstand werd gesloten, op tweeduizend, voornamelijk burgers. 150  In januari 1999 

laaide het geweld opnieuw op. Op 15 januari werd het dorp Raçak aangevallen door 

Servische troepen, 45 Albanezen kwamen hierbij om het leven. Hoewel deze aanval 

waarschijnlijk een reactie was op een UÇK-aanslag op drie Servische politiemannen, 

reageerden de Serven met buitenproportioneel geweld en executies.151 Nadat de diplomatieke 

pogingen om de Serven te bewegen tot het stoppen van de mensenrechtenschendingen 

hadden gefaald, begon de NAVO op 24 maart met luchtaanvallen. Voordat president 

Milošević onder de druk bezweek en toegaf aan het eisenpakket van de internationale 

gemeenschap, intensiveerden de Serven de acties tegen de Kosovaarse Albanezen. 

Albanese dorpen in Kosovo werden systematisch gezuiverd, wat leidde tot grote stromen 

vluchtelingen. Achthonderdduizend Albanezen waren ontheemd en sloegen op de vlucht, 

voornamelijk naar Albanië en Macedonië. De moordpartijen op Albanese mannen, maar ook 

op vrouwen en kinderen, gingen door. De NAVO en de VN schatten het aantal doden tussen 

maart en juni 1999 op tienduizend. In september 1999 waren nog vijftienhonderd mensen 

vermist en tweeduizend Albanezen zaten gevangen op verdenking van terrorisme.152

                                                      
146 Amnesty International, Amnesty International Report 1999 – Federal Republic of Yugoslavia (1 januari 1999). 
147 Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 1999 – Federal Republic of Yugoslavia (1 januari 1999). 
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De Kosovaarse Albanezen waren het slachtoffer van de humanitaire crisis die zich in 

1998 en 1999 in Kosovo voltrok. Dat wil echter niet zeggen dat er geen geweld tegen de 

Serven in Kosovo plaatsvond. Het UÇK pleegde aanslagen op Servische doelen, met name 

opleger- en politieposten, en probeerde met aanvallen strategische locaties in handen te 

krijgen. Op 19 juli 1998 viel het UÇK de stad Orahovac aan. Het offensief mislukte. In de 

gevechten kwamen 42 mensen om het leven. Nadat de Serven de stad hadden heroverd, 

werden er Albanezen geëxecuteerd en als menselijk schild gebruikt door de politie. En ook 

het UÇK maakte zich schuldig aan de schending van mensenrechten. De Albanese strijders 

gijzelden Serven en verdreven ze uit hun dorpen. Ten minste honderd Serven werden vermist 

in 1998.153 De humanitaire tragedie voor de Serven stond in geen verhouding tot de etnische 

zuiveringen en moorden op de Albanezen. Volgens Carla del Ponte, de hoofdaanklager van 

het Joegoslavië Tribunaal, zijn er in Kosovo meer dan 526 massagraven gevonden en meer 

dan 4.000 lichamen opgegraven (en dan zijn er nog graven verwijderd vóórdat de 

internationale gemeenschap arriveerde).154 De internationale gemeenschap had geen andere 

keus dan zich te bemoeien met het conflict in Kosovo. In de volgende paragraaf zullen we 

zien welke stappen in conflictpreventie voorafgingen aan de NAVO-interventie. 

4.3 DE REACTIE VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP 

Zoals we hebben gezien in hoofdstuk twee en drie, groeide na de Koude Oorlog het besef bij 

staten en internationale organisaties dat de internationale gemeenschap niet zomaar weg kon 

kijken bij humanitaire crises. Evenmin mochten de mensenrechten niet ten koste mochten 

gaan van het recht op staatssoevereiniteit. In deze paragraaf bekijken we de reactie van de 

internationale gemeenschap op het conflict in Kosovo. Welke stappen werden ondernomen 

om de humanitaire ramp in Kosovo te stoppen? Hoe motiveerde de NAVO uiteindelijk de 

unilaterale humanitaire interventie? 

4.3.1 Conflictpreventie voorafgaand aan de unilaterale humanitaire interventie Allied Force 

Direct nadat duidelijk werd dat de situatie in Kosovo verhevigde, startte de internationale 

bemoeienis met het conflict. Leurdijk en Zandee onderscheiden vijf fasen in de betrokkenheid 

van de internationale gemeenschap bij de Kosovocrisis:155

 

1. Formulering van een politiek eisenpakket (maart 1998). Onderdeel van het 

eisenpakket was het beëindigen van het geweld en het instemmen met monitoring 

door de internationale gemeenschap. Uiteindelijk leidde dit tot Activation Orders van 

de NAVO (oktober 1998). 

2. Verificatie: monitoring-missies van de OVSE en de NAVO ter controle van de 

naleving van het door Milošević aanvaarde eisenpakket. 
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3. Rambouillet en Parijs: diplomatieke overleggen. 

4. Operatie Allied Force: de NAVO-luchtaanvallen ter beëindiging van de humanitaire 

crisis in Kosovo. 

5. UNMIK: de vredeshandhavende en vredesopbouwende VN-operatie in afwachting 

van een definitieve regeling voor de toekomstige status van Kosovo. 

 

In de eerste fase werd de groeiende humanitaire crisis in Kosovo op de internationale agenda 

gezet. De Contactgroep (een discussieforum waarin de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië 

en Rusland zaten) formuleerde in maart 1998 een politiek eisenpakket, dat bestond uit: (a) 

het beëindigen van het geweld tegen de Albanese burgers in Kosovo, (b) het terugtrekken 

van de Servische troepen, (c) het toelaten van monitoring-missies (Kosovo Diplomatic 

Observation Mission, KDOM), (d) het mogelijk maken van de terugkeer van vluchtelingen, (e) 

het toelaten van humanitaire hulporganisaties en (f) het op gang brengen van politieke 

gesprekken met de Kosovaarse Albanezen. Het doel van dit eisenpakket was een dialoog op 

gang te brengen tussen Servië en de Albanezen om uiteindelijk een politieke oplossing te 

vinden voor de status van Kosovo.156 Deze eisen werden door de Veiligheidsraad bekrachtigd 

door Resolutie 1160. Na een nieuwe oproep van de Contactgroep op 12 juni 1998, stemde 

Milošević op 16 juni (in een gemeenschappelijke verklaring met de Russische president Boris 

Jeltsin) in met de eisen van de internationale gemeenschap:157

 

 To resolve existing problems by political means on the basis of equality for all citizens 

and ethnic communities in Kosovo. 

 Not to carry out any repressive actions against the peaceful population. 

 To provide full freedom of movement for and ensure that there will be no restrictions 

on representatives of foreign states and international institutions accredited to the 

Federal Republic of Yugoslavia monitoring the situation in Kosovo. 

 To ensure full and unimpeded access for humanitarian organizations, the ICRC and 

the UNHCR, and delivery of humanitarian supplies. 

 To facilitate the unimpeded return of refugees and displaced persons under 

programmes agreed with the UNHCR and the ICRC, providing state aid for the 

reconstruction of destroyed homes. 

 

Daarop nam de Veiligheidsraad op 23 september 1998 Resolutie 1199 aan waarin 

werd verwezen naar het eisenpakket, de humanitaire crisis en de bedreiging van de 

internationale vrede en veiligheid door het gevaar van overslaan van het conflict. De resolutie 

werd met veertien stemmen voor en één onthouding (China) aangenomen. China oordeelde 

dat de resolutie de soevereiniteit van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) onvoldoende 

erkende en onterecht gebruikmaakte van de dreiging met Hoofdstuk VII van het VN-Handvest. 
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Volgens China betrof de kwestie Kosovo een interne aangelegenheid van de FRJ. Rusland 

benadrukte dat de resolutie het gebruik van geweld niet autoriseerde, maar dat Resolutie 

1160 nog op grote schaal werd geschonden en dat daarom de resolutie nodig was als 

‘additionele impetus aan alle betrokken partijen’. 158  De Veiligheidsraad legde in Resolutie 

1199 de volgende eisen neer:159

 

 Cease all action by the security forces affecting the civilian population and order the 

withdrawal of security units used for civilian repression. 

 Enable effective and continuous international monitoring in Kosovo by the European 

Community Monitoring Mission and diplomatic missions accredited to the Federal 

Republic of Yugoslavia, including access and complete freedom of movement of such 

monitors to, from and within Kosovo unimpeded by government authorities, and 

expeditious issuance of appropriate travel documents to international personnel 

contributing to the monitoring. 

 Facilitate, in agreement with the UNHCR and the International Committee of the Red 

Cross (ICRC), the safe return of refugees and displaced persons to their homes and 

allow free and unimpeded access for humanitarian organizations and supplies to 

Kosovo. 

 Make rapid progress to a clear timetable, in the dialogue referred to in paragraph 3 

with the Kosovo Albanian community called for in resolution 1160 (1998), with the aim 

of agreeing confidence-building measures and finding a political solution to the 

problems of Kosovo. 

 

Om de druk op Milošević op te voeren, vaardigde de NAVO half oktober twee Activation 

Orders (ACTORDs) uit voor een beperkte luchtoperatie en een gefaseerde luchtcampagne. 

De overleggen tussen de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke en Milošević leidden 

mede door de druk van de ACTORDs tot instemming met de eisen uit Resolutie 1199. 

Fase twee ving nu aan. In het ‘Holbrooke-akkoord’ van 14 oktober werd 

overeengekomen (een schriftelijke overeenkomst is echter nooit gepubliceerd) dat de OVSE 

een waarnemingsmissie zou sturen om de naleving van de eisen uit Resolutie 1199 te 

monitoren. Op 16 oktober tekenden de OVSE en de Joegoslavische regering een 

overeenkomst over de duur, doelen en het karakter van de missie. De Veiligheidsraad 

bekrachtigde dit akkoord door middel van Resolutie 1203. Uiteindelijk bestond de Kosovo 

Verificatie Missie (KVM) uit twee componenten: de OVSE leverde waarnemers voor de 

grondmissie, de NAVO verzorgde de luchtmissie. Ter bevordering van de veiligheid van de 

OVSE-verificateurs (waarvan er tweeduizend zouden komen) werd besloten dat de NAVO 

een ‘Extraction Force’ (EF) zou sturen. Nog voordat de OVSE-missie (de OVSE had veel 

moeite om de benodigde tweeduizend verificateurs te leveren en uiteindelijk zijn het er nooit 
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meer dan vijftienhonderd geworden) en de Extraction Force volledig op gang waren gekomen, 

werden op 15 januari 1999 45 Kosovaarse Albanezen gedood in Raçak. De internationale 

betrokkenheid ging een nieuwe fase in.160

Na de tragedie in Raçak kwamen Servië en de Kosovaarse Albanezen op 29 januari 

bijeen in het Franse Rambouillet voor diplomatiek overleg onder leiding van de Contactgroep. 

Nu werd geëist dat de partijen binnen twee weken overeenstemming zouden bereiken over 

een plan van de Amerikaanse onderhandelaar Hill, namelijk een politieke overgangsregeling 

van drie jaar. In deze overgangsregeling was opgenomen dat er (a) gezocht zou worden naar 

een toekomstige status voor Kosovo (een zekere vorm van autonomie, maar binnen de 

Federale Republiek Joegoslavië), (b) dat er een door de NAVO geleide internationale 

vredesmacht zou worden geïnstalleerd en (c) dat het UÇK volledig zou worden ontwapend. 

De Serven hadden met name problemen met het toelaten van een internationale 

vredesmacht wegens de inbreuk op de staatssoevereiniteit. Bovendien beschouwden de 

Serven ‘Kosovo’ als een interne aangelegenheid. 161  De Contactgroep besloot de 

onderhandelingen op 15 maart te hervatten. Ondertussen riep secretaris-generaal van de 

NAVO Javier Solana beide partijen op te werken aan vreedzame oplossing van het conflict en 

zich te houden aan de resoluties van de Veiligheidsraad. Daarbij zorgde de druk van 

uitvoering van de ACTORDs opnieuw voor ondersteuning: ‘Our stance in putting the threat of 

force at the service of diplomacy has helped to create the conditions for the Rambouillet talks 

to make progress. The Alliance remains ready to lead an international military force in Kosovo 

which would guarantee the implementation of an interim political settlement.’ 162  De 

Kosovaarse Albanezen tekenden de Rambouilletakkoorden, maar de Serven deden dit niet, 

daar veranderde een laatste bezoek van Holbrooke aan Belgrado niets aan. Na alle 

diplomatieke middelen was militair optreden nu onvermijdelijk. 

Doordat de ACTORDs al in een vroeg stadium waren uitgevaardigd, was het mogelijk 

om snel met de luchtaanvallen te beginnen. Op 30 januari had de Noord-Atlantische Raad 

(NAR), het hoogste beslisorgaan van de NAVO, de beslissingsbevoegdheid over een 

mogelijke interventie al overgedragen aan secretaris-generaal Javier Solana.163 Op 26 maart, 

twee dagen na aanvang van de interventie, diende Rusland in de Veiligheidsraad in een 

poging een vroegtijdig einde aan de luchtaanvallen te maken een voorstelresolutie in. Met 

uitzondering van Rusland, China en Namibië stemden alle leden tegen het voorstel. De 

luchtaanvallen gingen door.164 De eerste golf luchtaanvallen waren gericht op strategische 

doelen om de infrastructuur van het Joegoslavische leger te verstoren 

(luchtverdedigingssystemen, verbindingscentra en aanvoerlijnen). Later werden ook politie-
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eenheden en legertroepen getroffen. 165  Zoals we in paragraaf 4.2 hebben gezien, 

verhevigden de etnische zuiveringen in de eerste periode van Allied Force. Pas op 3 juni ging 

Milošević na ruim twee maanden van luchtaanvallen akkoord met het eisenpakket van de 

internationale gemeenschap om het geweld tegen de Albanezen te stoppen en om een 

vreedzame dialoog op te starten over de  toekomstige status van Kosovo (zie Resoluties 

1199 en 1203). Op 10 juni werden de luchtaanvallen opgeschort en op 20 juni was operatie 

Allied Force ten einde. 

Allied Force werd in juni 1999 opgevolgd door de multidisciplinaire VN-vredesmissie 

UNMIK, ondersteund door de internationale troepenmacht KFOR.166  Deze gecombineerde 

peace keeping- en peace building-operatie, die anno 2008 nog altijd loopt, heeft een militaire 

component en vier civiele componenten. De grotendeels door de NAVO geleverde 

troepenmacht KFOR zorgt voor het behoud van vrede en veiligheid in de regio, zodat de VN, 

de UNHCR, de OVSE en de EU kunnen werken aan respectievelijk opbouw van civiel bestuur 

en politieapparaat, humanitaire hulpverlening aan vluchtelingen, democratisering en nation-

building en ten slotte economische wederopbouw. Daarnaast wordt onder leiding van de 

Contactgroep onderhandeld over de toekomstige status van Kosovo. Servië weigert, 

gesteund door Rusland, verregaande autonomie voor Kosovo te erkennen. De Kosovaarse 

Albanezen op hun beurt dreigen nu met een eenzijdig onafhankelijkheidsverklaring. 

De NAVO-luchtaanvallen hadden gewerkt, zo was de teneur achteraf. Er waren 

echter factoren die het succes van de interventie bevorderden. Zo was er de druk van het 

dreigen met een grondoorlog. Het UÇK speelde (beperkt) gegevens en coördinaten over het 

Joegoslavische leger door en lokte door offensieve grondacties de Serven uit hun tent, 

waardoor zij gemakkelijker doelwit werden voor de NAVO. Verder was de steun voor 

Milošević niet onvoorwaardelijk en gaandeweg de luchtaanvallen groeide de interne oppositie. 

Daar kwam bovendien bij dat Rusland, dat samen met China een Veiligheidsresolutie ter 

autorisatie van de interventie had geboycot, op 1 juni 1999 liet weten de stationering van een 

NAVO-vredesmacht in Kosovo niet te zullen blokkeren. Milošević stond nu internationaal in 

een isolement.167

4.3.2 De rechtvaardiging van unilateraal optreden door de NAVO 

Rusland steunde Milošević door te dreigen met een veto tegen een Veiligheidsraadresolutie 

die een humanitaire interventie in Kosovo zou autoriseren. Een legale basis voor de NAVO-

interventie ontbrak dus. Wij zullen hier kort kijken naar de argumenten die de NAVO opvoerde 

om unilateraal op te treden. Al tijdens het uitvaardigen van de ACTORDs was duidelijk dat 

Rusland zijn veto zou gebruiken wanneer in de Veiligheidsraad een resolutie zou worden 

ingediend. Overigens ontkrachtte Moskou het verwijt dat de NAVO wel unilateraal móest 

ingrijpen door te stellen dat een resolutie nooit was ingediend en dat de over de uitslag van 
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een stemming enkel gespeculeerd kon worden. 168  Het gebrek aan een directe 

internationaalrechtelijk legale basis voor een humanitaire interventie werd door Javier Solana 

in oktober 1998 gerechtvaardigd door te verwijzen naar de humanitaire crisis die zich in 

Kosovo voltrok. Volgens de NAVO-chef verschafte Resolutie 1199 het dreigen met of gebruik 

van geweld een voldoende legitieme basis (in hoofdstuk vijf komt de inhoud van de resoluties 

uitgebreider aan de orde).169 Opmerkelijk was dat de NAVO min of meer gesteund werd door 

de secretaris-generaal van de VN. Kofi Annan zei op 28 januari 1999 tijdens een bezoek aan 

de NAVO dat ‘een geloofwaardige dreiging met geweld waarschijnlijk noodzakelijk zou zijn 

voor het bereiken van een politieke oplossing en om die reden wenselijk kon zijn’. Op de 

vraag of een nieuwe resolutie een voorwaarde was voor de inzet van militaire middelen door 

de NAVO liet Annan het antwoord in het midden door te stellen dat ‘normaal gesproken 

toestemming van de VN noodzakelijk was’.170 Die uitspraak is hoogst opmerkelijk te noemen 

voor de hoogste baas van de organisatie die de internationale rechtsorde bevordert en 

controleert. Wat eens te meer duidelijk wordt uit die uitspraak van Annan is dat het 

zwaartepunt in het internationaal recht aan het verschuiven was van staatssoevereiniteit naar 

mensenrechten en humanitaire waarden. De Amerikaanse en Europese NAVO-partners 

konden het echter niet eens worden over een gezamenlijk verklaring. De Amerikanen vonden 

dat een eventuele unilaterale humanitaire interventie voldoende juridische basis had, gezien 

de omvang van de humanitaire ramp. De meeste Europese staten hechtten grote waarde aan 

een mandaat van de Veiligheidsraad. Uiteindelijk liet de NAVO het aan iedere lidstaat over 

om de internationaalrechtelijke basis voor de ACTORDs en het eventuele gebruik van 

militaire dwang te rechtvaardigen.171

Op 23 maart begon Javier Solana een persconferentie met de woorden: ‘I have just 

directed SACEUR [Supreme Allied Commander Europe], General Clark, to initiate air 

operations in the Federal Republic of Yugoslavia’. 172  Na het falen van alle diplomatieke 

pogingen om het conflict in Kosovo op een vreedzame wijze op te lossen, na het falen van 

zelfs Rambouillet, had de NAVO volgens Solana geen andere optie dan met geweld een 

einde te maken aan het conflict. ‘All efforts to achieve a negotiated, political solution to the 

Kosovo crisis having failed, no alternative is open but to take military action.’173 De secretaris-

generaal maakte duidelijk dat het niet om een oorlog tegen Joegoslavië ging en dat de 

mogelijkheid open bleef om de luchtaanvallen te stoppen door aan de eisen van de 

internationale gemeenschap tegemoet te komen. Het doel van de luchtaanvallen was om een 

einde te maken aan de mensenrechtenschendingen en de humanitaire noodsituatie van de 

Albanezen, en bovendien om een politieke dialoog over de toekomstige status van Kosovo op 
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te starten. Daarnaast was de interventie erop gericht om de verspreiding van instabiliteit in de 

regio te voorkomen. De Albanezen werden op hun beurt opgeroepen zich te weerhouden van 

militair geweld en aanslagen, zoals afgesproken in Rambouillet.174 Solana: ‘We have a moral 

duty to do so. The responsibility is on our shoulders and we will fulfil it’.175

Lord Robertson, die in oktober 1999 secretaris-generaal van de NAVO werd, 

herhaalde de woorden van zijn voorganger in het NAVO-evaluatierapport van Allied Force: 

‘The abuse of human rights by the government of the Federal Republic of Yugoslavia, and the 

humanitarian disaster which NATO’s intervention in Kosovo reversed, threatened to 

undermine the values on which the new Europe is being built. […] If NATO had failed to 

respond to the policy of ethnic cleansing, it would have betrayed its values and cast 

permanent doubt on the credibility of its institutions.’ 176  Ook Robertson oordeelde dat er 

voldoende juridische basis was voor de interventie, omdat (a) Milošević zich niet had 

gehouden aan Resoluties 1160, 1199 en 1203, (b) het gevaar van verergering van de 

humanitaire noodsituatie in Kosovo bestond, (c) de kans dat er alsnog een resolutie zou 

worden aangenomen die een humanitaire interventie zou autoriseren onwaarschijnlijk was en 

(d) het conflict in Kosovo een gevaar vormde voor de vrede en veiligheid (stabiliteit) in de 

regio.177 Dat de feitelijke juridische basis voor de interventie in Kosovo uitermate mager was, 

blijkt wel uit de verklaring van Robertson. Er lag geen nieuwe resolutie die het gebruik van 

militaire middelen rechtvaardigde en dus werd verwezen naar de voorgaande resoluties. 

Robertson erkende weliswaar de waarde en het belang van staatssoevereiniteit, maar dit 

mocht niet opwegen tegen het belang van het humanitaire waarden. 

Op 24 maart 1999 kwam de Veiligheidsraad bijeen. De Duitse permanent 

vertegenwoordiger gaf daar een verklaring van de regeringsleiders van de Europese Unie 

weer: ‘We are ultimately responsible for securing peace and cooperation in the region which 

will guarantee the respect of our basic European values’.178 Het standpunt van de EU was dat 

na het falen van alle diplomatieke middelen de internationale gemeenschap moest ingrijpen: 

‘We, the countries of the European Union, are under a moral obligation to ensure that 

indiscriminate behaviour and violence, which became tangible in the massacre of Raçak in 

January 1999, are not repeated. We have a duty to ensure the return to their homes of the 

hundreds of thousands of refugees and displaced persons. Aggression must not be rewarded. 

An aggressor must know that he will have to pay a high price’.179 De Amerikaanse en Franse 

vertegenwoordigers verwezen bovendien naar de Servische schendingen van Resoluties 

1199 en 1203, zonder overigens deze resoluties expliciet te benoemen als juridische basis.180 

Uiteraard uitte de Russische vertegenwoordiger forse kritiek op de luchtaanvallen. De NAVO-
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interventie ging in tegen de op het internationaal recht gebaseerde staatssoevereiniteit van de 

FRJ.181

In het Kosovo Report oordeelde de Independent International Commission on 

Kosovo182, een initiatief van de Zweedse premier Göran Persson, in een evaluatie van de 

Kosovocrisis dat ‘the intervention was legitimate, not legal, given existing international law’.183 

De commissie beschouwde de interventie achteraf als legitiem omdat alle diplomatieke 

middelen waren uitgeput en omdat het conflict in Kosovo tot een humanitaire crisis voor de 

Kosovaarse Albanezen en tot instabiliteit op de Balkan leidde. Dat nam volgens de commissie 

niet weg dat de interventie internationaalrechtelijk gezien illegaal was door het gebrek aan 

een resolutie. Bovendien uitte de commissie kritiek op het gebruik van het luchtwapen dat niet 

proportioneel was, te lang duurde voor het effect had en in eerste instantie vergeldingsacties 

van Servische zijde opriep.184 Aan de kritiek achteraf op het luchtwapen wil ik memoreren dat 

in deze scriptie niet de uitvoering van Allied Force wordt onderzocht. Centraal staat de 

Nederlandse politieke besluitvorming die leidde tot deelname aan de interventie en de positie 

van die besluitvorming in het legaliteit-legitimiteitsdebat. Proportionaliteit, als onderdeel van 

de just war doctrine, is daarbij weliswaar een belangrijk criterium, maar het gaat hier om het 

vooraf inschatten van de gevolgen van het gebruik van het luchtwapen. Dat achteraf bleek 

dat de luchtaanvallen pas in een laat stadium resultaat sorteerden, is hier niet relevant. 

Overigens constateerde de Independent Commission on Kosovo dat de humanitaire 

crisis in Kosovo en het unilaterale ingrijpen van de NAVO eens te meer het spanningsveld 

tussen staatssoevereiniteit en humanitaire waarden had blootgelegd: ‘While the sovereignty 

of states is an essential element of human rights protection itself, sovereignty is frequently 

abused as a cover and justification both for abuse and for non-compliance with international 

norms. What is urgently needed is a code of citizenship for nations, which both protects states 

against unwarranted interference from outside powers, and guarantees their inhabitants 

remedies when their human rights are systematically abused. This ultimately implies changing 

the "default setting" of the UN Charter, revising the so-called inviolability of sovereign states 

so that sovereignty becomes conditional on observance of certain minimal but universal and 

clear standards of behavior’. 185  ‘Kosovo’ droeg bij aan de verdere ontwikkeling van het 

uitgangspunt dat staatssoevereiniteit geen dekmantel voor grootschalige schendingen van 

mensenrechten mocht zijn. Deze discussie leefde zoals we hebben gezien in hoofdstuk 2 en 

3 breed in de internationale gemeenschap – uitmondend in het principe Responsibility to 

Protect (R2P). 

                                                      
181 Security Council, 3988th meeting, S/PV/3988, 2-3. 
182 De Independent Commisson on Kososo werd op initiatief van de Zweedse premier Göran Persson in het leven 
geroepen. De commissie bestond uit dertien leden met twaalf verschillende nationaliteiten. De commissie was 
onafhankelijk van regeringen en NGO’s, VN-chef Kofi Annan toonde wel zijn instemming met het project. 
183 Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report: conflict, international response, lessons 
learned (december 2000) chapter 10 ‘Conclusion’. 
184 Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, chapter 10 ‘Conclusion’. 
185 Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, chapter 10 ‘Conclusion’. 
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4.4 CONCLUSIE 

Wat heeft geleid tot de NAVO-interventie in Kosovo? Welke reacties van de internationale 

gemeenschap gingen vooraf aan de interventie in Kosovo en hoe rechtvaardigde de NAVO 

het gebrek aan een Veiligheidsraadmandaat? Dat waren de vragen die in dit hoofdstuk 

centraal stonden. Zoals we hebben gezien ging het conflict tussen Serven en Albanezen 

eeuwen terug en laaide het conflict door toedoen van Milošević eind jaren tachtig opnieuw op. 

De Kosovaarse Serven voelden zich na de dood van Tito verdrukt en kwamen onder leiding 

van Milošević in opstand tegen de Albanezen. De autonomie die de Kosovaarse Albanezen 

hadden werd afgenomen. De Albanezen reageerden in de eerste helft van de jaren negentig 

door middel van ondergronds politiek verzet onder leiding van dichter/schrijver Ibrahim 

Rugova, de leider van de Democratische Liga van Kosovo (LDK). Maar vanaf 1997 laaide het 

conflict op en startte het Kosovo Bevrijdingsleger (UÇK) met aanslagen tegen Servische 

politie- en legerposten. Nadat het UÇK eind november 1997 een heuvelachtig gebied ten 

westen van de hoofdstad Priština (Dreniçagebied) bezette, verslechterde de situatie. Het 

Servische leger gebruikte veelal buitenproportioneel geweld. Mensenrechtenorganisaties 

zoals Amnesty International en Human Rights Watch rapporteerden over martelingen en 

exexcuties. De acties van de Serven hadden duizenden doden, vele tienduizenden 

ontheemden en honderdduizenden vluchtelingen tot gevolg. 

De internationale gemeenschap reageerde direct na de bloedige gevechten in het 

Dreniçagebied op 28 maart 1998. Diplomatieke gesprekken werden opgestart om het conflict 

langs vreedzame weg op te lossen. Er werd een politiek eisenpakket geformuleerd, waarin 

het beëindigen van de mensenrechtenschendingen en het toelaten van monitoringmissies 

werd geëist. Om de druk op Milošević op te voeren vaardigde de NAVO in oktober 1998 twee 

ACTORDs voor luchtaanvallen. Ondanks de eisen en de druk van de internationale 

gemeenschap stopten de gevechten en de mensenrechtenschendingen niet. Nadat ook de 

Rambouillet-overleggen in januari 1999 en het vervolg van deze besprekingen half maart 

mislukt waren, was de NAVO-interventie volgens de interveniërende staten onvermijdelijk 

geworden. 

Omdat Rusland naar alle waarschijnlijkheid een resolutie zou blokkeren (er is echter 

nooit een resolutie in stemming gebracht), was het onmogelijk Veiligheidsraadautorisatie te 

krijgen voor de NAVO-interventie. Javier Solana, de secretaris-generaal van de NAVO, achtte 

vervolgens de eerdere Veiligheidsraadresoluties en de humanitaire noodsituatie in Kosovo als 

een voldoende legitimerende basis voor de luchtaanvallen. De NAVO-lidstaten moesten 

vervolgens ieder individueel de internationaalrechtelijke basis voor de interventie formuleren. 

De NAVO intervenieerde unilateraal omdat ingrijpen mét autorisatie door de Veiligheidsraad 

onmogelijk was, maar de humanitaire crisis in Kosovo vroeg in de ogen van de NAVO om 

ingrijpen. Alle diplomatieke inspanningen hadden Milošević niet kunnen bewegen tot een 

vreedzame oplossing. 
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5 NEDERLAND IN KOSOVO: RESPONSIBILITY TO PROTECT 

In de vorige hoofdstukken is het begrip unilaterale humanitaire interventie gedefinieerd en 

afgebakend (hoodstuk twee) en in het kader geplaatst van het debat over legaliteit en 

legitimiteit (hoofdstuk twee en drie). Daarna werd in hoofdstuk vier de achtergrond van het 

conflict tussen Serven en Albanezen in Kosovo en de humanitaire crisis in Kosovo in 1998 en 

1999 weergegeven. Deze humanitaire crisis leidde uiteindelijk op 24 maart 1999 tot de 

unilaterale – autorisatie door de Veiligheidsraad ontbrak – NAVO-operatie Allied Force. Het 

conceptuele kader is dus vastgesteld, de casus is helder: we kunnen nu de Nederlandse 

politieke rechtvaardiging voor deelname aan de interventie in Kosovo onder de loep gaan 

nemen. 

Voordat we kunnen analyseren welke positie de Nederlandse besluitvorming tot 

deelname aan Allied Force innam in het debat over de legaliteit en legitimiteit van unilaterale 

humanitaire interventies, moeten we eerst kijken naar hoe de politieke besluitvorming verliep 

(paragraaf 5.1). Wat was er bekend over de (sluimerende) humanitaire crisis in Kosovo en 

hoe werd daarop gereageerd door de regering? Op basis van welke argumenten werd 

besloten deel te nemen aan Allied Force? Hoe werd het gebrek aan een 

Veiligheidsraadresolutie gerechtvaardigd? In paragraaf 5.2 analyseer ik het politieke debat 

analyseren en staan de volgende vragen centraal: hoe paste de politieke besluitvorming 

binnen de argumenten van de voorstanders en de bezwaren van de tegenstanders unilaterale 

humanitaire interventies? En wat was de rol van de criteria van de just war doctrine, specifiek 

het ius ad bellum? 

5.1 HET NEDERLANDSE POLITIEKE DEBAT OVER DEELNAME AAN ALLIED FORCE 

In deze paragraaf staat de Nederlandse politieke besluitvorming rond operatie Allied Force 

centraal. In subparagraaf 5.1.1 bekijken we wat bekend was over de humanitaire situatie in 

Kosovo en hoe daarop werd gereageerd door de regering. De aanloop naar de interventie 

wordt uitgebreid behandeld, omdat de voorgeschiedenis een belangrijke rol speelde in het 

uiteindelijke besluit tot militaire actie en het bepalen van de Nederlandse positie in het 

legaliteit-legitimiteitsdebat – last resort en just cause zijn de dominante criteria. Vervolgens 

komt in subparagraaf 5.1.2 de politieke besluitvorming tot deelname aan de interventie aan 

de orde. Hoe motiveerde en rechtvaardigde de Nederlandse regering de deelname aan de 

unilaterale humanitaire interventie? En hoe werd het gebrek aan een Veiligheidsraadmandaat 

gerechtvaardigd? 
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5.1.1 De reactie van de Nederlandse regering op de sluimerende humanitaire crisis in 

Kosovo 

De Nederlandse instemming met en deelname aan de interventie in Kosovo kwam niet uit de 

lucht vallen. Nederland toonde reeds in een vroeg stadium betrokkenheid bij de sluimerende 

crisis in Kosovo. Al in januari 1997 schreef Hans van Mierlo, minister van Buitenlandse Zaken 

in het kabinet Kok-I dat de ‘situatie in Kosovo onveranderd ernstig’ was, […] ‘willekeurige 

arrestaties, huiszoekingen, oproepen voor “informatieve gesprekken”, discriminatie bij 

functies enzovoort, vinden regelmatig plaats’.186 Een jaar later antwoordde Van Mierlo in de 

Tweede Kamer desgevraagd: ‘Op dit moment is in de Servische provincie Kosovo inderdaad 

sprake van een toenemende spanning in de etnische verhoudingen.’ 187  Vervolgens is 

‘Kosovo’ vanaf maart 1998 niet meer van de politieke agenda verdwenen. 

De Tweede Kamer werd vanaf maart 1998 door middel van brieven van de ministers 

Van Mierlo (Buitenlandse Zaken), Voorhoeve (Defensie) en Pronk 

(Ontwikkelingssamenwerking) nauwgezet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in 

Kosovo en de reacties van de internationale gemeenschap. Tijdens de overleggen van de 

vaste kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie kwam de situatie in voormalig 

Joegoslavië maandelijks ter sprake, waarbij Kosovo een steeds prominentere positie begon in 

te nemen. De humanitaire tragedies in het Dreniçagebied eind februari/begin maart 1998 

bleven dan ook niet onbesproken. Op dat moment was het conflict tussen de Serven en 

Albanezen nog vooral een kwestie voor de Contactgroep in samenwerking met de Europese 

Unie; de Nederlandse regering volgde de ontwikkelingen voornamelijk vanuit EU-verband.188 

De EU erkende dat een zekere vorm van autonomie voor de Kosovaarse Albanezen een 

gerechtvaardigde vraag was, maar dat onafhankelijkheid onbespreekbaar was gezien de 

Servische vastberadenheid om Kosovo te behouden. Met het oog op het waarborgen van de 

stabiliteit liet Van Mierlo weten: ‘Binnen het kabinet heeft een uitvoerige discussie 

plaatsgevonden over de vraag of Nederland bereid is om ter voorkoming van het overslaan 

van het conflict over de grenzen richting Albanië of Macedonië militairen beschikbaar te 

stellen als een militaire interventie nodig is.’189 Deze vraag werd uiterst voorzichtig en met 

voorbehoud positief beantwoord. Alvorens het zo ver was moesten alle andere middelen 

uitgeput zijn en moest er in de internationale gemeenschap overeenstemming zijn over de te 

nemen maatregelen. Bovendien kunnen we achteraf stellen dat de getoonde bereidheid bij 

een regering vandaan kwam die ten tijde van de daadwerkelijk luchtaanvallen niet meer aan 

het roer stond. Het toont echter wel aan dat de situatie in Kosovo al een jaar voor de 

interventie hoog op de agenda kwam te staan. 

                                                      
186 Brief van minister Van Mierlo aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 175, Vergaderjaar 1996-1997 (6 
januari 1997) 1. 
187 Antwoord van minister Van Mierlo op vragen van leden van de Tweede Kamer, Aanhangsel van de Handelingen 
617, Vergaderjaar 1997-1998 (29 januari 1998) 1259. 
188 Brief van ministers Van Mierlo en Voorhoeve aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 198, Vergaderjaar 
1997-1998 (16 maart 1998) 1-5. 
189 Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, Kamerstuk 22181 nr. 199, 
Vergaderjaar 1997-1998 (18 maart 1998) 8. 
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Zoals we in hoofdstuk vier hebben gezien, verhevigde in de loop van 1998 het conflict 

tussen de Serven en de Albanezen en verslechterde de humanitaire situatie van de 

Albanezen. De betrokkenheid van de Contactgroep, NAVO en EU was gericht op het 

bevorderen van een vreedzame oplossing van het conflict en de humanitaire crisis in Kosovo 

en het bevorderen van stabiliteit op de Balkan. De Nederlandse regering pleitte in de zomer 

van 1998 voor een permante diplomatieke druk op en economische boycot van Servië, totdat 

Milošević zou instemmen met vreedzame onderhandelingen. De regering nam actief deel aan 

NAVO-overleggen omdat naar haar oordeel NAVO-betrokkenheid van groot belang was om 

de crisis in Kosovo te beëindigen.190 Bovendien werd de financiële humanitaire hulpverlening 

aan Kosovo en Albanië opgeschroefd: 1,1 miljoen gulden voor organisaties als het Rode 

Kruis en Artsen zonder Grenzen en 650.000 gulden voor ontwikkelingsprojecten.191

In augustus 1998 trad het kabinet Kok-II aan. Van Mierlo, Voorhoeve en Pronk 

werden opgevolgd door respectievelijk Jozias van Aartsen, Frank de Grave en Eveline 

Herfkens. De nieuwe ministers kregen te maken met de inmiddels bekende problemen in 

Kosovo: Milošević die ondanks herhaalde toezeggingen weigerde het geweld tegen de 

etnische Albanezen te beëindigen, en de constante verheviging van het conflict tussen 

Serven en Albanezen. Minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen stelde op 10 augustus 

1998: ‘Binnen het bongenootschap [NAVO] wordt niet uitgesloten dat uiteindelijk militaire 

middelen zullen moeten worden ingezet. In ieder geval moet de militaire druk op Belgrado 

worden gehandhaafd. […] Nederland stelt zich op het standpunt dat er een 

Veiligheidsraadresolutie als basis voor militair ingrijpen tot stand moet komen. Daartoe 

ontbreekt echter vooralsnog het nodige internationale draagvlak.’ 192  De enige 

Veiligheidsraadresolutie die er op dat moment lag, Resolutie 1160, riep de strijdende partijen 

weliswaar op tot het starten van een vreedzame dialoog en riep Milošević op tot het staken 

van het geweld tegen de Albanezen en het toelaten van internationale monitoringtroepen, 

maar van een mandaat voor het gebruik van militair geweld was nog geen sprake.193

Als gevolg van de acties van het Servische leger en politie was in de zomer van1998 

het aantal vluchtelingen en ontheemden volgens schattingen van UNHCR opgelopen tot 

240.000. Ondanks het gebrek aan een juridische basis steunde de Nederlandse regering op 4 

september de NAVO in het ontwikkelen en plannen van de militaire opties om ‘Belgrado 

duidelijk te maken dat de NAVO in het kader van de internationale inspanningen om een 

vreedzame oplossing voor het conflict in Kosovo te bereiken zo nodig militaire middelen zal 

inzetten.’194 Die opties bestonden uit (a) preventieve stationering van eenheden in Albanië en 

zo nodig in Macedonië, (b) inzet van het luchtwapen boven de Federale Republiek 

                                                      
190 Brief van minister Van Mierlo aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 204, Vergaderjaar 1997-1998 (8 juni 
1998) 4. 
191 Brief van minister Van Mierlo aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 206, Vergaderjaar 1997-1998 (24 juli 
1998) 5. 
192 Antwoord van minister Van Aartsen op vragen van leden van de Tweede Kamer, Aanhangsel van de Handelingen 
1640, Vergaderjaar 1997-1998 (10 augustus 1998) 3364. 
193 Security Council Resolution 1160, S/RES/1160 (31 maart 1998). 
194 Brief van ministers Van Aartsen, De Grave en Herfkens aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 207, 
Vergaderjaar 1997-1998 (4 september 1998) 3. 
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Joegoslavië (FRJ) en (c) inzet van grondtroepen in de FRJ. Ondertussen werden door de EU 

in samenwerking met UNHCR en het ICRC plannen gemaakt om de tienduizenden 

ontheemden die in de open lucht bivakkeerden terug te laten keren naar hun woonplaatsen. 

Nederland drong er bij de Veiligheidsraad op aan dat de veiligheid van de Albanezen wel 

gewaarborgd diende te worden en dat de waarnemers van de Kosovo Diplomatic Observation 

Mission (KDOM) geen garantie vormden voor een veilige terugkeer.195

Een juridische basis voor het opvoeren van de militaire druk op Milošević kwam er op 

23 september en 24 oktober 1998 door respectievelijk Resolutie 1199 en 1203. De 

Veiligheidsraad hield de druk op Milošević door te stellen: ‘Should the concrete measures 

demanded in this resolution and resolution 1160 (1998) not be taken, [the Security Council] 

considers further action and additional measures to maintain or restore peace and stability in 

the region.’196 De Veiligheidsraad riep in Resolutie 1199 zowel de Serven als de Albanezen op 

alle vijandelijkheden te staken ‘to improve the humanitarian situation and to avert the 

impending humanitarian catastrophe […] and to enter into a meaningful dialogue.’197 Milošević 

werd opgeroepen zich te houden aan zijn verklaring van 16 juni 1998 (zie hoofdstuk vier), 

namelijk het toelaten van verificateurs, humanitaire hulporganisaties en hulpverleners van de 

UNHCR en het ICRC, en het garanderen van de veiligheid van terugkerende Albanezen. De 

Nederlandse regering stond pal achter de resolutie, Minister Van Aartsen: ‘Er is maar één 

weg om aan de beestachtigheid een einde te maken, namelijk een duidelijke actie door de 

internationale gemeenschap’.198 Van Aartsen erkende wel dat er ‘in de strikte zin des woords 

geen sprake van een ultimatum is in de resolutie van de Veiligheidsraad’.199 Om de eisen uit 

Resolutie 1199 extra kracht bij te zetten, vaardigde de Noord-Atlantische Raad op 24 

september een Activation Warning (ACTWARN) uit voor luchtoperaties, de opstap op weg 

naar de Activation Orders (ACTORD). De Nederlandse regering bevestigde de begin 

september getoonde bereidheid tot het leveren van militaire capaciteit wanneer er 

daadwerkelijk luchtoperaties uitgevoerd zouden worden.200

De formele politieke instemming met de ACTORDs en eventuele luchtaanvallen 

daaruit volgend, zowel door de regering als door de Tweede Kamer, kwam op 8 oktober 1998. 

Het aantal vluchtelingen en ontheemden was toegenomen tot 290.000 naar schattingen van 

UNHCR. Dit betekende niet alleen een humanitaire crisis voor de Kosovaarse Albanezen 

(50.000 Albanezen verbleven met de winter voor de deur in de open lucht), de grote stromen 

vluchtelingen legden ook een forse druk op de omringende landen.201 De regering oordeelde 

dat ‘de blijvende weigering [van Milošević] om Resolutie 1199 uit te voeren militair optreden in 

                                                      
195 Brief van minister Van Aartsen aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 209, Vergaderjaar 1998-1999 (17 
september 1998) 2. 
196 Security Council, Resolution 1199, S/RES/1199 (23 september 1998). 
197 Security Council, Resolution 1199. 
198 Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, Kamerstuk 22181 nr. 227, 
Vergaderjaar 1998-1999 (1 oktober 1998) 4. 
199 Verslag Algemeen Overleg , Kamerstuk 22181 nr. 227, 4. 
200 Brief van ministers Van Aartsen, De Grave en Herfkens aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 210, 
Vergaderjaar 1998-1999 (24 september 1998) 3. 
201 Brief van minister Herfkens aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 211, Vergaderjaar 1998-1999 (30 
september 1998) 1. 
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voldoende mate legitimeert’ en verwees naar het Toetsingskader: ‘Grove schending van de 

rechten van de mens, zoals genocide, kan reden zijn voor militair ingrijpen van de 

internationale gemeenschap’. 202  De regering ging akkoord met de ACTORDs onder de 

voorwaarden dat (a) voldaan moest worden aan de criteria van het Toetsingskader, (b) het 

besluit tot de ACTORDs door de gehele NAVO werd ondersteund en (c) een zo groot 

mogelijke meerderheid van de bondgenoten actief deel zou nemen aan de operatie.203 De 

instemming met de ACTORDs betekende niet dat de regering de hoop op een politieke 

oplossing had opgegeven. De verhoogde druk op Milošević stond in dienst van het 

internationale streven naar een politieke oplossing. Tot inzet van militaire middelen zou pas 

besloten worden als er geen andere uitweg meer mogelijk was om Milosevic te wijzen op het 

belang van nakoming van de internationale eisen. Maar duidelijk moest zijn dat in dat laatste 

geval de NAVO haar dreigementen ook daadwerkelijk zou uitvoeren.204 De Tweede Kamer 

stemde vervolgens in grote meerderheid in met het besluit van de regering. Alleen de SP 

oordeelde dat Resolutie 1199 geen wettelijke basis bood voor militaire ingrijpen en wees op 

het gebrek aan steun van Rusland en China voor een militaire operatie. De SP was 

bovendien ‘niet overtuigd van de effectiviteit van het dreigen met luchtaanvallen en 

vervolgens het daadwerkelijk inzetten van het luchtwapen’. 205  De instemming van de 

meerderheid van de Kamer met de ACTORDs betekende dat de regering nu het draagvlak 

had om militaire capaciteit te leveren wanneer luchtaanvallen werkelijk zouden gaan 

plaatsvinden. 

In hoofdstuk 4 is de betrokkenheid van de internationale gemeenschap bij het conflict 

in Kosovo ingedeeld in vijf fasen. De periode tot en met het uitvaardigen van de ACTORDs 

vormde de eerste fase. De pogingen om een oplossing voor het conflict te vinden ging nu de 

fase van het verificatieregime in. De druk van het dreigen met luchtaanvallen drong Milošević 

terug naar de onderhandelingstafel. Na onderhandelingen tussen de Amerikaanse diplomaat 

Richard Holbrooke en Milošević ging de Servische leider akkoord met de eisen uit Resolutie 

1199, waaronder het toestaan van monitoringtroepen. De OVSE leverde grondverificateurs 

voor de Kosovo Verificatie Missie (KVM) en de NAVO verzorgde de luchtmissie. De 

waarnemers zagen toe op het naleven, door beide strijdende partijen, van resolutie 1199. Om 

de veiligheid van de OVSE-verificateurs te waarborgen, leverde de NAVO de ‘Extraction 

Force’ (EF). De regering stelde net als bij de instemming met de ACTORDs drie voorwaarden 

voor deelname: waarborging van de veiligheid van de waarnemers, brede participatie door 

andere landen en een rechtsbasis in de vorm van een nieuwe resolutie.206 De rechtsbasis 

kwam er in de vorm van Resolutie 1203. Daarnaast riep de resolutie de Serven en Albanezen 

                                                      
202 Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 213, Vergaderjaar 
1998-1999 (8 oktober 1998) 2. 
203 Brief van ministers Van Aartsen en De Grave, Kamerstuk 22181 nr. 213, 3-4. 

204  Algemeen Rijksarchief, Inventarisnummer deu/ara/05811, De informatieuitwisseling met de vaste 
kamercommissies voor Defensie en Buitenlandse Zaken in een Algemeen Overleg over Kosovo op 8 oktober 1998 
(werkdossier minister van Buitenlandse Zaken). 
205 Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, Kamerstuk 22181 nr. 221, 
Vergaderjaar 1998-1999 (8 oktober 1998) 3-4 en 11. 
206 Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 217, Vergaderjaar 
1998-1999, (20 oktober 1999) 1-2. 
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op de veiligheid van de waarnemers te garanderen en was de EF opgericht ter ondersteuning. 

Ten slotte vormde de deelname van Rusland een belangrijke steun in de rug. 

Op 10 november deelden ministers Van Aartsen en De Grave de Kamer mee dat de 

regering had toegezegd deel te nemen aan de zowel de grond- als de luchtoperatie van de 

KVM en dat werd overwogen deel te nemen aan de EF.207 Moties van Tweede Kamer-leden 

Verhagen (CDA)/Van Middelkoop (GPV) en Van Bommel (SP) brachten daar geen 

verandering in. 208  Volgens minister Van Aartsen ‘hanteert Nederland reeds een breed 

veiligheidsconcept en kunnen de verificateurs niet onder alle omstandigheden gevrijwaard 

worden van enig risico’.209 Van Aartsen voegde daaraan toe: ‘Het standpunt dat Nederland 

pas deelneemt aan de verificatiemissie als er veiligheidsgaranties zijn, heeft tot de nodige 

kritiek geleid omdat Nederland in het algemeen meedoet aan missies. […] Zou Nederland niet 

meedoen aan de verificatiemissie, dan is de geloofwaardigheid in het geding’. 210  Op 18 

november 1998 vond er een Tweede Kamerdebat plaats over de Nederlandse deelname aan 

de KVM en de EF. De regering oordeelde dat volledige veiligheidsgaranties niet gegeven 

konden worden, maar dat de EF en de druk van de ACTORDs de veiligheid van de 

waarnemers in voldoende mate waarborgde. Met uitzondering van de SP-fractie steunde de 

gehele Tweede Kamer uiteindelijk het besluit van de regering.211 De Nederlandse deelname 

aan de missies in Kosovo zou in januari 1999 aanvangen met onder meer dertig militairen en 

vijf diplomaten voor de grondmissie van de OVSE, een P3C Orion maritiem patrouillevliegtuig 

voor de luchtmissie van de NAVO en zo’n tweehonderd militairen voor de Extraction Force.212

Nog voordat de OVSE-missie volledig op gang was gekomen (halverwege januari 

1999 waren er slechts 750 van de geplande tweeduizend waarnemers aanwezig) laaide het 

geweld opnieuw op met als tragisch dieptepunt de gebeurtenissen in Raçak op 15 januari 

1999. Van Aartsen schreef hierover naar de Kamer: ‘De regering heeft met afschuw en 

walging kennisgenomen van de slachting in Raçak, waarbij volgens internationale 

waarnemers 45 Kosovo-Albanezen, waaronder vrouwen en een kind, op brute wijze zijn 

gedood door de Servische veiligheidstroepen’.213 Aanvankelijk was de Nederlandse regering 

echter nog optimistisch geweest over de ontwikkelingen in Kosovo. Van Aartsen en De Grave 

lieten op 2 november 1998 in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de Serven, onder de 

druk van de NAVO-dreiging, vierduizend man speciale politietroepen terugtrokken uit Kosovo. 

Ook toonden zij zich bereid tot hernieuwde onderhandelingen op basis van een voorstel van 

                                                      
207 Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 220, Vergaderjaar 
1998-1999 (10 november 1998) 3-4. 
208 Motie van de leden Verhagen en Van Middelkoop, Kamerstuk 22181 nr. 222, Vergaderjaar 1998-1999 (18 
november 1998) en Motie van het lid Van Bommel, Kamerstuk 22181 nr. 223, Vergaderjaar 1998-1999 (18 november 
1998). 
209 Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, Kamerstuk 22181 nr. 228, 
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210 Verslag Algemeen Overleg, Kamerstuk 22181 nr. 228, 6 en 9. 
211 Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 224, Vergaderjaar 
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212 Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 225, Vergaderjaar 
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de Amerikaanse onderhandelaar Hill voor een overgangsregeling voor Kosovo. De ACTORDs 

bleven in werking om de pressie op Milošević te behouden. Bovendien werd over het 

algemeen de bewegingsvrijheid van de reeds aanwezige waarnemers van KDOM en de 

hulpverleners gerespecteerd, kwam de humanitaire hulpverlening op gang en begon de 

terugkeer van gevluchte Albanezen (hoewel van de ruim tweehonderdduizend vluchtelingen 

en ontheemden er nog zo’n tienduizend in de open lucht verkeerden).214 Begin december 

waren er ongeveer 65.000 gevluchte Albanezen teruggekeerd en bevonden zich geen 

ontheemden meer in de open lucht. Met name daar waar de waarnemers van KDOM en de 

zich ontplooiende KVM aanwezig waren kon de meeste terugkeer plaatsvinden.215

Het geweld in Raçak half januari 1999 leidde een nieuwe fase in de internationale 

betrokkenheid in. De voorzitter van de Veiligheidsraad liet in een verklaring weten dat de 

Veiligheidsraad de Serven veroordeelde voor het gebruik van geweld (waarmee het akkoord 

met Holbrooke en Resoluties 1199 en 1203 werden geschonden) en het feit dat Milošević het 

hoofd van de KVM Walker tot persona non grata had verklaard. 216  De Serven en de 

Albanezen werden door de Contactgroep ontboden voor diplomatiek overleg in Rambouillet. 

Beide partijen dienden binnen 21 dagen een akkoord te hebben bereikt binnen de grenzen 

van het respect voor de territoriale integriteit van de Federale Republiek Joegoslavë enerzijds 

en een vergaande mate van zelfbestuur voor de Kosovaarse Albanezen anderzijds. De 

Nederlandse regering kon zich in deze eisen van de Contactgroep en onderhandelaar Hill 

vinden en liet ondertussen aan de Kamer weten niet aan terugtrekking uit de KVM te denken, 

omdat de verificateurs een belangrijke taak hadden in het afwenden van een nieuwe 

humanitaire ramp. Verder hield de regering alle opties open met betrekking tot het gebruik 

van geweld, mits in overeenstemming met het uiteindelijke politieke doel: het beëindigen van 

het geweld in Kosovo en het op gang brengen van een politieke dialoog over de toekomstige 

status van Kosovo. Tot slot pleitte de regering voor het aanscherpen van het sanctieregime 

door middel van handelssancties, een sportboycot en visumrestricties.217

In Rambouillet toonden de Serven zich na ruim twee weken bereid verder te 

onderhandelen. Zoals we in hoofdstuk vier hebben gezien werden de 

Rambouilletbesprekingen op 15 maart hervat. De Nederlandse regering oordeelde dat de 

militaire druk (door de ACTORDs) behouden moest blijven, maar dat ‘zolang een politieke 

benadering tot de mogelijkheden blijft behoren, deze te verkiezen valt boven een militaire’.218. 

Ondertussen verslechterde de humanitaire situatie in Kosovo. Door toenemende spanningen 

in het gebied (als gevolg van confrontaties tussen Servische leger/politie en het UÇK en 

Servische troepenopbouw in en rond Kosovo) sloegen grote groepen Albanezen opnieuw op 
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de vlucht. Het plan voor een overgangsregeling voor de toekomstige status van Kosovo werd 

half maart alleen door de Albanezen ondertekend, de Serven weigerden akkoord te gaan.  

Voor de NAVO was het nu duidelijk, en de Nederlandse regering sloot zich daarbij 

aan, dat Milošević bij voortduring weigerde zich aan de afspraken te houden en dat het blijven 

dreigen met militaire middelen zijn effectiviteit had verloren. De NAVO maakte aanstalten om 

de ACTORDs ten uitvoer te brengen, de OVSE begon vanaf 19 maart met de terugtrekking 

van de KVM. We hebben in deze paragraaf gezien dat de regering zich een voorstander had 

getoond om, alvorens tot een militaire interventie over te gaan, alle diplomatieke wegen te 

bewandelen, maar dat tevens niet werd teruggeschrokken voor het dreigen met militair 

geweld. In subparagraaf 5.1.2 bekijken we welke argumenten de regering aanvoerde ter 

rechtvaardiging van de humanitaire interventie in Kosovo en op hoe het gebrek aan een 

Veiligheidsraadmandaat werd gelegitimeerd. 

5.1.2 De Nederlandse rechtvaardiging voor deelname aan Allied Force 

Voordat we kunnen analyseren hoe de Nederlandse politieke besluitvorming tot deelname 

aan operatie Allied Force past binnen het legaliteit-legitimiteitsdebat over unilaterale 

humanitaire interventies, staat in deze subparagraaf de volgende vraag centraal: hoe 

motiveerde de Nederlandse regering toen het daadwerkelijk zo ver was de unilaterale 

interventie in Kosovo? En hoe werd het gebrek aan een mandaat van de Veiligheidsraad 

gerechtvaardigd? 

Op 10 maart 1999 vond een algemeen overleg plaats tussen de vaste 

kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie en ministers Van Aartsen en De 

Grave over de situatie in Kosovo. Het was op dat moment duidelijk dat een militaire 

interventie tot de serieuze mogelijkheden behoorde. ‘Rambouillet-II’ zou op 15 maart 

aanvangen en vormde het ultimatum voor de strijdende partijen om tot een akkoord te komen 

over de toekomstige status van Kosovo. Van Aartsen zei in het algemeen overleg dat de 

NAVO ‘niet kan blijven dreigen met het gebruik van geweld. Er is een moment waarop de 

geloofwaardigheid van de NAVO en de Veiligheidsraad in het geding komt’.219 Dat moment 

kwam uiteindelijk op 24 maart 1999, nadat een laatste bezoek van Holbrooke aan Belgrado 

niets had veranderd aan de onwil van Milošević om het Rambouillet-akkoord te tekenen. 

De Nederlandse regering had al in oktober 1998, met goedkeuring van de Tweede 

Kamer, ingestemd met de ACTORDs en bereidheid getoond om deel te nemen aan een 

militaire interventie wanneer de situatie in Kosovo onhoudbaar zou worden. De belangrijkste 

rechtvaardiging voor de deelname aan Allied Force, die in alle debatten en documenten 

steeds weer terugkwam, was de ontoelaatbare positie waarin de Kosovaarse Albanezen 

verbleven. De zich voortslepende humanitaire crisis als gevolg van het Servische geweld 

                                                      
219 Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, Kamerstuk 22181 nr. 240, 
Vergaderjaar 1998-1999 (10 maart 1999) 8. 

74 



moest een halt worden toegeroepen en de Serven moesten terug naar de onderhandeltafel 

worden gedwongen. De regering motiveerde deelname aan Allied Force als volgt:220

 

 Het geweld van de Serven jegens de Albanezen heeft geleid tot een ontoelaatbare 

humanitaire crisis. 

 De internationale gemeenschap heeft alles in het werk gesteld om een militaire 

interventie te voorkomen; alle diplomatieke pogingen en alle druk op Milošević 

hebben echter gefaald. Militair optreden is onvermijdelijk geworden. 

 Resoluties 1199 en 1203 vormen de juridische basis voor de interventie.  

 De interventie heeft vier heldere doelen: 

- Een einde maken aan de Servische agressie. 

- Het voorkomen van een verdere humanitaire catastrofe. 

- Het afdwingen van de ondertekening van het Rambouillet-akkoord over een 

verregaande autonomie voor Kosovo. 

- Het afdwingen van de terugtrekking van Servische troepen. 

 De luchtaanvallen hebben een puur politiek doel en zijn niet gericht tegen de 

soevereiniteit van de Federale Republiek Joegoslavië. 

 De verantwoordelijkheid voor het mislukken van de onderhandelingen over de 

toekomstige status van Kosovo, en de interventie die daaruit voortvloeit, ligt bij 

Milošević. 

 De situatie in Kosovo brengt de stabiliteit op de Balkan in gevaar en vormt een 

dreiging voor de regionale vrede en veiligheid. 

 

Hiervoorgenoemde argumenten liepen vanaf najaar 1998 als een rode draad door de 

debatten met de Tweede Kamer en de brieven van de regering aan de Tweede Kamer. In de 

evaluatie van Allied Force door het kabinet Kok-II, een jaar later terugkijkend op de eigen 

besluitvorming, werd hetzelfde geconcludeerd: ‘Milošević bleek ongevoelig voor politieke druk, 

het politieke instrumentarium om de crisis in Kosovo te bezweren was ontoereikend gebleken 

en daarmee was militair ingrijpen onvermijdelijk geworden’.221

Op 24 maart 1999 vond in de Tweede Kamer, terwijl de luchtaanvallen enkele uren 

daarvoor begonnen waren, een debat plaats over de interventie in Kosovo. Minister Van 

Aartsen herhaalde daar het standpunt van de regering dat onschuldige burgers in Kosovo het 

slachtoffer waren van Servisch geweld en dat de internationale gemeenschap er alles aan 

had gedaan om langs politieke wegen een oplossing te vinden voor het conflict. 222 Nagenoeg 

de gehele Tweede Kamer steunde de regering in haar besluit. VVD-Kamerlid Blaauw 

verwoordde het standpunt van de fracties van de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 door te 

stellen: ‘Wij zijn gedwongen om militaire middelen in te zetten om Belgrado alsnog tot zinnen 
                                                      
220 Debat over Kosovo, TK 61, Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 1998-1999 (24 maart 1999) 3784 en 3792-
3793 en Brief van minister-president Kok en ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 
22181 nr. 310, Vergaderjaar 1999-2000 (22 maart 2000) 3-8. 
221 Brief van minister-president Kok en ministers Van Aartsen en De Grave, Kamerstuk 22181 nr. 310, 7. 
222 Debat over Kosovo, TK 61, Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 1998-1999 (24 maart 1999) 3784. 
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te brengen, om een verder op de vlucht jagen van Kosovaren te voorkomen, om het 

vernietigen van huis en haard niet te laten voortgaan en om de schending van 

mensenrechten en humanitaire waarden in Kosovo een halt toe te roepen’.223 Maar ook de 

grote oppositiepartijen sloten zich aan bij regering en coalitiefracties. CDA kamerlid Verhagen, 

destijds buitenlandwoordvoerder van de CDA-fractie, sprak: ‘Als wij zeggen dat het herstel 

van de internationale rechtsorde de hoeksteen is van ons buitenlands beleid, kunnen wij als 

internationale gemeenschap niet achteroverzitten en afwachten als duizenden mensen op de 

vlucht worden gejaagd’.224 GroenLinks, van origine niet een partij met een internationalistische 

inslag, oordeelde: ‘Afgelopen week en afgelopen weekend heeft de oorlog in Kosovo een 

dramatische escalatie doorgemaakt. Ruim 30.000 Servische militairen en politiemensen 

hebben tientallen dorpen platgebrand, mensen vermoord en mensen massaal op de vlucht 

gejaagd. Meer dan 250.000 mensen in Kosovo zijn op drift en tienduizenden in de buurlanden, 

zoals Macedonië. […] Dan kun je als internationale gemeenschap niet blijven toezien’.225

De enige Tweede Kamer-fractie die bezwaar had tegen het regeringsbesluit was de 

SP. Die partij oordeelde dat luchtaanvallen de situatie van de Albanezen in eerste instantie 

zouden verslechteren doordat hulporganisaties hun werk niet meer konden doen en de 

Albanezen doelwit van vergeldingsacties dreigden te worden. Het belangrijkste bezwaar 

vormde het gebrek aan een grondige juridische basis voor de interventie. De SP oordeelde 

dat er geen sprake was van een VN-resolutie die het gebruik van geweld tegen Servië 

toestond.226 Allied Force was inderdaad een unilaterale humanitaire interventie – een direct 

mandaat van de Veiligheidsraad ontbrak, indirect werd met Resoluties 1199 en 1203 de druk 

wel opgevoerd. 

Het antwoord van de regering op die kritiek was tweeledig. Ten eerste vormden naar 

het oordeel van de regering Resoluties 1199 en 1203, die gebaseerd waren op Hoofdstuk VII 

van het VN-Handvest, een voldoende juridische basis. Door het niet nakomen van de eisen 

van de internationale gemeenschap, schond Milošević die resoluties. ‘Dat betekent dat de 

situatie in Kosovo vanwege de gevolgen voor de regionale vrede en veiligheid door de 

internationale gemeenschap niet langer als een interne gelegenheid van de Federale 

Republiek Joegoslavië kan worden beschouwd’, aldus Van Aartsen.227 De tweede reactie op 

de kritiek dat de interventie in Kosovo was gestoeld op een op zijn zachtst gezegd magere 

juridische basis, kwam overeen met de solidaristische visie op unilaterale humanitaire 

interventies. Volgens de Nederlandse regering waren er uitzonderlijke situaties denkbaar 

(humanitaire crises), waarbij optreden zonder mandaat van de Veiligheidsraad ook mogelijk 

zou moeten zijn. Van zo’n situatie was nu geen echter geen sprake naar het oordeel van de 

minister van Buitenlandse Zaken omdat er resoluties lagen.228
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Het eerste argument van de regering was uiterst discutabel. Een resolutie die 

rechtstreeks het gebruik van geweld autoriseerde bestond niet. In Resoluties 1199 en 1203 

stond niet expliciet wat er zou gebeuren wanneer de Serven weigerden aan de eisen te 

voldoen. Het tweede argument vormt de kern van de legaliteit-legitimiteit problematiek van 

unilaterale humanitaire interventies: hebben staten die op grote schaal de rechten van hun 

burgers schenden nog wel recht op staatssoevereiniteit? Ik kom in paragraaf 5.2 dan ook nog 

uitgebreid terug op de argumenten die de Nederlandse regering aanvoerde ter legitimatie van 

het gebrek aan een Veiligheidsraadmandaat. 

Nederland stemde al in het najaar van 1998 in met de ACTORDs van de NAVO en 

toonde de bereidheid om deel te nemen aan een eventuele militaire interventie. Toch is het 

op zijn minst opmerkelijk dat Nederland deelnam aan een militiare interventie zonder 

Veiligheidsraadresolutie, terwijl het in 1999 (en 2000) in diezelfde Veiligheidsraad een zetel 

had als niet-permanent lid. De Nederlandse zetel in de raad vormde geen belemmering voor 

het kabinet om deel te nemen aan de interventie in Kososvo. Peter van Walsum, van 1998 tot 

2001 permanent vertegenwoordiger bij de VN en in 1999 en 2000 vertegenwoordiger van 

Nederland in de Veiligheidsraad, verwoordde tijdens de vegadering van de Veiligheidsraad op 

24 maart 1999 het standpunt dat de regering gedurende de aanloop naar de interventie had 

ingenomen: ‘The Secretary-General is right when he observes in his press statement that the 

Council should be involved in any decision to resort to the use of force. If, however, due to 

one or two permanent members’ rigid interpretation of the concept of domestic jurisdiction, 

such a resolution is not attainable, we cannot sit back and simply let the humanitarian 

catastrophe occur. In such a situation we will act on the legal basis we have available, and 

what we have available in this case is more than adequate.’229 Refererend aan de blokkade in 

de Veiligheidsraad en de humanitaire ramp die gaande was in Kosovo, zei Van Walsum in 

feite dat de NAVO-interventie legitiem was. Bovendien verwees hij heel impliciet naar 

Resoluties 1199 en 1203 door te stellen dat de juridische basis ‘more than adequate’ was. 

Tot slot van deze paragraaf nog enkele opmerkingen van Van Aartsen, terugkijkend 

op de gebeurtenissen in 1998 en 1999, over het Nederlandse standpunt in de Kosovo-crisis. 

‘Het kernpunt van de discussie over het al dan niet ingrijpen in crises als in Kosovo is: handelt 

een regering nog conform rechten en plichten die een regering heeft? Kan een regering haar 

soevereine rechten blijven uitoefenen wanneer een regering voortdurend humanitaire rechten 

schendt? Je kunt toch wel zeggen dat de heersende leer [anno 2007] is geworden dat dat dus 

niet kan.’ En over de blokkade in de Veiligheidsraad: ‘In plaats van het afleggen van 

verantwoording voor legitiem ingrijpen in een humanitaire crisis, zou een permanent lid dat 

een resolutie blokkeert tegenover de Algemene Vergadering verantwoording moeten afleggen, 

zoals de Chinezen nu in Darfur en de Russen destijds in Kosovo.’230 Met andere woorden, 

een blokkade in de Veiligheidsraad zou niet zonder meer mogen betekenen dat ingrijpen in 
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2002 (Den Haag, 20 december 2007). 

77 



grootschalige humanitaire crises onmogelijk is. We kunnen nu gaan kijken naar de positie van 

Nederland in dit legaliteit-legitimiteitsdebat. 

5.2 NEDERLAND EN ALLIED FORCE: HUMANITAIRE WAARDEN OF STAATSSOEVEREINITEIT? 

In deze paragraaf staan de volgende vragen centraal: In hoeverre sloten de overwegingen 

van de Nederlandse regering om deel te nemen aan Allied Force aan bij de argumenten van 

de voorstanders van unilaterale humanitaire interventies (subparagraaf 5.2.1), wat was de rol 

van de criteria van het ius ad bellum (subparagraaf 5.2.2) en in hoeverre sloot de 

Nederlandse politieke besluitvorming aan bij de bezwaren van de tegenstanders van 

unilaterale humanitaire interventies (§ 5.2.3)? Laten we voordat we die vragen gaan 

beantwoorden eerst nog kort het debat over legaliteit versus legitimiteit in herinnering roepen 

(hoofdstuk twee en drie). 

Staatssoevereiniteit en het non-interventiebeginsel vormen de basisprincipes van het 

internationaal recht. Het verbod op geweld is vastgelegd in Artikel 2 (4) van het VN-Handvest. 

Humanitaire interventies gaan in tegen dit artikel. Maar zoals we in hoofdstuk 2 hebben 

gezien zijn er drie uitzonderingen, naast het gewoonterechtelijke recht op zelfverdediging: (1) 

maandaat van de Veiligheidsraad op basis van Hoofdstuk VII van het VN-Handvest, (2) de 

Genocide Conventie en (3) het internationaal gewoonterecht.231  Bij unilaterale interventies 

ontbreekt juist het mandaat van de Veiligheidsraad en wordt ook geen beroep gedaan op de 

Genocide Conventie (wat overigens in het überhaupt nog nooit gebeurd is). Zoals we in 

subparagraaf 2.2.2 gezien hebben is er ook geen gewoonterecht ontwikkeld op het gebied 

van unilaterale humanitaire interventies. Derhalve ontbreekt een juridische basis voor 

unilateraal humanitair ingrijpen. Volgens solidaristen kunnen unilaterale interventies wel 

legitiem zijn wanneer staten verantwoordelijk zijn voor extreem humanitair lijden van hun 

burgers. Voorwaarde is dat voldaan wordt aan de criteria van het ius ad bellum. De Welsh 

School scherpt de solidaristische visie aan door te stellen dat staten hun recht op 

staatssoevereiniteit verliezen wanneer zij op grote schaal de rechten van hun burgers 

schenden. Niet de staat maar de burger is de bron van het soevereiniteitsbeginsel. 

De visies van de solidaristen en de Welsh School werden gedurende de jaren 

negentig door een steeds groter deel van de internationale gemeenschap omarmd en 

mondden uiteindelijk uit in het principe Responsibllity to Protect (R2P): als staten de 

verantwoordelijkheid voor hun burgers niet nakomen verspelen zij het recht op soevereiniteit 

en heeft de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid om in te grijpen. Pluralisten 

en realisten brengen hier tegenin dat unilateraal ingrijpen de op het internationaal recht 

gebaseerde internationale orde verzwakt. Realisten betogen bovendien dat (a) staten enkel 

nationale belangen nastreven, (b) humanitaire motieven als dekmantel kunnen worden 

gebruikt voor het nastreven van die belangen en (c) staten uiterst selectief interveniëren (door 
                                                      
231 Uiteraard vormt het recht op zelfverdediging een uitzondering op het non-interventiebeginsel. India rechtvaardigde 
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vormde de militaire dreiging van Pakistan en de grote stromen Bengalese vluchtelingen een bedreiging voor de 
vrede en veiligheid in India. 
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verschillende belangen van case tot case, door de rol van het CNN-effect, door de angst voor 

slachtoffers aan eigen zijde en doordat er draagvlak bij publiek en politiek moet zijn). 

5.2.1 Nederland in Kosovo: solidarisme, Welsh School en responsibility to protect 

Welbeschouwd sluiten de Nederlandse overwegingen die leidden tot deelname aan de 

NAVO-interventie naadloos aan bij het idee dat de internationale gemeenschap de plicht 

heeft om in te grijpen wanneer er op grote schaal mensenrechten geschonden worden en dat 

staten dus gelegitimeerd zijn om in extreme humanitaire noodsituaties te interveniëren, ook 

wanneer er geen toestemming van de Veiligheidsraad is. De argumenten en overwegingen 

van de Nederlandse regering zijn op verscheidene onderdelen onder te brengen bij de visies 

van het solidarisme, de Welsh School en het principe R2P. 

Laten we beginnen met het solidarisme. De Nederlandse regering verdedigde Allied 

Force door te verwijzen naar de extreme humanitaire noodsituatie die in Kosovo gaande was. 

Naar het oordeel van de NAVO-partners, Nederland incluis, kon er voor ‘Kosovo’ geen 

andere oplossing gevonden worden dan een militaire interventie. Het geweld van Servische 

militairen en politie had duizenden doden en honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden 

tot gevolg. De internationale gemeenschap had geen andere keuze dan in te grijpen. Minister 

Van Aartsen zei op 24 maart 1999 in het debat in de Tweede Kamer over de NAVO-actie in 

Kosovo: ‘De afschuwelijke zich almaar voortslepende tragedies in Kosovo laten naar het 

oordeel van de Nederlandse regering geen andere mogelijkheid meer toe’.232 In hoofdstuk 2 

zagen we dat het solidarisme het recht op unilaterale humanitaire interventies (in extreme 

omstandigheden) verdedigt, maar dat die stroming tegelijkertijd nog sterk uitgaat van het 

principe van staatssoevereiniteit. Ten tijde van de humanitaire crisis in Kosovo en de NAVO-

interventie waren de uitgangspunten van de Welsh School en responsibility to protect in 

opkomst en ‘Kosovo’ heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van die uitgangspunten. 

Het feit dat Resoluties 1199 en 1203 door de regering geforceerd als een juridische basis 

voor de luchtaanvallen werden gezien en ter rechtvaardiging van de unilaterale interventie 

werden gebruikt, laat enerzijds zien dat het soevereiniteitsbeginsel nog niet zomaar was uit te 

vlakken. Anderzijds laat de soepele interpretatie van de beide resoluties zien dat de 

Nederlandse regering oordeelde dat het feit dat er geen expliciet mandaat van de 

Veiligheidsraad lag niet betekende dat Milošević kon blijven doorgaan met het geweld tegen 

de Kosovaarse Albanezen. 

In de Nederlandse besluitvorming is dan ook een duidelijke ontwikkeling richting de 

uitgangspunten van de Welsh School en het VN-principe responsibility to protect te 

constateren. Het idee dat de staat er is voor de burgers en niet andersom, dat staten de 

verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor de rechten van hun burgers, dat 

staatsoevereiniteit niet betekent dat staten ongestraft hun gang kunnen gaan, dat 

staatssoevereiniteit geen dekmantel kan zijn voor het op grote schaal schenden van de 

mensenrechten en humanitaire waarden, dat het recht op soevereiniteit zijn beperkingen 

                                                      
232 Debat over Kosovo, TK 61, 3748. 
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heeft voor staten, al deze beginselen zijn vervat in het volgende citaat uit de 

regeringsevaluatie van de Kosovocrisis een jaar na de luchtaanvallen: 

 
‘De Kosovo-crisis heeft duidelijk gemaakt dat er een spanning kan bestaan tussen het internationaal erkende en 

volkenrechtelijk vastgelegde principe van de niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden enerzijds, en het 

toenemende besef dat dit geen vrijbrief mag zijn voor structurele excessieve schendingen van de mensenrechten 

door een staat tegen de eigen burgers, zoals sinds het begin van de desintegratie in het voormalig Joegoslavië het 

geval was geweest, anderzijds.233

 

De volgende uitspraak, gedaan door minister Van Aartsen tijdens zijn toespraak voor de 

Algemene Vergadering van de VN in het najaar van 1999, geeft eveneens de nauwe 

verbinding weer tussen de Nederlandse politieke besluitvorming die leidde tot deelname aan 

Allied Force en het principe van responsibility to protect: 

 
‘Since 1945, the world has witnessed a gradual shift in that balance, making respect for human rights more and more 

mandatory and respect for sovereignty less and less stringent. An elaborate body of international human rights law 

has come to counterbalance the dictates of paragraphs 4 and 7 of Article 2. Today, human rights have come to 

outrank sovereignty. Increasingly, the prevailing interpretation of the Charter is that it aims to protect individual 

human beings, not to protect those who abuse them. Today, we regard it as a generally accepted rule of international 

law that no sovereign State has the right to terrorize its own citizens. Indeed, if the Charter were to be written today, 

there would be an Article 2.8 saying that nothing contained in the present Charter shall authorize Member States to 

terrorize their own people.’234

 

Ook de al eerder genoemde uitspraak van Peter van Walsum in de Veiligheidsraad dat een 

blokkade in de raad niet mocht betekenen dat in Kosovo de humanitaire crisis voortduurde, 

sluit aan bij de nieuwe zich ontwikkelende ideeën over staatssoevereiniteit en humanitaire 

waarden: 

 
‘If due to one or two permanent members’ rigid interpretation of the concept of domestic jurisdiction, such a resolution 

is not attainable, we cannot sit back and simply let the humanitarian catastrophe occur. In such a situation we will act 

on the legal basis we have available, and what we have available in this case is more than adequate.’ 235

 

Terugkijkend op de gebeurtenissen in 1999 zei oud-minister Jozias van Aartsen over 

de blokkade in de Veiligheidsraad dat de verantwoording zou moeten liggen bij het land dat 

een resolutie blokkeert. 236  Het was in 1999 zo, en dat is nu niet anders, dat staten die 

unilateraal interveniëren, hoe legitiem ook gezien de extreme humanitaire noodsituatie, zich 

moeten verantwoorden voor de internationale gemeenschap. Het zou volgens Van Aartsen zo 

moeten zijn dat een permanent lid voor de Algemene Vergadering van de VN verantwoording 

aflegt voor die blokkade. In de Algemene Vergadering hield Van Aartsen, toen nog in zijn 

hoedanigheid als minister van Buitenlandse Zaken, een pleidooi voor dit principe. 

                                                      
233 Brief van minister-president Kok en ministers Van Aartsen en De Grave, Kamerstuk 22181 nr. 310, 8. 
234 United Nations General Assembly, 4th Plenary meeting of the 54th Session, A/54/PV.4, 23. 
235 Security Council 3988th  meeting, S/PV/3988, 8. 
236 Koedijk, R., Interview met de heer J. van Aartsen. 
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‘I concur with my German colleague [Joschka Fischer] that the permanent five are duty-bound to explain to the world 

why they are blocking action by the Council.’237

 

Het internationaalrechtelijke zwaartepunt verschoof in de jaren negentig onder invloed van de 

vele regionale intrastatelijke conflicten van het belang van staatssoevereiniteit naar het 

belang van mensenrechten en humanitaire waarden. Die verschuiving is ook duidelijk 

zichtbaar in de Nederlandse politieke besluitvorming in de aanloop naar Allied Force: het kon 

niet zo zijn dat staatssoevereiniteit naleving van de mensenrechten en humanitaire waarden 

in de weg stond. Om de positie van de Nederlandse besluitvorming verder te analyseren, 

zullen we nu kijken naar de rol van het ius ad bellum. 

5.2.2 De rol van de criteria van het ius ad bellum 

De criteria van het ius ad bellum worden door solidaristen ter rechtvaardiging van unilaterale 

humanitaire interventies gebruikt. Indien een resolutie in de Veiligheidsraad wordt 

geblokkeerd, kan volgens het solidarisme een unilaterale interventie wel degelijk legitiem zijn, 

mits in overeenstemming met het ius ad bellum  (right authority, just cause, right intention, 

last resort, proportional means and reasonable prospects of succes, zie subparagraaf 2.3.2). 

Deze criteria kwamen eveneens één op één terug in het ICISS-rapport The responsibility to 

protect en werden door Van Aartsen en De Grave genoemd in hun reactie op een AIV/CAVV-

adviesrapport over humanitaire interventies (zie respectievelijk subparagrafen 3.1.3 en 3.3.2). 

In hoeverre speelden deze criteria nu een rol in de Nederlandse politieke besluitvorming in de 

aanloop naar de interventie? Het gaat mij hier niet om de vraag of de legitimiteit van de 

interventie te beoordelen. Het gaat mij om de vraag óf, en zo ja in welke mate, de ius ad 

bellum-criteria een rol speelden. De ius ad bellum-criteria werden niet expliciet benoemd en 

behandeld. Impliciet vormden alle onderdelen van het ius ad bellum in meerder en mindere 

mate onderdeel van de besluitvorming en werden ter rechtvaardiging van de interventie 

aangevoerd. Ik zal nu kort de verschillende criteria in het kader van de besluitvorming 

plaatsen. 

Right Authority 

De rechtvaardiging voor de interventie was enerzijds gebaseerd op juridische gronden en 

anderzijds op ethische gronden. Veiligheidsraadresoluties 1199 en 1203 vormden voor de 

regering de juridische basis voor de NAVO-interventie. Dit was een vrij magere motivatie. 

Beide resoluties gaven immers geen expliciete toestemming tot het gebruik van militaire 

middelen. De belangrijkste rechtvaardiging, en dat is de ethische component, is dat de 

verantwoordelijkheid tot bescherming van de Albanezen werd neergelegd bij de internationale 

gemeenschap, omdat de Serven die verantwoordelijkheid niet nakwamen. Het argument van 

de Nederlandse regering was dat staatssoevereiniteit niet mocht betekenen dat de Serven 

konden doorgaan met het op grote schaal schenden van de mensenrechten en humanitaire 
                                                      
237 United Nations General Assembly, 4th Plenary meeting of the 54th Session, A/54/PV.4, 22. 
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waarden. Omdat Milošević weigerde met de eisen van de internationale gemeenschap in te 

stemmen en buitensporig geweld tegen de Kosovaarse Albanezen bleef gebruiken, verloren 

de Serven hun recht op soevereiniteit en kwam de autoriteit om een einde te maken aan de 

humanitaire crisis bij de internationale gemeenschap te liggen. De mix van solidaristische 

argumenten en Welsh School-principes waaruit de Nederlandse rechtvaardiging voor Allied 

Force bestond (subparagraaf 5.2.1) komt in dit punt van het ius ad bellum weer duidelijk naar 

voren. Enerzijds werd nog altijd waarde gehecht aan de ‘oude’ beginselen van 

staatssoevereiniteit en non-interventie, anderzijds werd duidelijk dat die beginselen niet 

langer zwaarder wogen dan humanitaire waarden. Er werden dan ook resoluties gebruikt als 

juridische ondersteuning van de argumentatie, maar uit alle debatten, overleggen en brieven 

wordt duidelijk dat de humanitaire noodsituatie van de Albanezen voorop stond en dat er hoe 

dan ook een einde moest worden gemaakt aan die situatie.  

Just cause 

Voor de Nederlandse regering was het duidelijk dat er een eind moest komen aan de 

humanitaire crisis in Kosovo, bij voorkeur langs vreedzame weg, maar indien noodzakelijk 

met militaire middelen. Het geweld in Kosovo kwam weliswaar van twee kanten, maar het 

was met name het buitensporige Servische geweld dat had geleid tot duizenden doden en 

honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden aan Albanese zijde. De regering was van 

mening dat de internationale gemeenschap niet weg kon kijken terwijl er in Kosovo grove 

schendingen van de mensenrechten gaande waren en zich een humanitaire ramp voltrok. 

Right intention 

De internationale gemeenschap wilde een einde maken aan de humanitaire crisis in Kosovo 

en wilde de Serven terugdwingen naar de onderhandelingstafel teneinde een politieke 

oplossing te vinden voor het conflict. Dit waren precies de punten die de Nederlandse 

regering destijds ter rechtvaardiging van de interventie opvoerde: (a) verder humanitair lijden 

moest de Albanezen bespaard blijven, (b) er moest een einde komen aan de Servische 

agressie, (c) Milošević moest terug naar de onderhandelingstafel om een politieke dialoog op 

te starten over de toekomstige status (verregaande autonomie, geen onafhankelijkheid) van 

Kosovo en (d) de Servische troepen moesten zich terugtrekken. Het doel van de 

luchtaanvallen was helder. 238  Er moest een einde komen aan de humanitaire crisis, de 

luchtaanvallen waren niet gericht tegen de soevereiniteit van de FRJ, regime change was 

geen doel.239

                                                      
238 Debat over Kosovo, TK 61 en Brief van minister-president Kok en ministers Van Aartsen en De Grave, Kamerstuk 
22181 nr. 310. 
239 Het beëindigen van een oorlog – het sluiten van wapenstilstanden en vredesverdragen, en het berechten van 
oorlogsmisdadigers, etc. – behoort tot het ius post bellum. Regime change mag volgens de just war doctrine geen 
onderdeel zijn van humanitaire interventies. Hoewel regime change tijdens Allied Force volgens de interveniërende 
partijen (waaronder Nederland) niet tot de doelen behoorde, was Milošević’ rol vrij snel na de interventie uitgespeeld. 
De Servische leider verloor in oktober 2000 de verkiezingen van Vojislav Koštunica en werd in maart 2001 
gearresteerd op verdenking van oorlogsmisdaden. Er is geen direct verband tussen Allied Force en de val van 
Milošević. Toch kunnen tegenstanders van unilaterale humanitaire interventies (pluralisten/realisten, Rusland en 
China bijvoorbeeld) hiernaar verwijzen ter onderbouwing van hun argumenten: De internationale gemeenschap 
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Last resort 

Als er één criterium uit ius ad bellum een belangrijke rol heeft gespeeld in de besluitvorming, 

dan was het wel het punt dat alle niet-militaire instrumenten moesten zijn uigeput alvorens tot 

militaire middelen over te gaan. In paragraaf 5.1 hebben we gezien dat Nederland al 

vroegtijdig bij ‘Kosovo’ betrokken was en dat het kabinet Kok-II zich tot aan de start van de 

luchtaanvallen hard had gemaakt voor vreedzame conflictoplossing. Al in 1997 bracht 

minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo (kabinet Kok-I) de humanitaire omstandigheden 

in Kosovo in de Kamer naar voren en vanaf maart 1998, na de bloedige gevechten in het 

Dreniçagebied, stond ‘Kosovo’ doorlopend op de politieke agenda. Vanaf de zomer/najaar 

1998 bleef Van Mierlo’s opvolger Jozias van Aartsen actief betrokken bij het conflict tussen 

de Serven en de Albanezen. Tegelijkertijd werd zowel door Van Mierlo als Van Aartsen de 

optie – in laatste instantie – op het gebruik van geweld opengehouden. 

Proportional means 

Waarom het luchtwapen en niet de inzet van grondtroepen? Op het eerste gezicht zou je 

zeggen dat bij luchtaanvallen de kans op (onschuldige) slachtoffers het grootst is. De 

verklaring die de regering gaf voor de keuze voor luchtaanvallen was tweeledig. Ten eerste 

was de inschatting dat juist de inzet van grondtroepen de kans op grote aantallen slachtoffers 

zou verhogen, zowel onder de Kosovaren door het gebruik van burgers, als menselijk schild 

als onder de NAVO-militairen. Bovendien was de steun van Amerikaanse troepen 

noodzakelijk en in de VS ontbrak het aan draagvlak voor de inzet van grondtroepen. Ten 

tweede bestond de angst dat het conflict in Kosovo door een grondoorlog zou kunnen 

overslaan naar andere delen van de Balkan en dat door het zenden van grondtroepen de 

relatie met Rusland (nog meer) zou verslechteren.240 Het luchtwapen werd dus gezien als hét 

middel om een einde te maken aan de humanitaire crisis. Over de juistheid van die 

inschatting kan gediscussieerd worden. Feit is wel dat de NAVO-militairen in ieder geval door 

door het voeren van een luchtoorlog minder gevaar liepen dan wanneer ze op de grond actief 

waren geweest. 

Reasonable prospects of succes 

Proportionaliteit en de kans op succes hangen met elkaar samen. Het doel van een 

humanitaire interventie is het voorkomen of beëindigen van grootschalig humanitaire leed. In 

de pogingen dat doel te bereiken mag het conflict of het leed niet verergeren. Tegelijkertijd 

moet een interventie zodanig uitgevoerd worden dat de kans van slagen hoog is. Een 

grondoorlog is lang niet altijd het ultieme middel om een einde te maken aan een conflict, 

omdat zo’n grondoorlog kan uitmonden in een langdurig guerillagevecht. De inschatting was 

dat de luchtaanvallen het meest effectief zouden zijn om Milošević in een zo kort mogelijke 

tijd terug naar de onderhandelingstafel te dwingen. Van Aartsen zei hierover, terugkijkend op 

                                                                                                                                                        
stelde regime change niet als doel, maar anderhalf jaar na de interventie was Milošević geen president van de FRJ 
meer en werd hij aangeklaagd voor het plegen van oorlogsmisdaden. 
240 Brief van minister-president Kok en ministers Van Aartsen en De Grave, Kamerstuk 22181 nr. 310, 10. 
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het conflict in Kosovo: ‘Het was een hele logische, lange, trage opbouw naar dat moment toe, 

waarvan iedereen gehoopt heeft dat een interventie uiteindelijk niet nodig zou zijn. Milošević 

dacht waarschijnlijk dat de aanval net zo zou zijn als voor Dayton: drie dagen van 

bombarderen en dan was het over. Ook voor de NAVO-partners duurden de luchtaanvallen 

langer dan van te voren was verwacht. Dat de luchtaanvallen lange tijd moesten aanhouden 

heeft mij nooit verbaasd.’ 241  De kritiek achteraf was dat het veel tijd kostte voordat de 

luchtoorlog de Serven dwong het geweld tegen de Albanezen te beëindigen. Het is echter 

onzeker of een grondoorlog korter had geduurd. Daar komt nog eens bij dat na het mislukken 

van Rambouillet I en II, na alle eerdere diplomatieke pogingen, het moment was gekomen dat 

de internationale gemeenschap eigenlijk niet langer meer kon dreigen en tot actie moest 

overgaan, terwijl de inschatting was dat het nog zo’n drie maanden zou duren voordat er 

grondtroepen paraat zouden zijn.242

 

In subparagraaf 5.2.1 zagen we dat de Nederlandse politieke besluitvorming tot deelname 

aan Allied Force nauwgezet aansloot bij de visies van de voorstanders van unilaterale 

humanitaire interventies. De verschuiving van het belang van staatssoevereiniteit naar het 

belang van humanitaire waarden en mensenrechten kwam duidelijk naar voren. De 

humantaire situatie van de Kosovaarse Albanezen stond voorop, de Nederlandse regering 

toonde al in een vroeg stadium de bereidheid om desnoods in het uiterste geval geweld te 

gebruiken. Vervolgens zagen we in subparagraaf 5.2.2 dat impliciet alle criteria van het ius ad 

bellum terugkwamen in discussies over de interventie in Kosovo. In de volgende paragraaf 

staat de vraag centraal in hoeverre de pluralistische en realistische bezwaren tegen 

unilaterale humanitaire interventies (subparagraaf 2.3.1) een rol speelden in de Nederlandse 

politieke besluitvorming. 

5.2.3 Nederland in Kosovo: pluralisme en realisme? 

Hoe zat het dan met de pluralistische en realistische bezwaren tegen unilaterale humanitaire 

interventies? Speelden die een rol in de Nederlandse politieke besluitvorming in de aanloop 

naar Allied Force? Waren er pluralistisch/realistische geluiden dat de internationale orde werd 

ondermijnd door het unilaterale optreden van de NAVO? En welke rol speelden de overige 

bezwaren van realisten (nationaal belang en selectiviteit)? Die geluiden waren er wel, maar 

niet binnen de coalitie die het besluit tot deelname aan de luchtaanvallen nam. De enige partij 

die op grond van het gebrek aan een stevige juridische basis voor de interventie tegen Allied 

Force was, was de SP. Die partij oordeelde dat de operatie van de NAVO inging tegen de 

soevereiniteit van de Federale Republiek Joegoslavië. Bovendien vond de SP dat het 

luchtwapen niet het juiste instrument was om een einde te maken aan de humanitaire crisis in 

Kosovo; luchtaanvallen zouden de situatie alleen maar verergeren. 

Het feit dat er geen expliciet Veiligheidsraadmandaat voor Allied Force lag vormde 

voor het kabinet Kok-II geen overwegend bezwaar. De regering oordeelde dat de grove 
                                                      
241 Koedijk, R., Interview met de heer J. van Aartsen. 
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schendingen van de mensenrechten door de Serven, en het humanitaire leed van de 

Albanezen als gevolg daarvan, niet door mochten gaan door de bijna heilige bescherming 

van het recht op staatssoevereiniteit. Sterker nog, de op het internationaal recht gebaseerde 

internationale orde – zowel staatssoevereiniteit en non-interventie enerzijds als bescherming 

van humanitaire waarden anderzijds – werd juist verzwakt door een ondaadkrachtige 

internationale gemeenschap. Dat gebrek aan daadkracht werd in grote mate veroorzaakt door 

het vetorecht van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. 

Toch was het belang van staatssoevereiniteit nog zeker niet verdwenen. De eerste 

Paarse coalitie (kabinet Kok-I) toonde in maart 1998 reeds bereidheid, hetzij met het 

voorbehoud dat alle andere middelen moesten zijn uitgeput en dat er binnen de internationale 

gemeenschap overeenstemming moest zijn over de te nemen maatregelen, om indien nodig 

militairen beschikbaar te stellen. Daarbij moet worden opgemerkt dat op dat moment niet 

werd verwezen naar het voorkomen of beëindigen van een humanitaire ramp. Wel werd 

verwezen naar het gevaar van instabiliteit op de Balkan door het mogelijke overslaan van het 

conflict naar buurstaten. Door het gebrek aan ontwikkeling van internationaal gewoonterecht 

op het gebied van unilaterale humanitaire interventies, verschaft verwijzing naar regionale 

instabiliteit en gevaar voor de internationale vrede en veiligheid nu eenmaal meer legitimiteit 

aan een interventie, dan het verwijzen naar humanitaire doeleinden. 

De regering die het kabinet Kok-I in de zomer van 1998 opvolgde, oordeelde dat 

militair ingrijpen op den duur niet uitgesloten kon worden, maar dat er wel een 

Veiligheidsraadresolutie aan ten grondslag moest liggen. Uiteindelijk was de argumentatie 

van de regering Kok-II dat Resoluties 1199 en 1203 een eventuele humanitaire interventie 

door de NAVO de benodigde juridische basis verschaften. Het instemmen met de ACTORDs 

in oktober 1998, zowel door de regering als door de Tweede Kamer met uitzondering van de 

SP-fractie, volgde op die twee resoluties. Het feit dat het belang van een grondige juridische 

basis – namelijk autorisatie door de Veiligheidsraad – nog steeds een prominente rol van 

betekenis speelde, laat zien dat het belang van staatssoevereiniteit nog altijd een belangrijk 

fenomeen in het internationaal recht en de internationale verhoudingen vormde. Hoewel de 

regering na aanvang van de NAVO-interventie in Kosovo liet weten dat in ernstige gevallen 

unilateraal optreden tot de mogelijkheden zou moeten behoren, werd benadrukt dat dat dat in 

het geval van Allied Force niet aan de orde was. De NAVO opereerde mét 

Veiligheidsraadmandaat, zo was het standpunt van de regering. Dat kan enigszins geforceerd 

worden genoemd. Resoluties 1199 en 1203 voerden weliswaar de druk op Milošević op, maar 

gaven geen ultimatum en al zeker geen direct mandaat voor het gebruik van militair geweld. 

Het was alleen de SP die bezwaar maakte tegen de interventie, juist op grond van de 

internationaalrechtelijk niet-legale inbreuk op de Servische staatssoevereiniteit. Voor de 

regering en de overige Tweede Kamerfracties was het duidelijk dat de NAVO eigenlijk geen  

andere keuze meer had dan te interveniëren.243

                                                      
243 Alle Tweede Kamerfracties rechtvaardigden de interventie door te verwijzen naar de humanitaire crisis in Kosovo 
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Een ander bezwaar van realisten tegen unilaterale humanitaire interventies, naast de 

inbreuk op de soevereiniteit van onafhankelijke staten, is de selectiviteit waarmee wordt 

ingegrepen in humanitaire crises. In zekere zin speelde die selectiviteit ook in het geval van 

Kosovo een rol. De humanitaire crisis in Kosovo speelde zich af op het Europese continent en 

dus ‘dicht bij huis’ voor veel van de NAVO-lidstaten – dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

Darfur-crisis. Darfur ligt nu eenmaal verder weg en vormt geen directe bedreiging voor de 

stabiliteit en vrede en veiligheid in Europa. Na alle burgeroorlogen in voormalig Joegoslavië 

wilden de Europese staten een nieuwe ramp voorkomen. Ook in het Toetsingskader komt dit 

principe duidelijk naar voren: 

 
‘Van belang is voorts ook de vraag naar de historische, economische, culturele, verdragsmatige of andere banden 

van Nederland met het betrokken land of volk. Geografische nabijheid is voor de intensiteit van de Nederlandse 

relaties met andere landen belangrijk. In het algemeen geldt dat conflicten of crises binnen Europa allereerst 

aandacht verdienen. Dit neemt niet weg dat Nederland elders in de wereld met soms relatief weinig middelen een 

belangrijke bijdrage kan leveren aan het bevorderen van de internationale vrede en veiligheid, zoals is gebleken uit 

onze deelname aan enkele VN-vredesoperaties buiten Europa.’244

 

Terugkijkend op de Kosovo-kwestie is ook oud-minister Van Aartsen zich terdege bewust van 

die selectiviteit.245 Maar niet ingrijpen in Kosovo omdat in een vergelijkbaar conflict elders ook 

niet wordt geïntervenieerd, bijvoorbeeld door een gebrek aan daadkracht, is uiteraard ook 

geen oplossing. Daarnaast wordt selectiviteit volgens realisten in de hand gewerkt door de 

angst voor slachtoffers aan eigen zijde. Die factor zal de keuze voor het luchtwapen hebben 

beïnvloed. Luchtaanvallen werden door de NAVO en de Nederlandse regering gezien als het 

beste middel om Milošević zo snel mogelijk en met zo min mogelijk slachtoffers – zowel aan 

Servische en Albanese zijde als aan de kant van de NAVO – terug naar de 

onderhandelingstafel te dwingen. 

De kans op slachtoffers blijft ook bij luchtaanvallen aanwezig. Politiek draagvlak voor 

de operatie was dus voor de regering een factor van belang. Het Toetsingskader was in 1995 

opgesteld om de Tweede Kamer bij besluitvorming over deelname aan vredesmissies te 

betrekken of op zijn minst op de hoogte te houden. Het Toetsingskader, dat met name 

handelt over de beperking van risico’s en de slagingskans van de operatie (ius in bello), 

zorgde door het overleg met de Kamer voor draagvlak. De facto (overigens niet de jure) had 

de Tweede Kamer namelijk instemmingsrecht bij het besluit tot deelname aan 

vredesoperaties. De regering mocht (en mag) zulke besluiten weliswaar zelf nemen, maar 

                                                                                                                                                        
Resoluties 1199 en 1203 de juridische basis. De VVD en GroenLinks daarentegen verwezen niet naar enige 
juridische basis. De CDA-fractie betoogde bovendien expliciet dat er géén resolutie aan de interventie ten grondslag 
lag, maar dat de interventie desalniettemin gerechtvaardigd was (om humanitaire redenen). Bron: Debat over Kosovo, 
TK 61. 
       Voor alle Tweede Kamerfracties vormde de humanitaire noodsituatie in Kosovo de belangrijkste reden om Allied 
Force te steunen. Het standpunt van de CDA-fractie sloot het best aan bij de solidaristische/Welsh School-visie op 
unilaterale humanitaire interventies. Dat de fracties van D66 en de PvdA Resoluties 1199 en 1203 werkelijk als 
juridische basis beschouwden, mag overigens in twijfel worden getrokken. Nergens in die resoluties werd namelijk 
expliciet een mandaat gegeven voor het gebruik van militaire middelen. Het stond voor alle fracties buiten kijf dat de 
humanitaire crisis in Kosovo hoe dan ook een beëindigd moest worden. 
244 Toetsingskader 1995), Kamerstuk 23591 nr. 5, 7. 
245 Koedijk, R., Interview met de heer J. van Aartsen. 
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zonder draagvlak zou het een riskante operatie worden indien er veel slachtoffers zouden 

vallen. Uiteindelijk stemde de Kamer in met de Kosovo Verificatie Missie, de Extraction Force 

en Allied Force. Zowel bij de KVM als Allied Force ging veiligheid voor alles. De KVM werd 

gedekt door de Extraction Force en Allied Force werd uitgevoerd door middel van een 

luchtoperatie. 

Dat de veiligheid van de interveniërende militairen hoge prioriteit had, is overigens 

niet per definitie als bezwaarlijk (vanuit de invalshoek van het realisme) te interpreteren. Als 

de militairen die een humanitaire interventie uitvoeren gevaarlopen, daalt tegelijkertijd de 

slagingskans van de operatie en groeit de kans dat het conflict verhevigd. Een luchtoorlog is 

nu eenmaal beter te beheersen dan een grondoorlog. Bij een grondmissie is de kans op 

oncontroleerbaar en buitenproportioneel geweld groter dan bij een luchtoperatie. Zoals we 

hebben gezien vormt ‘proportionaliteit’ één van de legitimerende criteria voor unilaterale 

humanitaire interventies. Het geweld moet proportioneel zijn om te voorkomen dat er meer 

slachtoffers vallen dan strikt noodzakelijk is en om te voorkomen dat de interventie meer 

kwaad dan goed doet. Achteraf ontstond wel kritiek op de duur van de missie en het aantal 

slachtoffers, dat overigens vooral viel door Servische vergeldingsacties. Het feit dát de NAVO 

tot interventie overging werd echter nauwelijks bekritiseerd. 

En dan het realistische bezwaar van nationaal belang. Had Nederland andere 

belangen bij de interventie dan het beëindigen van het Servische geweld tegen de 

Kosovaarse Albanezen? Nederland definieert in het Toetsingskader en in de grondwet het 

bevorderen van internationale vrede en veiligheid als nationaal belang. In die zin had de 

regering dus een direct nationaal belang bij de interventie. Als we het echter hebben over 

strategische belangen, dan is het Nederlandse nationaal belang bij deelname aan Allied 

Force minimaal geweest. Het ging om het beëindigen van een conflict dat in potentie een 

gevaar voor de internationale vrede en veiligheid vormde en op zijn minst een bedreiging voor 

de regionale stabiliteit op de Balkan. En belangrijker nog, de humanitaire noodsituatie van de 

Kosovaarse Albanezen was onacceptabel. 

Kritiek die zou kunnen worden geuit is dat Nederland door deelname aan de 

interventie internationaal een rol van betekenis wilde spelen en invloed wilde uitoefenen. 

Echter, behalve voor Rusland en China, stond voor de internationale gemeenschap de 

rechtmatigheid van de interventie in Kosovo buiten kijf. De overige leden van de 

Veiligheidsraad, de NAVO-lidstaten (zelfs Frankrijk) en de Europese Unie schaarden zich 

achter de interventie. Ook de SP, de enige Tweede Kamer-fractie die niet instemde met de 

Nederlandse deelname, motiveerde het bezwaar tegen de interventie niet in termen van 

misbruik ten behoeve van nationale belangen. Het bezwaar van de SP was gericht op de 

inbreuk op de Servische staatssoevereiniteit. Van Aartsen countert het eventuele verwijt van 

misbruik door te stellen dat Nederland niet een rol van betekenis wilde spelen, maar dat 

Nederland nu eenmaal een belangrijke speler was (en is).246 De Nederlandse regering uitte na 

de interventie wel kritiek op het feit dat alleen de grote landen tijdens Allied Force werden 
                                                      
246 Koedijk, R., Interview met de heer J. van Aartsen. 
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betrokken bij de besluitvorming en dat Nederland slechts zeer beperkt op de hoogte werd 

gehouden. Dit toont echter niet aan dat er verband is tussen het Nederlandse besluit tot 

deelname aan de interventie en de mogelijke hang naar invloed. Uiteraard wilden de 

Nederlandse regering en de legertop tijdens de interventie betrokken worden bij de 

besluitvorming, het waren immers ook Nederlandse militairen die gevaar liepen. 

 

Kortom, als er al kritiek was op het Nederlandse besluit tot deelname aan Allied Force, dan 

was die gericht op het gebrek aan een Veiligheidsraadmandaat en niet op de selectiviteit 

noch op de reden/doelen van de unilaterale humanitaire interventie. Het was duidelijk dat het 

geweld in Kosovo moest stoppen, daarover was de internationale gemeeschap – Rusland en 

China incluis – eensgezind. Zoals al gememoreerd lagen er geen achterliggende strategische 

belangen aan de Nederlandse deelname aan Allied Force ten grondslag. Het belang dat 

Nederland had was een einde maken aan de grove schendingen van de mensenrechten door 

de Serven, als ook het voorkomen van instabiliteit op de Balkan. De definitie van het 

Nederlands nationaal belang ging zelfs zo ver dat minister Van Aartsen in een algemeen 

overleg met de vaste kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie in november 

1998 over de KVM zei dat ‘de geloofwaardigheid [van Nederland] in het geding zou zijn 

wanneer Nederland niet deel zou nemen.’247

Ook bij de Allied Force gold (net als bij de KVM) dat Nederland ongeloofwaardig zou 

zijn als het niet zou deelnemen aan de interventie. Volgens Van Aartsen werd hiermee 

bedoeld dat Nederland op het gebied van vrede, veiligheid en mensenrechten nu eenmaal 

een belangrijke rol speelde in de wereld en dat het in die lijn paste dat Nederland deelnam 

aan vredesmissies zoals de interventie in Kosovo. Uiteraard moest wel worden voldaan aan 

de criteria overeenkomstig het ius ad bellum en het ius in bello (dus het Toetsingskader).248 

Dit principe is aannemelijk te noemen, hoewel het waarschijnlijk erg moeilijk was geweest om 

als NAVO-lid aan de bondgenootschappelijke verplichtingen te ontkomen. Wanneer 

Nederland als één van de weinigen ‘nee’ zou zeggen tegen deelname aan Allied Force, zou 

het zichzelf binnen de NAVO in een ongemakkelijke positie manouvreren. Ook voor de NAVO 

speelde geloofwaardigheid een rol. Na alle eisen en het dreigen met geweld kon de NAVO na 

Rambouillet-II niet nogmaals een ultimatum stellen. Hieraan kan echter niet de conclusie 

worden verbonden dat de NAVO enkel optrad om de eigen geloofwaardigheid hoog te 

houden. Het ging erom dat er een punt was bereikt waarop diplomatieke onderhandelingen, 

economische sancties en militair dreigen hun uitwerking hadden verloren. De NAVO zag 

geen andere weg dan een humanitaire interventie; het liefst mét mandaat van de VN-

Veiligheidsraad, indien nodig unilateraal. 

                                                      
247 Verslag Algemeen Overleg, Kamerstuk 22181 nr. 228, 6 en 9. 
248 Koedijk, R., Interview met de heer J. van Aartsen. 

88 



5.3 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk stond de analyse van de Nederlandse positie in het legaliteit-legitimiteitsdebat 

centraal. Hoe werd in de aanloop naar Allied Force in de Nederlandse politiek gedacht over 

de internationaalrechtelijke tegenstelling tussen staatssoevereiniteit enerzijds en bescherming 

van humanitaire waarden anderzijds? In paragraaf 5.1 werd het politieke debat gevolgd. De 

rechtvaardiging van het kabinet Kok-II voor de deelname aan de unilaterale humanitaire 

interventie in Kosovo kwam erop neer dat de internationale gemeenschap niet langer kon 

blijven toezien zonder actie te ondernemen. Het geweld in Kosovo leidde tot instabiliteit op de 

Balkan en tot een humanitaire crisis voor de Kosovaarse Albanezen. Alle diplomatieke en 

economische santies en de militaire druk hadden gefaald. De NAVO-interventie had tot doel 

een einde te maken aan het humanitaire lijden van de Albanezen. Daarnaast moest de 

interventie de Serven naar de onderhandelingstafel terugdwingen. Resoluties 1199 en 1203 

vormden volgens de regering de juridische basis. Dit was echter een geforceerd argument. 

De beide resoluties gaven namelijk geen expliciet mandaat voor het gebruik van geweld. Het 

belangrijkste argument was dat de humanitaire noodsituatie in Kosovo voldoende legitimatie 

voor een humanitaire interventie vormde. 

Het was voor de Nederlandse regering helder dat de humanitaire crisis in Kosovo en 

het voortdurende Servische geweld voldoende reden waren voor een interventie. Er werden 

duidelijke doelen gesteld (een einde maken aan de crisis en het heropstarten van vreedzame 

onderhandelingen) en het luchtwapen werd gezien als het middel om die doelen te bereiken. 

Hoewel werd betoogd dat de mensenrechten niet ondergeschikt mochten zijn aan het 

beginsel van staatssoevereiniteit, werd betoogd dat resoluties 1199 en 1203 de interventie 

een juridische basis (legaliteit) verschaften. Dit is geforceerd te noemen en geeft aan dat het 

belang van staatssoevereiniteit nog verre van verdwenen was uit het internationaal recht. 

In paragraaf 5.2 is vervolgens het politieke debat geanalyseerd en stonden de vragen 

centraal: hoe paste de politieke besluitvorming binnen de argumenten van de voorstanders 

en de bezwaren van de tegenstanders van unilaterale humanitaire interventies? En wat was 

de rol van de criteria van de just war doctrine, specifiek het ius ad bellum? De conclusie is dat 

de Nederlandse overwegingen die leidden tot deelname aan Allied Force naadloos aansloten 

bij de beginselen van de solidaristen en de Welsh School. De humanitaire crisis in Kosovo 

mocht niet blijven voortduren door een gebrek aan daadkracht van de internationale 

gemeenschap. En staatssoevereiniteit mocht geen dekmantel zijn voor grootschalige 

schendingen van de rechten van de mens. Alle ius ad bellum-criteria – legal authority, just 

cause, last resort, right intention, proportionality en reasonable prospect of success – 

kwamen in de besluitvorming aan de orde. Deze criteria waren onder andere vastgelegd in 

het Toetsingskader. 

Eigenlijk speelden de pluralistische/realistische bezwaren tegen unilaterale 

humanitaire interventies geen rol van betekenis. Enkel de SP-fractie oordeelde dat de 

interventie tegen de soevereiniteit van de FRJ inging. De overige fracties en het kabinet 

waren van mening dat hiervan geen sprake was door resoluties 1199 en 1203. Bovendien 
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was het oordeel dat de internationale orde juist werd verzwakt wanneer de internationale 

gemeenschap bleef toekijken terwijl er in Kosovo op grote schaal mensenrechten werden 

geschonden. Het doel van de deelname aan Allied Force was het beëindigen van de 

humanitaire crisis. Er lagen geen achterliggende strategische belangen aan ten grondslag. 

Het bevorderen van mensenrechten en de internationale vrede en veiligheid is gedefinieerd 

als nationaal belang, dus in zoverre had Nederland nationaal belang bij de interventie. Een 

ander bezwaar van realisten is de selectiviteit van interventies. De Nederlandse regering 

ontkende niet dat het feit dat Kosovo in Europa ligt de urgentie van een interventie vergrootte. 

Maar dat elders niet wordt ingegrepen vormde uiteraard geen reden om in Kosovo dan ook 

maar te blijven toezien. Kortom, de Nederlandse positie pastte binnen het solidarisme en de 

Welsh School en sloot bovendien aan bij de verschuiving van het internationaalrechtelijke 

zwaartepunt van staatssoevereiniteit naar mensenrechten. 
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6 CONCLUSIE 

‘I accept that the principles of sovereignty and non-interference offer vital protection to small and weak states. But to 

the critics I would pose this question: if [unilateral] humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on 

sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human 

rights that offend every precept of our common humanity?’249

Kofi Annan 

 
Dit citaat van van Kofi Annan, van 1997 tot 2006 secretaris-generaal van de VN, geeft weer 

waar het om draait bij het debat over de legaliteit en legitimiteit van unilaterale humanitaire 

interventies. Aan de ene kant is er de internationale orde die is gebaseerd op 

staatssoevereiniteit en het non-interventiebeginsel. Aan de andere kant heeft de 

internationale gemeenschap, door de codificatie van de mensenrechten en het oorlogsrecht, 

te maken met de naleving van humanitaire waarden. Beide factoren zijn onderdeel van het 

internationaal recht. Sinds de Vrede van Westfalen lag het zwaartepunt bij de 

staatssoevereiniteit en dit bleef zo na de oprichting van de Verenigde Naties. Na de Koude 

Oorlog is er een verschuiving waar te nemen: staatssoevereiniteit bleef belangrijk, maar het 

mocht niet zo zijn dat dit ‘oude’ recht een vrijbrief was voor grootschalige 

mensenrechtenschendingen. In de jaren negentig van de vorige eeuw nam dan ook het 

aantal humanitaire interventies toe. 250  De centrale vraagstelling in deze scriptie was de 

volgende: 

 

Hoe is de Nederlandse politieke besluitvorming die leidde tot deelname aan Allied 

Force te plaatsen in het internationaalrechtelijke (legaliteit) versus ethische 
(legitimiteit) debat over unilaterale humanitaire interventies? 

 

Alvorens die vraag te beantwoorden, komen eerst nog kort de in de inleiding gestelde 

deelvragen aan orde. 

 

 

                                                      
249 We the peoples. The role of the United Nations in the 21st century, Millennium Report of the Secretary-General of 
the United Nations (3 april 2000) 48. 
250 Een humanitaire interventie is een militaire interventie door een staat, een groep van staten of een internationale 
organisatie ter voorkoming of beëindiging van grootschalig humanitair lijden voortkomend uit geweld en schendingen 
van mensenrechten, zonder toestemming van de objectstaat. Wanneer een mandaat van de Veiligheidsraad 
ontbreekt is sprake van een unilaterale interventie. In hoofdstuk twee is het begrip humanitaire interventie uitgebreid 
gedefiniëerd en afgebakend.  
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Wat zijn de internationaalrechtelijke mogelijkheden en beperkingen voor het overgaan tot een 

unilaterale humanitaire interventie en welke ruimte is er voor legitimerende argumenten? 

In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht wat de internationaalrechtelijke mogelijkheden en 

beperkingen zijn voor het overgaan tot een unilaterale humanitaire interventie en welke ruimte 

er was voor legitimerende argumenten. De conclusie was dat volgens het internationaal recht 

militair ingrijpen in een andere staat zonder toestemming van die staat niet legaal is. 

Behoudens in gevallen van zelfverdediging, een beroep op de Genocide Conventie of een 

mandaat van de Veiligheidsraad, is het schenden van de soevereiniteit van een 

onafhankelijke staat internationaalrechtelijk illegaal. Bij een unilaterale militaire interventie om 

humanitaire redenen is van geen van deze drie uitzonderingen sprake. Het internationaal 

gewoonterecht zou een vierde uitzondering kunnen vormen op het non-interventiebeginsel, 

maar op het gebied van unilaterale interventies bestond in 1999 nog geen gewoonterecht. 

Om onder het gewoonterecht te vallen moet er state practice zijn (dat wil zeggen dat er in het 

verleden al een aanzienlijk aantal unilaterale interventies hebben plaatsgevonden) en er moet 

sprake zijn van opinio iuris (staten moeten ook werkelijk geloven dat zij rechtmatig unilateraal 

interveniëren). Hoewel de unilaterale humanitaire interventies die aan Allied Force 

voorafgingen wellicht wel hebben bijgedragen aan een ontwikkeling in die richting, was er in 

1999 nog geen sprake van internationaal gewoonterecht op dat gebied. 251  

Internationaalrechtelijk gezien zijn er dus geen rechtvaardigingsgronden voor unilaterale 

humanitaire interventies. 

Hoe zit het dan met de legitimiteit? Kan unilateraal ingrijpen om een humanitaire 

ramp af te wenden of te beëindigen legitiem zijn? Het oordeel van pluralisten en realisten is 

negatief. Zij betogen dat unilaterale interventies de internationale orde, gebaseerd op non-

interventie en staatssoevereiniteit, verzwakken. Volgens realisten (a) streven staten enkel 

hun nationale belangen na, (b) kunnen humanitaire motieven worden misbruikt als dekmantel 

om die nationale belangen te behartigen, (c) worden humanitaire interventies selectief 

toegepast omdat het nationaal belang voorop staat en (d) zijn staten niet zomaar bereid om 

de levens van hun militairen op te offeren voor onbekenden ver weg van het thuisland. 

Aanhangers van het solidarisme en de Welsh School staan lijnrecht tegenover bovenstaande 

standpunten. Voor hen gaat de discussie over unilaterale humanitaire interventies over de 

ethische vraag of de internationale gemeenschap niet de plicht heeft om in te grijpen in 

grootschalige humanitaire crises, ook wanneer er geen Veiligheidsraadmandaat ligt. En het 

gaat hen om de vraag onder welke voorwaarden unilateraal ingrijpen dan legitiem is. Michael 

Walzer verwoordt het standpunt van de voorstanders van het recht op unilaterale humanitaire 

interventies als volgt: ‘Humanitarian intervention is justified when it is a response (with 

reasonable expectations of succes) to acts “that shock the moral conscience of mankind.”’252

                                                      
251 De unilaterale humanitaire interventies die sinds de oprichting van de VN aan Allied Force voorafgingen zijn in 
subparagraaf 2.2.2 behandeld. Het gaat om de interventies van: India in Oost-Pakistan (1971), Vietnam in Cambodja 
(1978), Frankrijk in de Centraal-Afrikaanse Republiek (1979), Tanzania in Oeganda (1979), ECOWAS in Liberia 
(1990) en een internationale troepenmacht onder leiding van de VS (1991-1993). 
252 Walzer, Just and unjust wars, 107. 
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Volgens solidaristen zijn staten in extreme gevallen en wanneer aan de criteria van 

de just war doctrine wordt voldaan, gelegitimeerd om unilateraal te interveniëren. De just war 

doctrine bestaat uit drie componenten, het ius ad bellum, het ius in bello en het ius post 

bellum, waarbij met name de eerste component relevant is voor dit onderzoek. Er moet 

volgens het ius ad bellum (‘recht tot oorlog’) sprake zijn van (a) legal authority, (b) just cause, 

(c) last resort, (d) right intention, (e) proportionality en (f) reasonable prospect of success. In 

feite wordt hier uit gegaan van een ‘right to intervene’: de interveniërende staat moet zich 

verantwoorden terwijl de doelstaat de rechten van zijn burgers op grote schaal schendt. De 

Welsh School plaatst de rechten van burgers daarom nog sterker in het middelpunt dan de 

solidaristen. Volgens de Welsh School is in extreme gevallen unilateraal ingrijpen legitiem 

omdat staten hun recht op soevereiniteit verliezen wanneer zij op grote schaal de rechten van 

hun burgers schenden. In plaats van een ‘right to intervene’, gaan zij uit van een 

‘responsibility to protect’. De term Responsibility to Protect (R2P) werd in 2001 gelanceerd 

door de onafhankelijke International Commission on Intervention and State Sovereignty en na 

vele besprekingen door de VN aangenomen in resolutie 1674. De discussie over de 

legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies – staatssoevereiniteit versus 

mensenrechten – en de verschuiving van het denken over het belang van beide 

componenten van het internationaal recht, komt naar voren in de volgende figuur.253  
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253 Bron: Koedijk, R. 
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De Nederlandse besluitvorming in de casus ‘Kosovo’ sloot aan bij de legitimiteitskant van dit 

debat: in extreme gevallen en indien aan de just war-criteria werd voldaan, woog de 

bescherming van mensenrechten zwaarder dan het non-interventiebeginsel en 

staatssoevereiniteit. 

Welke visies en criteria ontwikkelden de VN, de NAVO en de Nederlandse overheid in de 

jaren 1990 op het gebied van de legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies? 

De visies die de VN, de NAVO en de Nederlandse overheid in de jaren negentig op het 

gebied van de legalitieit en legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies ontwikkelden 

stonden in hoofdstuk 3 centraal. De mondiale spanning van de Koude Oorlog maakte na de 

instorting van de Sovjet Unie plaats voor regionale spanningen en intra-statelijke conflicten, 

die vaak uitmondden in grootschalige mensenrechtenschendingen en humanitaire crises. 

Onder de leiding van VN-Chef Boutros Boutros-Ghali werd het belang van vredesoperaties 

door de VN benadrukt. Maar het bleek ingewikkeld om het internationaal recht zodanig aan te 

passen dat er meer mogelijkheden kwamen om effectief in te grijpen in humanitaire 

noodsituaties. Kofi Annan ging een stap verder dan zijn voorganger Boutros-Ghali, door te 

stellen dat in extreme humanitaire crises peace enforcement tot de mogelijke instrumenten 

zou moeten behoren. Veiligheidsautorisatie bleef echter een voorwaarde. De ICISS 

bevestigde in haar rapport die visie en stelde een aantal criteria op (overeenkomstig de just 

war doctrine) waaraan moest worden voldaan alvorens een interventie legitiem zou kunnen 

zijn. De solidaristische geluiden kregen kortom gaandeweg de jaren negentig de overhand 

binnen de VN (en ook de Nederlandse overheid). Het recht op unilaterale humanitaire 

interventies werd niet juridisch hard gemaakt, maar het was duidelijk dat de internationale 

gemeenschap niet weg mocht kijken terwijl er elders in de wereld door burgeroorlogen en/of 

grove schendingen van mensenrechten duizenden mensen stierven. Zowel de VN als de 

Nederlandse overheid formuleerden criteria die militair ingrijpen in extreme humanitaire crises 

zou kunnen rechtvaardigen. Deze criteria waren steeds gebaseerd op de just war doctrine. 

De nieuwe situatie van het eind van de Koude Oorlog had de internationale 

verhoudingen begin jaren negentig veranderd. De NAVO moest na 1991 een invulling geven 

aan haar nieuwe rol. De NAVO was in 1991 opgericht als collectieve verdedigingsorganisatie, 

maar die functie verloor na de instorting van de Sovjet Unie zijn betekenis. De NAVO ging 

zich daarom richten op ‘nieuwe’ missies: zogeheten ‘non-Artikel 5 missies’ of out of area-

missies. De vraag wat nu precies de status was van de NAVO werd echter in het midden 

gelaten. De NAVO plaatste zich impliciet ‘naast’ (gelijkwaardig) aan de VN en verschafte zich 

daarmee het recht om vredesmissies, en dus ook humanitaire interventies, te autoriseren. 

Volgens het VN-Handvest is de NAVO echter een ‘onderaannemer’ en mag de organisatie 

wel vredesmissies uitvoeren en zelfs lijden, maar enkel ná autorisatie door de VN. 

De Nederlandse krijgsmacht ondervond na de Koude Oorlog hetzelfde probleem als 

de NAVO: wat was het bestaansrecht en de functie van het leger? Defensie reorganiseerde 

de krijgsmacht vervolgens zodat het leger was uitgerust voor en gericht op het uitvoeren van 

vredeshandhavende en vredesafdwingende operaties. Om de inspraak van de Tweede 
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Kamer te vergroten, om politiek draagvlak te creëren en om de kans op een succesvolle 

operatie zo groot mogelijk te laten zijn, werd het Toetsingskader 1995 opgesteld. Humanitaire 

waarden en handhaving en bescherming van die waarden stonden centraal in de 

Nederlandse bereidheid om de krijgsmacht in te zetten in vredesmissies. In algemene zin lijkt 

het erop dat het hebben van invloed op de achtergrond een rol speelde bij de hervormingen 

door Defensie. Zoals we nog zullen zien is van dat laatste punt overigens geen sprake bij de 

Nederlandse overwegingen tot deelname aan operatie Allied Force.254

Voor deelname aan vredesmissies bleef een autoriserend mandaat van de 

Veiligheidsraad meer dan gewenst. Toch erkende de Nederlandse regering, evenals de VN, 

gaandeweg de jaren negentig dat een gebrek aan daadkracht in de Veiligheidsraad (door het 

vetorecht en het dreigen daarmee) niet mocht leiden tot grootschalige 

mensenrechtenschendingen als massamoord en genocide. Unilateraal optreden werd niet 

uitgesloten en de al eerder genoemde aan de just war doctrine ontleende criteria werden in 

verscheidene rapporten opgesteld. In het Tweede Kamerdebat op de avond van de start van 

Allied Force stelde de Nederlandse regering dat in schrijnende gevallen, waarin alle andere 

opties al zijn uitgeput, unilateraal optreden legitiem zou moeten zijn – waarna werd benadrukt 

dat Veiligheidsraadresoluties 1199 en 1203 de NAVO interventie in Kosovo een legaal 

mandaat verschaften. Hoewel die resoluties wel de (militaire) druk op Milošević opvoerden, 

verwezen ze niet expliciet naar een ultimatum en autoriseerden ze niet expliciet het 

daadwerkelijk gebruik van militaire middelen. 

Wat heeft geleid tot de NAVO-interventie in Kosovo? Welke reacties van de internationale 

gemeenschap gingen vooraf aan de interventie en hoe rechtvaardigde de NAVO het gebrek 

aan een Veiligheidsraadmandaat? 

Het sluimerende conflict in Kosovo tussen Serven en de Kosovaarse Albanezen laaide in 

1998 op. Volgens Servische nationalisten is Kosovo de bakermat van de Servische cultuur. 

Het Servische verlies van Kosovo, volgens de overlevering het directe gevolg van een 

nederlaag tegen de Turken op het Merelveld in 1389, werd verwerkt in een mythe die de 

Serven een status van slachtoffer, martelaar en uitverkoren volk gaf. Na het uiteenvallen van 

het Osmaanse Rijk kreeg Servië in 1912 Kosovo en het noorden van Albanië toegewezen. 

Zowel na de Eerste als na de Tweede Wereldoorlog bleef Kosovo een provincie van Servië, 

met een overwegend etnisch Albanese bevolking. De roep om meer vrijheid nam na 1945 

echter toe en door nieuwe constituties in 1969 en 1974 kreeg Kosovo meer autonomie. Na de 

dood van Tito in 1980 voelden de Serven zich bedreigd en nam het verzet tegen de 

Albanezen toe onder invloed van het groeiende Servische nationalisme. Slobodan Milošević 

maakte handig gebruik van de Servische angst en de middeleeuwse mythe en wierp zich op 

als dé verdediger van de Servische belangen. De eerste reactie van de Albanezen op de 

veranderde omstandigheden in Kosovo was geweldloos verzet. 

                                                      
254 Althans, dat is de conclusie op basis van het beschikbare materiaal. Wanneer de Kosovodossiers van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken worden opengesteld, kan dit wellicht nieuwe inzichten geven. 
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In de tweede helft van de jaren negentig veranderde dit in gewapend verzet. 

Servische politie- en legereenheden sloegen hard terug en vanaf februari 1998 rapporteerden 

mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch (HRW) in 

toenemende mate over mensenrechtenschendingen door de Serven en forse aantallen doden 

en grote vluchtelingenstromen aan Albanese zijde.Volgens Amnesty kwamen er in 1998 meer 

dan vijftienhonderd Albanezen om het leven. Executies en arrestaties zonder enige vorm van 

proces kwamen niet zelden voor. Meer dan 250.000 Albanezen waren op de vlucht en 

dakloos. HRW rapporteerde eveneens over dergelijke praktijken. Nadat alle diplomatieke 

pogingen van de internationale gemeenschap niet hadden geleid tot een oplossing voor de 

toekomstige status van Kosovo of zelfs maar een eind aan het geweld, ging de NAVO over 

tot luchtaanvallen. Het doel was om een einde te maken aan de humanitaire crisis en om 

Milošević terug naar de onderhandelingstafel te dringen. 

Al vroeg in 1998, direct na de bloedige gevechten in het Dreniçagebied op 28 maart, 

reageerde de internationale gemeenschap op het conflict in Kosovo. Diplomatieke 

gesprekken werden opgestart om het conflict langs vreedzame weg op te lossen. Er werd een 

politiek eisenpakket geformuleerd, waarin beëinding van de mensenrechtenschendingen en 

het toelaten van monitoringmissies werd geëist. Om de druk op Milošević op te voeren 

vaardigde de NAVO in oktober 1998 twee ACTORDs uit voor luchtaanvallen. De gevechten 

en mensenrechtenschendingen stopten echter niet en nadat ook de Rambouilletoverleggen in 

januari 1999 en het vervolg van deze besprekingen half maart mislukt waren, was de NAVO-

interventie volgens de interveniërende staten onvermijdelijk geworden. Op 24 maart 1999 

startte Allied Force, de unilaterale humanitaire interventie van de NAVO in Kosovo. Omdat 

Rusland naar alle waarschijnlijkheid een resolutie zou blokkeren (er is echter nooit een 

resolutie in stemming gebracht), was het onmogelijk Veiligheidsraadautorisatie te krijgen voor 

de NAVO-interventie. Javier Solana, de secretaris-generaal van de NAVO, achtte echter de 

eerdere Veiligheidsraadresoluties en de humanitaire noodsituatie in Kosovo als een 

voldoende legitimerende basis voor de luchtaanvallen. De NAVO-lidstaten moesten 

vervolgens ieder individueel de internationaalrechtelijke basis voor de interventie formuleren. 

 

Een humanitaire interventie – dat wil zeggen militair ingrijpen door een staat, een groep van 

staten of een internationale organisatie ter voorkoming of beëindiging van grootschalig 

humanitair lijden voortkomend uit geweld en schendingen van mensenrechten, zonder 

toestemming van de objectstaat – is enkel legaal wanneer deze middels een resolutie is 

geautoriseerd door de Veiligheidsraad. Allied Force was een zogeheten unilaterale 

humanitaire interventie, omdat een Veiligheidsraadmandaat ontbrak. Juist om die reden was 

de NAVO-interventie in Kosovo in 1999 omstreden. Het was weliswaar duidelijk dat de 

internationale gemeenschap niet langer kon toekijken naar de humanitaire crisis in Kosovo, 

maar het gebrek aan een mandaat maakte de rechtmatigheid van die interventie discutabel. 

Hoewel er nog geen internationaal gewoonterecht is ontwikkeld op het gebied van unilaterale 

humanitaire interventies, waardoor Allied Force feitelijk gezien illegaal was, heeft ‘Kosovo’ 
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bijgedragen aan de ontwikkeling van het denken over de omgang met humanitaire crises. Het 

grootste deel van de internationale gemeenschap schaarde zich in 1999 achter het standpunt 

dat de mensenrechten niet langer ondergeschikt waren aan staatssoevereiniteit. Met andere 

woorden, een unilaterale humanitaire interventie kan internationaal rechtelijk gezien dan wel 

illegaal zijn, maar tegelijkertijd ethisch gezien legitiem. 

Hoe motiveerde de Nederlandse regering deelname aan de interventie in Kosovo? 

Bovengenoemde deelvraag stond centraal in paragraaf 5.1 en vormde de opmaat naar de 

analyse van de centrale vraagstelling in paragraaf 5.2. De motivatie van de Nederlandse 

regering (Kok-II, 1998-2002) voor deelname aan Allied Force kwam erop neer dat de 

internationale gemeenschap alles had gedaan om de humanitaire crisis in Kosovo te 

beëindigen. Na alle diplomatieke en economische sancties en militaire dreigementen kon de 

internationale gemeenschap niet langer machteloos toekijken. Het conflict vormde volgens de 

regering een bedreiging van de vrede, veiligheid en stabiliteit op de Balkan. Daarnaast 

verschafte het voortdurende Servische geweld tegen de Kosovaarse Albanezen een 

interventie voldoende legitimiteit. De interventie had een helder doel – het beëindigen van de 

humanitaire crisis in Kosovo en het heropstarten van vreedzame onderhandelingen – en was 

niet gericht tegen de integriteit van de FRJ. Bovendien, zo was het standpunt van de regering, 

vormden Resoluties 1199 en 1203 de juridische basis voor Allied Force. 

Al in januari 1997 toonde Minister van Buitenlandse Zaken in het eerste Paarse 

kabinet, Hans van Mierlo, bezorgdheid over de humanitaire situatie in Kosovo. Na het 

bloedige weekend in het Dreniçagebied eind februari 1998 is het thema ‘Kosovo’ niet meer 

van de politieke agenda verdwenen. Onder de voorwaarden dat alle overige mogelijkheden 

zouden zijn uitgeput en dat er in de internationale gemeenschap overeenstemming zou zijn 

over de te nemen maatregelen, toonde het kabinet bereidheid tot het leveren van 

Nederlandse militairen voor een eventuele militaire interventie. Die bereidheid werd in oktober 

1998 ook getoond door Paars-II, dat in de zomer was aangetreden. Voorwaarde was dat er 

een ondersteunende Veiligheidsraadresolutie zou liggen. Naar het oordeel kwam die er door 

resoluties 1199 en 1203, waardoor de regering instemde met de Activation Orders (ACTORD) 

van de NAVO. Die instemming met de ACTORDs leidde uiteindelijk in maart 1999 tot 

daadwerkelijke deelname aan Allied Force. Naar het oordeel van de regering (en de NAVO) 

liet de blijvende weigering van Milošević om tegemoet te komen aan de eisen van de 

internationale gemeenschap de NAVO uiteindelijk geen andere keuze dan in te grijpen. Het 

Servische geweld tegen de Servische Kosovaren leidde tot een grootschalige humanitaire 

crisis, waar langs diplomatieke weg en middels economische sancties geen einde aan kon 

worden gemaakt. Ook de militaire druk die steeds verder werd opgevoerd (door de resoluties 

en de ACTORDs) leidde niet tot gewenste resultaat (vreedzame onderhandelingen tussen de 

Serven en de Albanezen over de toekomstige status van Kosovo). 
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Conclusie 

Het is nu tijd voor de beantwoording van de centrale vraagstelling: Hoe past nu de 

Nederlandse politieke besluitvorming die leidde tot deelname aan Allied Force binnen het 

legaliteit-legitimiteitsdebat? Zoals we in subparagraaf 5.2.1 hebben gezien sloot die 

besluitvorming vrijwel naadloos aan bij de visies van het solidarisme en de Welsh School. De 

Nederlandse regering verdedigde Allied Force door te verwijzen naar de extreme humanitaire 

noodsituatie die in Kosovo gaande was en waar uiteindelijk naar het oordeel van de NAVO-

partners, Nederland incluis, geen andere oplossing voor gevonden kon worden dan een 

militaire interventie. Het geweld van Servische militairen en politie had duizenden doden en 

honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden tot gevolg en de internationale 

gemeenschap had geen andere keuze dan in te grijpen. Minister Van Aartsen zei op 24 maart 

1999 in het debat in de Tweede Kamer over de NAVO-actie in Kosovo: ‘De afschuwelijke zich 

almaar voortslepende tragedies in Kosovo laten naar het oordeel van de Nederlandse 

regering geen andere mogelijkheid meer toe’.255

In hoofdstuk twee zagen we dat het solidarisme het recht op unilaterale humanitaire 

interventies (in extreme omstandigheden) verdegigt, maar dat die stroming tegelijkertijd nog 

sterk uitgaat van het principe van staatssoevereiniteit. Ten tijde van de humanitaire crisis in 

Kosovo en de NAVO-interventie waren de uitgangspunten van de Welsh School en 

responsibility to protect in opkomst en ‘Kosovo’ heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling 

van die uitgangspunten. Het feit dat Resoluties 1199 en 1203 door de regering als een 

juridische basis voor de luchtaanvallen werden gezien en ter rechtvaardiging van de 

unilaterale interventie werden gebruikt – wat geforceerd was omdat die resoluties zeker geen 

direct mandaat voor het gebruik van geweld gaven – laat enerzijds zien dat het 

soevereiniteitsbeginsel nog niet zomaar was uit te vlakken. Anderzijds laat de soepele 

interpretatie van de beide resoluties zien dat de Nederlandse regering oordeelde dat het feit 

dat er geen expliciet mandaat van de Veiligheidsraad lag niet betekende dat Milošević door 

kon blijven gaan met het geweld tegen de Kosovaarse Albanezen. 

In de Nederlandse besluitvorming is dan ook een duidelijke ontwikkeling richting de 

uitgangspunten van de Welsh School en het VN-principe responsibility to protect te 

constateren: Het idee dat de staat er is voor de burgers en niet andersom; dat staten de 

verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor de rechten van hun burgers; dat 

staatsoevereiniteit niet betekent dat staten ongestraft hun gang kunnen gaan; dat 

staatssoevereiniteit niet een dekmantel kan zijn voor het op grote schaal schenden van de 

mensenrechten en humanitaire waarden; en dat het recht op soevereiniteit zijn beperkingen 

heeft voor staten. In hoofdstuk 5 is dit uitgebreid behandeld; deze beginselen zijn vervat in 

het volgende citaat uit de regeringsevaluatie van de Kosovo-crisis een jaar na de 

luchtaanvallen: 

 

                                                      
255 Debat over Kosovo, TK 61, 3748. 
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‘De Kosovo-crisis heeft duidelijk gemaakt dat er een spanning kan bestaan tussen het internationaal erkende en 

volkenrechtelijk vastgelegde principe van de niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden enerzijds, en het 

toenemende besef dat dit geen vrijbrief mag zijn voor structurele excessieve schendingen van de mensenrechten 

door een staat tegen de eigen burgers, zoals sinds het begin van de desintegratie in het voormalig Joegoslavië het 

geval was geweest, anderzijds.256

 

In feite dacht de Nederlandse regering in 1999 onder bepaalde voorwaarden positief 

over het recht op unilaterale humanitaire interventies. Die voorwaarden kwamen overeen met 

de criteria van het ius ad bellum. In subparagraaf 5.2.2 stond centraal in hoeverre die criteria 

terugkwamen in de Nederlandse politieke besluitvorming. Alle ius ad bellum-criteria – legal 

authority, just cause, last resort, right intention, proportionality en reasonable prospect of 

success – kwamen in de besluitvorming aan de orde. Dit gebeurde overigens impliciet. De 

gehanteerde criteria kwamen overeen met de ius ad bellum-criteria maar werden niet expliciet 

als zodanig benoemd.257

Wat betreft de legal authority werd betoogd dat resoluties 1199 en 1203 voldoende 

legaliteit aan de interventie verschaften. Bovendien was het oordeel van de regering dat door 

de blijvende weigering van Milošević om in te stemmen met de eisen van de internationale 

gemeenschap, de Serven het recht op staatssoevereiniteit verspeelden. Daar kwam bij dat 

het voortdurende geweld en de blijvende mensenrechtenschendingen een dusdanige 

humanitaire crisis tot gevolg hadden dat ingrijpen gelegitimeerd was (just cause). Het doel 

was niet regime change en de interventie was verder niet gericht tegen de integriteit van de 

Federale Republiek Joegoslavië (FRJ). 

De intentie (right intention) van de NAVO was om een einde te maken aan het 

geweld en om de partijen de vreedzame onderhandelingen te laten hervatten. Alle 

voorgaande pogingen, diplomatiek en economisch, waren echter mislukt, waardoor de NAVO 

geen andere weg meer zag dan een militaire interventie (last resort). Het luchtwapen werd 

gezien als hét middel om het doel alsnog te bereiken. De inschatting was dat het aantal 

slachtoffers het laagst zou blijven bij een luchtoorlog (zowel aan NAVO-zijde als aan 

Servische en Albanese zijde). Bovendien was men bang dat een grondoorlog zou overslaan 

naar andere delen van de Balkan. De Nederlandse overheid heeft, zoals we in hoofdstuk 5 

hebben gezien, nooit getwijfeld aan de juistheid van de keuze voor het luchtwapen. 

Ten slotte het punt reasonable prospects of succes. Dit punt hangt samen met het 

vorige criterium. Het luchtwapen werd gezien als het juiste middel om het beoogde doel te 

bereiken. Een grondoorlog zou kunnen overslaan naar andere landen in de regio en 

bovendien uit kunnen monden in een guerilla-oorlog. Achteraf klonk wel kritiek dat de 

luchtoorlog langer duurde dan verwacht. Een grondoorlog had echter naar alle 

                                                      
256 Brief van minister-president Kok en ministers Van Aartsen en De Grave, Kamerstuk 22181 nr. 310, 8. 
257 Zie hiervoor subparagraaf 3.3.2: Notitie humanitaire interventie, Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en 
Defensie aan de voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (Den Haag, 30 oktober 2001). En 
subparagraaf 3.3.3: Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden (Toetsingskader 1995), 
Kamerstuk 23591 nr. 5 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Tweede Kamer, Vergaderjaar 
1994-1995.
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waarschijnlijkheid nog langer geduurd en had ook risico’s voor de burgersbevolking 

opgeleverd. 

De Nederlandse besluitvorming in de aanloop naar de interventie in Kosovo sloot dus 

aan bij de verschuiving die in het internationaal recht plaatsvond gaandeweg de jaren 

negentig. Mensenrechten waren niet langer van ondergeschikt belang aan 

staatssoevereiniteit. En de internationale gemeenschap toonde bereidheid om, mits aan de 

just war-criteria werd voldaan (die zoals gezegd impliciet werden benoemd), humanitair in te 

grijpen – indien nodig unilateraal. Waren er dan helemaal geen pluralistische/realistische 

geluiden te horen? In subparagraaf 5.2.3 zagen we dat de pluralistische en realistische 

bezwaren tegen unilaterale humanitaire interventies slechts zeer beperkt tot uitdrukking 

komen in de Nederlandse besluitvorming die leidde tot Allied Force. Het feit dat er geen 

Veiligheidsraadmandaat lag, hoewel Resoluties 1199 en 1203 door de Nederlandse regering 

in ieder geval naar buiten toe wel als zodanig werden beschouwd, vormde geen overwegend 

bezwaar. De humanitaire crisis in Kosovo verschafte de interventie meer dan voldoende 

legitimiteit. De internationale orde zou juist verzwakt worden wanneer de internationale 

gemeenschap niet zou optreden tegen het Servische geweld. Dat het instrument 

vredesoperatie, de humanitaire interventie in het bijzonder, selectief wordt ingezet ontkende 

ook de Nederlandse regering niet. Dat in een situatie als Darfur niet wordt geïntervenieerd 

was echter nog geen reden om dan ook in Kosovo maar niet in te grijpen. 

Ten slotte kan er op grond van het beschikbare materiaal worden gezegd dat de 

regering geen achterliggende strategische belangen had bij de deelname aan Allied Force. 

Tíjdens de interventie was de regering weliswaar engiszins ontstemd over het feit dat 

Nederland beperkt werd betrokken bij de besluitvorming. Tijdens Allied Force vond het 

besluitvormingsproces vooral plaats tussen de grote landen. Dat betekende echter niet dat de 

hang naar invloed een rol van betekenis speelde in de bereidheid tot het leveren van 

militairen. Die bereidheid kwam voort uit het belang dat Nederland hechtte (en hecht) aan 

naleving en bescherming van de mensenrechten. Deelname aan de interventie kan in zoverre 

aan nationaal belang worden gekoppeld, dat Nederland in de grondwet en in het 

Toetsingskader het bevorderen van de internationale vrede en veiligheid en mensenrechten 

als nationaal belang heeft gedefinieerd. 

Bijdrage aan het wetenschappelijke debat 

Het ingrijpen in humanitaire crises is internationaalrechtelijk gezien erg complex, zeker 

wanneer een mandaat van de Veiligheidsraad ontbreekt. Sterker nog, in dat geval is een 

interventie volgens het internationaal recht illegaal. Gaandeweg de jaren negentig verschoof 

wel het zwaartepunt in het internationaal recht. Mensenrechten waren altijd ondergeschikt 

geacht aan het oude recht op staatssoevereiniteit. Onder invloed van de vele intrastatelijke 

conflicten en humanitaire crises in de jaren negentig (Somalië, Rwanda, Bosnië en ook 

Kosovo) hechtte de internationale gemeenschap meer en meer waarde aan de bescherming 

van humanitaire waarden. Dit sloot aan bij de solidaristisch/Welsh School-visie op 

humanitaire interventies. Het gevaar is dat misbruik ten behoeve van nationale belangen op 
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de loer ligt. En dat is een belangrijk bezwaar van realisten tegen unilaterale humanitaire 

interventies. Daarnaast zijn staten volgens realisten selectief in hun bereidheid om militairen 

te leveren voor vredesmissies zoals humanitaire interventies. Bovendien betogen pluralisten 

en realisten dat unilaterale interventies de internationale orde – gebaseerd op 

staatssoevereiniteit en het non-interventiebeginsel – verzwakken. 

Het debat over de legaliteit en legitimiteit van unilaterale humanitaire interventies is 

niet nieuw. Toch blijft die discussie uitermate interessant, omdat het debat gedurende de 

jaren negentig volop in ontwikkeling was en nog steeds actueel is. Wat dit onderzoek heeft 

toegevoegd, is dat op een specifieke casus gericht is gekeken hoe door een specifiek land 

werd omgegaan met het legaliteit-legitimiteitsvraagstuk. Wat we hebben gezien in dit 

onderzoek is dat de Nederlandse besluitvorming die leidde tot deelname aan de interventie in 

Kosovo aansloot bij het solidarisme en de Welsh School. 

Humanitaire interventie, de unilaterale in het bijzonder, is een veelzijdig en uitermate 

actueel thema. In deze scriptie stond het legaliteit-legitimiteit debat centraal en is gekeken 

naar de internationaalrechtelijk en ethische kant van de discussie over humanitaire 

interventies zonder mandaat. Het Kosovo-conflict is vervolgens als casus gebruikt om de 

positie van de Nederlandse besluitvorming die leidde tot Allied Force in het debat te bepalen. 

Een mooie aanvulling zou zijn om, nu het conceptuele kader is vastgesteld, meerdere cases 

vanuit deze invalshoek te bekijken waardoor een vergelijkend onderzoek ontstaat. Het zou 

interessant zijn om te onderzoeken waarom in Darfur geen humanitaire interventie plaatsvond 

en in Kosovo wel. Speelt selectiviteit hier dan een rol? 

Kortom, een bijna onuitputtelijk onderwerp van onderzoek. Zoals gezegd is het thema 

humanitaire interventie zeer actueel en nog altijd in ontwikkeling. In 2001 werd het begrip 

Responsibility to Protect gelanceerd, maar pas in 2006 werd hierover een resolutie 

aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN. Ook in 2008 worstelt de internationale 

gemeenschap met de vraag hoe er daadkrachtiger en effectiever gereageerd kan worden op 

humanitaire crises. Darfur, Myanmar (Birma) en Kenia zijn de meest recente tragische 

voorbeelden. 

 

101 



102 



LITERATUURLIJST 

SECUNDAIRE LITERATUUR 
- Baylis J. en S. Smith ed., The globalization of world politics. An introduction to 

international relations (Oxford University Press 2001). 
- Bellamy, Alex J., ‘Humanitarian responsibilities and interventionist claims in international 

society’, Review of International Studies vol. 29, nr. 3 (2003) 321-340. 
- Bellamy, Alex J., ‘Motives, outcomes, intent and the legitimacy of humanitarian 

intervention’, journal of Military Ethics vol.3, nr. 3 (2004) 216-232. 
- Bomert, B., T. van den Hoogen en R. Wessel ed., Jaarboek Vrede en Veiligheid 1999 

(Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, Nijmegen 1999). 
- Bomert, B., T. van den Hoogen en R. Wessel ed., Jaarboek Vrede en Veiligheid 2000 

(Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, Nijmegen 2000). 
- Bull, H., B. Kingsbury en A. Roberts ed., Hugo Grotius and international relations (Oxford 

1992). 
- Byrnes, Rita M. ed., Uganda: a country study (Federal Research Division, Library of 

Congress, 2nd edition 1992) gepubliceerd op http://www.loc.gov/rr/frd/.  
- Danish Institute of International Affairs, Humanitarian intervention. Legal and political 

aspects (Kopenhagen 1999). 
- Dragović-Soso, J., Saviours of the nation. Serbia’s intellectual opposition and the revival 

of nationalism (Londen 2002). 
- Ferdinandusse, W., ‘Kosovo en het democratisch gehalte van het Nederlands buitenlands 

beleid’, Internationale Spectator nr. 7/8 (juli/augustus 2001). 
- Fixdal, M., ‘Humanitarian intervention and just war’, Mershon International Studies 

Review vol. 42, nr. 2 (1998) 283-312. 
- Gils, R.J.A. en C.P.M. Klep, Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan 

vredesoperaties sinds 1945 (Den Haag 2000). 
- Greco, E., ‘The OCSE’s Kosovo Verification Mission: a preliminary assessment’, 

International Peacekeeping vol. 4, nr. 5 (mei 1998-augustus 1998) 115-118. 
- Heitzman J. en Robert L. Worden ed., Bangladesh: a country study (Federal Research 

Division, Library of Congress, 2nd edition 1989) gepubliceerd op http://www.loc.gov/rr/frd/. 
- Hellema D. en H. Reiding ed., Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis 

van een tegenstelling (Amsterdam 2004). 
- Jakobsen, Peter Viggo, ‘National interest, humanitarianism or CNN: what triggers UN 

peace enforcement after the Cold War?’, Journal of Peace Research vol. 33, nr. 2 (1996) 
205-215. 

- Klep C. en R. van Gils, Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan 
vredesoperaties sinds 1945 (Den Haag 2005). 

- Leurdijk, Dick A., ‘NATO’s decisionmaking towards air strikes on Kosovo’, International 
Peacekeeping vol. 5, nr. 6 (november 1999-december 1999) 193-196. 

- Leurdijk, Dick A. e.a., Nederland op vredesexpeditie (Instituut Clingendael, Den Haag 
1996). 

- Leurdijk, Dick A. en Dick. H. Zandee, Kosovo. Van crisis tot crisis (Instituut Clingendael 
notitie 8, Den Haag 1999). 

- Leurdijk, Dick A., ‘Terug naar AF: de aanloop naar de Nederlandse deelname aan 
Operatie ‘Allied Force’, Internationale Spectator nr. 10 (oktober 1999) 539-545. 

- Malcolm, N., Kosovo. A short history (Londen 2002). 
- Michielsen, P., ‘Wat moeten de Serviërs eigenlijk met Kosovo?’, NRC Handelsblad (17 

juli 2007). 
- Popovski, V., ‘Sovereignty as duty to protect human rights’, UN Chronicle vol. XLI nr. 4 

(2004). 
- Ramsbotham, O. en T. Woodhouse, Humanitarian intervention in contemporary conflict 

(Cambridge UK 1996). 
- Ramsbotham, O., T. Woodhouse en H. Miall, Contemporary conflict resolution 2nd edition 

(Polity Press 2006). 
- Roberts A. en B. Kingsbury, United Nations, divided world. The UN’s roles in international 

relations (Oxford University Press 1993). 
- Ross, Russell R. ed., Cambodia: a country study (Federal Research Division, Library of 

Congress, 3rd edition 1990) gepubliceerd op http://www.loc.gov/rr/frd/. 

103 

http://www.loc.gov/rr/frd/
http://www.loc.gov/rr/frd/
http://www.loc.gov/rr/frd/


- Seybolt, Taylor B., Humanitarian military intervention. The conditions for success and 
failure (Oxford University Press 2007). 

- Staden, A. van e.a., Krijgsmacht of vredesmacht. Keuzen voor de Nederlandse defensie 
in de 21e eeuw (Instituut Clingendael, Den Haag 1999). 

- Thomas, R., Serbia under Milošević. Politics in the 1990s (Londen 2000). 
- Walsum, P., Verder met Nederland. De kritische terugblik van een topdiplomaat 

(Amsterdam 2001). 
- Walzer, M., Just and unjust wars. A moral argument with historical illustrations (New York 

1977). 
- Welsh, Jennifer M., Humanitarian intervention and international relations (Oxford 

University Press 2004). 
- Wheeler, Nicholas J., Saving strangers. Humanitarian intervention in international society 

(Oxford University Press 2000). 
- Wijk, R. de, B. Boxhoorn en N. Hoekstra ed., NATO after Kosovo (Breda 2000). 
- Wijk. R. de, ‘What is NATO’, Atlantisch Perspectief nr. 6/7 (1999) 4-8. 
- Zandee, D., ‘Kosovo: het luchtwapen en vredesafdwinging’, Internationale Spectator nr. 

10 (oktober 1999) 534-538. 
 
RAPPORTEN EN BELEIDSDOCUMENTEN 
- Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Commissie van Advies inzake 

Volkenrechtelijke Vraagstukken, Nota 13: Humanitaire interventie (Den Haag 2000). 
- Amnesty International, A human rights crisis in Kosovo province #2: Violence in Drenica, 

AI Index EUR 70/33/98 (Londen 1998). 
- Amnesty International, Amnesty International Report 1999 – Federal Republic of 

Yugoslavia (1 januari 1999). 
- Annan, K., We the peoples. The role of the United Nations in the 21st century, Millennium 

Report of the Secretary-General of the United Nations (United Nations, 3 april 2000). 
- Annan, K., In larger freedom: towards security, development and human rights for all, 

Report of the Secretary-General of the United Nations for decision by heads of state and 
government in September 2005 (United Nations, 2005). 

- Boutros-Ghali, B., An agenda for peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-
keeping, Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the 
Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, A/47/277 – S/24111 (17 juni 
1992). 

- Boutros-Ghali, B., Supplement to an agenda for peace: position paper of the Secretary-
General on the occasion of the fiftieth anniversary ot the United Nations, Report of the 
Secretary-General on the work of the organization, A/50/60 – S/1995/1 (3 januari 1995). 

- Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken en de Adviesraad Vrede 
en Veiligheid, Het gebruik van geweld voor humanitaire doeleinden (Den Haag 1992). 

- High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A more secure world: our shared 
responsibility (United Nations, 2004). 

- Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 1999 – Federal Republic of 
Yugoslavia (1 januari 1999). 

- Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 2000 – Federal Republic of 
Yugoslavia (1 december 1999). 

- International Commission on Intervention and State Sovereignty, The responsibility to 
protect (december 2001). 

- Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report: conflict, 
international response, lessons learned (december 2000). 

- Landmacht Doctrine Publicatie III: vredesoperaties (Den Haag 1999). 
- NATO’s Strategic Concept 1991, goedgekeurd door de staatshoofden en regeringsleiders 

tijdens de Noord-Atlantische Raad (Rome, 8 november 1991). 
- NATO’s Strategic Concept 1999, goedgekeurd door de staatshoofden en regeringsleiders 

tijdens de Noord-Atlantische Raad (Washington D.C., 23 en 24 april 1999). 
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Srebrenica, a ‘safe’ area. Reconstruction, 

background, consequences and analyses of the fall of a safe area, (NIOD, Amsterdam 
2002). 

- Notitie humanitaire interventie, Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en 
Defensie aan de voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (Den Haag, 
30 oktober 2001). 

104 



- Prioriteitennota 1993: Een ander wereld, een andere defensie (Den Haag 1993). 
- Rapport van de Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen, Kamerstuk 26454 nr. 

8, Tweede Kamer vergaderjaar 1999-2000. 
- Report of the Panel on United Nations Peace Operations, A/55/305 – S/2000/809 (17 

augustus 2000). 
- Robertson, G., Kosovo one year on. Achievement and challenge, Rapport van de 

secretaris-generaal van de NAVO (21 maart 2000). 
- The Commission on America’s National Interests, America’s national interests (juli 1996). 
- Toetsingskader 1995: Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire 

eenheden, Kamerstuk 23591 nr. 5, Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en 
Defensie, Tweede Kamer, Vergaderjaar 1994-1995. 

 
PRIMAIRE BRONNEN 
- 4th Geneva Convention (1949). 
- Charter of the United Nations (San Francisco 1945). 
- Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (9 december 

1948). 
- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (24 augustus 1815). 
- The North Atlantic Treaty (Washington D.C. 1949). 
 

Verenigde Naties, verslagen, verklaringen en resoluties van Veiligheidsraad 
en Algemene Vergadering 
(chronologisch geordend) 

- Security Council, Resolution 1160, S/RES/1160 (31 maart 1998). 
- General Assembly, 7th Plenary meeting of the 53rd Session, A/53/PV.7 (21 september 

1998). 
- Security Council, Resolution 1199, S/RES/1199 (23 september 1998). 
- General Assembly, 14th Plenary meeting of the 53rd Session, A/53/PV.14 (24 september 

1998). 
- Security Council, Resolution 1203, S/RES/1203 (24 oktober 1998). 
- Statement by the president of the Security Council, S/PRST/1999/2 (19 januari 1999). 
- Statement by the president of the Security Council, S/PRST/1999/5 (29 januari 1999). 
- Security Council, 3988th meeting, S/PV/3988 (24 maart 1999). 
- Security Council, 3989th meeting, S/PV/3989 (26 maart 1999). 
- Security Council, Draft Resolution Belarus, India and Russian Federation, S/1999/328 (26 

maart 1999). 
- Security Council, Resolution 1244, S/RES/1244 (10 juni 1999). 
- General Assembly, 4th Plenary meeting of the 54th Session, A/54/PV.4 (20 september 

1999). 
- Security Council, Resolution 1674, S/RES/1674 (28 april 2006). 
 

NAVO, verklaringen 
(chronologisch geordend) 

- Statement by the Secretary General of NATO, dr. Javier Solana on the outcome of the 
Rambouillet talks, Press Release (99)21 (23 februari 1999). 

- Statement by the North Atlantic Council on the situation in Kosovo, Press Release 
(1999)038 (22 maart 1999). 

- Press Statement by dr. Javier Solana, Secretary General of NATO, Press Release 
(1999)040 (23 maart 1999). 

- Political and military objectives of NATO action with regard to the crisis in Kosovo, Press 
Release (1999)043 (23 maart 1999). 

 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, stukken en verslagen 

(chronologisch geordend) 
- Brief van minister Van Mierlo aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 175, 

Vergaderjaar 1996-1997 (6 januari 1997). 
- Antwoord van minister Van Mierlo op vragen van leden van de Tweede Kamer, 

Aanhangsel van de Handelingen 617, Vergaderjaar 1997-1998 (29 januari 1998) 1259-
1260. 

105 



- Brief van ministers Van Mierlo en Voorhoeve aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 198, Vergaderjaar 1997-1998 (16 maart 1998). 

- Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, 
Kamerstuk 22181 nr. 199, Vergaderjaar 1997-1998 (18 maart 1998). 

- Brief van minister Van Mierlo aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 204, 
Vergaderjaar 1997-1998 (8 juni 1998). 

- Brief van minister Van Mierlo aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 206, 
Vergaderjaar 1997-1998 (24 juli 1998). 

- Antwoord van minister Van Aartsen op vragen van leden van de Tweede Kamer, 
Aanhangsel van de Handelingen 1640, Vergaderjaar 1997-1998 (10 augustus 1998) 
3363-3364. 

- Brief van ministers Van Aartsen, De Grave en Herfkens aan de Tweede Kamer, 
Kamerstuk 22181 nr. 207, Vergaderjaar 1997-1998 (4 september 1998). 

- Brief van minister Van Aartsen aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 209, 
Vergaderjaar 1998-1999 (17 september 1998) 

- Brief van ministers Van Aartsen, De Grave en Herfkens aan de Tweede Kamer, 
Kamerstuk 22181 nr. 210, Vergaderjaar 1998-1999 (24 september 1998). 

- Brief van minister Herfkens aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 211, 
Vergaderjaar 1998-1999 (30 september 1998). 

- Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, 
Kamerstuk 22181 nr. 227, Vergaderjaar 1998-1999 (1 oktober 1998). 

- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 213, Vergaderjaar 1998-1999 (8 oktober 1998). 

- Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, 
Kamerstuk 22181 nr. 221, Vergaderjaar 1998-1999 (8 oktober 1998). 

- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 216, Vergaderjaar 1998-1999 (14 oktober 1998). 

- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 217, Vergaderjaar 1998-1999, (20 oktober 1999). 

- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 21181 
nr. 218, Vergaderjaar 1998-1999 (2 november 1998). 

- Brief van minister Van Aartsen aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 219, 
Vergaderjaar 1998-1999 (5 november 1998). 

- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 220, Vergaderjaar 1998-1999 (10 november 1998). 

- Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, 
Kamerstuk 22181 nr. 228, Vergaderjaar 1998-1999 (12 november 1998). 

- Motie van de leden Verhagen en Van Middelkoop, Kamerstuk 22181 nr. 222, 
Vergaderjaar 1998-1999 (18 november 1998). 

- Motie van het lid Van Bommel, Kamerstuk 22181 nr. 223, Vergaderjaar 1998-1999 (18 
november 1998). 

- Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 12 november 1998 over Kosovo, TK 
26, Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 1998-1999 (18 november 1998) 1666-
1678. 

- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 224, Vergaderjaar 1998-1999 (20 november 1998). 

- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 225, Vergaderjaar 1998-1999 (4 december 1998). 

- Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, 
Kamerstuk 22181 nr. 232, Vergaderjaar 1998-1999 (16 december 1998). 

- Brief van minister Van Aartsen aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 229, 
Vergaderjaar 1998-1999 (18 januari 1999). 

- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 230, Vergaderjaar 1998-1999 (20 januari 1999). 

- Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie, 
Kamerstuk 22181 nr. 234, Vergaderjaar 1998-1999 (21 januari 1999). 

- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 233, Vergaderjaar 1998-1999 (2 februari 1999). 

- Brief van minister Van Aartsen aan de Tweede kamer, Kamerstuk 22181 nr. 235, 
Vergaderjaar 1998-1999 (24 februari 1999). 

106 



- Brief van ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 
nr. 236, Vergaderjaar 1998-1999 (9 maart 1999). 

- Verslag Algemeen Overleg vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defenie, 
Kamerstuk 22181 nr. 240, Vergaderjaar 1998-1999 (10 maart 1999). 

- Brief van ministers Van Aartsen en Defensie aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 
241, Vergaderjaar 1998-1999 (24 maart 1999). 

- Debat over Kosovo, TK 61, Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 1998-1999 (24 
maart 1999) 3784-3799. 

- Brief van minister-president Kok en ministers Van Aartsen en De Grave aan de Tweede 
Kamer, Kamerstuk 22181 nr. 310, Vergaderjaar 1999-2000 (22 maart 2000). 

- Openbare Hoorzittingen Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen, Kamerstuk 
26454 nr. 10, Vergaderjaar 1999-2000. 

 
Archief ministerie van Buitenlandse Zaken 

(chronologisch geordend) 
- Algemeen Rijksarchief, Inventarisnummer deu/ara/05811, De informatieuitwisseling met 

de vaste kamercommissies voor Defensie en Buitenlandse Zaken in een Algemeen 
Overleg over Kosovo op 8 oktober 1998 (werkdossier minister van Buitenlandse Zaken). 

- Algemeen Rijksarchief, Inventarisnummer deu/2008/00069, Bericht PV NAVO aan 
ministerie van Buitenlandse Zaken (28 januari 1999). 

- Algemeen Rijksarchief, Inventarisnummer deu/ara/05810, Bericht PVVN New York aan 
ministerie van Buitenlandse Zaken (23 september 1998). 

 
Interview 

- Koedijk, R., Interview met de heer J. van Aartsen, minister van Buitenlandse Zaken in het 
kabinet Kok-II 1998-2002 (Den Haag, 20 december 2007). 

 
 
INTERNET 
- International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), 

http://www.iciss.ca.  
- International Crisis Group (ICG), http://www.crisisgroup.org. 
- Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), http://www.nato.int.  
- Verenigde Naties (VN), http://www.un.org.  
 

107 

http://www.iciss.ca/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.nato.int/
http://www.un.org/


108 



LIJST VAN AFKORTINGEN 

ACTORD  Activation Order (van de NAVO) 
ACTWARN  Activation Warning (van de NAVO) 
AI   Amnesty International 
AIV   Adviesraad Internationale Vraagstukken 
AVV   Adviesraad Vrede en Veiligheid 
ASEAN   Association of Southeast Asian Nations) 
CAVV   Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken 
CVSE   Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
ECOWAS  Economic Community of West African States 
EF   Extraction Force 
EU   Europese Unie 
EVDB   Europees Veiligheids- en Defensiebeleid 
FRJ   Federale Republiek Joegoslavië 
HRW   Human Rights Watch 
ICISS   International Commission on Intervention and State Sovereignty 
ICRC   International Committee for the Red Cross 
JNA   Jugoslovenska Narodna Armija (het Joegoslavische leger) 
KDOM   Kosovo Diplomatic Observation Mission 
KFOR   Kosovo Force 
KVM   Kosovo Verificatie Missie 
NAR   Noord-Atlantische Raad 
NAVO   Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
LDK   Lidhja Demokratike e Kosovës (Democratische Liga van Kosovo) 
NGO   Non- Gouvernementele Organisatie 
OAS   Organisatie van Amerikaanse Staten 
OVSE   Organisatie voor Vrede en Veiligheid in Europa 
R2P   Responsibility to Protect 
SACEUR  Supreme Allied Commander Europe 
UÇK   Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Kosovo Bevrijdingsleger) 
UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees 
UNMIK   United Nations Interim Administration Mission in Kosovo 
VN   Verenigde Naties 
VR   Veiligheidsraad 
WEU   West-Europese Unie 
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