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“Peace is not only better than war, but infinitely more arduous.” 

George Bernard Shaw  
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INLEIDING 

In 2010 had ik het genoegen deel te nemen aan het 31
ste

 Veerstichting Symposium te 

Leiden. De masterclass van Michel Rentenaar, die ik daar kon bijwonen, is een belangrijke 

bron van inspiratie geweest voor het onderwerp van deze masterproef. Meneer Rentenaar is 

een Nederlands diplomaat die op dat moment tevens de functie van Civiel Vertegenwoordiger 

Task Force Uruzgan en Directeur Provinciaal Reconstructie Team Uruzgan bekleedde. 

Daarnaast was hij ook Civil-Military Interface Advisor bij de NAVO. Hij vertelde er onder 

meer over de 3D-aanpak van het Nederlandse leger in Afghanistan. Een aanpak die gericht is 

op zowel defensie, diplomatie als ontwikkeling. Deze lezing wakkerde mijn interesse voor het 

oorlogsrecht in het algemeen en voor civil-military cooperation in het bijzonder sterk aan, 

waardoor ik zeer snel tot de algemene afbakeningen van mijn masterproef kwam.  

 

Mijn persoonlijk doel met het schrijven van deze masterproef was om meer te weten te 

komen over de juridische aspecten van de transitiefase van een gewapend conflict naar een 

‘vredessituatie’. Het jus post bellum was dan ook het ideale onderwerp voor mijn masterproef. 

Enerzijds omdat het thema zeer dicht aansluit bij mijn interesse voor oorlogsrecht, civil-

military cooperation en vredesopbouw. Anderzijds omdat de geringe aandacht voor het jus 

post bellum als concept in de doctrine een echte uitdaging voor mij vormde. Het beperkt 

aantal bronnen dat beschikbaar is, noopte mij immers een eigen visie rond dit concept te 

ontwikkelen.  

Tijdens het schrijven van mijn masterproef groeide ook de aandacht voor het jus post 

bellum in de academische wereld. Zo werd van 31 mei tot 1 juni 2012 een conferentie 

georganiseerd door Universiteit Leiden getiteld: From conflict termination to peacemaking: 

Role and contours of a contemporary ‘Jus Post Bellum’. Mijn aanvraag tot registratie werd 

jammer genoeg niet positief beantwoord, hoewel de conferentie en de mogelijke interactie 

met sprekers ongetwijfeld een interessante aanvulling was geweest voor het schrijven van 

deze masterproef. 

 

Ondanks de eerder beperkte aandacht in de doctrine sluit dit onderwerp naadloos aan bij 

een tendens in de internationale praktijk. Conflictbeëindiging en vredesopbouw hebben in de 

laatste decennia immers veel aan belang gewonnen bij de internationale gemeenschap. In 

grote mate, omdat men er zich van bewust is dat een terugval naar een gewapend conflict dan 

kleiner wordt. In vele, maar niet alle, gevallen wordt de transitiefase van gewapend conflict 
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naar duurzame vrede gekenmerkt door pogingen van verschillende internationale actoren om 

een stabiele en vredevolle maatschappij op te bouwen. Aandacht gaat daarbij bijvoorbeeld uit 

naar: het hervormen van wetgeving, zorgen voor veiligheid, stimuleren van economische 

initiatieven, enz. Dit gebeurt voorlopig op een case by case approach, die vanuit 

verschillende hoeken wordt aangestuurd. Zowel actoren die partij zijn bij het gewapend 

conflict, maar ook andere actoren nemen immers deel in postconflict initiatieven.  

Tot nu toe ontbreekt een overkoepelend normatief kader dat de basis vormt voor deze 

postconflict initiatieven. Er zou echter in zekere mate een balans moeten gemaakt worden 

tussen de soevereiniteit van de Staat waar de postconflict initiatieven worden ondernomen 

enerzijds en de rechten en verplichtingen van alle betrokken actoren anderzijds. Hier komt het 

jus post bellum als idee op de proppen. Het jus post bellum zou in zekere zin voor die balans, 

of toch ten minste voor een leidraad kunnen zorgen.  

 

De hoofdvraag van deze masterproef bestaat dus uit het definiëren van het jus post bellum. 

Wat is het jus post bellum? Naast de bespreking van dit nieuw juridisch concept in de 

doctrine, ben ik allesbehalve blind geweest voor de bestaande initiatieven die door 

internationale actoren worden ondernomen in de postconflict fase. Een groot deel van de 

ideeën die de basis vormen voor het jus post bellum, worden mede bepaald door deze 

bestaande initiatieven.  

Uit deze hoofdvraag en de link met de bestaande praktijk vloeien een heel aantal vragen 

voort, zoals: Kan er vandaag al van het bestaan van een jus post bellum gesproken worden? 

Zo ja, is er dan nog noodzaak aan een jus post bellum? Of zou een uitgebreide interpretatie 

van het internationaal humanitair recht bijvoorbeeld voldoen?  

Bijkomende vragen die naar voor komen, afhankelijk van een positief antwoord op de 

noodzaak aan een jus post bellum, zijn: Welke rol wordt er nog toebedeeld aan de bestaande 

initiatieven en de case by case approach? Uit welke regels moet het jus post bellum bestaan? 

En wat is het toepassingsgebied van die bestaande of nieuwe regels die voorgesteld worden? 

Het is binnen het bestek van deze masterproef echter niet haalbaar om ook op al deze 

bijkomende vragen een sluitend antwoord te geven. Toch vind ik het belangrijk dat deze 

vragen op een theoretische en praktische manier bekeken worden. 

 

In hoofdstuk 1 wordt de werking, het ontstaan en de evolutie van de traditionele 

categorieën, het jus in bello en het jus ad bellum, binnen het oorlogsrecht besproken. Dit om 

een bredere kijk te hebben op de hernieuwde aandacht voor de postconflict fase en de 
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historische oorsprong ervan bloot te leggen. Jus post bellum is immers geen nieuw concept. 

Verschillende theoretici van de just war theory hebben namelijk vroeger en meer recent 

aandacht besteed aan het rechtvaardig einde van een conflict. 

In hoofdstuk 2 wordt dan dieper ingegaan op jus post bellum als een juridisch concept. In 

dit hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan de feitelijke en juridische elementen die 

hebben bijgedragen tot een hernieuwde aandacht voor de postconflict fase. Daarna wordt 

geprobeerd om het jus post bellum te definiëren. Enerzijds door bestaande initiatieven in een 

postconflict fase te analyseren. Daarmee wordt onderzocht in hoeverre deze case by case 

approach nuttig kan zijn/blijven en de mate waarin het jus post bellum hierop een aanvulling 

kan zijn. Anderzijds door de bestaande doctrine rond het jus post bellum als juridisch concept 

te analyseren. Op basis van de analyse van deze twee elementen zal ik hier ook een antwoord 

formuleren op de vraag naar de noodzaak van een jus post bellum. 

In hoofdstuk 3 worden vervolgens de inhoudelijke elementen waaruit het jus post bellum 

moet bestaan omschreven. Dat doe ik aan de hand van de bestaande morele en juridische 

regels enerzijds en de inhoudelijke voorstellen van de doctrine anderzijds. Dit hoofdstuk 

omvat geen exhaustieve studie over de inhoud van het jus post bellum, maar focust op de 

belangrijkste elementen. 

In hoofdstuk 4 ten slotte, wordt het toepassingsgebied van het jus post bellum besproken. 

Zowel ratione loci, ratione materiae, ratione temporis als ratione personae. De voorstellen in 

dit laatste hoofdstuk steunen vooral op een eigen kritische analyse en daarop voortbouwende 

visie omdat de doctrine op dit punt zo goed als onbestaand is. Dit hoofdstuk heeft als doel om 

niet enkel op een theoretische manier het jus post bellum te ontwikkelen. Maar tevens te zien 

hoe dat normatief kader in de praktijk kan toegepast worden. 
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1 JUS POST BELLUM ALS ELEMENT VAN HET REGELEN VAN GEWELD 

1. Conflicten spelen in alle verhoudingen een grote rol. In een internationale context is die 

rol van conflicten niet kleiner. Bij gewapende conflicten komt telkenmale het spanningsveld 

tussen de soevereiniteit van een Staat en de vreemde buitenlandse militaire aanwezigheid de 

kop opsteken. Oorlogsrecht heeft voor dat spanningsveld een oplossing geboden, door 

belangen, rechten en verplichtingen tijdens gewapende conflicten te reguleren.  

Het oorlogsrecht wordt traditioneel opgesplitst in twee verschillende takken; het jus ad 

bellum en het jus in bello. De term oorlogsrecht wordt vaak als synoniem gebruikt voor jus in 

bello en internationaal humanitair recht (hierna: “IHR”). In deze masterproef zal het echter 

gebruikt worden als overkoepelende term voor de twee verschillende categorieën.  

In dit eerste hoofdstuk wordt kort een inhoudelijke uitleg gegeven over beide rechtstakken 

van het oorlogsrecht om de begrippen te kunnen kaderen (1.1). Het is van belang om aan te 

duiden welke verplichtingen nu reeds aan de internationale actoren in een conflict worden 

opgelegd. Zo kan ik in een latere fase ook aanduiden hoe dit bestaande kader al dan niet 

voldoet aan nieuwe noden. Vervolgens wordt ingegaan op de evolutie van beide domeinen 

(1.2). Die evolutie geeft weer in welke context de nieuwe aandacht voor de transitieperiode 

van conflict naar vrede is gegroeid. Bovendien wordt in dit hoofdstuk een eerste blik 

geworpen op het jus post bellum (1.3). Ik zal aantonen dat het concept helemaal niet nieuw is. 

Hoewel er nieuwe aandacht is voor postconflict situaties, is deze fase in het kader van 

gewapende conflicten toch in de vergeetput geraakt. 

 

1.1 WAT IS OORLOGSRECHT? 

1.1.1 Wanneer kan men spreken van oorlog of een gewapend conflict? 

2. Het afbakenen van een gewapend conflict in de tijd en van aard is allerminst makkelijk. 

Het is echter van belang om te weten wanneer IHR van toepassing is. IHR is van toepassing 

op twee verschillende situaties, namelijk internationaal en niet-internationaal gewapende 

conflicten.
1
 

 

                                                 

1
 M. SASSOLI en A.A. BOUVIER,  How does law protect in war, I, Outline of International Humanitarian Law 

Possible Teaching Outlines, Genève, International Committee of the Red Cross 2006, 108. 



5 

 

1.1.1.1 Internationaal gewapende conflicten 

3. Artikel 2, gemeenschappelijk aan de vier Conventies van Genève verwijst naar alle 

toestanden van “verklaarde” oorlog of alle andere gevallen van gewapende conflicten: 

“Onverminderd de bepalingen welke reeds in tijd van vrede in werking moeten treden, 

is dit Verdrag van toepassing ingeval een oorlog is verklaard of bij ieder ander 

gewapend conflict dat ontstaat tussen twee of meer van de Hoge Verdragsluitende 

Partijen, zelfs indien de oorlogstoestand door één van de Partijen niet wordt erkend. 

Het Verdrag is eveneens van toepassing in alle gevallen van gehele of gedeeltelijke 

bezetting van het grondgebied van een Hoge Verdragsluitende Partij, zelfs indien deze 

bezetting geen gewapende tegenstand ontmoet.”
2
 

Het algemeen begrip gewapend conflict overkoepelt het begrip van verklaarde oorlog. Dit was 

volgens de ontwerpers van de Conventies van Genève ook de bedoeling. Aangezien een Staat 

heel vaak kan overgaan tot het gebruik van geweld, maar telkenmale kan beweren dat het niet 

over een oorlog gaat om de toepassing van bepaalde verdragsbepalingen te ontlopen.
3
 Er werd 

bijvoorbeeld nooit verklaard dat het gewapend conflict tussen de VSA en de Vietcong een 

oorlog was. Het Departement Defensie van de VSA verklaarde zelfs: “to declare war would 

add a new psychological element to the international situation since in this century 

declarations of war have come to imply dedication to the total destruction of the enemy”.
4
  

 

4. Naast de verklaarde oorlog en gewapende conflicten, worden twee andere situaties als 

internationaal gewapend conflict gekwalificeerd. Ten eerste zijn de Conventies van Genève 

ook van toepassing op bezetting, zelfs als er geen gewapende tegenstand is.
5
 Ten tweede 

hebben de Additionele Protocollen van 1977 de wars of national liberation aan de categorie 

van internationaal gewapende conflicten toegevoegd. Artikel 1(4) van Aanvullend Protocol 

bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de 

                                                 

2
 Gemeenschappelijk art. 2 Conventies van Genève die hierna opgesomd worden: Verdrag voor de verbetering 

van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde van 12 augustus 1949, United 

Nations Treaty Series, vol. 75, 31; Verdrag voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en 

schipbreukelingen van de strijdkrachten ter zee van 12 augustus 1949, United Nations Treaty Series, vol. 75, 85; 

Verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen van 12 augustus 1949, United Nations Treaty Series, 

vol. 75, 135; Verdrag betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd van 12 augustus 1949, United 

Nations Treaty Series, vol. 75, 287. 

3
 J.S. PICTET, F. SIORDET, J. SCHOENHOLZER, C. PILLOUD, R. WILHELM en O. UHLER, Les conventions de Genève 

du 12 août 1949: commentaire, I, La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 

malades dans les forces armées en campagne, Genève, Comité International de la Croix-Rouge 1952, 34. 

4
 C. GREENWOOD, “The concept of war in modern international law”, International and Comparative Law 

Quarterly 1987, vol. 36, 290. 

5
 Gemeenschappelijk art. 2 Conventies van Genève. 

http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-internationale-gewapende-conflicte.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-internationale-gewapende-conflicte.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Verdrag-voor-de-verbetering-van-het-lot-der-gewonden-en-zieken,-zich-bevindende-bij-de-strijdkrachten-te-velde.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Verdrag-voor-de-verbetering-van-het-lot-der-gewonden-en-zieken,-zich-bevindende-bij-de-strijdkrachten-te-velde.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Verdrag-voor-de-verbetering-van-het-lot-der-gewonden,-zieken-en-schipbreukelingen-van-de-strijdkrachten-ter-zee.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Verdrag-voor-de-verbetering-van-het-lot-der-gewonden,-zieken-en-schipbreukelingen-van-de-strijdkrachten-ter-zee.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Verdrag-betreffende-de-behandeling-van-krijgsgevangenen.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Verdrag-betreffende-de-bescherming-van-burgers-in-oorlogstijd.html
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slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I) van 8 juni 1977 (hierna: 

“Additioneel Protocol I”) definieert wars of national liberation als volgt: 

“De situaties, bedoeld in de voorgaande paragraaf, omvatten mede gewapende 

conflicten waarin volkeren vechten tegen koloniale overheersing en vreemde bezetting 

en tegen racistische regimes, in de uitoefening van hun recht op zelfbeschikking zoals 

neergelegd in het Handvest van de Verenigde Naties en in de Verklaring betreffende de 

beginselen van het internationaal recht inzake vriendschappelijke betrekkingen en 

samenwerking tussen de Staten overeenkomstig het Handvest van de Verenigde 

Naties.”
6
 

Situaties van intern geweld en spanningen vallen echter niet onder de toepassing van IHR.
7
  

 

1.1.1.2 Niet-internationaal gewapende conflicten 

5. Gemeenschappelijk artikel 2 aan de vier Conventies van Genève omvat de gevallen 

waarin gesproken wordt van internationale gewapende conflicten. Gemeenschappelijk artikel 

3 van diezelfde conventies verwijst naar alle conflicten die niet gekwalificeerd kunnen 

worden als internationaal gewapende conflicten met de woorden:  “In geval van een 

gewapend conflict op het grondgebied van één van de Hoge Verdragsluitende Partijen, 

hetwelk geen internationaal karakter draagt…”.
8
 Er wordt in dit artikel geen definitie 

gegeven van het begrip niet-internationaal gewapend conflict. Dit artikel kan dus zeer ruim 

toegepast worden. Het begrip werd echter wel gedefinieerd in artikel 1 van Aanvullend 

Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de 

slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II) van 8 juni 1977 

(hierna: “Additioneel Protocol II”):  

“...en die plaatsvinden op het grondgebied van een Hoge Verdragsluitende Partij tussen 

de strijdkrachten van die Partij en dissidente strijdkrachten of andere georganiseerde 

gewapende groepen die, staande onder een verantwoordelijk bevel, het grondgebied 

van die Partij gedeeltelijk onder controle hebben op een zodanige wijze dat zij in staat 

zijn aanhoudende en samenhangende militaire operaties uit te voeren en de bepalingen 

van dit Protocol toe te passen...”
9
 

                                                 

6
 Art. 1(4) Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van 

de slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I) van 8 juni 1977, United Nations Treaty 

Series, vol. 1125, 3. 

7
 Rwandatribunaal, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, Case No. ICTR-96-4-T (2 september 

1998), para. 601.  

8
 Gemeenschappelijk art. 3 Conventies van Genève.  

9
 Art. 1 Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de 

slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II) van 8 juni 1977, United Nations Treaty 

Series, vol. 1125, 610. 

http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-internationale-gewapende-conflicte.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-niet-internationale-gewapende-conf.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-niet-internationale-gewapende-conf.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-niet-internationale-gewapende-conf.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-internationale-gewapende-conflicte.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-internationale-gewapende-conflicte.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-niet-internationale-gewapende-conf.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/IHR-Home-Verdragen/Aanvullend-Protocol-bij-de-Conventies-van-Genve-van-12-augustus-1949-inzake-de-bescherming-van-de-slachtoffers-van-niet-internationale-gewapende-conf.html
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Deze restrictieve definitie is echter niet van toepassing op de Conventies van Genève. Als 

gevolg zijn op bepaalde niet-internationaal gewapende conflicten de Conventies van Genève 

wel van toepassing, maar vallen deze conflicten niet onder de restrictieve definitie van 

Additioneel Protocol II.
10

 Bijvoorbeeld als het niveau van de organisatie van de dissidente 

strijdkrachten niet voldoet voor de toepassing van Additioneel Protocol II.
11

   

 

1.1.1.3 Maar wat is een gewapend conflict? 

6. De onderverdeling tussen internationaal gewapende conflicten en niet-internationaal 

gewapende conflicten lijkt op het eerste zicht duidelijk. Maar vooraleer de aard van het 

gewapend conflict bepaalt welke verdragsbepalingen van toepassing zijn, moet het bestaan 

van een gewapend conflict eerst bepaald worden. In geen enkele definitie wordt verder 

ingegaan op wat een gewapend conflict precies is.  Want de grens met een kwalificatie als 

vijandigheden of incidenten tussen Staten is flinterdun. Onafgezien van het feit dat een 

gewapend conflict een breder begrip is dan het begrip oorlog,
12

 moet er toch nog een vraag 

beantwoord worden. Wat is een gewapend conflict?  

BROWNLIE benadrukt dat oorlog voor het ontstaan van de Volkenbond geen juridisch 

concept was dat afhankelijk was van objectieve elementen, maar dat het een juridische status 

was waarvan het bestaan van de intenties van één of meer Staten die in het conflict betrokken 

waren afhankelijk was.
13

 Deze manier van denken is niet meer toepasselijk in het huidige 

internationaal publiekrecht. Wanneer een begrip niet gedefinieerd wordt, moet een verdrag te 

goeder trouw worden geïnterpreteerd.
14

 De commentaren die gegeven zijn bij de Conventies 

van Genève door het Internationale Rode Kruiscomité (hierna: “ICRC”) kunnen een hulp zijn 

bij die interpretatie.
15

 Alle geschillen die tussen Staten opgelost worden met de hulp van 

gewapende krachten zijn gewapende conflicten. Noch de duur, noch het aantal slachtoffers 

                                                 

10
 Rwandatribunaal, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, Case No. ICTR-96-4-T (2 september 

1998), para. 601. 

11
 M. SASSOLI en A.A. BOUVIER,  How does law protect in war, I, Outline of International Humanitarian Law 

Possible Teaching Outlines, Genève, International Committee of the Red Cross 2006, 110. 

12
 Zie supra, randnr. 3. 

13
 I. BROWNLIE, International law and the use of force by states, Oxford, Clarendon press 1963, 26. 

14
 Artikel 31, 1 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969, United Nations Treaty Series, 

vol. 1155, 331. 

15
 J.S. PICTET et al., Les conventions de Genève du 12 août 1949: commentaire, I, La Convention de Genève pour 

l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève, Comité 

International de la Croix-Rouge 1952, 34. 
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speelt een rol in het bepalen van de toepasselijkheid van gemeenschappelijk artikel 2 van de 

conventies van Genève.
16

 

Het gebruik van gewapende strijdkrachten is natuurlijk een onmisbare voorwaarde om een 

conflict te kunnen definiëren als gewapend. Maar één geïsoleerd gewapend incident zal 

natuurlijk nooit voldoende zijn om te besluiten dat er een gewapend conflict gaande is.
17

 De 

kwalificatie van het conflict door de deelnemende actoren zal bepalend zijn voor de 

toepassing van welbepaalde verdragen.
18

 Het Rwandatribunaal (hierna: “ICTR”) legde in een 

uitspraak van 2 september 1998 de vinger op de wonde door te vermelden dat de partijen van 

het conflict de situatie vaak zullen minimaliseren. Daarom zou die kwalificatie dus niet 

bepalend mogen zijn.
19

 Maar deze uitspraak van het ICTR heeft natuurlijk enkel potentiële 

invloed op procedures die mogelijke schendingen van het IHR achteraf beoordelen en 

veroordelen. 

Het Joegoslaviëtribunaal (hierna: “ICTY”) omschreef in de Tadic Case een gewapend 

conflict als: 

“… whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed 

violence between governmental authorities and organized armed groups or between 

such groups within a State.”
20

 

 

1.1.1.4 Het belang van het onderscheid tussen internationaal en niet-internationaal 

gewapende conflicten  

7. De toepassing van de vier Conventies van Genève in gewapende conflicten van 

internationale en niet-internationale aard is door de gewoonterechtelijke status van de regels 

min of meer gegarandeerd.
21

 Hoewel in vele gevallen de gewoonterechtelijke aard van de 

bepalingen zelfs niet moet aangetoond worden, aangezien er 194 Partijen zijn.
22

 Het 

                                                 

16
 J.S. PICTET et al., Les conventions de Genève du 12 août 1949: commentaire, I, La Convention de Genève pour 

l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève, Comité 

International de la Croix-Rouge 1952, 34. 

17
 G.D. SOLIS, The Law of Armed Conflict: International humanitarian law in war, New York, Cambridge 

University Press 2010, 153. 

18
 IGH, Asylum Case (Colombia v. Peru), Judgement, ICJ Reports 1950, 275. 

19
 Rwandatribunaal, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, Case No. ICTR-96-4-T (2 september 

1998), para. 603. 

20
 Joegoslaviëtribunaal, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 

Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-A (2 oktober 1995), para. 70. 

21
 IGH, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Verenigde 

Staten van Amerika), Judgement, ICJ Reports 1986, paras. 218-219.  

22
 Www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=375&ps=P (laatst geraadpleegd 8 juni 2012). 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=375&ps=P
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onderscheid tussen deze twee soorten gewapende conflicten is echter van belang omdat op 

beide categorieën verschillende verdragsbepalingen van toepassing zijn. Enkel 

gemeenschappelijk artikel 3 van de Conventies van Genève is van toepassing op niet-

internationaal gewapende conflicten. In de gevallen waarin het conflict ook voldoet aan de 

strengere definitie van Additioneel Protocol II, zijn deze artikelen ook van toepassing op het 

niet-internationaal gewapend conflict.
23

 Alle andere artikelen van de Conventies van Genève 

en de twee overige Additionele Protocollen zijn enkel van toepassing op internationaal 

gewapende conflicten.  

 

8. Het onderscheid tussen de twee verschillende categorieën brengt grote nadelen met zich 

mee. Enerzijds is het duidelijk dat er een enorme discrepantie bestaat tussen de regelgeving 

van de beide soorten gewapende conflicten. Gemeenschappelijk artikel 3 verwijst slechts naar 

een aantal basisprincipes die nageleefd moeten worden door de partijen, zoals het verbod op 

het nemen van gijzelaars.
24

 Deze discrepantie is het gevolg van de historische evolutie, 

aangezien de aandacht in den beginne vooral uitging naar gewapende conflicten tussen 

Staten.
25

 Maar ook het aantal personen dat betrokken is in niet-internationaal gewapende 

conflicten is aanzienlijk groot.
26

 Zo blijkt uit het Human Security Report van 2005 dat 95% 

van de gewapende conflicten uit het laatste decennium niet-internationaal gewapende 

conflicten zijn.
27

 Toch genieten deze personen een meer geringe bescherming dan de 

slachtoffers van internationaal gewapende conflicten.  

Anderzijds bevatten ‘moderne’ gewapende conflicten zowel internationale, als niet-

internationale aspecten. Zo spelen niet-internationaal gewapende conflicten zich soms op het 

grondgebied van meer dan één Staat af.
28

 Maar soms gaan één of meer derde Staten over tot 

interventie bij een bestaand niet-internationaal gewapend conflict. Bijvoorbeeld als dissidente 

strijdkrachten gesteund worden door aanpalende of andere Staten, zoals de Operation Unified 

                                                 

23
 Zie supra, randnr. 5. 

24
 Gemeenschappelijk art. 3 conventies van Genève. 

25
 Zie infra, randnr. 18. 

26
 Zo zijn er in de laatste maanden slachtoffers gevallen in niet-internationaal gewapende conflicten in o.a. Syrië, 

Egypte, e.a.  

27
 B. OREND, “Michael Walzer on Resorting to Force”, Canadian Journal of Political Science 2000, 523; Human 

Security Report, The changing Face of Global Violence (2005), 

www.hsrgroup.org/docs/Publications/HSR2005/2005HumanSecurityReport-Part1-

ChangingFaceOfViolence.pdf, 18.  

28
 S. VITÉ, “Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations”, 

International Review of the Red Cross 2009, vol. 91, nr. 873, 88-92. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unified_Protector
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Protector in Libië, dan zijn de aspecten van het conflict niet puur intern. In een dergelijke 

situatie valt het conflict moeilijk als een internationaal gewapend conflict, of een niet-

internationaal gewapend conflict te kwalificeren. Een mogelijkheid bestaat erin de definitie 

uit Gemeenschappelijk artikel 3 zeer breed te interpreteren.
29

 Er zijn stemmen die opgaan om 

een derde categorie in het leven te roepen, namelijk het geïnternationaliseerd niet-

internationaal gewapend conflict.
30

 Dat is een niet-internationaal gewapend conflict waarin 

andere Staten tussenkomen. Anderen zien geen noodzaak in een derde categorie, maar 

beweren dat een geïnternationaliseerd niet-internationaal gewapend conflict, gewoonweg een 

internationaal gewapend conflict is.
31

 Het ICTY beschrijft deze evolutie als het volgt: 

“It is indisputable that an armed conflict is international if it takes place between two 

or more States. In addition, in case of an internal armed conflict breaking out on the 

territory of a State, it may become international (or, depending upon the circumstances, 

be international in character alongside an internal armed conflict) if (i) another 

State intervenes in that conflict through its troops, or alternatively if (ii) some of the 

participants in the internal armed conflict act on behalf of that other State.”
32

  

 

9. De voorgaande uiteenzetting moet echter nog gerelativeerd worden t.a.v. de praktijk. 

Zoals hierboven vermeld, wordt het conflict gekwalificeerd door de partijen zelf en bepalen 

Staten dus tijdens een conflict zelf of ze de regels van het IHR al dan niet toepassen. De 

burgers kunnen natuurlijk nog op een bepaald niveau van bescherming rekenen, doordat de 

absolute mensenrechten gerespecteerd moeten worden.
33

 Over het belang van mensenrechten 

tijdens een gewapend conflict en de rol die ervoor weggelegd is tijdens de postconflict fase 

wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 3 van deze masterproef.
34

  

 

1.1.1.5 Wat is oorlog in het kader van het jus ad bellum? 

10. Het is van belang ook te verwijzen naar de definiëring van oorlog of gewapend 

conflict in het kader van het jus ad bellum. Het Handvest van de Verenigde Naties (hierna: 

                                                 

29
 L. MOIR, The Law of internal armed conflict, Cambridge, Cambridge University Press 2002, 31-33. 

30
 Zie bijvoorbeeld: D. SCHINDLER, “International Humanitarian Law and Internationalized Internal Armed 

Conflicts”, International Review of the Red Cross 1982, vol. 22, nr. 230, 255.  

31
 S. VITÉ, “Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations”, 

International Review of the Red Cross 2009, vol. 91, nr. 873, 71. 

32
 Joegoslaviëtribunaal, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgement (Appeals Chamber), Case No. IT-94-1-A (15 

juli 1999), para. 84. 

33
 IGH, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, ICJ Reports 2004, para. 106. 

34
 Zie infra, randnrs. 81-84.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unified_Protector
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“VN Handvest”) hanteert namelijk een nog ruimere definitie door te verwijzen naar 

“bedreiging met of het gebruik van geweld”.
35

 De vraag of de bedreiging met of het gebruik 

van geweld al dan niet gerechtvaardigd is, zal in de praktijk veelal opgeworpen worden als er 

reeds sprake is van een gewapend conflict, zoals hierboven werd gedefinieerd. Maar de 

definitie is in wezen nog ruimer, aangezien ook situaties van dreiging met geweld niet 

toelaatbaar zijn volgens het VN Handvest.
36

  

 

1.1.2 Omschrijving van het jus ad bellum 

11. Het jus ad bellum is de omvattende term voor de regels die bepalen of het al dan niet 

legitiem is om over te gaan tot het gebruik van geweld.
37 

Daarom wordt het ook het recht tot 

oorlog genoemd. Deze regels kunnen door Staten vastgelegd worden in bilaterale verdragen.
38

 

Anderzijds werden deze regels sinds de 20
ste

 eeuw
39

 ook vastgelegd in multilaterale 

verdragen, zoals het VN Handvest. Artikel 2 (4) van het VN Handvest bepaalt: 

“in hun internationale betrekkingen onthouden alle Leden zich van bedreiging met of 

het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid 

van een staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de 

doelstellingen van de Verenigde Naties”
40

 

Dit principe werd ook in de rechtspraak van het Internationaal Gerechtshof (hierna: “IGH”) 

bevestigd.
41

 Bovendien werd het principe van het verbod op gebruik van geweld herhaald in 

tal van resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (hierna: “UNGA”), 

zoals in resolutie 2625.
42

  

 

                                                 

35
 Art. 2(4) Handvest van de Verenigde Naties van 26 juni 1945, Can TS 1945 nr. 7. 

36
 IGH, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, para. 47; I. 

BROWNLIE, International law and the use of force by states, Oxford, Clarendon press 1963, 364-365.  

37
Http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihrOLD/Over-Internationaal-Humanitair-RechtOLD/A-tot-Z-van-het-

internationaal-humanitair-rechtOLD/Jus-ad-bellum-en-jus-in-bello.html (laatst geraadpleegd 8 juni 2012). 

38
 R. KOLB , Ius contra bellum: Le droit international relatif au maintien de la paix, Bâle, Helbing Lichtenhahn 

2009, 34-35. 

39
 Zie infra, randnr. 17. 

40
 Art. 2(4) Handvest van de Verenigde Naties van 26 juni 1945, Can TS 1945 nr. 7. 

41
 IGH, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratische Republiek Congo v. Uganda), 

Judgement, ICJ Reports 2005, para. 148; IGH, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua (Nicaragua v. Verenigde Staten van Amerika), Judgement, ICJ Reports 1986, paras. 188-190.  

42
 Resolutie 2625 (XXV) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (24 oktober 1970), 

Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States 

in Accordance with the Charter of the United Nations, 25ste Sess., UN Doc. A/RES/2625(XXV) (1970), 122-

123.   

http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihrOLD/Over-Internationaal-Humanitair-RechtOLD/A-tot-Z-van-het-internationaal-humanitair-rechtOLD/Jus-ad-bellum-en-jus-in-bello.html
http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihrOLD/Over-Internationaal-Humanitair-RechtOLD/A-tot-Z-van-het-internationaal-humanitair-rechtOLD/Jus-ad-bellum-en-jus-in-bello.html
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2625(XXV)&Lang=E&Area=RESOLUTION


12 

 

12. Slechts in een beperkt aantal omstandigheden is het gebruik van geweld 

gerechtvaardigd: (1) in geval van toestemming van de Staat;
43

 (2) in geval van toestemming 

van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (hierna: “UNSC”);
44

 of (3) in geval van 

zelfverdediging.
45

 

De doctrine voegt een vierde uitzondering toe aan het verbod op gebruik van geweld.
46

 

Deze vierde uitzondering is de humanitaire interventie, namelijk het gebruik van geweld op 

het territorium van een andere staat, zonder diens toestemming, met als doel de onschuldige 

slachtoffers van gruweldaden op grote schaal te besparen.
47

 Meer recent werd de 

responsibility to protect (hierna: “R2P”) doctrine uitgewerkt. Het concept werd officieel 

geïntroduceerd door de International Commission on Intervention and State Sovereignty 

(hierna: “ICISS”).
48

 Het concept werd door de UNGA aanvaard in het World Summit 

Outcome Document van 2005.
49

 Het is de collectieve verantwoordelijkheid van de 

internationale gemeenschap, om personen te beschermen tegen de dreiging van een genocide, 

etnische zuivering, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid.
50

  Deze nieuwe 

internationale norm kan echter nog niet gekwalificeerd worden als een norm van 

internationaal gewoonterecht
51

 en kan dus niet als een evenwaardige uitzondering beschouwd 
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worden, als de drie voorgaande. Bovendien bevestigt het 2005 World Summit Outcome 

Document zelfs dat er een goedkeuring van de UNSC nodig is voor het gebruik van geweld.
52

  

In bepaalde situaties worden er nog uitzonderingen naar voor geschoven zoals het 

beschermen van eigen burgers in andere landen,
53

 regionale overeenkomsten, e.a. Maar geen 

van die uitzonderingen is algemeen aanvaard in het internationaal recht, als zijnde een 

uitzondering op het verbod van gebruik van geweld.
54

  

 

1.1.3 Omschrijving van het jus in bello 

13. Het jus in bello, dat synoniem staat voor het IHR, omvat de humanitaire regels die 

moeten gerespecteerd worden tijdens een oorlogssituatie. Het zijn minimumregels die ervoor 

moeten zorgen dat de humanitaire schade, in de mate van het mogelijke, beperkt blijft. Het jus 

in bello is te herleiden naar twee grote categorieën rechtsregels over: (1) het beschermen van 

personen die niet of niet langer deelnemen aan de vijandigheden; en (2) de beperkingen en 

voorwaarden die opgelegd worden m.b.t. de manier van oorlog voeren.
55

 Het IHR beschermt 

dus niet alle personen die betrokken zijn in een gewapend conflict. De regels kunnen 

hoofdzakelijk teruggevonden worden in de Conventies van Genève
56

 en de Additionele 

Protocollen van 1977.
57

 Maar daarnaast zijn tal van andere multilaterale verdragen afgesloten 
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die gelden tijdens oorlogssituaties.
58

 De toepasselijkheid is natuurlijk altijd afhankelijk van 

het feit of de Staat een verdragspartij is of de norm de gewoonterechtelijke status heeft 

aangenomen. 

Zoals eerder vermeld, zijn ook andere rechtstakken een rol gaan spelen in het jus in bello, 

zoals mensenrechten. Hierover wordt in hoofdstuk 3 meer verteld. 

 

1.1.4 De verhouding tussen het jus ad bellum en het jus in bello 

14. Het jus in bello is ontwikkeld in een tijd dat het verbod op gebruik van geweld tegen 

de territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid nog niet bestond in het internationaal 

recht.
59

 Staten hadden het recht om ten oorlog te trekken en geweld te gebruiken.
60

 Het IHR 

had enkel als doel gedragsregels vast te leggen voor de verschillende actoren in een 

oorlogssituatie. Vandaag is deze situatie anders en is het jus ad bellum eigenlijk veranderd in 

een jus contra bellum. Staten hebben het recht niet meer om geweld te gebruiken, tenzij één 

van de uitzonderingen van toepassing is.
61

  

Het zou verkeerd zijn te oordelen dat het IHR niet van toepassing is tijdens een gewapend 

conflict dat wel rechtmatig tot stand gekomen is. Enerzijds omdat slechts in weinig gevallen 

beide partijen rechtmatig geweld zullen gebruiken. Anderzijds omdat de toepasselijkheid van 

het IHR laten afhangen van de rechtmatigheid van de situatie de ware essentie van IHR zou 

teniet doen.
62

 De Conventies van Genève verwijzen in geen enkel artikel naar de 

rechtmatigheid van de situatie voor de toepassing van de verdragen. In de preambule van 

Additioneel Protocol I wordt zelfs verwezen naar het belang van het onderscheid tussen de 

twee categorieën: 

“In herinnering brengende, dat iedere Staat, overeenkomstig het Handvest van de 

Verenigde Naties, de plicht heeft zich in zijn internationale betrekkingen te onthouden 

van de dreiging met of het gebruik van geweld, hetzij gericht tegen de soevereiniteit, de 

territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een Staat, hetzij op enige 

andere wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties, 
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Van oordeel, dat het niettemin noodzakelijk is, de bepalingen ter bescherming van de 

slachtoffers van gewapende conflicten opnieuw te bevestigen en uit te breiden, en 

maatregelen toe te voegen met het oog op een strengere toepassing daarvan, 

Hun overtuiging uitsprekende, dat geen enkele bepaling van dit Protocol of van de 

Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 kan worden uitgelegd als rechtvaardiging 

van of machtiging tot enige daad van agressie of van enig ander gebruik van geweld, 

onverenigbaar met het Handvest van de Verenigde Naties, 

Voorts opnieuw bevestigende, dat de bepalingen van de Verdragen van Genève van 12 

augustus 1949 en van dit Protocol ten volle dienen te worden toegepast in alle 

omstandigheden op alle personen die door deze akten worden beschermd, zonder enig 

nadelig onderscheid gebaseerd op de aard of de oorsprong van het gewapende conflict 

of op de motieven van of toegeschreven aan de Partijen bij het conflict,” 

Het gevolg van de scheiding tussen het jus in bello en het jus ad bellum is dat: (1) 

oorlogvoerende partijen moeten gelijk handelen volgens het IHR; en (2) IHR van toepassing 

is onafhankelijk van de kwalificatie van het conflict volgens het jus ad bellum.
63

 

 

1.2 EVOLUTIE VAN HET OORLOGSRECHT VAN BEGIN TOT NU 

15. In dit hoofdstuk wordt de evolutie van het oorlogsrecht van haar ontstaan tot nu kort 

besproken. Dit kader is van belang om te zien in welke algemene context de hernieuwde 

aandacht voor het jus post bellum is ontstaan. Ik belicht afzonderlijk de evolutie van het jus 

ad bellum (1.2.1) en het jus in bello (1.2.2). Hoewel het jus in bello het eerst is ontstaan, 

wordt die categorie laatst besproken omdat de evolutie van het jus ad bellum een zekere 

invloed op het jus in bello heeft gehad.  

 

1.2.1 Evolutie van het jus ad bellum 

16. Tot het einde van de Eerste Wereldoorlog bestonden er helemaal geen gecodificeerde 

rechtsregels over de rechtmatigheid van het gebruik van geweld. Iedere Staat had het recht om 

oorlog te voeren of geweld te gebruiken om disputen aan te pakken, gebaseerd op de 

staatssoevereiniteit.
64

  

Het was enkel de theorie van de rechtvaardige oorlog die een tegengewicht in de balans 

legde. Thomas AQUINAS wordt de grondlegger van de just war theory genoemd zoals we die 

nu kennen.
65

 In de 13
de

 eeuw vernoemde hij als eerste principes ter rechtvaardiging van 
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oorlog en de handelingen die aanvaardbaar zijn tijdens een oorlog. Die ideeën werden de basis 

voor filosofen, juristen en ethici om de just war theory te ontwikkelen. Eén van de principes 

van de theorie is dat een gewapend conflict een rechtvaardige oorzaak moet hebben. De 

rechtvaardige oorzaak is volgens theoretici van de just war theory de belangrijkste 

voorwaarde van het jus ad bellum. Zo werd en wordt zelfverdediging tegen geweld als een 

rechtvaardige oorzaak omschreven. Maar de volgers van deze theorie vonden dus niet dat er 

een vrijgeleide voor iedere Staat naar het gebruik van geweld moest zijn.  

 

17. Na WO I werden de eerste echte initiatieven genomen om de toevlucht van een Staat 

tot oorlog illegitiem te maken.
66

 In het Vredesverdrag van Versailles van 1919 werd het 

gebruik van geweld niet algemeen verboden, maar werden er bepaalde voorwaarden opgelegd 

aan de Verdragspartijen.
67

 Het was pas in het Verdrag van Parijs van 1928, na tal van andere 

initiatieven, dat de eerste keer het verbod op geweld tussen Staten in absolute zin werd 

vermeld.
68

 Het Verdrag van Parijs van 1928, dat ook bekend is als het Kellogg-Briand Pact is 

de veruitwendiging van statenpraktijk die daarop volgt in de periode van 1928 tot 1945.
69

 Dit 

verdrag was volgens KOLB de definitieve omslag van het jus ad bellum naar het jus contra 

bellum.
70

 Omdat er vanaf dat ogenblik niet meer kan gesproken worden van het recht tot 

oorlog. De belangrijkste elementen van dit nieuwe regime zijn: (1) partijen hebben niet de 

mogelijkheid om over te gaan tot oorlog; (2) partijen zijn verplicht om disputen op een 

vredevolle manier op te lossen; (3) partijen kunnen een reservatie maken zodat zij een recht 

op individuele en collectieve zelfverdediging hebben; en (4) partijen kunnen een reservatie 

maken zodat ze voldoen aan de verplichtingen die partij zijn tot de Volkenbond met zich 
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meebrengt.
71

 Het Kellogg-Briand Pact had echter geen mechanisme om de regels hard te 

maken en kon daarom niet vermijden dat WO II uitbrak.
72

  

Deze principes waren de duidelijke voorloper van de regels die vastgelegd zijn in het VN 

Handvest. Hoewel volgens het IGH artikel 2(4) van het VN Handvest niet alle regelgeving 

dekt die van kracht is m.b.t. gebruik van geweld in internationale relaties,
73

 vormt dat artikel 

toch de basis voor het huidige jus ad bellum.
74

 

 Wat voor ogen moet gehouden worden bij deze korte schets, is dat er enkel een verbod 

rust op de dreiging met of het gebruik van geweld in interstatelijke conflicten. Het is nogal 

wiedes dat internationaal recht geen beperking oplegt t.a.v. het gebruik van geweld in interne 

situaties. Het jus ad bellum rept dus niet over niet-internationaal gewapende conflicten.
75

  

 

1.2.2 Evolutie van het jus in bello 

18. Het jus in bello is niet zomaar ontstaan vanaf het opstellen van bepaalde verdragen. 

Het gaat terug op regels van oude beschavingen.
76

 Vele regels uit het huidige IHR werden 

reeds op alle continenten toegepast voor de 19de eeuw.
77

  Hoewel de meeste codificaties op 

basis van westerse initiatieven tot stand zijn gekomen, zijn de regels dus min of meer 

universeel aanvaard en hebben ze ook een universele grondslag.
78

  

Theoretici van de just war theory hebben heel wat principes van het huidige jus in bello 

reeds voor de eerste codificaties vastgelegd.
79

 Zoals proportionaliteit van de middelen die 

gebruikt worden t.a.v. het doel dat bereikt moet worden.
80
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Het vermelden waard, is het boek van Jean Henri Dunant, A Memory of Solferino, waarin 

hij zijn ervaringen over de Slag bij Solferino neerpende.
81

 Het werk van Dunant was een bron 

van inspiratie voor het codificeren van regels die gewonde militairen moest beschermen.
82

 In 

1862 werd een comité samengesteld, dat de voorloper werd van het ICRC en de 

voorbereidende werken deed voor een diplomatieke conferentie in 1864. Deze conferentie 

leidde tot het Verdrag ter verbetering van het lot van de gewonden bij de legers te velde van 

22 augustus 1864 (hierna: “Conventie van 1864”).
83

 Dit was de eerste conventie in een grote 

collectie van verdragen die samen het IHR vormen. Belangrijke verdragen volgden snel, zoals 

de Conventies van den Haag tijdens de 2
de

 helft van de 19
de

 eeuw. Deze golf aan codificaties 

was volgens SCHINDLER en TOMAN het gevolg van 4 elementen: (1) door de invoering van de 

verplichte militaire dienst werden legers groter en werden oorlogen ook anders gevoerd; (2) 

door de oprichting van het ICRC en de Conventie van 1864 werd er een aanzet gegeven om 

andere onderwerpen te reguleren; (3) de westerse wereld zag noodzaak in een civilisatie van 

oorlogen; en (4) de codificatie van privaat recht in dezelfde periode vormde een extra 

stimulans.
84

 Zowel na WO I, als na WO II had men vertrouwen in de Volkenbond en 

respectievelijk de VN om de vrede te bewaren. Sommigen gingen er dus vanuit dat 

wetgevingsinitiatieven als een wantrouwen in die organisaties zou beschouwd worden.
85

 Met 

als gevolg dat de codificatie min of meer stilviel gedurende die periode. Het was pas op 

aandringen van het ICRC dat door herziening, de vier Conventies van Genève zoals die nu 

nog van toepassing zijn, tot stand kwamen. Sinds de jaren 60 is de codificatiegolf weer sterk 

op gang getrokken en is sindsdien niet meer gestopt. Er kwam ook geleidelijk aan meer 

aandacht voor niet-internationaal gewapende conflicten.
86

 Verdragen werden steeds 

gedetailleerder en specifieker, wat niet gelijk staat aan betere opvolging van de verdragen 
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natuurlijk. Maar het jus in bello valt niet meer weg te denken uit het internationaal 

publiekrecht en de relaties tussen Staten. Ubi bellum, ibi ius belli.
87

 

 

19. Zoals hierboven reeds werd aangetoond, zijn gewapende conflicten sterk veranderd.
88

 

De partijen in het gewapend conflict zijn veranderd, zo komen burgers in opstand en worden 

ze gesteund door andere landen. Maar ook de manier van oorlog voeren is veranderd: het 

gebruik van drones, cyberwarfare, e.a. zijn nieuwigheden in de middelen die gebruikt worden 

in een gewapend conflict. Het oorlogsrecht staat niet stil. De aandacht ging de laatste eeuw 

vooral uit naar de evolutie van het jus in bello en het jus ad bellum, maar er ging minder 

aandacht uit naar het einde van een conflict, de gevolgen van het einde van een gewapend 

conflict en de verplichtingen die daaraan vasthangen. De link tussen het gewapend conflict en 

de heropbouw van een land na het conflict wordt steeds groter. Dat is duidelijk door de 

hernieuwde aandacht die er is voor postconflict situaties. In het volgende hoofdstuk wordt 

verder ingegaan op die specifieke evolutie en de bespreking van de doctrine die daar recent 

rond ontstaan is. Maar er mag niet over het hoofd gezien worden, dat het jus post bellum geen 

nieuw concept is dat door de doctrine is ontwikkeld. Het concept bestaat al langer.  

 

1.3 HET JUS POST BELLUM IS GEEN NIEUW CONCEPT  

20. Zolang er al sprake is van oorlogen in de geschiedenis, is er sprake van ethische 

vragen die de kop opsteken in zulke situaties.
89

 Het ontstaan van echte ethische en morele 

theorieën rond de rechtvaardigheid van een oorlog en rechtvaardig gedrag tijdens een oorlog 

was sterk gelieerd aan de opmars van het christendom en de islam. De theorieën ontwikkelden 

zich daarna ook verder in seculiere kringen.
90

 Filosofen, theologen, theoretici en geleerden 

zoals: Thomas Aquinas, Hugo Grotius en Immanuel Kant hebben de principes en criteria 

verder ontwikkeld over meer dan twee millennia.
91

 FOTION omschrijft al deze overlappende 

ideeën en theorieën als de just war theory. De verschillen die te vinden zijn bij verschillende 

geleerden zitten vooral in details en minder in de substantiële elementen van de theorie. Maar 
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de just war theory is dus een verzameling van concepten en waarden, die de basis vormen 

voor moreel redeneren rond het aangaan en het uitvechten van een oorlog.
92

 Principes die 

ontwikkeld werden onder die theorie om de aanzet tot oorlog te rechtvaardigen zijn o.a. het 

belang van de juiste intentie om ten oorlog te trekken en dat die beslissing moet genomen 

worden door de legitieme autoriteit.
93

 Het principe van proportionaliteit van acties die 

ondernomen worden tijdens een oorlog, is dan weer typerend voor een principe dat werd 

overgenomen uit de just war theory in het IHR.
94

 Dit beperkt aantal voorbeelden van 

principes maakt duidelijk dat ook in de just war theory het onderscheid wordt gemaakt tussen 

het jus ad bellum en het jus in bello.
95

 DIMEGLIO benadrukt dat de vooruitgang van ideeën en 

debatten, die vandaag zowel te vinden zijn in artikels, boeken en positief internationaal recht 

zoals conventies en verdragen, omschreven kan worden als de just war tradition.
96

 De traditie 

heeft dus zowel het morele, als het juridische denken rond oorlogssituaties beïnvloed.
97

 

De prangende vraag is of de theorie vrede of rechtvaardigheid vooropstelt. Het antwoord 

is wellicht dat de theorie tussen pacifisme en realisme moet geplaatst worden. Pacifisme wijst 

alle gebruik van gewapende krachten sterk af, terwijl de just war theory aantoont dat er 

vormen van moreel onwaardige vrede kunnen bestaan.
98

 De just war theory benadrukt aan de 

andere kant ook dat het gebruik van geweld moet beperkt worden en staat dus haaks 

tegenover het realisme, dat het gebruik van geweld normaal acht bij de verdediging van het 

nationaal eigenbelang.
99

    

WALZER verwoordt het als volgt: 
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“Just war theory is not an apology for any particular war, and it is not a renunciation 

of war itself. It is designed to sustain a constant scrutiny and an immanent critique.”
100

 

 

21. Hoewel de traditionele tweedeling in het oorlogsrecht ook in de just war theory is 

terug te vinden, is het jus post bellum helemaal geen nieuw concept binnen de traditie. De 

aandacht voor jus post bellum is altijd ondermaats geweest, maar niet onbestaand.
101

 

Meerdere voorstanders van de theorie argumenteren dat een oorlog pas rechtvaardig kan zijn 

als er rechtvaardige vrede op het conflict volgt.
102

 Fransisco Suarez vermeldde in de 17
de

 

eeuw al dat er een derde periode moest toegevoegd worden aan de categorieën van een 

rechtvaardige oorlog, namelijk het einde van een oorlog.
103

 Ook Hugo Grotius en Vattel 

hadden aandacht voor naoorlogse aspecten.
104

 Maar Immanuel Kant wordt gezien als één van 

de conceptuele stichters van de driedelige onderverdeling van oorlogsvoering: (1) recht om 

ten oorlog te trekken; (2) recht toepasselijk tijdens oorlogssituaties; en (3) recht na oorlog.
105

  

Hij benadrukte dat iedere discussie over de rechtvaardigheid van een oorlog, logischerwijs 

ook de discussie over naoorlogse rechtvaardigheid moet inhouden.
106

 Zijn idee was helemaal 

nieuw, aangezien hij eeuwige vrede direct aan oorlogsregels koppelde.
107

 

Meer recent werd deze driedeling opnieuw onder de aandacht gebracht door just war 

theorists.
108

 Deze hernieuwde aandacht voor het moreel concept van de noodzaak aan 

naoorlogse heropbouw en vrede, werd onder andere aangewakkerd door de aandacht voor 

humanitaire interventies. Volgens moralisten zou een dergelijke interventie de morele 
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verplichting met zich meebrengen om ook de gemeenschap herop te moeten bouwen.
109

 BASS 

ziet de noodzaak van het bespreken van het jus post bellum dan weer gewoon in het 

vervolledigen van de just war theory.
110

 Toch moet eerlijkheidshalve benadrukt worden dat 

het jus post bellum het minst ontwikkelde deel is van de just war theory.
111

 

 

22. Voorstellen van principes die het jus post bellum zouden moeten beheersen zijn o.a. 

proportionaliteit, lokale legitimiteit, enz. Op de inhoud van het jus post bellum wordt echter 

verder ingegaan in hoofdstuk 3. Het schetsen van de oorsprong van het jus post bellum als 

concept binnen de just war theory was van belang omdat de principes logischerwijs op 

dezelfde basis zijn uitgebouwd als de principes van het jus ad bellum en het jus in bello.
112

 En 

zoals reeds aangetoond
113

, heeft de theorie in het verleden ook een invloed gehad op het 

positief internationaal publiekrecht. 
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2 OMSCHRIJVING VAN HET BESTAANDE CONCEPT 

23. De transitie naar vrede en heropbouw van een samenleving na een gewapend conflict 

is een aspect van het oorlogsrecht dat steeds achterop werd geschoven. Het onderwerp is 

echter niet nieuw, zoals in het vorig hoofdstuk werd aangetoond. De noodzaak van een justice 

after war werd namelijk al beschreven door moralisten sinds de 17
de

 eeuw.
114

 Meer recent 

wordt het thema terug besproken door moralisten zoals OREND en WALZER. Voorstanders van 

de just war theory bepalen met morele argumenten dat een oorlog pas rechtvaardig kan zijn 

als er van een just peace kan gesproken worden.
115

 Het juridisch concept moet echter 

losgekoppeld worden van de just war theory. 

 

24. Net daarover handelt deze masterproef, over het just post bellum als juridisch concept. 

Er wordt nog steeds veel aandacht besteed aan de evolutie van de regels binnen het 

traditionele onderscheid dat gemaakt wordt in het oorlogsrecht. Zo werd de theorie rond de 

responsibility to protect de laatste jaren uitvoerig besproken in de doctrine. Er werd echter 

minder aandacht besteed aan het recht dat van toepassing is ‘na’ een oorlog, namelijk het jus 

post bellum. 

Het is van cruciaal belang het onderscheid te maken tussen het jus post bellum als een 

moreel en als een juridisch concept. De hernieuwde aandacht voor de morele verplichting die 

zou rusten op interveniërende Staten en internationale of regionale organisaties, voldoet niet 

om de hedendaagse praktijk in gewapende conflicten te ontleden of verder te ontwikkelen.
116

 

Wanneer voorwaarden en parameters binnen het recht in vraag gesteld worden, dan zou het 

verdedigbaar kunnen zijn dat moraliteit een basis voor redeneringen vormt. Zo vormden niet-

juridische argumenten, zoals de internationale morele consensus, de basis voor de legitimatie 

van de NAVO interventie in Kosovo, die geen goedkeuring had van de UNSC.
117

 Maar het 

zou onjuist zijn te zeggen dat er nog geen principes en regels bestaan in het internationaal 

recht die de overgangsperiode na een conflict beheersen.
118

 Die bestaande regels kunnen dus 

als de basis van het jus worden gezien, dat losstaat van de eventuele wil van Staten om tot 
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reconstructie over te gaan.
119

 De beëindiging van een conflict en de heropbouw van vrede die 

daar noodzakelijkerwijs aan gekoppeld is moet kunnen afgetoetst worden aan objectieve 

regels en standaarden.
120

 In deze masterproef wordt dus verder ingegaan op het juridisch 

concept dat conflicterende normen en verhoudingen tussen actoren in een transitieperiode na 

een gewapend conflict reguleert. 

 

25. Er is bitter weinig aandacht besteed in de doctrine aan het jus post bellum als een 

juridisch concept. Enkel bepaalde deelaspecten van de heropbouw na een conflict komen aan 

bod in de rechtsleer, zoals vredesverdragen of vergoedingen.
121

 Recent is de interesse in het 

jus post bellum echter aangewakkerd omwille van verschillende omstandigheden (2.1). Maar 

wat houdt jus post bellum nu precies in (2.2)? Die vraag wordt opgelost aan de hand van het 

bekijken van de bestaande praktijk. Heropbouw wordt op zich namelijk nog steeds op een 

case by case approach bekeken (2.2.1). De vragen die recent zijn naar voor gekomen rond het 

jus post bellum en de onenigheid die daar rond bestaat in de doctrine wordt vervolgens 

geanalyseerd (2.2.2). 

 

2.1 REDENEN VOOR HERNIEUWDE AANDACHT VOOR JUS POST BELLUM IN HET 

INTERNATIONAAL PUBLIEKRECHT 

26. Zoals eerder aangetoond is het oorlogsrecht reeds een grote evolutie ondergaan. Maar 

de laatste decennia is ook de aandacht voor conflictbeëindiging en de verplichtingen wat dat 

betreft sterk geëvolueerd. Dat gebeurde om verschillende redenen:  

 

27. (1) De overgang tussen een gewapend conflict en vrede is niet langer eenduidig.
122

 In 

de 19
de

 eeuw werd het internationaal recht ingedeeld in twee onderdelen, oorlog of vrede.
123
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Er werd helemaal geen ruimte voorzien om grijswaarden aan deze indeling toe te voegen, 

namelijk de overgang van oorlog naar vrede.
124

  

SCHWARZENBERGER verwoordde het zo: 

"[T]he traditional system of international law is based on the distinction between the 

law of peace and the law of war. In the formative period of international law, thinkers 

were fully aware of the problems hidden behind this classification."
125

 

Internationaal recht valt nu niet langer in te delen in enerzijds vredestijd en anderzijds 

oorlogstijd.
126

 Dit is omdat de daling van het aantal interstatelijke conflicten plaats heeft 

gemaakt voor meer complexe conflicten waarin niet enkel Staten een rol spelen. Dat heeft als 

gevolg dat de beëindiging van een gewapend conflict niet simpelweg afhangt van een 

beslissing tussen twee soevereine Staten. De overgang van gewapend conflict naar vrede is er 

nu ook tussen bijvoorbeeld een bevolking en diens regering of tussen regionale organisaties 

en regeringen, zoals de praktijk ons leert. Het einde van een gewapend conflict is dus even 

vaag geworden als het begin van een gewapend conflict, aangezien de toepassing van het IHR 

ook niet langer afhangt van een verklaring van oorlog.
127

 Net om die reden is internationaal 

recht ook op de voorgrond gekomen in situaties van overgang van een gewapend conflict naar 

vrede.  

 

28. (2) Conflictbeëindiging en vredesheropbouw winnen bij de internationale 

gemeenschap op zich ook aan belang.
128

 Enerzijds door de aandacht voor de R2P, waaraan de 

responsibility to rebuild gekoppeld wordt.
129

 Anderzijds door het mandaat dat de 

Peacebuilding Commission gekregen heeft, namelijk Staten helpen in de overgang van oorlog 

naar permanente vrede.
130
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Maar meer in het algemeen omdat de internationale gemeenschap erkent dat er niet 

zomaar van vrede kan worden gesproken na de beëindiging van een gewapend conflict.
131

 

Vrede wordt alsmaar minder gezien als een periode die gekenmerkt wordt met negatieve 

verplichtingen en dus de afwezigheid van conflict.
132

  Het is een periode waarin positieve 

verplichtingen naar voor komen voor de partijen van een conflict.
133

   

De voorzitter van de UNSC omschreef die verandering als:  

"Emphasizing the need for a coordinated, coherent and integrated approach to post-

conflict peacebuilding and reconciliation with a view to achieving sustainable 

peace."
134

   

Dat vredesopbouw een domein geworden is van internationale aandacht en regelgevende 

acties wordt bevestigd door de daaropvolgende praktijk van de UNSC, de 

verantwoordelijkheid van internationale organisaties en vrede ondersteunende operaties, de 

extraterritoriale toepassing van mensenrechten
135

 en verplichtingen die opgelegd worden in 

multilaterale verdragen.
136

  

Die aandacht voor vredesopbouw en humanitaire ondersteuning komt ook sterk naar voor 

in het kader van civil-military cooperation. Terwijl humanitaire organisaties verkiezen een 

duidelijke scheiding tussen humanitaire hulp en politieke of militaire actie te behouden, heeft 

de UNSC daar een ander idee over.
137

 De UNSC verwelkomde de hulp van de Multinational 

Force in Irak voor humanitaire en opbouw aspecten.
138

 Er wordt in de praktijk ook alsmaar 
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vaker gebruik gemaakt van teams die zowel civiele als militaire taken hebben.
139

 Voorbeelden 

van deze aanpak zijn: United Nations Integrated Missions, NAVO’s Civil Military 

Coordination, EU Civil Military Cooperation en Provincial Reconstruction Teams. 

 

29. (3) Door de moeilijkheidsgraad van het afbakenen van het einde van een gewapend 

conflict is het soms onduidelijk in welke mate het IHR blijft gelden en hoe dit in 

overeenstemming staat met postconflict initiatieven.  

Naast het bepalen of er al dan niet kan gesproken worden van een gewapend conflict, zijn 

de regels die het einde van de toepassing van het IHR bepalen namelijk ook niet zomaar in de 

praktijk om te zetten.
140

 Dit is een punt waarop het IHR niet voldoet om tot een degelijke 

conflictbeëindiging en heropbouw van een maatschappij over te gaan. De Conventies van 

Genève zijn niet meer van toepassing vanaf de algemene afsluiting van militaire operaties,
141

 

dat is wanneer het laatste schot afgevuurd werd.
142

 Het Verdrag betreffende de bescherming 

van burgers in oorlogstijd van 12 augustus 1949 (hierna: “Vierde conventie van Genève”) legt 

in artikel 6 ook enkele uitzonderingen op deze regel vast. Na het eindigen van de militaire 

operaties blijf de Vierde conventie van Genève voor één jaar van toepassing op de bezetter. 

En deze eenjarige periode wordt verlengd voor de duurtijd van de bezetting voor enkele 

bepalingen uit de conventie, zolang de bezetter regeringsbevoegdheden uitoefent.
143

  

Artikel 6 Vierde conventie van Genève vermeldt deze artikels expliciet: 

“ In bezet gebied houdt de toepassing van dit Verdrag op één jaar na de algemene 

beëindiging van de militaire operaties; niettemin is de bezettende Mogendheid voor de 

duur van de bezetting - voor zover die Mogendheid de regeringsbevoegdheden in het 

betrokken gebied uitoefent - gebonden door de bepalingen van de volgende artikelen 

van dit Verdrag: 1 tot 12, 27, 29 tot 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 tot 77, en 143.” 

Artikel 34 van dezelfde conventie verwijst bijvoorbeeld naar het verbod op het nemen van 

gijzelaars. Maar naast de uitzonderingen die gelden bij bezette gebieden, bestaat er een extra 
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uitzondering op het toepassingsgebied in de tijd van de Vierde conventie van Genève. 

Beschermende personen wier invrijheidstelling, repatriëring of nieuwe vestiging plaats vinden 

na alle hiervoor vermelde termijnen, blijven in afwachting daarvan de voordelen van de 

Vierde conventie van Genève genieten.
144

 

Het ICTY bepaalde in de Tadic Case dat IHR toepasselijk is vanaf het begin van het 

gewapend conflict tot er een algemene conclusie over vrede of een vredevolle schikking is 

bereikt.
145

 Dit kan dus nog na de staking van de vijandelijkheden zijn. 

 

30. Wat zijn de moeilijkheden aan deze bepalingen? Enerzijds kunnen conflicten, door het 

stijgend aantal niet-internationaal gewapende conflicten ten opzichte van de internationaal 

gewapende conflicten, niet altijd afgelijnd worden tussen twee partijen. Er zijn vaak meerdere 

partijen in een conflict, dus is het ook moeilijk te bepalen wanneer een oorlog effectief is 

afgelopen.
146

 Anderzijds zijn er gewapende conflicten die decennia blijven duren en waar 

buitenlandse troepen of internationale organisaties aanwezig blijven gedurende al die tijd. 

Doctrine wijst aan dat een bezetting eindigt wanneer de buitenlandse troepen het bezette 

grondgebied verlaten.
147

 Op die regel zijn er echter uitzonderingen, zoals wanneer een 

vredesverdrag dat het einde van de bezetting aangeeft, eveneens aanvaardt dat troepen 

aanwezig blijven.
148

 Het vredesverdrag tussen Japan en de VSA, dat werd ondertekend op 28 

april 1952, werd vervolgd door een verdrag dat met de blijvende aanwezigheid van de 

Amerikaanse troepen instemde.
149

  

Artikel 1 van het Security Treaty between the United States and Japan bepaalt: 

“Japan grants, and the United States of America accepts, the right, upon the coming 

into force of the Treaty of Peace and of this Treaty, to dispose United States land, air 

and sea forces in and about Japan. Such forces may be utilized to contribute to the 

maintenance of international peace and security in the Far East and to the security of 

Japan against armed attack from without, including assistance given at the express 
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request of the Japanese Government to put down largescale internal riots and 

disturbances in Japan, caused through instigation or intervention by an outside power 

or powers.”
150

 

Deze eenvoudige vorm van afbakening is echter niet meer te vergelijken met hedendaagse 

bezettingen. De bezetting in Irak door Amerikaanse troepen werd beëindigd doordat de 

Irakese Interim regering de soevereiniteit over Irak overnam. Dit werd bevestigd door de 

UNSC op 8 juni 2004.
151

 Critici zien deze interim regering echter niet als onafhankelijke 

regering.
152

  

De afbakening van het toepassingsgebied van het IHR blijft dus een hekel punt. 

Bovendien zal ik aantonen in hoofdstuk 3 dat men in vele gevallen ook gebruik gaat maken 

van andere rechtstakken, om in een dergelijk lange overgangsperiode eveneens postconflict 

heropbouw te realiseren. Dit probleem brengt ons rechtstreeks bij het volgende punt waar het 

IHR het laat afweten. 

 

31. (4) Ook het vierde punt waardoor er meer aandacht gekomen is voor postconflict 

situaties is gelinkt aan het falen van het IHR. Het is duidelijk geworden dat de regels uit het 

IHR niet voldoen in tijden van transitie naar vrede om de problemen rond vredesheropbouw 

goed aan te pakken.
153

  Enkel regels die van toepassing zijn op een bezetting houden rekening 

met postconflict problemen en aspecten. Deze regels zijn echter opgesteld met het idee te 

dienen voor een tijdelijke periode achter het conflict. Ze zijn dus heel elementair en de focus 

ligt op bewaren van de veiligheid en orde.
154

 Aan de hand van verschillende situaties die zich 

in de laatste decennia hebben voorgedaan kan men zien dat men ook regels uit andere 

rechtstakken gaat toepassen. Op welke aspecten het IHR tekort schiet qua inhoudelijke 

bepalingen wordt verder ingegaan in hoofdstuk 4. 
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2.2 WAT IS JUS POST BELLUM? 

32. In dit onderdeel wordt verder ingegaan op hoe die hernieuwde aandacht voor het jus 

post bellum in de laatste jaren werd uitgewerkt. Enerzijds werden recent verschillende 

postconflict situaties op verschillende manieren aangepakt. Er was dus al aandacht voor de 

transitieperiode van gewapend conflict naar vrede. Deze gevallen zijn dus de voorlopers van 

het overkoepelend kader, dat jus post bellum kan genoemd worden. (2.2.1) Anderzijds is er 

recent meer aandacht ontstaan voor dit concept in de doctrine. Rechtsgeleerden schenken 

alsmaar meer aandacht aan postconflict situaties. De doctrine rond het jus post bellum wordt 

in het tweede onderdeel geanalyseerd (2.2.2).  

 

2.2.1 Juridisch nog steeds een case by case approach, enkele voorbeelden 

33. Die elementen die de gebreken van het IHR aantonen in een periode van 

conflictbeëindiging en heropbouw, zorgen ervoor dat tot nu toe postconflict situaties van 

geval tot geval op andere manieren zijn aangepakt. Daarom wordt in dit onderdeel verder 

ingegaan op relevante voorbeelden waarin telkenmale op andere manieren werd/wordt 

omgegaan met de postconflict fase. Een fase die gekenmerkt wordt door pogingen van 

verschillende internationale actoren om een stabiele en vredevolle maatschappij (herop) te 

bouwen.  

 

34. Zoals BOON verduidelijkt is het van belang twee distincties te maken vooraleer verder 

op deze thema’s in te gaan.  

(1) Initiatieven van burgers en organisaties zijn natuurlijk van onschatbare waarde bij de 

heropbouw van maatschappijen. Het zijn echter enkel de rechtssubjecten in internationaal 

publiekrecht die zich moeten houden aan internationaalrechtelijke regels. Een rechtssubject in 

het internationaal publiekrecht is een entiteit die capabel is om internationale rechten en 

verplichtingen te bezitten en de capaciteit heeft om zijn rechten te beschermen via 

aanspraken.
155

 De twee voornaamste rechtspersonen in het internationaal publiekrecht zijn 

enerzijds Staten
156

 en anderzijds internationale organisaties.
157

 De rechtspersoonlijkheid van 
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een organisatie is niet dezelfde als die van een Staat, aangezien de organisatie gebonden is 

door de eigen bevoegdheden.
158

 Beide actoren spelen ook een rol in de postconflict fase. Je 

hebt enerzijds de oorlogvoerende bezetter(s) en anderzijds heb je multilaterale interim 

administraties uit de schoot van een internationale organisatie. Zo is Israël een voorbeeld van 

een bezettende Staat over de Palestijnse Grondgebieden.
159

 En zo is de United Nations 

Transitional Authority in East Timor (hierna: “UNTAET”) een goed voorbeeld van een 

multilaterale interim administratie.
160

  

(2) Er zijn twee soorten interventies te onderscheiden, afhankelijk van de eventuele 

toestemming van de gaststaat. De gaststaat kan toestemmen met een mogelijke interventie of 

buitenlandse hulp vragen voor de heropbouw van een maatschappij. De Waarnemersmissie 

van de VN in El Salvador, dat ook aspecten van het juridische en gerechtelijk systeem 

aanpaste, gebeurde met de instemming van El Salvador.
161

 Op die manier wordt de 

soevereiniteit van de Staat niet geschonden.
162

 Het Permanent Hof van Internationale Justitie 

steunt deze redenering, aangezien het recht om in internationale toezegging te doen een 

inherent kenmerk is van staatssoevereiniteit.
163

 Maar ook het IGH bevestigde deze visie door 

te stellen dat een soevereine Staat het recht heeft om een beperking op de soevereiniteit te 

aanvaarden.
164

 Er zijn echter ook interventies waarmee de gaststaat helemaal niet akkoord 

gegaan is. Zoals bij de Interim Administratie van de Verenigde Naties in Kosovo (hierna: 

“UNMIK”). UNMIK werd door de VN opgericht zonder de toestemming van de 

Socialistische Federale Republiek Joegoslavië.
165 

Het is echter geen logisch gevolg dat een 

interventie illegitiem is als de gaststaat niet heeft ingestemd met die actie. De UNSC kan 

initiatieven tot vredesopbouw goedkeuren, in overeenstemming met Hoofdstuk VII van het 
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VN Handvest.
166

 Missies die ontstaan om vredesopbouw en internationale administraties te 

realiseren, moeten gezien worden als een methode om internationale vrede en veiligheid te 

bewaren.
167

 De goedkeuring van maatregelen tot vredeshandhaving en vredesopbouw moeten 

namelijk niet per se gekoppeld worden aan de goedkeuring van een militaire interventie.
168

 

Humanitaire redenen kunnen evenzeer als basis naar voor geschoven worden voor 

maatregelen onder Hoofdstuk VII van het VN Handvest.
169

   

 

35. Deze distincties tonen vooral aan dat soevereiniteit nog steeds het startpunt is met 

betrekking tot de vraag rond de autoriteit en verantwoordelijkheid voor de reconstructie van 

Staten.
170

 Toch is er een zekere verandering waarneembaar in het begrip soevereiniteit, 

aangezien de limieten worden gezocht van de bevoegdheden die normaal tot die van de Staat 

zelf behoren.
171

 Bovendien is het effectief zo dat de traditionele rechtssubjecten gehouden zijn 

aan de regels van het internationaal publiekrecht. Maar er zijn ook andere actoren die een 

belangrijke rol spelen in de postconflict fase. Die actoren moeten zeker betrokken worden in 

initiatieven die ontwikkeld worden rond vredesopbouw. Op dit laatste aspect wordt verder 

ingegaan in het kader van het toepassingsgebied ratione personae van het jus post bellum.
172

  

 

36. Los van het feit dat verschillende actoren betrokken zijn in de postconflict fase, zijn er 

heel wat initiatieven ter bevordering van de reconstructie die door de Staten zelf, die partij 

zijn in een gewapend conflict, ondernomen worden. Ongeveer de helft van de niet-

internationaal gewapende conflicten sinds 1990 werden beëindigd met een 
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vredesovereenkomst.
173

 Dat in het achterhoofd houdend, is er een nieuwe evolutie 

waarneembaar dat ook in vredesverdragen postconflict maatregelen worden opgenomen. 

Zoals bepalingen over: de organisatie van de publieke autoriteit of tijdelijke regering,
174

 

individuele rechten, bescherming van de mensenrechten, ontwapening, re-integratie.
175

 

Bovendien worden deze normen aangevuld met institutionele kaders die het navolgen van 

deze verplichtingen in het oog moeten houden.
176

 Dat kan zelfs gaan over een derde partij die 

het overzicht bewaart.
177

 Ook internationale normen worden opgezet om mee de inhoud van 

vredesverdragen te bepalen. Zo zijn er richtlijnen en aanbevelingen van de VN of van de 

Secretaris Generaal en resoluties van de UNSC die de inhoud van vredesverdragen mee 

bepaald hebben.
178

 Toch mag niet onderschat worden dat een heleboel vredesverdragen niet 

altijd goed worden opgevolgd en dat andere vormen van postconflict reconstructie ook 

noodzakelijk zijn. Er wordt geschat dat ongeveer een kwart van de vredesverdragen 

mislukken in de eerste vijf jaar na datum van ondertekening.
179

 Het positieve aspect aan het 

betrekken van postconflict maatregelen in een vredesverdrag, is dat de Staten er zeker mee 

instemmen en dat de betrokkenheid dus groot is. 

 

37. Maar naast de initiatieven van de partijen zelf in een gewapend conflict, zijn er vele 

andere inspanningen in het kader van vredesopbouw en postconflict reconstructie. Zoals 

initiatieven van: de Europese Unie, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 

Europa, het United Nations Development Programme,
180

 de Rule of Law Coordination and 
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Resource Group van het VN Secretariaat,
181

 inspanningen van regionale organisaties, 

burgerinitiatieven, enz. 

Het is onmogelijk om in deze beperkte masterproef alle verschillende kaders waarbinnen 

aspecten van conflictbeëindiging ontstaan gedetailleerd te schetsen. Het is echter mijn doel 

om een algemeen beeld te geven van de bestaande oplossingen voor de aanpak van 

transitieperiodes en die te illustreren aan de hand van specifieke voorbeelden. De nadruk zal 

gelegd worden op de rol van de VN in post-conflict situaties (2.2.1.1) en meer specifiek de rol 

van de Peacebuilding Commission (hierna: “PBC”) (2.2.1.2). En als laatste wordt ingegaan op 

de invloed van de R2P doctrine op postconflict situaties (2.2.1.3).  

 

2.2.1.1 De taak van de UNSC: van peacekeeping en peace enforcement tot 

internationale administraties 

38. In de periode na WO II zijn de meeste, om niet te zeggen bijna alle, peace enforcement 

en peace keeping missies doorgegaan onder de verantwoordelijkheid van internationale 

organisaties.
182

 De VN is natuurlijk één van de voornaamste internationale organisaties die 

vrede en veiligheid probeert te bewaren op die manier. Maar andere organisaties mogen zeker 

niet vergeten worden. Zo werd de peace enforcement operatie in Sierra Leone van 1997-1999 

uitgevoerd onder het mandaat van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse 

Staten. Een ander voorbeeld is de operatie in de Democratische Republiek Congo die 

ondernomen werd door Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika van 1998-2002.  

 

39. Hoewel in dit hoofdstuk niet verwezen wordt naar de legitimiteit, de doelstellingen en 

resultaten van peace enforcement en peacekeeping operaties, is het toch van belang om er in 

het kader van deze masterproef dieper op in te gaan. Omdat zal aangetoond worden dat niet 

alleen aan vrede en veiligheid wordt gedacht in het kader van deze operaties, maar ook aan 

vredesheropbouw.
183

 Vaak worden de termen peacekeeping en peace enforcement door elkaar 

gebruikt, maar er schuilt toch een verschil in de grondslag en de doelstellingen van de 

verschillende operaties.  
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Dwangmaatregelen kunnen gebruikt worden in het kader van peace enforcement operaties. 

Dat kan eveneens gaan over het gebruik van geweld.
184

 Zo’n operaties kunnen gedefinieerd 

worden als: militaire interventies door één of meer Staten in een derde Staat met het doel om 

internationale, regionale of lokale vrede en veiligheid te bewaren of te herstellen door een 

gewelddadig conflict te beëindigen.
185

 Het spreekt voor zich dat internationale organisaties 

het jus ad bellum moeten respecteren. Maar het doel van peace enforcement is dus niet om 

een politieke of geografische status in het voordeel van de actor die intervenieert te wijzigen.  

 Peace keeping operaties kunnen niet als hetzelfde worden omschreven. Het doel van zo’n 

operatie is om een vrede of wapenstilstand die al tot stand gekomen is, te implementeren.
186

 

Het kan echter ook in gevallen waarin het gewapend conflict nog niet tot een einde is 

gekomen.
187

 Het traditionele concept van peacekeeping is gestoeld op drie basisprincipes: 

toestemming, onpartijdigheid en minimaal gebruik van geweld.
188

 Maar bij die taak alleen 

blijft het vaak niet voor VN peacekeeping operations. De taken worden vaak ook uitgebreid 

naar vredesopbouw. Zoals: het faciliteren van politieke processen, burgers beschermen, 

ondersteuning bieden bij ontwapening, mensenrechten beschermen, de rule of law helpen 

herstellen, enz.
189 

Daarom ga ik in de volgende alinea’s verder in op de peacekeeping missies 

van de VN. 

 

40. De VN werd opgericht met als doel de internationale vrede en veiligheid te 

handhaven.
190

 De leden van de VN hebben die taak in de eerste plaats opgedragen aan de 

UNSC.
191

 Die taak heeft de UNSC ook altijd ter harte genomen, zelfs als het aankwam op 

postconflict problemen.
192

 Hoewel de soevereiniteit van de Staten één van de basisbeginselen 

is van de VN, is die aanpak m.b.t. vrede en veiligheid gedurende de laatste jaren sterk 
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veranderd omwille van onderliggende factoren.
193

 Die factoren zijn o.a.: (1) de toename van 

niet-internationaal gewapende conflicten; (2) zware en systematische mensenrechten 

schendingen; en (3) tekort aan capaciteiten van Staten om hun eigen burgers te beschermen.
194

  

Noch de term peacekeeping, noch de term peace enforcement wordt letterlijk gebruikt in 

het VN Charter. Maar men gaat ervan uit dat peacekeeping operaties goedgekeurd worden 

door de UNSC, overeenkomstig hoofdstuk VI of VII van het VN Handvest. De categorie die 

onder het laatst vermelde hoofdstuk valt, wordt niet altijd even duidelijk en accuraat, peace 

enforcement operaties genoemd.
195

 De klassieke -en eerste- peacekeeping operaties werden 

geacht te vallen onder Hoofdstuk VI. Er werd ook wel verwezen naar Hoofdstuk VI en een 

half, aangezien geen enkele bepaling in dat hoofdstuk letterlijk naar de bevoegdheid verwees 

om een peacekeeping operatie te verwezenlijken.
196

 Bovendien is onder hoofdstuk VI, 

verschillend dan overeenkomstig hoofdstuk VII, toestemming van de gaststaat 

noodzakelijk.
197

  Latere missies, die door DE BRABANDERE peace-building missions genoemd 

worden, werden vooral opgericht onder hoofdstuk VII van het VN Handvest. Dit was onder 

andere het geval voor missies in Kosovo, Oost-Timor, Irak, enz. Het grote verschil is dus dat, 

los van de mogelijkheid tot gebruik van geweld, onder hoofdstuk VII er sprake moet zijn van 

een bedreiging van de vrede, verbreking van de vrede of een daad van agressie.
198

 Bovendien, 

zoals eerder benadrukt is er geen toestemming van de Staat vereist.
199

  

 

41. Onafgezien van het feit dat er debat bestaat over de limieten van het gebruik van 

geweld in peace keeping of peace enforcement operaties,
200

 hebben de bevoegdheden van die 

troepen ook een impact op de postconflict fase. Tot een decennium geleden hadden de 
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traditionele peacekeeping operaties vooral tot doel om de veiligheid te bewaren.
201

 Vooral 

omdat de VN over de capaciteit, expertise en autoriteit beschikt om tot zo’n operaties over te 

gaan. De mandaten van zo’n operaties zijn echter in de laatste jaren zeer sterk uitgegroeid. In 

vele gevallen is er de bevoegdheid om wettelijke hervormingen door te voeren in het land 

waar de operatie doorgaat.
202

 Daarom wordt vaak de term international administrations 

gebruikt om deze uitgebreide missies te beschrijven.  

De vraag is of de VN die bevoegdheid heeft? Het IGH heeft bevestigd dat de VN 

bevoegdheden heeft die niet expliciet vermeld zijn in het VN Charter.
203

 Het vestigen van 

internationale administraties, wordt verondersteld zo’n impliciete bevoegdheid van de VN te 

zijn.
204

 Er wordt soms onderscheid gemaakt binnen die bevoegdheid tussen civiele en 

militaire aanwezigheid.
205

 In Kosovo werd een onderscheid gemaakt tussen de civiele 

aanwezigheid, onder UNMIK en de militaire aanwezigheid, onder de Kosovo Force. Toch 

werden beide operaties gevestigd overeenkomstig hoofdstuk VII van het VN Handvest.
206

  

Maar soms wordt het onderscheid tussen civiele maatregelen en militaire bevoegdheden niet 

gemaakt.
207

 De militaire bevoegdheden werden bijvoorbeeld geïncorporeerd in het mandaat 

van de UNTAET.  

 

42. Aangezien deze uitgebreide bevoegdheid van de VN een grote impact heeft op nogal 

wat postconflict situaties, vind ik het van belang om enkele voorbeelden kort te bespreken: 

(1) In Kosovo werd na de gewapende interventie door de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie (hierna: “NAVO”), UNMIK opgericht in 1999.
208

 Er werd een Special 
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Representative van de Secretaris Generaal aangeduid.
209

 In paragraaf 11 van resolutie 1244 

van de VN Veiligheidsraad werden een hele reeks bevoegdheden aan deze persoon toegekend. 

Zoals: administratieve functies, promoten van het vestigen van autonomie en zelfbestuur in 

Kosovo, coördinatie van humanitaire hulp, ondersteunen van reconstructie van infrastructuur, 

mensenrechten promoten, verzekeren van terugkeer van vluchtelingen en ontheemde 

personen.
210

 In Oost-Timor werd een gelijkaardige missie geïnstalleerd in 1999, die de naam 

UNTAET draagt.  

Zowel in het geval van Kosovo, als het geval van Oost-Timor werd aan de Transitional 

Administrator de mogelijkheid gegeven om nieuwe wetten en regels op te stellen en om 

bestaande wetten te amenderen, op te schorten of in te trekken.
211

 In beide landen werd van 

deze mogelijkheid ook enorm gebruik gemaakt.
212

 Het is duidelijk dat de bevoegdheden van 

de tijdelijke administraties zeer ruim zijn. Dat wordt tevens bevestigd door de volgende 

woorden: 

“all legislative and executive authority with respect to the [territory], including the 

administration of the judiciary”
213

 

(2) Na de militaire interventie van de Verenigde Staten van Amerika (hierna: “VSA”) en 

het Verenigd Koninkrijk in Irak, werd de Coalition Provisional Authority (hierna: “CPA”) 

opgericht. De CPA kreeg als interim autoriteit de volledige uitvoerende, wetgevende en 

rechterlijke macht.
214

 De VN heeft een grote rol gespeeld, door de bevoegdheden van de 

bezetter sterk uit te breiden.
215

 Daarnaast kreeg de United Nations Assistance Mission for Iraq 

(hierna: “UNAMI”) de kans om humanitaire hulp te coördineren.
216

 Maar de bevoegdheden 
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van UNAMI zijn eerder beperkt, aangezien de voornaamste bevoegdheden aan de CPA 

toekwamen.
217

 

(3) Na de aanslagen van 9/11 startte een coalitie onder de leiding van de VSA een militaire 

interventie in Afghanistan. Op een vredesconferentie van 5 december 2001 werd beslist dat 

een commissie
218

 de taak kreeg om een traditionele Afghaanse nationale vergadering te 

organiseren.
219

 Die vergadering zou vervolgens een Transitional Authority aanduiden, die het 

land moest regeren in aanloop van verkiezingen.
220

 In tussentijd, aangezien de nationale 

vergadering maar zou samenkomen in juni 2002, werd een interim regering aangesteld.
221

 

Maar tegelijk werd de United Nations Assistance Mission in Afghanistan (hierna: “UNAMA”) 

opgericht.
222

 De bevoegdheden van deze missie zijn minder uitvoerig dan die van UNTAET 

en UNMIK, aangezien meer nadruk werd gelegd op participatie van lokale actoren.
223

 Toch 

werden belangrijke taken aan UNAMA toegekend, zoals: ondersteunen van de interim 

regering, coördinatie van alle humanitaire en reconstructie activiteiten van de VN, enz.
224

 

 

43. Met deze voorbeelden werd aangetoond dat alle missies een andere aanpak hebben. De 

doelstellingen van de uitgebreide peacekeeping operaties zijn echter dezelfde doelstellingen 

als alle andere vormen van vredesopbouw.
225

 Daarom hebben deze operaties ook een impact 

op een jus post bellum. De inhoudelijke overeenkomsten of invloeden worden verder 

toegelicht in hoofdstuk 4. 
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2.2.1.2 De Peacebuilding Commission van de Verenigde Naties 

44. De verbreding van het mandaat van de UNSC voor postconflict vredesopbouw en 

vredeshandhaving zoals die hierboven werd besproken in deel 2.2.1.1, ging niet gepaard met 

het ontwikkelen van een adequate interne structuur en conformiteit binnen de VN. Deze 

leemte werd erkend door de VN Secretaris Generaal in 2005.
226

 Een intergouvernementeel 

orgaan moest ervoor zorgen dat een institutionele leemte tussen enerzijds de UNSC en 

anderzijds de Economische en Sociale Raad (hierna: “ECOSOC”) werd weggewerkt.
227

 De 

ECOSOC behandelt thema’s rond menselijke ontwikkeling,
228

 terwijl de UNSC over vrede en 

veiligheid waakt. Om die reden werd in december 2005 de PBC opgericht.
229

 In juni 2006 

werden de eerste leden van de PBC geselecteerd.
230

  

 

45. De PBC is een intergouvernementeel adviserend orgaan van de VN.
231

 Het orgaan 

probeert alle actoren samen te brengen die relevant kunnen zijn voor de postconflict fase.
232

 

Zoals: donoren, nationale regeringen, Staten die troepen willen aanbrengen, enz. De PBC 

bestaat uit twee verschillende soorten comités; het organisational committee en de country-

specific committees. Het organisational committee is de permanente structuur van de PBC.
233

 

Naast de PBC, werd op hetzelfde moment een Peacebuilding Fund en een Peacebuilding 

Support Office opgericht.
234
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46. Er is geen sterke consensus over de definitie van peacebuilding en dat maakt de 

taakomschrijving van de PBC niet gemakkelijk. De VN beschrijft peacebuilding als:  

“Peacebuilding aims to reduce the risk of lapsing or relapsing into conflict by 

strengthening national capacities at all levels for conflict management, and to lay the 

foundation for sustainable peace and development. It is a complex, long-term process of 

creating the necessary conditions for sustainable peace. Peacebuilding measures 

address core issues that effect the functioning of society and the State, and seek to 

enhance the capacity of the State to effectively and legitimately carry out its core 

functions.”
235

 

De voormalige Secretaris Generaal Boutros-Ghali beschreef vredesopbouw als een actie om 

structuren te identificeren en ondersteunen, die de vrede zullen versterken en consolideren om 

een terugval naar een gewapend conflict te voorkomen.
236

 Om de taak van de PBC beter te 

omschrijven, wordt best gekeken naar de hoofddoelen die vooropgesteld werden:  

“(a) To bring together all relevant actors to marshal resources and to advise on and 

propose integrated strategies for post-conflict peacebuilding and recovery;  

(b) To focus attention on the reconstruction and institution-building efforts necessary 

for recovery from conflict and to support the development of integrated strategies in 

order to lay the foundation for sustainable development;  

(c) To provide recommendations and information to improve the coordination of all 

relevant actors within and outside the United Nations, to develop best practices, to help 

to ensure predictable financing for early recovery activities and to extend the period of 

attention given by the international community to postconflict recovery” 
237

 

Op deze manier zorgt de PBC voor de link tussen vredeshandhaving en de postconflict 

periode.
238

 De PBC doet dit aan de hand van het opstellen van integrated peacebuilding 

strategies. Deze strategieën bevatten toezeggingen van donoren, autoriteiten en de PBC 

zelf.
239

 

De PBC mag echter enkel handelen na een verzoek tot advies van: (1) de UNSC, (2) de 

Secretaris Generaal, (3) de UNGA, (4) de ECOSOC,
240

 en (5) een lidstaat met betrekking tot 
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een eigen situatie, met als voorwaarde dat het onderwerp niet op de agenda van de UNSC 

staat.
241

 Bovendien heeft de PBC als adviserend orgaan enkel de bevoegdheid om 

aanbevelingen te doen. De uitvoering van adviezen hangt dus niet enkel af van een 

initiatiefnemer, maar ook van de goodwill van de betrokken partijen in de postconflict fase. 

 

47. De PBC moest voor lange tijd uitzoeken hoe het mandaat kon omgezet worden in 

operationele termen, aangezien de resoluties zeer algemene termen bevatten. Sommigen 

vinden dat de PBC nog meer taken had moeten krijgen, zoals bijvoorbeeld het coördineren 

van VN agentschappen, zodat de PBC meer zou zijn dan enkel een forum waar verschillende 

actoren overleggen over strategiën.
242

 Maar het mandaat van de PBC is alvast een bevestiging 

van het feit dat de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap niet stopt bij het 

beëindigen van het gewapend conflict.
243

  

De PBC is reeds in meerdere landen actief betrokken bij peacebuilding: Sierra Leone, 

Burundi, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia en de Centraal-Afrikaanse Republiek. In Sierra 

Leone bijvoorbeeld, werd na het ondertekenen van de Lomé Peace Agreement in 1999 veel 

moeite gedaan om het land her op te bouwen en de vrede te herstellen.
244

 Toch bleef de vrede 

en stabiliteit in het land fragiel. Aangezien corruptie, gebrek aan economische mogelijkheden, 

ontoereikende capaciteit om diensten te leveren, enz. onbehandeld bleven.
245

 De rol van de 

PBC is om te verzekeren dat er langdurige aandacht door de internationale gemeenschap 

besteed wordt aan het voorzien van additionele politieke, financiële en technische 

ondersteuning van de inspanningen die geleverd worden om de vrede te consolideren.
246
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48. Het is duidelijk dat de PBC in werking treedt als de vijandigheden zijn gestopt.
247

 Dit 

heeft een gevolg op de invloed van de PBC op een jus post bellum. Ik zal namelijk 

verduidelijken in hoofdstuk 4 dat een jus post bellum niet noodzakelijk pas van toepassing 

moet zijn na het gewapend conflict.
248

 Toch kan de werking van de PBC een invloed hebben 

op het jus post bellum en een eventuele aanvullende rol hebben. Enerzijds omdat de PBC 

gemandateerd is om best practices te ontwikkelen rond elementen die samenwerking vereisen 

tussen actoren met bevoegdheden rond politieke aspecten, veiligheid, humanitaire aspecten en 

ontwikkeling.
249

 Anderzijds omdat de aanpak van de PBC een voorbeeld kan zijn voor het jus 

post bellum. Meer over die aanpak wordt verduidelijkt in hoofdstuk 3 van deze 

masterproef.
250

  

 

2.2.1.3 De Responsibility to Rebuild als onderdeel van de Responsibility to Protect 

49. Eerder werd reeds verduidelijkt dat een humanitaire interventie het gebruik van 

geweld op het territorium van een andere staat is, zonder diens toestemming, met als doel de 

onschuldige slachtoffers van gruweldaden op grote schaal te besparen.
251

 Hoewel deze 

praktijk reeds een grote weg heeft afgelegd, blijft er steeds een afweging die gemaakt moet 

worden tussen enerzijds de soevereiniteit van de Staat en anderzijds de schendingen van de 

rechten van burgers van die Staat.
252

 Ik ga hier niet verder in op de discussie die ontstaan is 

rond verschillende interventies, maar wel op het gevolg van die discussie. Namelijk het 

initiatief van het ICISS om te verduidelijken waar de verantwoordelijkheden liggen voor 

Staten en voor de UNSC in het geval van gruweldaden op grote schaal.
253

 Het ICISS verlegde 

de nadruk naar het feit dat soevereiniteit een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En 

gebruikte daarom de woorden responsibility to protect in plaats van te kiezen voor de 
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woorden interventie omwille van humanitaire redenen. De doctrine werd een beetje 

aangepast, maar toch overgenomen in enkele internationale fora.
254

 De UNGA nam de R2P 

vervolgens unaniem aan in 2005: 

“Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, 

war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails 

the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and 

necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The 

international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise 

this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning 

capability.”
255

  

Bovendien zit de R2P verweven in het mandaat van de United Nations Peacebuilding 

Commission.
256

 Er werden vijf criteria voorgesteld waar de legitimiteit van zo’n interventie 

afhankelijk van is: (1) de ernst van de dreiging, (2) goeie doel, (3) laatste mogelijkheid, (4) 

proportionele middelen, en (5) balans van de gevolgen.
257

  

 

50. In het kader van deze masterproef is het vooral van belang om te vermelden dat de 

R2P ook de responsibility to rebuild omvat. Het is de meest verregaande link die al gelegd 

werd door de internationale gemeenschap tussen het gebruik van geweld en het herstellen van 

vrede.
258

 Net omdat duurzame vrede ervoor moet zorgen dat dezelfde gruweldaden en 

schendingen van mensenrechten niet meer voor komen. Postconflict opbouw gaat volgens 

BELLAMY over het in staat stellen van Staten en maatschappijen om zelf hetgene te 

verwezenlijken dat in de heropbouw fase belangrijk wordt geacht.
259

 De verantwoordelijkheid 

om een samenleving herop te bouwen na een gewapend conflict of gruweldaden heeft volgens 

EVANS vier dimensies: veiligheid, goed bestuur, rechtvaardigheid en economische en sociale 
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ontwikkeling.
260

 Het is echter niet duidelijk hoe die responsibility to rebuild moet uitgewerkt 

worden. De resolutie van de UNGA vermeldt enkel: 

“We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States 

build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing 

and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises 

and conflicts break out.”
261

  

Zoals eerder benadrukt werd, kan de R2P doctrine dus nog niet ten uitvoer gelegd worden.
262

 

Maar daarnaast blijven de verplichtingen die uit de responsibility to rebuild zouden 

voortvloeien heel vaag. Het gaat dus eerder om een aanbeveling voor het beleid dat moet 

gevoerd worden.
263

 Bovendien heeft deze doctrine enkel een invloed op internationaal 

gewapende conflicten. Toch kan de doctrine een zekere invloed uitoefenen op het jus post 

bellum, aangezien benadrukt wordt dat de interventie niet eindigt als de militaire activiteiten 

zijn beëindigd.
264

  

 

2.2.2 Analyse van de bestaande literatuur rond het jus post bellum als 

juridisch concept 

51. Zoals onder de vorige titel werd besproken, bestaan er reeds heel wat juridische kaders 

voor postconflict situaties. In dit onderdeel van deze masterproef wordt de bestaande doctrine 

over het jus post bellum als juridisch en overkoepelend concept geanalyseerd. Eerst wordt 

ingegaan op de voorstellen betreffende de omschrijving en definiëring van het concept 

(2.2.2.1). Daarna wordt verder ingegaan op de verhouding van deze nieuwe categorie ten 

aanzien van de bestaande categorieën binnen het oorlogsrecht (2.2.2.2). En als laatste wordt 

de doctrine met betrekking tot de noodzaak voor ‘een’ jus post bellum besproken (2.2.2.3). 

Opmerkingen, bedenkingen en mijn visie over het concept, de verhoudingen en de noodzaak 

aan overkoepelende rechtsregels voor de transitieperiode tussen gewapend conflict en vrede 

wordt in ieder onderdeel ook verder toegelicht.  
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2.2.2.1 Definiëring van jus post bellum als juridisch concept 

52. Het is de moderne statenpraktijk die aantoont dat er de tendens is om van nationaal 

aangestuurde conflictbeëindiging over te gaan naar een pluralistische aanpak van 

vredesopbouw.
265

 Waarin zowel de partijen die betrokken zijn, als neutrale actoren en private 

belanghebbenden een rol spelen.
266

 Deze tendens geeft de aanleiding tot het nadenken over 

het concept van een jus post bellum. 

Het jus post bellum als juridisch concept kan omschreven worden als een normatief kader, 

eerder dan een systematisch kader, dat de regels omsluit die van toepassing zijn tijdens de 

transitiefase van conflict naar vrede.
267

 Het zou de verplichtingen en de verhoudingen 

schetsen voor en tussen Staten en andere internationale actoren.
268

 Met als doel deze partijen 

te helpen in de transitieperiode van een gewapend conflict naar een vredessituatie.
269

 Het zou 

namelijk een hulp zijn om om te gaan met de uitdagingen die gepaard gaan met state-building 

en transformatie na een interventie.
270

 Bovendien zou het jus post bellum de derde 

afzonderlijke en onafhankelijke categorie van het oorlogsrecht worden.
271

 STAHN omschrijft 

het als de bestaande categorieën aan elkaar koppelen of herkoppelen door een derde categorie 

toe te voegen die op de transitieperiode van toepassing is.
272

  

DE BRABANDERE  vindt dat de moderne analyses van het jus post bellum in twee groepen 

kunnen ingedeeld worden. De eerste categorie is eigenlijk dezelfde als de omschrijving van 

het jus post bellum zoals die hierboven werd verduidelijkt. Namelijk dat het jus post bellum 
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een normatief kader is dat van toepassing is tijdens een overgangsfase. En dat het normatief 

kader zowel positieve verplichtingen, als gedragsregels voor de betrokken partijen vastlegt.
273

 

De tweede categorie van jus post bellum analyses focust volgens hem vooral op de actor die 

de verplichtingen draagt tijdens de overgangsfase.
274

 Het gaat in deze tweede categorie dus 

vooral over de bestaande regels van heropbouw in het internationaal publiekrecht, zoals die 

hierboven werden besproken.
275

 De rol van de bezetter en van de UNSC tijdens postconflict 

reconstructie, of van de Staten die toestemmen met maatregelen van vredesopbouw. De 

tweede categorie wordt geconcentreerd rond wat deze actoren mogen en moeten doen.   

 

53. In ieder geval is het doel van het jus post bellum om duurzame vrede te bekomen, 

zowel conflictpreventie, vredeshandhaving, vredesopbouw en postconflict reconstructie 

hebben datzelfde doel.
276

 Het probleem stelt hem alleen in de wijze waarop die vrede 

bekomen moet worden. Personen die gespecialiseerd zijn in verschillende rechtstakken zullen 

verschillende werkwijzen en doelstellingen voorop stellen. Strafrecht, mensenrechten, 

oorlogsrecht bevatten allemaal rechtsregels die van belang kunnen zijn tijdens een 

overgangsfase. STAHN benadrukt dat het jus post bellum op een holistische manier moet 

benaderd worden: een regelgevend kader dat zowel substantiële regels bevat, als regels die de 

verhoudingen tussen die regels en andere regelgeving bepaalt.
277

   

 

54. Zonder dieper in te gaan op de inhoud, bestaat het jus post bellum uit meer dan enkel 

verhoudingsregels die van belang zijn in een transitieperiode. Positieve verplichtingen maken 

volgens de meeste auteurs inherent deel uit van het jus post bellum.
278

 Vrede is meer dan 

enkel zorgen voor de afwezigheid van geweld.
279

 Regels die een positieve verplichting 
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inhouden tot het creëren van vrede, moeten logischerwijs deel uitmaken van het ‘nieuw’ 

normatief kader.
280

  

 

55. Hoever de doelstelling precies moet reiken, is de volgende vraag die gesteld moet 

worden. Door de Staat te helpen om terug te keren naar de situatie voor het conflict? Of moet 

een betere situatie dan voor het conflict als doel vooropgesteld worden? Die betere of 

slechtere situatie verwijst dan vooral naar het beschermingsniveau van mensenrechten, good 

governance en aansprakelijkheid.
281

 Het bestuur moet met andere woorden voldoen aan 

standaarden die zijn vastgelegd binnen het internationaal publiekrecht. BOON gaat helemaal 

niet akkoord met het herstellen van de status quo ante visie.
282

  

 

56. Over de omschrijving van het jus post bellum als juridisch concept bestaat dus weinig 

onenigheid in de doctrine. Hoewel kleine elementen verschillen, is de omschrijving vaak 

grosso modo hetzelfde. Het jus post bellum is de derde categorie binnen het oorlogsrecht, die 

zowel positieve als negatieve rechten en verplichtingen vastlegt voor actoren die betrokken 

zijn in een transitieperiode van gewapend conflict naar vrede.  

Ik ben het eens met de visie die door de meeste auteurs gevolgd wordt. Ik acht het idee 

van DE BRABANDERE om de huidige doctrine op te splitsen in twee categorieën echter 

helemaal niet noodzakelijk. De twee categorieën, zoals hij die voorstelt, kunnen perfect 

gecombineerd worden. De tweede categorie zijn bestaande regels binnen het internationaal 

recht die worden toegepast in situaties na een gewapend conflict. Deze bestaande regels 

kunnen volgens mij perfect blijven gelden in overeenstemming met de principes die het jus 

post bellum zou vastleggen. Mijn visie over de verhouding tussen het jus post bellum en de 

case by case approach zal duidelijker worden als de noodzaak van een jus post bellum wordt 
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behandeld.
283

 Het ultieme doel is om een duurzame vrede op te bouwen, die zowel de burgers 

en de internationale gemeenschap ten goede komen. Maar het is duidelijk dat de principes van 

het jus post bellum de basis leggen om een soevereine Staat te kunnen verlaten die aan de 

algemeen aanvaarde principes van het internationaal publiekrecht voldoet. Het is volgens mij 

dan ook minder belangrijk om te bepalen of het een doelstelling is van het jus post bellum om 

terug te keren naar de Staat van voordien of de toestand van de Staat van voordien te 

overtreffen. 

STAHN voegt aan alle andere elementen toe dat het jus post bellum uit regels moet bestaan 

die niet behoren tot het jus in bello en het jus ad bellum.
284

 Ik begrijp de stelling die hiermee 

aangenomen wordt, maar ga met deze stelling niet volledig akkoord. Het is verstaanbaar dat 

de doelstelling die achter de verschillende categorieën zitten volledig anders zijn dan de 

doelstellingen van het jus post bellum. Het IHR is namelijk het recht dat als doel heeft het 

gewapend conflict op een zo humanitair mogelijke manier te laten verlopen. Dit kan niet de 

doelstelling zijn die achter het jus post bellum schuilt. Het hoofddoel van het jus post bellum 

is namelijk om duurzame vrede te bekomen. Maar het feit dat de doelstellingen van de drie 

categorieën verschillen, houdt niet in dat ze niet op elkaar gebaseerd kunnen zijn. In 

hoofdstuk 3 zal ik zelfs ook aantonen dat het recht dat van toepassing is op de bezetter een 

goeie basis kan vormen voor het jus post bellum.
285

 Over de onderlinge verhouding van de 

drie categorieën in het oorlogsrecht wordt onder de volgende titel verder ingegaan. 

 

2.2.2.2 Relatie van het jus post bellum met het jus in bello en het jus ad bellum 

57. Om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van het jus post bellum concept moet 

natuurlijk ook bepaald worden hoe deze derde categorie in verhouding zou staan ten opzichte 

van de andere twee categorieën. Anders dan de traditionele visie die eerder werd geschetst 

over de relatie tussen het jus in bello en het jus ad bellum, is de doctrine verdeeld over de 

verhouding tussen de twee traditionele categorieën en het jus post bellum.  

 

58. STAHN stelt dat er wel degelijk een onderscheid is tussen de verschillende categorieën 

in het oorlogsrecht. Namelijk dat de rechtvaardigheid van de beëindiging van een conflict 
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onafhankelijk is van de oorzaak van het geweld.
286

 Toch beweert hij dat er een tendens is naar 

de rechtvaardiging van interventies door postconflict georiënteerde doelen.
287

 Hij vindt dit een 

positieve evolutie in het internationaal recht. Namelijk dat er een dichtere link is tussen de 

rechtvaardiging en het motief om tot het gebruik van geweld over te gaan.
288

 En dat 

internationale actoren dus de impact op de postconflict fase moeten in acht nemen, vooraleer 

over te gaan tot het gebruik van geweld. In het Report of the Chairman of the High-level 

Panel on Threats, Challenges and Change wordt er zelfs geopperd dat er criteria moeten 

opgesteld worden die door de UNSC in aanmerking moeten worden genomen bij goedkeuring 

van het gebruik van geweld.
289

 Zo moet volgens het Panel het gebruik van geweld ter 

zelfverdediging of onder Hoofdstuk VII van het VN Handvest mogelijks gevolgd worden 

door acties die geschikt en in staat zijn om de dreiging, die de oorzaak was van het geweld, te 

verwijderen.  

De tendens naar een link tussen de categorieën is onder andere gebaseerd op de brede 

interpretatie van de bevoegdheid van de UNSC en de ontwikkeling van de R2P doctrine. De 

postconflict inspanningen kunnen namelijk volgens sommigen een rechtvaardiging zijn voor 

een interventie om humanitaire redenen.
290

 Voor sommige auteurs hoeft het zelfs niet bij 

interventies om humanitaire redenen te blijven.
291

  

STAHN gaat zelfs zover dat hij de distinctie tussen het jus in bello en het jus ad bellum in 

vraag stelt. Volgens hem zijn er gevallen waarin de bevindingen onder de ene categorie, de 

interpretatie en de toepassing van de andere categorie bepaalt.
292

 Zo bepaalt Additioneel 
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Protocol I bijvoorbeeld dat een situatie ook als gewapend conflict wordt gekwalificeerd indien 

volkeren hun recht op zelfbeschikking uitoefenen.
293

  

Ook OSTERDAHL en VAN ZADEL gaan met deze stelling akkoord, aangezien ze om dezelfde 

reden vinden dat de categorieën niet volledig van elkaar kunnen gescheiden worden.
 294

 

 

59. Andere rechtsgeleerden oordelen dan weer juist het omgekeerde. Namelijk dat er 

helemaal geen link is tussen het jus post bellum enerzijds en de twee andere categorieën 

anderzijds. Een schending van een regel die onder de ene categorie valt, sluit niet per se de 

volgzaamheid van de regels onder een andere categorie uit. BOON is ervan overtuigd dat 

dezelfde denkwijze moet doorgetrokken worden, als de wijze waarop het jus in bello en het 

jus ad bellum gescheiden worden gezien. Het jus post bellum is een normatief kader dat 

onafhankelijk is van de oorzaak van een gewapend conflict of de manier van handelen tijdens 

een gewapend conflict. Het jus post bellum veronderstelt dat internationale actoren die 

regerende en/of wetgevende bevoegdheden uitoefenen dat op een manier doen in 

overeenstemming met principes van rechtvaardigheid.
295

 BOON verzet zich zelfs categoriek 

tegen de veronderstelling dat het jus post bellum aan de twee andere categorieën zou 

verbonden zijn. Namelijk omwille van het feit dat: (1) illegitieme oorlogen steeds op een 

legitieme manier kunnen beëindigd worden;
296

 en (2) de doelstellingen achter de drie 

categorieën in het oorlogsrecht verschillend zijn.
297

  Ook DE BRABANDERE  betwijfelt of het 

verstandig is om een link te leggen tussen de interventie en postconflict inspanningen. 

Enerzijds omdat vredesopbouw en postconflict heropbouw concepten zijn die onafhankelijk 

van de legitimiteit van het gebruik van geweld zijn ontstaan.
298

 De betrokkenheid van de VN 

in postconflict fases is een deel van een evolutie binnen de praktijk van de VN. Namelijk om 

de nadruk te leggen op democratische en stabiele instituties die een actieve rol spelen om 
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vrede en veiligheid te bewaren. Deze evolutie wordt echter in het internationaal recht nog niet 

doorgetrokken naar derde Staten. Het is zelfs zo dat de UNSC zeer voorzichtig omgaat met 

bewoordingen in resoluties die betrekking hebben op postconflict maatregelen. Zo werd 

bepaald dat de internationale administratie in Kosovo niet als validatie kon gezien worden 

voor het gebruik van geweld.
299

 Anderzijds is de rechtvaardiging van het gebruik van het 

geweld omwille van postconflict doelen nog geen internationaal gewoonterecht.
300

  

 

60. Mijn visie over de link tussen de categorieën is eerder rechtlijnig. Ik ben ervan 

overtuigd dat de categorieën volledig apart moeten toegepast worden. Om twee verschillende 

redenen.  

Enerzijds, omdat de doelstellingen van de drie categorieën volledig verschillend zijn. En 

dat de actoren die in de postconflict fase handelen, dus niet noodzakelijk dezelfde zijn die tot 

het gebruik van geweld zijn overgegaan.
301

 In Kosovo bijvoorbeeld werd de militaire actie 

ondernomen door de NAVO, terwijl de postconflict aspecten door de VN werden 

aangepakt.
302

 Het meest haalbare is dat internationale actoren die ervoor kiezen om tot 

vredesheropbouw en reconstructie over te gaan, zich aan het jus post bellum moeten houden. 

Een tweede categorie die natuurlijk niet vergeten mag worden, zijn de internationale actoren 

die ‘gedwongen’ worden door de UNSC om postconflict maatregelen te treffen. Deze 

categorie moet zich uiteraard ook houden aan het jus post bellum.  

Anderzijds, omdat het jus post bellum niet als een verplichting ten aanzien van Staten kan 

opgelegd worden. Ik bedoel daarmee, dat de internationale actor verplicht is zich aan die 

principes te houden, indien men zich in een postconflict fase bevindt. Maar dat de 

internationale actor niet verplicht is om de postconflict fase aan te vangen. Deze tweede reden 

wordt niet door de rechtsleer aangehaald als reden om de categorieën van elkaar te scheiden. 

Er wordt erkend door de internationale gemeenschap dat aandacht voor het lange termijn 

proces van vredesopbouw in al zijn dimensies belangrijk is om de kans te verhogen dat er 
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geen terugval is naar een gewapend conflict.
303

 Maar dat wil niet zeggen dat het de taak is van 

de partijen die deel uitmaken van het gewapend conflict om die vredesopbouw te realiseren. 

Dit is in overeenstemming met wat het rapport van de High-level Panel on Threats, 

Challenges and Change daarover vermeldt: 

“But today, in an era when dozens of States are under stress or recovering from 

conflict, there is a clear international obligation to assist States in developing their 

capacity to perform their sovereign functions effectively and responsibly.”
304

 

In het rapport wordt benadrukt dat het een internationale verplichting is om Staten te 

ondersteunen na een gewapend conflict. De doctrine is echter verdeeld in dat standpunt. Er 

zijn heel wat auteurs die oordelen dat postconflict inspanningen in ieder geval een 

verplichting inhouden na een interventie.
305

 Die redenering vindt oorsprong in de just war 

theory, die een rechtvaardig einde van een interventie vereist.
306

 

Op mijn bovenstaande redenering is er een uitzondering te vermelden. Die uitzondering is 

gelinkt aan de R2P doctrine die hiervoor al werd besproken.
307

 Er bestaat in het kader van 

zo’n interventies een responsibility to rebuild. Hoewel er nog geen volledige 

overeenstemming is in de internationale gemeenschap over deze doctrine,
308

 moet het 

initiatief dat in deze richting is ontstaan niet teniet gedaan worden door het jus post bellum. In 

het geval van een interventie in het kader van de R2P, kan het jus post bellum dus als een 

aanvulling gezien worden.
309

 

 

61. Noch de legitimiteit van de oorzaak van een gewapend conflict, noch de legitimiteit 

van het gedrag tijdens een gewapend conflict, kunnen mijns inziens gekoppeld worden aan 

postconflict verplichtingen. Ik erken dat de principes in grote mate gelijkaardig zullen zijn. 

Maar dat houdt niet per se in dat de categorieën aan elkaar verbonden moeten worden. Zo kan 
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de bezetter nog steeds gehouden zijn aan de principes van het jus post bellum, zelfs als de 

oorzaak van het conflict niet legitiem is. Naar analogie met onafhankelijkheid tussen de regels 

van het jus in bello en het jus ad bellum.
310

  

 

2.2.2.3 De noodzaak aan een overkoepelend kader voor postconflict regels 

62. Naast de definiëring van het concept en de verhoudingen tot de andere categorieën van 

het oorlogsrecht, blijft de hamvraag natuurlijk: Is er noodzaak aan een jus post bellum? 

Het is duidelijk geworden dat vredesopbouw ook een internationale aangelegenheid is. De 

noodzaak aan het jus post bellum is dus deels gekristalliseerd in de praktijk die zich voordoet 

in postconflict situaties. Door de praktijk van de UNSC, de toepassing van mensenrechten, het 

werk van interim administraties, enz.
311

 Het gaat dus niet enkel om een politiek fenomeen. 

Ook het rapport van de High-level Panel on Threats, Challenges and Change verwijst naar 

een tendens van postconflict verplichtingen.
312

 

 

63. Hoewel er onenigheid bestaat over de uitwerking van een nieuwe set aan regels en 

principes, zijn rechtsgeleerden het toch over één iets eens. Noch het recht dat van toepassing 

is in vredestijd, noch het recht dat van toepassing is tijdens oorlog voldoet om de postconflict 

fase tot een goed einde te brengen.
313

 Sommige auteurs beweren dat de oplossing daarvoor de 

creatie van een jus post bellum is. Andere auteurs zijn echter niet overtuigd van de noodzaak 

aan een nieuwe categorie rechtsregels.  

 

64. De eerste groep rechtsgeleerden benadrukken de volgende elementen:  

(1) Het jus post bellum zou een regelgevende leemte kunnen dichten. Het Verdrag (IV) 

nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land van 18 oktober 1907 (hierna: “Haagse 

conventie van 1907”)
314

 en de Vierde conventie van Genève vormen de basis van de 

verplichtingen die gelden wanneer territorium onder de controle en administratie komt van 
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buitenlandse aanwezigheid. Maar deze regels voldoen niet om alle elementen in een 

postconflict fase te regelen omwille van verschillende redenen. Waarom is dat?  

Ten eerste zijn noch de regels van het VN Charter, noch de regels die van toepassing zijn 

tijdens een bezetting voldoende om vrede (her) op te bouwen.
315

 Daarnaast zijn de regels van 

de Vierde conventie van Genève niet altijd toepasselijk. Zoals eerder besproken is de Vierde 

conventie van Genève slechts van toepassing op internationaal gewapende conflicten en moet 

de Staat werkelijk autoriteit uitoefenen.
316

 Het is logisch dat niet-internationaal gewapende 

conflicten en multilaterale missies die vredeshandhaving tot doel hebben daar dan al tussenuit 

vallen.
317

  

Ten tweede zijn internationale en regionale organisaties niet gebonden door deze 

verdragen. Nochtans spelen ze vaak een cruciale rol in economische, financiële en andere 

aspecten. Hierop geldt een uitzondering voor de VN. Het is algemeen aanvaard dat VN 

peacekeepers gebonden zijn door de fundamentele principes en regels van het IHR.
318

   

Ten derde wordt de toepassing van IHR vaak ontkend door Staten.
319

 Aangezien aan het 

IHR veel positieve verplichtingen verbonden zijn, zoals het voorzien van voedsel en medische 

voorzieningen voor de bevolking,
320

 wordt die taak vaak liever ontweken.
321

 

Ten vierde zou het jus post bellum als regelgevend kader ook duidelijkheid brengen over 

de verhoudingen van het IHR ten aanzien van andere rechtstakken, zoals mensenrechten, 

tijdens de postconflict fase.
322

 En op die manier is het jus post bellum noodzakelijk om 

burgers ook volledig te kunnen beschermen tijdens de postconflict fase. 
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(2) Het jus post bellum zou ervoor kunnen zorgen dat internationale actoren een meer 

genuanceerde beoordeling maken van de legaliteit of legitimiteit van het gebruik van 

geweld.
323

 Dat is in de veronderstelling dat er een link bestaat tussen de drie categorieën van 

het oorlogsrecht. Aangezien de extra verplichtingen die door het jus post bellum zouden 

worden opgelegd, Staten zou tegenhouden om over te gaan tot een gewapend conflict.
324

 

 

65. Maar er zijn ook rechtsgeleerden die niet overtuigd zijn dat er een noodzaak is aan een 

jus post bellum, hoewel ze ook de vermelde tekortkomingen van het IHR erkennen. DE 

BRABANDERE is van oordeel dat het jus post bellum, als ‘recht na oorlog’ dat geen verband 

heeft met het jus ad bellum, geen bijkomende waarde biedt.
325

 Dat het dan enkel een 

alternatief is voor de bestaande internationale verplichtingen. Zoals mensenrechten, UNSC 

resoluties en het jus in bello. BHUTA is ervan overtuigd dat de rol van de UNSC bewaard moet 

blijven, zoals die nu geldt en dat die werking niet moet teniet gedaan worden door algemene 

regels en principes.
326

  

In deze redenering worden echter de conflicten vergeten waar de UNSC of internationale 

gemeenschap niet in tussenkomt.
327

 Bovendien erkent BHUTA zelf dat postconflict initiatieven 

laten afhangen van het initiatief van de UNSC zeker imperfecties vertoont en kan 

mislukken.
328

 

 

66. Bij een gewapend conflict moet er altijd een afweging gemaakt worden tussen 

enerzijds de soevereiniteit van een Staat en anderzijds de vreemde militaire aanwezigheid. 

IHR heeft daarvoor een oplossing geboden. Maar zoals eerder gezegd is er recent de aandacht 

gekomen voor de fase na een conflict. In dat geval moet een andere afweging gemaakt 

worden in die fase. De afweging geldt dan tussen de soevereiniteit van de Staat en de 
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bevoegdheden die uitgeoefend worden door externe actoren. Dat kunnen actoren zijn die geen 

partij waren in het gewapend conflict. Het IHR biedt echter in die fase onvoldoende houvast. 

Dat is gebleken uit de praktijk in de laatste jaren, waarin de internationale gemeenschap door 

een case by case approach situaties op een zo goed mogelijke manier heeft proberen aan te 

pakken.  

Deze case by case approach biedt heel wat voordelen ten opzichte van een algemeen 

normatief kader. Het eerste voordeel is dat de manier van werken en de gebruikte 

instrumenten bij een case by case approach een aantal voordelen met zich mee brengen. Zoals 

bijvoorbeeld in bepaalde gevallen de toestemming van de gaststaat niet noodzakelijk is bij een 

case by case approach. Bijvoorbeeld in het geval van een resolutie van de UNSC 

overeenkomstig hoofdstuk VII van het VN Handvest.
329

 Het tweede voordeel is dat bij een 

case by case approach niet altijd rekening moet gehouden worden met de status van de 

bepalingen. Terwijl de toepassing van het IHR of de gewoonterechtelijke status van het IHR 

daarentegen vaak ontkend wordt door Staten.
330

 Het derde voordeel is dat internationale 

organisaties gebonden kunnen zijn door een initiatief dat ze zichzelf opleggen. Terwijl, 

algemeen gesteld, internationale organisaties niet gebonden zijn door het internationaal recht. 

De vraag is dus: Kan het jus post bellum een nuttige aanvulling zijn op die recente 

praktijk? Hoewel het een denkpiste zou kunnen zijn, is het volgens mij niet genoeg om enkel 

over te gaan tot een ruimere interpretatie van de bestaande regels die van toepassing zijn op 

een bezetter. Omdat die regels gewoonweg niet voldoen, zoals beter zal blijken in de 

bespreking van deze regels in hoofdstuk 3.
331

 Het gigantische verschil dat te vinden is tussen 

de regels van toepassing op een bezetter en de huidige aanpak van postconflict situaties,
332

 

zijn niet te overbruggen met een ruimere interpretatie van onder andere de Vierde conventie 

van Genève.  

Dan blijft nog de stelling van DE BRABANDERE, namelijk dat het jus post bellum enkel een 

alternatief zou bieden voor de case by case approach.
333

 Mijns inziens moet het jus post 
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bellum als suppletief of aanvullend normatief kader worden beschouwd ten aanzien van de 

case by case approach.  Er moet blijvend een case by case approach gehanteerd worden. Het 

is een sterkte dat situaties nog afzonderlijk kunnen beoordeeld worden. Namelijk dat de 

UNSC, Staten en andere internationale actoren de mogelijkheid hebben om bepaalde 

doelstellingen voorop te zetten. Het moet benadrukt worden dat een overkoepelende richting 

nu ontbreekt en dat daardoor in het verleden veel onduidelijkheden postconflict situaties 

hebben overschaduwd.
 
Bovendien betrekt DE BRABANDERE in zijn redenering niet de gevallen 

waarbij de VN of regionale organisaties niet tussenkomen in de transitieperiode. Zo hebben 

we gezien dat het aantal landen waar de PBC actief is, heel gering is.
334

 Dit alles kan 

vermeden worden door minimumstandaarden te bepalen voor de verplichtingen, rechten en 

verhoudingen van internationale actoren ten opzichte van andere actoren en burgers, die 

betrokken zijn in een postconflict situatie. Dat doet geen afbreuk aan het feit dat situaties 

afzonderlijk nog anders kunnen aangepakt worden. Het jus post bellum zou dus mijn inziens 

een nuttige aanvulling zijn, aangezien het een overkoepelend aantal principes zou vaststellen 

die een basis kunnen vormen voor de verdere case by case approach. En tevens op die manier 

meer rechtszekerheid kunnen bieden. Ik verwijs voor de inhoudelijke voorstellen van het jus 

post bellum graag naar hoofdstuk 3 van deze masterproef. 

 

67. Ik ga echter niet akkoord met de stelling van enkele auteurs dat het jus post bellum er 

moet komen omdat er dan een extra element in de afweging zit om over te gaan tot het 

gebruik van geweld. Om de eenvoudige reden, zoals ik hierboven al vermeld heb, dat een 

internationale actor volgens mij niet kan verplicht worden om de postconflict fase aan te 

vatten, ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde gevallen van zelfverdediging. Logischerwijs 

kunnen de regels uit het jus post bellum dus ook geen afweging vormen voor het al dan niet 

gebruiken van geweld.  

 

2.3 TUSSENTIJDS BESLUIT 

68. In de laatste jaren is er om verschillende redenen meer aandacht gekomen voor het 

recht dat van toepassing is na oorlog en dat voor een vredevolle conflictbeëindiging zou 

moeten zorgen. Het huidig IHR biedt echter geen gepast kader om die mogelijke 

inspanningen of verplichtingen te ontwikkelen. Dat wordt bewezen door de systematische 

uitbreiding van bevoegdheden in het geval van een case by case approach. Daarom zijn in de 
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laatste decennia verschillende oplossingen ontstaan om een Staat te ondersteunen in de 

transitiefase van gewapend conflict naar vrede. De toenemende betrokkenheid van 

internationale actoren in verschillende vormen van internationale missies die instaan voor 

processen van reconstructie en vredesopbouw heeft vragen doen rijzen naar het toepasselijke 

juridisch kader in zulke periodes.  

 

69. Dat juridisch kader wordt nu door de doctrine omschreven als het jus post bellum. Het 

valt best samen te vatten als: een derde categorie binnen het oorlogsrecht, die zowel positieve 

als negatieve rechten en verplichtingen vastlegt voor actoren die betrokken zijn in een 

transitieperiode van gewapend conflict naar vrede. De regels die opgesteld worden binnen het 

jus post bellum zijn volgens mij niet noodzakelijk een verplichting voor de actoren die deel 

uitmaken van het conflict. Net daarom kan er ook geen verhouding bestaan tussen het jus post 

bellum en het jus in bello. De postconflict initiatieven kunnen de legitimiteit van het 

gewapend conflict niet beïnvloeden.  

De noodzaak aan een jus post bellum wordt aangetoond door het falen van het IHR. Maar 

wordt ook aangetoond doordat er gevallen kunnen zijn waarin er geen gedetailleerde 

postconflict initiatieven worden genomen. Niet alle conflicten worden opgevolgd door 

postconflict ondersteuning van de PBC, de VN in het algemeen, of andere internationale 

actoren. Die noodzaak vertaalt zich in het formuleren van minimumstandaarden. Die 

minimumstandaarden kunnen dan zowel gebruikt worden in gevallen waarin geen 

gedetailleerde postconflict ondersteuning voorzien is, maar kunnen bovendien een 

aanvullende basis vormen voor de case by case approach. 

 

70. De vraag die dus gesteld moet worden is, hoe het jus post bellum uitgewerkt moet 

worden om aan die noodzaak te voldoen? Moet het gaan om principes of richtlijnen? Moet het 

algemeen zijn of strikt uitgewerkt worden? Het instrument waarin deze bepalingen terecht 

zullen komen is dus ook van belang. Aangezien de ‘vorm’ zal bepalen hoe en welke actoren 

gebonden zijn door de principes of regels. Deze vragen zullen beantwoord worden in 

hoofdstuk 4 van deze masterproef.
335

 In het volgende hoofdstuk wordt een eerste licht 

geworpen op mogelijk inhoudelijke bepalingen van het jus post bellum.  

                                                 

335
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3 INHOUD VAN HET JUS POST BELLUM 

71. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de mogelijke inhoud van het jus post 

bellum. In het eerste deel worden de inhoudelijke bepalingen van bestaande postconflict 

initiatieven geanalyseerd. En hoe die bestaande morele en juridische regels een invloed 

kunnen hebben op het jus post bellum (3.1). In het tweede deel van dit hoofdstuk ga ik 

vervolgens de voorstellen van de doctrine voor de inhoud van het jus post bellum bespreken 

(3.2). Om daarna een besluit te maken over al die elementen en op basis daarvan een eigen 

voorstel te doen over de inhoudelijke bepalingen van het jus post bellum (3.3). Het zou verder 

gaan dan het onderwerp van deze masterproef om alle principes tot in het detail uit te werken. 

Daarom worden de belangrijkste elementen in de verf gezet.  

 

3.1 BESTAANDE REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP POSTCONFLICT INITIATIEVEN 

72. Vele actoren in de internationale gemeenschap nemen initiatieven in de postconflict 

fase. Zoals benadrukt werd kunnen deze initiatieven blijven bestaan naast de regels van het 

jus post bellum en kunnen beide stelsels elkaar aanvullen. In het kader van dit hoofdstuk 

kunnen deze initiatieven ook een voorbeeld vormen voor de inhoudelijke bepalingen van het 

jus post bellum.  

Ik ga in dit onderdeel eerst kort in op de regels van de postconflict fase die voorgesteld 

worden door just war theoretici (3.1.1). Daarna worden de regels die voor de bezetter gelden 

binnen het IHR besproken. En hoe die regels te kort schieten om een afdoend kader te bieden 

voor postconflict situaties (3.1.2). Vervolgens wordt de rol van mensenrechten tijdens een 

gewapend conflict en tijdens een postconflict situatie toegelicht (3.1.3). En als laatste licht ik 

de inhoudelijke regels van de bestaande case by case approaches toe (3.1.4). 

Dit hoofdstuk probeert dus een zo duidelijk mogelijk beeld te brengen van de belangrijkste 

regels die toegepast worden door internationale actoren tijdens postconflict initiatieven. Deze 

studie is echter niet exhaustief. Er zijn dus nog heel wat andere kaders die aan bod komen 

tijdens de postconflict fase, die hier niet besproken kunnen worden. Zo vormen IHR, 

mensenrechten en de resoluties van de UNSC volgens mij de meest nuttige referentiepunten 

voor de inhoud van het jus post bellum. 
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3.1.1 Postconflict regels volgens de just war theory 

73. In hoofdstuk 1 werd aangetoond dat de just war theory de naoorlogse situatie niet aan 

de kant liet liggen. Just war theoretici oordelen dat wat volgt op het gewapend conflict 

cruciaal is voor de rechtvaardigheid van het gewapend conflict op zich. En verschillende 

theoretici stellen verschillende principes voor die zouden moeten gelden tijdens een 

transitieperiode van een gewapend conflict naar vrede. Op basis van een analyse van 

verschillende werken van just war theoretici kunnen volgens mij twee categorieën van 

principes onderscheiden worden: 

(1) Na het einde van een gewapend conflict moet de soevereiniteit van de Staat opnieuw 

gerespecteerd worden.
336

 Om die reden mogen postconflict maatregelen niet genomen worden 

uit eigen belang van de overwinnaar. WALZER vindt het om diezelfde reden belangrijk dat het 

nieuwe bestuur de lokale legitimiteit geniet.
337

 

(2) De tweede categorie zijn de eigenlijke regels die de postconflict fase bepalen. Volgens 

WILLIAMS en CALDWELL kan vrede maar rechtvaardig zijn als de mensenrechten 

gerespecteerd worden van alle partijen in het gewapend conflict.
338

 Deze stelling heeft enkele 

beleidsmaatregelen als gevolg: (1) orde en veiligheid moeten hersteld worden, (2) de 

economie moet hersteld worden, en (3) de inbreuken op mensenrechten die gekoppeld zijn 

aan de oorsprong van en het gewapend conflict zelf moeten bestraft worden.
339

 DIMEGLIO 

voegt daar nog twee goede voorstellen aan toe: het zoeken van een duurzame vrede en 

vergoedingen bekomen.
340

 

 

74. OREND is echter de enige moralist die een heel duidelijke set aan principes naar voor 

schuift die moeten gelden tijdens de postconflict fase. Namelijk: (1) een rechtvaardige 

oorzaak voor het beëindigen van een conflict; (2) de juiste intentie; (3) publieke verklaring 

van de voorwaarden die aan de vrede verbonden zijn; (4) door een legitieme autoriteit; (5) 

onderscheid behouden tussen schuld van de aanvaller en de onschuld van de burgers; (6) 
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bescherming van de nationale rechten op gelijke basis; en (7) de voorwaarden die gesteld 

worden moeten proportioneel zijn.
341

 

 

75. Deze korte bespreking van de principes die voorgesteld worden door de just war 

theoretici geeft weer waar moralisten het meest belang aan hechten tijdens de postconflict 

fase. Hoewel deze principes niet bepalend zijn voor de juridische bepalingen van het jus post 

bellum, geven ze een eerste idee weer voor de basis van de inhoudelijke regels die in dit 

hoofdstuk worden besproken. 

 

3.1.2 Het recht dat van toepassing is in het geval van bezetting 

76. Het doel van dit onderdeel, is aantonen welke regels van toepassing zijn op de bezetter 

en waarom die niet voldoen om een duurzame vrede op te bouwen in een Staat die geteisterd 

wordt/werd door een gewapend conflict. OPPENHEIM beschrijft bezetting als een invasie 

waarbij de Staat het land van de vijand in bezit neemt om het tijdelijk te behouden. Het 

verschil met een invasie, is dat bij een bezetting een soort administratie wordt opgezet.
342

 Een 

gebied wordt als bezet beschouwd volgens de Haagse conventie van 1907 als het effectief 

onder het gezag van het vijandige leger is geplaatst.
343

 Gemeenschappelijk artikel 2 van de 

conventies van Genève heeft deze definitie verruimd. Er kan zelfs over bezetting worden 

gesproken in vredestijd:  

“Het Verdrag is eveneens van toepassing in alle gevallen van gehele of gedeeltelijke 

bezetting van het grondgebied van een Hoge Verdragsluitende Partij, zelfs indien deze 

bezetting geen gewapende tegenstand ontmoet.”
344

 

Het IGH ziet de facto controle als hoofdelement opdat het bezettingsrecht van toepassing zou 

kunnen zijn.
345

 Zoals werd uitgelegd bij de redenen waarom er meer aandacht is gekomen 

voor het jus post bellum, is het vaak moeilijk om het einde van een gewapend conflict af te 

bakenen.
346

 Het recht dat van toepassing is op de bezetter kan dus gedurende lange tijd 
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toepasselijk zijn. Bovendien zijn diezelfde regels vaak nog van toepassing als er reeds andere 

postconflict initiatieven worden genomen. Dus, aangezien het recht dat van toepassing is op 

de bezetter zeer belangrijk is voor internationale actoren in de postconflict fase, wordt 

bekeken wat die regels precies inhouden. Maar ook hoe Staten en internationale organisaties 

gebonden zijn door die regels.  

 

77. De administratie die wordt opgezet door een bezetter mag niet vergeleken worden met 

een gewone administratie, aangezien het over een militaire administratie gaat.
347

 De regels die 

gelden voor een bezettende macht zijn terug te vinden in artikelen 42 tot en met 56 van de 

Haagse conventie van 1907,
348

 artikelen 27 tot 34 en 47 tot 78 van de Vierde conventie van 

Genève
349

 en in Additioneel Protocol I.
350

 Maar waarom voldoen deze regels niet om 

postconflict initiatieven te ondersteunen? Deze regels zijn opgesteld om een tijdelijke periode 

te overbruggen, zoals OPPENHEIM benadrukte.
351

 De inhoud van deze regels is gebaseerd op 

twee fundamentele principes: (1) de bezetter moet de nationale wetten en de territoriale status 

van de vijandige Staat respecteren; en (2) de bezetter moet de persoonlijke rechten van de 

bevolking respecteren.
352

 Het feit dat de soevereiniteit niet wordt overgeheveld naar de 

bezetter, maar slechts tijdelijk on hold wordt gezet, is de oorzaak van het eerste principe.
353

 

De regels zijn ontworpen om de bezetter te dwingen een status quo ante te behouden. Het 

bezettingsrecht heeft dus een ander doel dan interim administraties die voor vredesopbouw 

moeten zorgen. Net daarom is het recht van bezetting ongepast voor situaties van 

vredesopbouw. Onafhankelijk van de vorm die de vredesopbouw krijgt, zijn de wetgevende 
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bevoegdheden van de nieuwe administratie zeer gelimiteerd op basis van het 

bezettingsrecht.
354

  

Dat het bezettingsrecht niet voldoet, wordt bevestigd door de talloze gevallen waarin 

juridische hervormingen werden doorgevoerd in de bezette Staat.
355

 Zo werden in Japan en 

Duitsland na WO II talloze hervormingen doorgevoerd.
356

 

 

78. Er kan echter afgeweken worden van het bezettingsrecht door de toestemming van de 

Staat die bezet wordt of door de UNSC. Zo veranderde resolutie 1483 van de UNSC de 

bezettingsregels voor de CPA. De UNSC erkende de CPA als bezetter, maar gaf geen 

goedkeuring voor die bezetting.
357

 De bevoegdheden die de CPA had onder het 

bezettingsrecht werden zeer sterk uitgebreid door de UNSC.
358

 Er werden enorme wetgevende 

hervormingen doorgevoerd in Irak, zoals het creëren van een vrije markt economie, een basis 

leggen voor buitenlandse investeringen, fiscale hervormingen, enz.
359

 

Sommige auteurs gaan ervan uit dat het bezettingsrecht sterk verouderd is en niet meer 

voldoet aan de hedendaagse normen.
360

 Andere benadrukken dan weer dat het bezettingsrecht 

nuttig blijft en dat de principes waarop het recht gestoeld zijn waardevol blijven.
361

  

 

79. Staten zijn door de bezettingsregels gebonden als Partij van de verschillende 

conventies of indien de regels de gewoonterechtelijke status hebben. Jammer genoeg wordt de 

toepassing van het bezettingsrecht vaak ontkend door de bezettende partij.
362
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Bovenop het feit dat de regels van de bezetting eigenlijk niet voldoen voor postconflict 

situaties, is de toepassing ervan voor internationale organisaties twijfelachtig. Zoals reeds 

werd benadrukt, wordt aanvaard dat VN troepen IHR moeten respecteren.
363

 Maar het 

Bulletin omschrijft niet concreet of de VN troepen gebonden zijn door de conventies van 

Genève of de Haagse conventie van 1907. DE BRABANDERE gaat er vanuit dat in het geval van 

een peacekeeping operatie er niet kan gesproken worden van een bezetting, aangezien de 

doelstellingen verschillen.
364

 Voor internationale administraties onder leiding van de VN of 

andere organisaties blijft de toepassing van het bezettingsrecht controversieel.
365

 Telkenmale 

een internationale administratie wordt opgezet, is de situatie anders. Als de gaststaat instemt 

met de internationale administratie kan moeilijk gesproken worden over een bezetting.  

 

80. Enerzijds blijkt het bezettingsrecht dus inhoudelijk niet te voldoen om een duurzame 

vrede op te bouwen in een maatschappij die bovenop een gewapend conflict moet raken. 

Anderzijds is het ook niet even duidelijk welke internationale actoren gebonden zijn door het 

bezettingsrecht. 

 

3.1.3 De rol van mensenrechten 

81. In dit onderdeel van deze masterproef haal ik kort aan of al dan niet tijdens en na een 

gewapend conflict rekening moet gehouden worden met mensenrechten. En op welke manier 

de verschillende actoren gebonden zijn door die bepalingen.  

 

82. Mensenrechten spelen zowel tijdens als na een gewapend conflict een heel belangrijke 

rol.
366

 Deze bepalingen zijn terug te vinden in verscheidene instrumenten. Voorbeelden zijn: 
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de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
367

 (hierna: “UVRM”), het 

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
368

 (hierna: “BUPO 

Verdrag”), het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
369

 

(hierna: “ECOSOC Verdrag”) en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
370

 

Er zijn heel wat verschillen tussen IHR en mensenrechten waar te nemen, zoals het ontstaan 

van beide rechtstakken.
371

 Het IHR is enkel van toepassing tijdens een gewapend conflict,
372

 

terwijl daar voor mensenrechten geen duidelijke lijn in wordt getrokken. Het UVRM bevat 

geen regel over het toepassingsgebied van de verklaring. In het BUPO Verdrag en ECOSOC 

Verdrag daarentegen wordt in artikel 4 van beide conventies vermeld dat afwijken van de 

bepalingen in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk is.
373

 Een gewapend conflict valt 

ongetwijfeld als uitzonderlijke omstandigheid te kwalificeren. De uitzondering op deze regel 

is dat van sommige rechten niet mag worden afgeweken. Daar hoort onder andere het recht op 

leven, het verbod op foltering en het verbod op slavernij bij. Het IGH heeft bevestigd dat deze 

rechten, waar niet van afgeweken kan worden, ook toepasselijk zijn tijdens een gewapend 

conflict: 

“The Court observes that the protection of the International Covenant of Civil and 

Political Rights does not cease in times of war, except by operation of Article 4 of the 

Covenant whereby certain provisions may be derogated from in a time of national 

emergency.”
374

 

De vraag blijft echter of de rechten die niet absoluut zijn ook toepasselijk zijn tijdens een 

gewapend conflict? De UNGA heeft in meerdere resoluties te kennen gegeven dat 
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mensenrechten ook toepasselijk moeten zijn tijdens een gewapend conflict.
375

 Maar het IGH 

heeft ook op die vraag duidelijk geantwoord, door te stellen dat mensenrechten in het 

algemeen van toepassing zijn tijdens een gewapend conflict.
376

 Over de onderlinge 

verhouding tussen beide rechtstakken als die elkaar tegenspreken, biedt het IGH geen 

duidelijkheid. Het zou mij echter te ver leiden om de onderlinge verhouding hier ook te 

behandelen. Wat duidelijk is, is dat mensenrechten van toepassing zijn tijdens een gewapend 

conflict en dat IHR nog steeds de lex specialis is.
377

  

Om de redenering af te maken, moet natuurlijk benadrukt worden dat mensenrechten 

zeker van toepassing zijn in een tijd van vrede. Als er dus initiatieven genomen worden in 

vredestijd ter reconstructie van een Staat of ter bevordering van de vrede, zijn mensenrechten 

zeker van toepassing. Maar zoals eerder werd benadrukt, is het afbakenen van een gewapend 

conflict in de tijd zeer moeilijk en gebeuren postconflict initiatieven ook al wanneer het 

gewapend conflict nog niet is afgerond.
378

 

 

83. Voor Staten zijn mensenrechten bindend indien zij Partij zijn bij de respectievelijke 

conventies. De UVRM vormt daarop een uitzondering, aangezien het een verklaring is en 

geen conventie. Anderzijds moet ook altijd nagegaan worden of de verschillende bepalingen 

geen normen van internationaal gewoonterecht zijn.
379

 Op die manier kunnen Staten die geen 

Partij zijn bij een conventie toch nog gebonden zijn door die bepalingen. Tenzij de Staat een 

persistant objector is ten opzichte van de norm.
380

 

 

84. Hoewel het enigszins logisch lijkt dat mensenrechten gerespecteerd worden door 

andere internationale actoren die in de postconflict fase een rol spelen, is de juridische basis 
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daarvoor niet zo vanzelfsprekend.
381

 Normaal staan conventies enkel open voor ondertekening 

door Staten.
382

 Maar moeten andere internationale actoren zich dan helemaal niet houden aan 

deze normen? Zoals eerder gezegd, is elk rechtssubject ook gebonden door verplichtingen die 

worden opgelegd via de algemene regels van het internationaal publiekrecht.
383

 Daar kan dus 

ook internationaal gewoonterecht bijhoren, als die regels kunnen toegepast worden op de 

internationale organisatie. Volgens DE BRABANDERE moet daarvoor gekeken worden naar de 

activiteit die de internationale organisatie uitoefent.
384

 Met andere woorden, de internationale 

organisatie kan maar gebonden zijn door de normen die ze in de praktijk ook kunnen 

betrekken in hun werking.
385

  

In de preambule en artikels 1, 24 en 55 van het VN Handvest wordt benadrukt dat 

mensenrechten moeten bevorderd en aangemoedigd worden door de leden van de VN.
386

 Er 

kan niet ontkend worden dat deze bepalingen verplichting voor de VN inhouden om 

mensenrechten te respecteren als een kwestie van beleid.
387

 Ook de Secretaris Generaal 

bevestigde die visie:  

“The mandates of United Nations peacekeeping operations now leave no ambiguity 

about the duties of peacekeepers, within their means, to protect civilians under 

imminent threat, promote human rights and target essential elements for immediate 

post-conflict stabilization.”
388
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De vraag is echter of dit ook een juridische verplichting is? Het staat buiten kijf dat de VN 

een rechtspersoon is en dus internationale rechten en verplichtingen heeft.
389

 Toch blijft de 

bron van die internationale verplichtingen van belang.
390

 Als dat een conventie is die enkel 

kan ondertekend worden door een Staat, blijft het probleem bestaan. De doctrine is verdeeld 

over het antwoord op deze vraag.
391

 Internationale autoriteiten zijn vaak weerspannig om 

gebonden te zijn door mensenrechten. Zo werd door UNMIK duidelijk gemaakt dat de missie 

niet gebonden was door de verdragen die ondertekend werden door Servië-Montenegro.
392

 

Het lijkt dus nodig dat er een duidelijke juridische basis wordt opgericht voor de 

toepassing van mensenrechten door internationale organisaties.
393

 Op dit vlak kan het jus post 

bellum dus een zeer nuttige bijdrage leveren. 

 

3.1.4 Bijdrage van de case by case approach tot het jus post bellum 

3.1.4.1 Regels van heropbouw ontwikkeld door de UNSC 

85. Hoewel de internationale administraties of de uitbreidingen van de rechten van de 

bezetter telkenmale verschillend zijn, wordt in dit onderdeel aangeduid welke postconflict 

principes in het algemeen naar voor worden geschoven door de UNSC. Vooral in de mate dat 

die principes nog een bijdrage leveren op de vorige titels met betrekking tot bestaande regels 

die van toepassing zijn op de postconflict fase. 

 

86. Volgens DE BRABANDERE kunnen de initiatieven van de UNSC opgedeeld worden in 

drie categorieën: (1) burgerlijke aspecten van heropbouw; (2) wetgevende initiatieven en 
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rechtvaardigheid; en (3) opbouw van instituties en een democratische samenleving.
394

 Deze 

indeling komt ook min of meer overeen met de beschrijvingen van de initiatieven door andere 

auteurs. Ik geef één voorbeeld per categorie: 

(1) Economische reconstructie wordt vaak als ondersteunend element voor vrede en 

veiligheid gezien. Daarbij hoort zowel de stabilisatie van economische aspecten, als het 

ontwikkelen van duurzame economische groei.
395

 Deze initiatieven kunnen gaan van de 

inflatie onder controle houden, tot het opzetten van een centraal banksysteem.
396

 Op korte 

termijn moet rekening gehouden worden met conflicten die rond rijkdom en welvaart kunnen 

ontstaan.
 397

 Zo werd door de Wereldbank een onderzoek gedaan naar de belangrijkste noden 

voor de reconstructie in Oost-Timor. Het rapport identificeerde dringende maatregelen die 

door UNTAET moesten nageleefd worden.
398

  Daarop werd bijvoorbeeld een centrale fiscale 

autoriteit
399

 en een nieuw belastingsregime
400

 opgericht. 

(2) Naast infrastructuur, ontbreekt vaak een betrouwbaar en goed draaiend rechtssysteem, 

of is dat helemaal niet aanwezig in een maatschappij die herstelt van een gewapend conflict. 

In Kosovo werd in korte termijn door UNMIK een Emergency Judicial System opgericht, dat 

van juni tot december 1999 functioneerde.
401

 Maar ondertussen werd een commissie opgericht 
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die aanbevelingen deed over een het nieuwe rechtssysteem.
402

 Gradueel werd het Emergency 

Judicial System vervangen. 

(3) Democratisch bestuur wordt als lange termijn doel vooropgesteld in de peacebuilding 

missions van de VN.
403

 De VN probeert daarom ook verkiezingsprocessen te ondersteunen, 

zodat die op een vrije en eerlijke manier verlopen. Dat de verkiezingen in Afghanistan ook 

vrij en eerlijk moesten verlopen werd ook benadrukt door de UNSC.
404

 De presidentiële 

verkiezingen en de verkiezingen voor de Wolesi Jirga in Afghanistan gingen door onder het 

toezicht van de Joint Electoral Management Body, een orgaan dat onder leiding van de VN en 

Aghanistan staat. Ook UNAMA bood ondersteuning voor verschillende verkiezingen.
405

 

 

3.1.4.2 De Peacebuilding Commission draagt bij tot het jus post bellum 

87. Het aantal postconflict fases waarin de PBC reeds actief betrokken is, zijn schaars. 

Toch is het van belang om de inhoudelijke initiatieven die naar voor worden geschoven door 

de PBC kort toe te lichten. Aangezien de doelstelling van de PBC anders is dan bijvoorbeeld 

de doelstellingen van internationale administraties.
406

 De nadruk ligt bij de PBC vooral op het 

samenbrengen van middelen en actoren om de postconflict fase op een zo goed mogelijke 

manier te laten verlopen.
407

 Om de inhoudelijke bijdrage van de PBC duidelijk te maken ga ik 

verder in op één voorbeeld, dat van Sierra Leone. 

 

88. Zoals eerder benadrukt werd, werkt de PBC via het opstellen van integrated 

peacebuilding strategies.
408

 Tegen het einde van 2007 werd door de PBC zo’n integrated 
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peacebuilding strategy opgesteld voor Sierra Leone.
409

 Dit document legt 

verantwoordelijkheden op aan verschillende actoren, zoals de regering en externe donoren. De 

PBC heeft geen bevoegdheid om die taken aan de verschillende actoren op te dringen, maar 

de strategie voorziet wel in monitoring and tracking mechanisms. De grote thema’s die naar 

voor geschoven worden in Sierra Leone zijn: arbeid voor jongeren, hervorming van bestuur, 

opbouwen van capaciteiten van bepaalde instellingen, enz. Toch zijn heel wat elementen 

gewoon overgenomen uit reeds bestaande beleidsmaatregelen en internationale 

hervormingen.
410

  

De PBC heeft andere regeringen en donoren ervan overtuigd om hun toewijding aan Sierra 

Leone te vergroten.
411

 De Wereldbank en het IMF gingen akkoord om samen te werken met 

de PBC en gingen over tot het verlengen van kredieten.
412

 Maar daarnaast werd in 2007 focus 

gelegd op ondersteuning van de voorbereidingen van de verkiezingen, zodat die op een 

transparante en eerlijke manier konden verlopen.
413

 Bovendien werden ontmoetingen 

georganiseerd met de verkozen personen om afspraken te maken rond de steun die de PBC 

zou bieden in het kader van initiatieven rond duurzame vrede.
414

 

 

3.2 VOORGESTELDE PRINCIPES VAN HET JUS POST BELLUM DOOR DE DOCTRINE 

89. Aangezien in het vorig onderdeel werd bekeken welke principes nu reeds worden 

toegepast in postconflict initiatieven (3.1), wordt nu bekeken welke principes volgens de 

doctrine deel moeten uitmaken van het jus post bellum (3.2.). Daarna probeer ik de 

voorstellen van de doctrine en de bestaande initiatieven met elkaar te verzoenen door 

concluderende voorstellen te doen in het tussentijds besluit (3.3). 

   

90. De doctrine is het echter niet over alle principes eens, daarom probeer ik een overzicht 

te bieden van de principes die door meerdere auteurs worden aangehaald. Sommigen 
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verkiezen een breed regulerend kader, waarin zowel materiële als procedurele regels aan bod 

komen.
415

  Terwijl andere auteurs verkiezen om de principes te beperken tot het reguleren van 

de publieke bevoegdheden van internationale organisaties en Staten.
416

 Met als doel niet uit te 

breiden naar principes die in het vaarwater komen van bestaande rechtsregels, zoals 

internationaal strafrecht. Hoewel er zeker logica terug te vinden is in deze laatste redenering, 

probeer ik ook de principes weer te geven die in de eerste en brede visie passen.  

Ik ga eerst in op de verhouding van de bevoegdheid van internationale actoren ten 

opzichte van de soevereiniteit van de Staat en de burgerbevolking in het kader van het 

trusteeship principe, met daar aan gekoppeld het principe van local ownership dat door vele 

auteurs wordt aangehaald. Daarna wordt de verantwoordingsplicht die internationale actoren 

idealiter zouden moeten afleggen tijdens de postconflict fase besproken. En als laatste ga ik in 

op een inhoudelijk voorstel van de doctrine om de heropbouw van vrede te bespoedigen, 

namelijk via transitional justice. Principes die hieronder niet meer aan bod komen, maar toch 

ook vermeld worden zijn onder andere: good economic governance
417

 en proportionaliteit.
418

 

 

91. Trusteeship is een principe dat bepalend is voor de aard van de bevoegdheid die 

postconflict actoren uitoefenen tijdens de postconflict fase. Trusteeship verwijst namelijk naar 

het uitoefenen van bevoegdheden in het voordeel van een andere persoon. In de postconflict 

fase vertaalt zich dat naar de internationale actoren die bevoegdheden uitoefenen namens en 

in het voordeel van de bevolking.
419

 Het idee van trusteeship kan gedeeltelijk terug gevonden 

worden in het bezettingsrecht en in de resoluties van de UNSC.
420

 In het bezettingsrecht zit dit 

principe verweven in het feit dat de bezetter de status quo ante moet behouden.
421

 De bezetter 
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moet de rechten van de burgers respecteren en hun belangen beschermen.
422

 In de resoluties 

van de UNSC zit het principe verweven in het doel dat nagestreefd wordt, namelijk het 

opbouwen van de maatschappij die op een zo goed mogelijke manier kan functioneren.
423

 

 

92. De volledige autoriteit moet bij het afronden van de postconflict fase dan ook 

teruggegeven worden aan de nationale autoriteiten van de Staat. Volgens HANSEN en 

WIHARTA is de lokale betrokkenheid bij postconflict initiatieven deel van het postconflict 

proces zelf, maar is het tevens het doel dat vooropgesteld wordt.
424

 Local ownership is een 

andere term voor de minimale internationale aanwezigheid en de maximale uitbouw van 

lokale capaciteiten waarnaar gestreefd wordt in de postconflict fase. Tegenstanders vinden dat 

het concept te vaag wordt voorgesteld, dat het niet productief is om op lokale instituten te 

rekenen of dat de resultaten tot nu toe niet voldoen.
425

 Voorstanders daarentegen zien zowel 

praktische als inhoudelijke voordelen. Aangezien er altijd een tekort is aan middelen, 

personeel en andere praktische zaken kan het gezag beter zo snel mogelijk overgenomen 

worden door de nationale autoriteiten.
426

 Het belang dat wordt gehecht aan local ownership 

door internationale administraties heeft anderzijds als voordeel dat rekening wordt gehouden 

met soevereiniteit en self-determination.
427

 Bovendien zou de betrokkenheid van de bevolking 

en nationale autoriteiten tot een grotere kans op duurzame vrede leiden. Soms gebeuren zo’n 

initiatieven in heel beperkte mate. Zo werd onder de bevoegdheid van UNMIK rekening 

gehouden met antwoorden op vragenlijsten door burgers, met petities van de burgers en 

werden bezoeken georganiseerd.
428

 Verschillende internationale beleidsdocumenten verwijzen 
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naar het principe van local ownership,
429

 toch moet rekening gehouden worden met praktische 

elementen zoals: corruptie, er verkeerdelijk van uitgaan dat de bevolking met doelstellingen 

akkoord gaat, enz.
430

  

Zowel politieke leiders als veiligheidsautoriteiten spelen een belangrijke rol in het 

verwezenlijken van het local ownership principe. Maar er moet natuurlijk vooral rekening 

gehouden worden met de bevolking zelf. De burgers van de Staat die onder het conflict lijdt 

of heeft geleden moeten inspraak krijgen in de beslissingen die genomen worden om 

duurzame vrede te bekomen. Dit wordt wel eens people-centered governance genoemd.
431

 Er 

wordt beweerd dat democratieën intern en extern vredevoller zijn dan andere 

regeringsvormen.
432

 Het idee van een democratie opbouwen wordt echter vaak overroepen in 

postconflict situaties.
433

 

 

93. De verantwoordingsplicht is één van de meest voorkomende inhoudelijke voorstellen 

in de doctrine voor het jus post bellum. De actoren die postconflict initiatieven ondernemen 

zijn geen verkozen organen, daarom moet hun legitimiteit gegarandeerd worden door een 

verantwoordingsplicht.
434

 Vooral bij internationale administraties is er vaak een probleem met 

de verantwoordingsplicht voor schendingen van verplichtingen, aangezien de juridische 

persoonlijkheid van de organisatie vaak naar voor wordt geschoven als schild door de 

lidstaten.
435

 Maar aangezien de bevoegdheden van internationale actoren telkenmale worden 

uitgebreid, zoals bijvoorbeeld de uitvoerende en wetgevende bevoegdheden van de Special 
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Representative voor UNTAET,
436

 is de verantwoordelijkheid des te groter geworden. Het is 

geen uitzondering dat bijvoorbeeld mensenrechten geschonden worden door internationale 

administraties.
437

 Zo erkende de VN in 2006 bijvoorbeeld dat seksuele uitbuiting en misbruik 

voorkomt in zowat alle landen waar de VN aanwezig is.
438

 De vraag is niet of de toewijding 

van de VN in vraag gesteld moet worden. De vraag is, hoe met eventuele schendingen moet 

worden omgegaan. Over dit punt is er onduidelijkheid, aangezien de manier waarop een 

internationale organisatie verantwoordelijk kan worden geacht, gelimiteerd zijn.
439

 Zo werden 

slechts een beperkte verantwoordingsplicht ingevoerd voor de CPA, aangezien de CPA 

slechts moest rapporteren over de vooruitgang die werd geboekt.
440

 In Kosovo en Oost-Timor 

werd de institutie van Ombudspersoon gecreëerd.
441

 Het is slechts een kleine stap, maar toch 

een voorbeeld van hoe in het jus post bellum kan omgegaan worden met de 

verantwoordingsplicht van internationale actoren. De PBC neemt een belangrijke rol op zich 

met betrekking tot verantwoordingsplicht van postconflict actoren, door controle van 

financiering, verkiezingen, enz.
442

  

 

94. Transnational justice is een begrip dat onderscheiden moet worden van 

verantwoordingsplicht. Toch wordt het ook vaak aangehaald in de doctrine. Transitional 

justice heeft als doel om Staten te voorzien van: 

“..mechanisms to deal with a legacy of past violations, through a victim-oriented 

approach that aims to promote responsible local ownership and context-based policy-

making, as states transition from conflict to peace.”
443
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De rol van het Internationaal Strafhof mag zeker niet onderschat worden. Maar in de praktijk 

wordt focus gelegd op vier mechanismes om met schendingen om te gaan: strafrechtelijke 

vervolging, waarheidscommissies, herstelvergoedingen voor slachtoffers en strategieën om 

institutionele hervormingen door te voeren.
444

 Het verschil met de verantwoordingsplicht van 

actoren die postconflict initiatieven ondernemen, is dat transitional justice nadruk legt op 

schendingen van normen die gelden tijdens het gewapend conflict. Terwijl de 

verantwoordingsplicht van de betrokken actoren, op het beleid dat gevoerd wordt tijdens de 

postconflict fase slaat.  

Het doel van transitional justice is rechtvaardigheid terug te brengen in de maatschappij 

en straffeloosheid neer te halen.
445

 Het draagt zeker bij tot het bekomen van een duurzame 

vrede. Een uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten vormt zeker een 

basis voor de doctrine rond transitional justice.
446

 Het Hof opperde dat een Staat vier 

verplichtingen heeft in het kader van mensenrechten: (1) redelijke maatregelen nemen om 

schendingen te vermijden; (2) onderzoek voeren naar schendingen; (3) straffen uitspreken; en 

(4) ervoor zorgen dat slachtoffers vergoed worden.
447

  

 

3.3 TUSSENTIJDS BESLUIT 

95. De voorstellen die in dit onderdeel gedaan worden zijn niet allesomvattend, maar 

proberen toch de voornaamste aspecten die aan bod zouden moeten komen in het jus post 

bellum te omschrijven. Dit gebeurt aan de hand van zowel de bestaande regels die van 

toepassing zijn op de postconflict fase, als de voornaamste voorstellen die door de doctrine 

worden gedaan. Daarom kan deze eigen visie als tussentijds besluit van dit hoofdstuk 

omschreven worden. 

 

96. Zoals eerder werd benadrukt, toont de bestaande praktijk de noodzaak aan van de 

toepassing van de case by case approach in de postconflict fase. Daarom ben ik er van 

overtuigd dat het jus post bellum voor die bestaande praktijk niet louter een alternatief 
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vormt.
448

 Het aanvullend karakter van het jus post bellum, kan mijns inziens enkel vertaald 

worden door het formuleren van principes. Niet door het formuleren van specifieke 

rechtsregels, die als lex specialis alle andere toepasselijke regels zou overroepen.
449

 Deze 

aanpak heeft als gevolg dat meerdere elementen deel kunnen uitmaken van het jus post 

bellum. Daarmee bedoel ik dat deze principes de basis kunnen vormen voor het toepassen van 

verschillende rechtstakken. En dat het jus post bellum dus een zeer breed toepassingsgebied 

kan omsluiten. Het doel is immers een duurzame vrede op te bouwen. Om dat doel te bereiken 

moeten alle mogelijke middelen worden ingezet en moet rekening gehouden worden met de 

rechten die een burger heeft. De basis voor deze principes kan terug gevonden worden in 

bestaande internationale praktijken en regels, en is dus zeker niet nieuw.  

 

97. Het is van belang te benadrukken dat er niet één ideaal plan bestaat dat toepasselijk is 

voor elke transitie van gewapend conflict naar vrede in gelijk welke Staat.
450

 De vraag is 

echter welke minimumstandaarden er in acht moeten worden gehouden, in het bereiken van 

duurzame vrede.
451

 Afgaand van deze algemene doelstelling kunnen zowel materiële als 

procedurele principes geformuleerd worden. 

 

98. Als overkoepelend materieel principe geldt dat rekening moet gehouden worden met 

regionale en lokale elementen die van belang zijn. In zoverre natuurlijk dat het respecteren 

van die regionale en lokale elementen in overeenstemming is met internationaal publiekrecht. 

Daarnaast wil ik de nadruk leggen op vijf materiële principes: 

(1) Herstel van veiligheid en orde is de basis voor het opbouwen van een duurzame vrede 

in een maatschappij. 

(2) De belangen van de bevolking moeten op een zo goed mogelijke manier gerespecteerd 

worden. Het recht dat van toepassing is bij een bezetting blijft in dat opzicht nuttige 

elementen bevatten. Enerzijds omdat bezetting al kan plaats vinden vooraleer de postconflict 

fase wordt aangevat en dat op zo’n moment het respecteren van de rechten van de bevolking 
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ook noodzakelijk is. Dat wordt dan gegarandeerd door het recht dat van toepassing is op de 

bezetter. Anderzijds omdat tornen aan de conventies van Genève een onbegonnen zaak is, 

aangezien de regels historisch zijn gegroeid en ‘algemeen’ aanvaard zijn.  

Toch kan, zoals aangetoond, niet voldoende initiatief genomen worden op basis van het 

recht van bezetting.
452

 Daarom zijn de trusteeship en local ownership principes die 

voorgesteld worden door de doctrine, de ideale leidraden tijdens de postconflict fase.
453

 

(3) Het werd aangetoond dat rechtvaardigheid een belangrijk aspect is in een maatschappij 

die probeert te herstellen van een gewapend conflict. Daarom is het van belang dat 

straffeloosheid beëindigd wordt tijdens de post conflict fase. Initiatieven moeten genomen 

worden om transitional justice waar te maken.  

(4) Maar meer in het algemeen is het respecteren van alle mensenrechten van 

fundamenteel belang. Internationale actoren moeten zowel de absolute, als niet-absolute 

mensenrechten respecteren. Afwijking van niet-absolute mensenrechten zou niet langer een 

optie mogen zijn voor internationale actoren die voor de civiele heropbouw van een 

maatschappij zorgen. Op die manier wordt te allen tijde rekening gehouden met de rechten 

van de burgers. En het respecteren van mensenrechten zal eveneens een positieve invloed 

hebben op vele andere postconflict initiatieven, zoals het centraal zetten van de mening van de 

burgers in het regeren. 

(5) De verantwoordingsplicht van alle internationale actoren die betrokken zijn in de 

postconflict periode moet uitgebreid worden. Een verhoogd niveau van samenwerking tussen 

de verschillende actoren is daartoe een eerste stap in de goede richting. 

 

99. Ook procedurele of structurele elementen kunnen van belang zijn voor het jus post 

bellum. Zowel coördinatie, als samenwerking tussen verschillende actoren die een rol spelen 

tijdens de postconflict fase zijn belangrijke procedurele principes. Maar daarnaast wil ik hier 

één element in de verf zetten. Er moet namelijk binnen het jus post bellum aandacht besteed 

worden aan de mogelijkheid om tijdens de postconflict fase via een case by case approach te 

werken. Het is volgens mij dan ook van belang om deze link ook wel degelijk uit te drukken 

in het jus post bellum. Het principe dat hierrond ontwikkeld kan worden is een ondersteunend 

element naar iedere internationale actor die een meer verregaand of meer uitgewerkt initiatief 
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neemt om een duurzame vrede op te bouwen. De basisprincipes die in het jus post bellum zijn 

vastgesteld moeten natuurlijk ook nageleefd worden in het kader van zo’n case by case 

approach. 

 

100. De voorstellen voor de inhoudelijke principes van het jus post bellum die in dit 

tussentijds besluit naar voor werden geschoven zijn niet exhaustief. Toch geven ze mijn visie 

weer over de belangrijkste elementen die in het jus post bellum aan bod moeten komen. 

Daarnaast is het van belang om duidelijk te maken voor wie, wanneer, waar en op wat deze 

bovenvermelde en andere principes effectief van toepassing zijn. Daar wordt dieper op 

ingegaan in het volgende hoofdstuk. 
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4 TOEPASSINGSGEBIED VAN HET JUS POST BELLUM 

101. Nu het jus post bellum werd gedefinieerd en de noodzaak ervan werd aangeduid, is 

het van belang om het toepassingsgebied van het normatief kader af te bakenen en ervoor te 

zorgen dat het duidelijk is wanneer die principes van toepassing zijn. De toepassing van veel 

van de initiatieven die in het vorige hoofdstuk zijn besproken hangt namelijk af van situatie 

tot situatie. Er bestaat dus geen algemene toepassing van de bestaande regels en principes in 

een postconflict situatie. Daarom wordt in dit hoofdstuk getracht om op enkele fundamentele 

vragen een antwoord te bieden. Voor wie, wat, waar en wanneer is het jus post bellum van 

toepassing? Het is onmogelijk om in deze masterproef een sluitend antwoord te geven op deze 

vragen. Maar het is de bedoeling om niet enkel op een theoretische maar ook op een 

praktische manier met deze vragen om te gaan. Vooral omdat het toepassingsgebied van het 

jus post bellum weinig wordt aangehaald in de bestaande doctrine. 

Zoals eerder reeds werd benadrukt zijn de relatief oude toepassingsregels van het IHR 

vaak moeilijk toe te passen op de hedendaagse vorm die gewapende conflicten aannemen.
454

 

Bij het ontwikkelen van een afbakening voor het jus post bellum moet dus een evenwicht 

gezocht worden. De afbakening moet enerzijds precies en duidelijk zijn. Anderzijds ook niet 

te specifiek, aangezien de afbakening bruikbaar moet blijven bij een mogelijke feitelijke 

evolutie in postconflict fases. Een ruime interpretatie moet mogelijk blijven.  

 

102. Eerst wordt het toepassingsgebied ratione materiae (4.1) van het jus post bellum kort 

toegelicht. Daarna wordt meer nadruk gelegd op het toepassingsgebied ratione temporis van 

het jus post bellum (4.2). Vanaf wanneer en tot wanneer is het jus post bellum van toepassing? 

Vervolgens wordt dit hoofdstuk afgerond met het bespreken van het toepassingsgebied 

ratione personae van het jus post bellum (4.3). Welke internationale actoren moeten zich aan 

de regels van het jus post bellum houden is de vraag die beantwoord moet worden. Dit laatste 

element is echter sterk afhankelijk van het instrument waarin de principes zullen voorkomen. 

Daarom wordt eveneens aandacht besteed aan de vorm van het jus post bellum in dit 

onderdeel.  

 

103. Over het toepassingsgebied ratione loci lijken er minder fundamentele vragen te 

bestaan. Vandaar wordt dit punt hierna enkel kort behandeld.  
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De plaats waar de regels van het jus post bellum van toepassing zijn is het gebied waar het 

gewapend conflict zich heeft afgespeeld, of zich afspeelt. Het is vanzelfsprekend dat het 

gebied dat ‘getroffen’ wordt door een gewapend conflict, het gebied is dat moet her op 

gebouwd worden. Het ICTY beschreef de toepassing ratione loci van het IHR als volgt:  

“…Until that moment, international humanitarian law continues to apply in the whole 

territory of the warring States or, in the case of internal conflicts, the whole territory 

under the control of a party, whether or not actual combat takes place there.”
455

 

Naar analogie kan deze redenering toegepast worden op het toepassingsgbeid ratione loci 

voor het jus post bellum. 

Extraterritoriale elementen mogen de doelstelling van de principes van het jus post bellum 

echter niet teniet doen. Het is dus niet omdat het jus post bellum enkel van toepassing is op 

het gebied dat geteisterd werd/wordt door een gewapend conflict, dat rechtsregels die van 

toepassing zijn op basis van het jus post bellum hun extraterritoriale toepassing verliezen. Zo 

heeft het IGH benadrukt dat er extraterritoriale toepassing van mensenrechten bij de 

uitoefening van jurisdictie geldt tijdens de postconflict fase.
456

 Dit blijft gelden tijdens de 

postconflict fase waarin internationale actoren gehouden zijn aan het jus post bellum.  

 

4.1 TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE  

104. Het is duidelijk dat aan de toepassing ratione materiae van het jus post bellum een 

substantieel conflict moet voorafgaan.
457

 De vraag die beantwoord moet worden is: Wat is een 

substantieel gewapend conflict?  

Situaties van bijvoorbeeld intern geweld en spanningen kunnen geen aanleiding geven tot 

de toepassing van het jus post bellum, omdat er dan geen fundamentele nood is aan het 

heropbouwen van een duurzame vrede. Maar wanneer kan een conflict dan wel als 

substantieel worden gekwalificeerd? Het lijkt mij de meest logische optie om het 

toepassingsgebied ratione materiae van het jus in bello over te nemen. Dus als een conflict als 

een gewapend conflict kan worden gekwalificeerd volgens de regels van IHR, dan kan er 

gesproken worden van een substantieel conflict dat voorafgaat aan het jus post bellum. De 

                                                 

455
 Joegoslaviëtribunaal, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 

Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-A (2 oktober 1995), para. 70.  

456
 IGH, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, ICJ Reports 2004, para. 109.  

457
 M. FREEMAN en D. DJUKIC, “Jus Post Bellum and Transitional Justice” in C. STAHN en J.K. KLEFFNER (eds.), 

Jus Post Bellum: Toward a Law of Transition From Conflict to Peace, Den Haag, TMC Asser Press 2008, 225. 



83 

 

principes van het jus post bellum moeten dus zowel kunnen toegepast worden bij 

internationale, als niet internationale gewapende conflicten.
458

  

Het zou echter minder accuraat zijn om de toepassing van het jus post bellum te laten 

afhangen van de effectieve voorafgaandelijke toepassing van het jus in bello. Want zoals 

eerder gezegd werd, wordt in bepaalde gevallen de toepassing van het jus in bello ontkend 

door Staten. Het jus post bellum kan dus ook nog toegepast worden als de regels van het IHR 

niet gerespecteerd werden. Dit ligt ook in lijn met de scheiding die werd voorgesteld tussen de 

drie categoriëen in het oorlogsrecht, namelijk dat het jus post bellum kan toegepast worden 

zelfs als het jus in bello helemaal niet of niet correct werd toegepast.
459

 

 

105. Er kan echter een uitbreiding aan deze bovenstaande redenering toegevoegd worden. 

In het geval dat er niet van een voorafgaand gewapend conflict kan gesproken worden, zou 

het toepassingsgebied ratione materiae van het jus post bellum kunnen uitgebreid worden 

naar gelijk welke situatie als een bevoegde instantie daarmee instemt. Instemming van de 

UNSC of de gaststaat, zijn voorbeelden van zo’n situaties. Daardoor kan in de gevallen 

waarin er twijfel bestaat over de kwalificatie van het conflict, het toepassingsgebied ratione 

materiae op een case by case approach uitgebreid worden. 

 

4.2 TOEPASSINGSGEBIED RATIONE TEMPORIS 

106. In dit onderdeel wordt de vraag gesteld welke afbakening in de tijd gemaakt moet 

worden voor het jus post bellum. Wanneer moet de toepassing van die principes starten 

(4.2.1)? En wanneer moet de toepassing van het jus post bellum eindigen (4.2.2)? 

 

4.2.1 Voorstellen tot afbakening in de tijd van het jus post bellum 

107. Er werd reeds in het eerste hoofdstuk benadrukt wanneer er sprake is van een 

gewapend conflict en wanneer het IHR van toepassing is.
460

 Er werd in hoofdstuk twee 

gewezen op de onduidelijkheid rond het aanwijzen van het einde van een conflict.
461

 Het 
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einde van een conflict is vaak moeilijk te definiëren
462

 omdat er bijvoorbeeld geen 

vredesverdrag wordt afgesloten of omdat troepen heel lang ter plekke blijven, ook al is het 

geweld sterk getemperd. Het ICTY bepaalde in de Tadic Case, zoals eerder benadrukt, dat 

IHR toepasselijk is vanaf het begin van het gewapend conflict tot er een algemene conclusie 

over vrede of een vredevolle schikking is bereikt.
463

 Dit kan dus nog na de staking van de 

vijandelijkheden zijn. Dit standpunt maakt het eindpunt bepalen van het gewapend conflict of 

de toepassing van het IHR dus nog moeilijker. 

Het zou dus enerzijds onduidelijk zijn om het eind van een gewapend conflict als 

beginpunt van de toepassing van het jus post bellum te beschouwen. Maar anderzijds zou het 

ook niet ten goede komen aan de maatschappij die ondersteuning nodig heeft, want als het 

eindpunt van de toepassing van het jus in bello wordt genomen als startpunt voor de 

toepassing van het jus post bellum kunnen jaren verstreken zijn zonder toepassing van dat 

laatste normatieve kader. Toch wordt dit door sommige auteurs gesuggereerd. Volgens STAHN 

moeten de regels van het jus post bellum toepassing vinden na de vijandigheden. Hoe dat punt 

moet bepaald worden zal volgens STAHN afhangen van een case by case approach.  

 

108. Er is een bijkomend probleem indien het effectieve einde van het gewapend conflict 

en dus het einde van de toepassing van het IHR als startpunt genomen wordt voor de 

toepassing van het jus post bellum. Er kan namelijk een probleem ontstaan met de verhouding 

tussen de principes van het jus post bellum en het bezettingsrecht. Het bezettingsrecht is 

immers, zoals eerder besproken, langer van toepassing dan het einde van het gewapend 

conflict. De bezetter moet echter de status quo ante behouden, terwijl die postconflict actor 

veranderingen mag doorvoeren als die in overeenstemming zijn met de belangen en rechten 

van de burgers. Er moet dus enigszins kunnen overwogen worden of in zo’n geval het jus post 

bellum voorrang verkijgt op het bezettingsrecht. 

 

109. Mijn voorstel zou zijn, rekening houdend met de bovenvermelde aandachtspunten, 

om het startpunt van de toepassing van het jus post bellum te laten afhangen van twee 

mogelijke en alternatieve voorwaarden: 
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(1) De toestemming van de soevereine Staat tot de nodige postconflict initiatieven zou de 

eerste voorwaarde kunnen zijn voor de toepassing van het jus post bellum. Deze toestemming 

kan gegeven worden als de vijandigheden nog aan de gang zijn, of als het gewapend conflict 

reeds afgelopen is. Op die manier kan het jus post bellum niet in strijd zijn met het 

bezettingsrecht. Want de toestemming van de Staat kan een uitzondering zijn op de toepassing 

van het bezettingsrecht.
464

 Het kan volgens mij namelijk niet de bedoeling zijn van het ‘idee’ 

rond het jus post bellum dat er getornd wordt aan de regels van het bezettingsrecht. Enerzijds 

omdat de regels van het bezettingsrecht historisch zijn gegroeid, anderzijds omdat ze 

‘algemeen’ aanvaard zijn en hun nut blijven bewijzen.  

Het probleem dat zich stelt bij deze voorwaarde, is dat een regering vaak ontbreekt in een 

land waar een gewapend conflict heeft plaatsgevonden. Daarom zou de toepassing van het jus 

post bellum meer in het algemeen van toepassing kunnen zijn, als er sprake is van 

toestemming door legitieme gesprekspartners. Op die manier moet de actor die toestemming 

geeft niet noodzakelijkerwijs verkozen of aangeduid zijn door de bevolking. Maar indien het 

mogelijk is om de bevolking te consulteren, moet deze optie natuurlijk verkozen worden. Zo 

werd bijvoorbeeld steun gezocht bij de bevolking van Oost-Timor voor het mandaat van 

UNTAET. Resolutie 1272 van de UNSC bevestigt dit: 

“Reiterating its welcome for the successful conduct of the popular consultation of the 

East Timorese people of 30 August 1999, and taking note of its outcome through which 

the East Timorese people expressed their clear wish to begin a process of transition 

under the authority of the United Nations towards independence, which it regards as an 

accurate reflection of the views of the East Timorese people”
 465

  

(2) Het jus post bellum zou ook van toepassing moeten zijn vanaf het moment dat er door 

gelijk welke internationale actor, zonder enige toestemming, postconflict initiatieven worden 

genomen. Hiermee zou met name opnieuw de case by case approach ondersteund worden. 

Het jus post bellum zou namelijk een aanvullend normatief kader zijn ten opzichte van 

bestaande initiatieven. Dus als bijvoorbeeld de UNSC een resolutie goedkeurt die postconflict 

initiatieven aanhaalt, is dat eveneens een voorwaarde die vervuld is voor de toepassing van 

het jus post bellum.
466
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110. Het idee achter deze twee alternatieve voorwaarden voor de start van de toepassing 

van het jus post bellum is dat er gestreefd wordt naar een maximale toepassing van het jus 

post bellum. Daarom wordt niet uitgesloten dat er een asynchrone toepassing is van de regels 

van het jus post bellum. Enerzijds heeft iedere internationale actor, niet enkel een Staat, de 

mogelijkheid om voor zichzelf te bepalen vanaf welk moment de principes van het jus post 

bellum van toepassing zijn. Deze beslissing kan dus uitgaan van de UNSC, maar kan ook 

uitgaan van een individuele Staat.
467

 Zo kan een Staat zelf kiezen om de principes van het jus 

post bellum toe te passen op een civil-military cooperation. A fortiori geldt, dat als de 

gaststaat de toestemming geeft tot de toepassing van het jus post bellum, alle internationale 

actoren die postconflict initiatieven nemen gehouden zijn aan de principes van het jus post 

bellum. Op dat moment kunnen de internationale actoren hun verplichtingen in het kader van 

die principes niet langer ontlopen.  

 

4.2.2 Einde van de toepassing van het jus post bellum  

111. Het is van fundamenteel belang om ook de toepassing van het jus post bellum op een 

bepaald moment te eindigen. Als geen duidelijk einde wordt gesteld aan de toepassing van het 

jus post bellum kan dat een invloed hebben op het toepassingsgebied van mensenrechten en 

het recht dat van toepassing is in ‘vredestijd’. Hoe meer onduidelijkheid er bestaat over het 

bepalen van het einde van het jus post bellum, hoe meer onduidelijkheid er is over de 

toepassing van de daaropvolgende rechtstakken.
468

  

Opnieuw lijkt de suggestie die ik gemaakt heb rond de aard van het jus post bellum een 

oplossing voor dit probleem te bieden. Het aanvullend karakter zorgt ervoor dat regels die van 

toepassing zijn tijdens ‘vredestijd’ en die meer verregaand zijn in het respecteren van de 

rechten van de bevolking, voorrang krijgen.  

 

112. Toch is het enigszins van belang om ook een eind te kunnen stellen aan de toepassing 

van het jus post bellum. Het normatief kader is namelijk slechts tijdelijk van toepassing, 

aangezien het doel een overgang van gewapend conflict naar duurzame vrede is.
469

 De vraag 

                                                 

467
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is hoe het einde van de toepassing van het jus post bellum wordt bepaald? Ik zou de 

toepassing van de jus post bellum principes laten afhangen van een verplichte exit strategy. 

Volgens OSTERDAHL en VAN ZADEL moet het jus post bellum van toepassing blijven tot het 

doel dat nagestreefd wordt bereikt is.
470

  Het belang van zo’n exit strategy werd reeds 

benadrukt door de Secretaris Generaal.
471

 Volgens DE BRABANDERE is een exit strategy in het 

geval van een internationale administratie noodzakelijk.
472

 Bepalen wat de inhoud van die exit 

strategy precies moet zijn, zou mij in het kader van deze masterproef te ver leiden. Maar er 

moet benadrukt worden dat het doel van het jus post bellum duurzame vrede opbouwen is.
473

 

En dat zou het hoofddoel moeten zijn. Los van het feit dat in verschillende maatschappijen 

daarvoor verschillende maatregelen zullen moeten genomen worden. 

 

4.3 TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE 

113. In dit onderdeel wordt verder ingegaan op wie nu juist gebonden is door het 

normatief kader dat in deze masterproef wordt voorgesteld. Maar daaraan gekoppeld, is het 

belangrijk om aandacht te besteden aan de manier waarop die actoren gebonden zijn door het 

jus post bellum. 

 

114. OSTERDAHL en VAN ZADEL oordelen dat alle actoren die betrokken zijn bij een 

conflict de regels van het jus post bellum moeten naleven.
474

 Los van het feit of die actor het 

slachtoffer, de aanvaller of een buitenstaander is. Maar de regels moeten natuurlijk toegepast 

worden door internationale actoren.
475

 Hoewel burgerinitiatieven van onschatbare waarde zijn 

heeft de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid om het jus post bellum te 
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implementeren. Net zoals dat het geval is bij de toepassing van het jus in bello en het jus ad 

bellum.  

 

115. Zoals eerder vermeld, is een rechtssubject in het internationaal publiekrecht een 

entiteit die capabel is om internationale rechten en verplichtingen te bezitten en de capaciteit 

heeft om zijn rechten te beschermen via aanspraken.
476

 Dat zijn dus Staten, maar onder 

bepaalde voorwaarden vallen daar ook internationale organisaties onder.
477

 Andere actoren 

kunnen ook als internationaal rechtssubject worden gezien, zo benadrukt BROWNLIE dat in 

bepaalde gevallen ook agentschappen van Staten en in bepaalde gevallen national liberation 

movements, Staten in statu nascendi, enz. internationale rechtssubjecten zijn.
478

 

 

116. De prangende vraag is echter hoe ervoor kan gezorgd worden dat de principes van het 

jus post bellum van toepassing zijn op alle internationale actoren die betrokken zijn bij de 

postconflict periode. Daarom is het instrument waarin de principes van het jus post bellum 

vervat zullen zitten ook van belang. Het idee van OREND om een nieuwe conventie van 

Genève op te stellen voor de postconflict fase,
479

 brengt vele nadelen met zich mee. Enerzijds 

kan een meer minimalistische aanpak effectiever zijn, aangezien het voor een grotere 

flexibiliteit in verschillende situaties zorgt.
480

 Anderzijds, omdat een conventie ondertekend 

moet worden om bindend te zijn voor een internationale actor.
481

 Toch moet benadrukt 

worden dat er initiatieven bestaan waarbij internationale actoren die een conventie niet 

ondertekend hebben toch die verplichtingen nakomen.
482

  

Alternatieven voor het opstellen van een conventie, zoals de principes door de UNSC of 

de UNGA laten goedkeuren, hebben gelijkaardige gebreken. Zo zijn de resoluties van de 
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UNSC enkel bindend voor de leden van de Verenigde Naties, dus Staten.
483

 Daarom is mijn 

voorstel om de principes van het jus post bellum te laten aannemen door een autoriteitsvolle 

entiteit in de internationale gemeenschap. Zo werd eerder vermeld dat de PBC best practices 

kan aannemen.
484

 Andere mogelijkheden zijn de principes die aangenomen worden in een 

rapport van het ICISS of een High Level Panel. Op termijn zouden deze principes dan 

bijvoorbeeld deel kunnen uitmaken van vredesakkoorden die gesloten worden. 

 

4.4  TUSSENTIJDS BESLUIT 

117. In dit hoofdstuk werd het toepassingsgebied van het jus post bellum besproken. 

Aangezien het niet enkel van belang is om de inhoud van het jus post bellum te bepalen, maar 

ook toe te zien op wie, wat, waar en wanneer deze principes van toepassing zijn. Daarom 

werd in dit hoofdstuk zowel rekening gehouden met theoretische aspecten, als praktische 

problemen. 

 

118. Het toepassingsgebied ratione materiae van het jus post bellum is afhankelijk van 

een voorafgaand conflict. Ik verkies om dit conflict te kwalificeren als een gewapend conflict, 

zoals dat gedefinieerd wordt in het IHR. Daarnaast kan het toepassingsgebied uitgebreid 

worden naar alle gevallen waarin een bevoegde instantie dat oplegt. Zo zou de UNSC kunnen 

bepalen dat de principes ook toegepast worden na hevige incidenten in een groot deel van een 

Staat. 

Het begin van het toepassingsgebied ratione temporis moet volgens mij afgebakend 

worden door ofwel de individuele toezegging van gelijk welke internationale actor die zich 

vrijwillig wil binden aan de principes van het jus post bellum, ofwel door de toestemming van 

de gaststaat tot de toepassing van de principes. Dat laatste element zorgt er voor dat geen 

enkele internationale actor zich kan onttrekken aan de verplichtingen die verbonden zijn aan 

de principes van het jus post bellum. Het einde van de toepassing van de principes van het jus 

post bellum moet vastgelegd worden aan de hand van een exit strategy. 

Het toepassingsgebied ratione personae wordt in theorie liefst zo breed mogelijk 

uitgewerkt, zodoende dat alle internationale actoren die betrokken zijn bij de postconflict fase 

zicht moeten houden aan de principes van het jus post bellum. De praktische uitwerking van 
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deze visie is volgens mij best te realiseren als een autoriteitsvolle entiteit de principes 

aanneemt. 
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CONCLUSIE 

In deze masterproef werd duidelijk aangetoond dat het jus post bellum concept een 

gevestigde waarde in de just war theory is en daarmee ouder is dan het moderne oorlogsrecht. 

In de context van codificaties en latere evoluties binnen het oorlogsrecht, blijkt er voor het jus 

post bellum geen plaats, waardoor het concept in de vergetelheid raakt. In de 19
de

 en de 20
ste

 

eeuw bleef de nadruk van het positief recht, de rechterlijke macht en de doctrine immers op de 

twee bestaande categorieën in het oorlogsrecht liggen, namelijk het jus ad bellum en het jus in 

bello. In deze masterproef wilde ik de aandacht vestigen op het jus post bellum als juridisch 

concept en als vergeten categorie binnen het oorlogsrecht.  

Enerzijds door aan te tonen dat het concept helemaal niet nieuw is. Door naast de 17
de

 

eeuwse idee van rechtvaardigheid na een gewapend conflict uit de just war theory ook te 

verwijzen naar de bestaande postconflict initiatieven. Die initiatieven tonen aan dat de 

internationale gemeenschap, zelfs bij gebrek aan een eenduidige juridische basis, 

inspanningen levert voor de periode ‘na’ een gewapend conflict.  

Anderzijds door dieper in te gaan op wat ‘het’ jus post bellum idealiter zou moeten zijn.  

 

Doorheen de verschillende hoofdstukken heb ik aangetoond dat er zeker niet ontkend kan 

worden dat de transitiefase van een gewapend conflict naar duurzame vrede genegeerd wordt 

door de internationale gemeenschap. Zonder allesomvattend te zijn, heb ik dan ook de 

belangrijkste initiatieven voor vredesopbouw besproken. De meeste voorbeelden zijn gelinkt 

aan de VN, die als hoofddoel heeft de vrede en veiligheid te handhaven. Dit doel heeft zich in 

de laatste decennia o.m. uitgebreid naar het opzetten van internationale administraties in 

Staten die geteisterd werden door een gewapend conflict. Daarnaast werd ook de 

Peacebuilding Commission opgericht, om de schakel te vormen tussen donoren, regeringen en 

internationale actoren die hulp bieden tijdens de postconflict fase. Als laatste is ook de 

responsibility to rebuild, hoewel deze theorie niet afdwingbaar is, een voorbeeld van de 

aandacht die door de internationale gemeenschap besteed wordt aan de postconflict fase en 

het belang van duurzame vrede. 

Betekent die bestaande praktijk dat het jus post bellum reeds bestaat? Op die vraag is het 

antwoord negatief. De initiatieven die vandaag ondernomen worden in de postconflict fase 

worden steeds op een case by case approach aangepakt. Er bestaat tot op de dag geen geheel 

aan overkoepelende principes of regels die gelden tijdens de postconflict fase.  
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Het jus post bellum werd in deze masterproef gedefinieerd als de derde categorie binnen 

het oorlogsrecht, die zowel positieve als negatieve rechten en verplichtingen vastlegt voor 

actoren die betrokken zijn in een transitieperiode van gewapend conflict naar vrede. Het jus 

post bellum moet een afzonderlijke derde categorie binnen het oorlogsrecht vormen die 

volledig gescheiden is van de toepassing van het jus in bello en het jus ad bellum. Naar 

analogie van de onafhankelijkheid tussen de andere twee categorieën. Dit is vooral van belang 

omdat de partijen die deel uitmaken van het conflict niet altijd dezelfde actoren zijn als 

diegenen die betrokken zijn in de postconflict fase. 

 

Deze definitie sluit echter helemaal niet uit dat de case by case approach, die nu 

gehanteerd wordt, op de achtergrond zou geschoven worden. Meer zelfs, eigenlijk heeft iedere 

postconflict fase een case by case approach nodig, aangezien de omstandigheden telkens 

zullen verschillen.  

Daarenboven is aangetoond dat de bestaande rechtsregels niet voldoen om een duurzame 

vrede herop te bouwen. De inhoudelijke bepalingen van het IHR, met name het 

bezettingsrecht, voldoen niet om tot het gewenste resultaat te komen, dat wordt bewezen door 

talrijke voorbeelden waarin men afwijkt van het IHR. Toch zou een uitgebreide interpretatie 

van het IHR geen oplossing bieden, aangezien het bezettingsrecht enerzijds nog van nut kan 

zijn en aangezien het IHR niet op alle internationale actoren die deel uitmaken van de 

postconflict fase van toepassing is. Hetzelfde geldt voor mensenrechten. Er bestaat te veel 

onduidelijkheid over de toepassing van mensenrechten door bijvoorbeeld internationale 

organisaties, om volledig te kunnen rekenen op die regels om een duurzame vrede te 

bekomen. 

 

Daarmee is de noodzaak aan een jus post bellum ook toegelicht. Enerzijds voldoen de 

bestaande rechtsregels niet om een duurzame vrede op te bouwen. Anderzijds biedt de case by 

case approach een grote meerwaarde, maar stuit die aanpak op vele vlakken toch nog op 

onduidelijkheden in de toepassing van bepaalde rechtsregels en m.b.t. de legitimiteit van de 

verschillende initiatieven.  

Daarom ben ik ervan overtuigd dat de rechten en verplichtingen voor internationale 

actoren die betrokken zijn in de postconflict fase, minimumstandaarden moeten zijn die een 

suppletief kader vormen voor de bestaande case by case approach. Het identificeren van 

minimumstandaarden kan namelijk de bestaande leemtes in het recht en de vragen rond de 

legitimiteit van bepaalde bevoegdheden opvullen.  
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De inhoudelijke principes die deel moeten uitmaken van het jus post bellum kunnen deels 

gebaseerd worden op bestaande postconflict initiatieven en deels op bestaande doctrine. Het 

was niet mijn bedoeling om een exhaustief antwoord te bieden op de inhoudelijke bepalingen. 

Maar de elementen die naar voor kwamen in hoofdstuk 3 moeten volgens mij fundamenteel 

deel uitmaken van het nieuwe jus post bellum. Enerzijds zijn dat materiële principes: local 

ownership, trusteeship, het belang van een verantwoordingsplicht van de betrokken 

internationale actoren, respect voor mensenrechten en aandacht voor transitional justice. 

Anderzijds gaat het ook over procedurele principes: samenwerking en coördinatie tussen de 

betrokken internationale actoren en een ondersteunend principe voor internationale actoren 

die een meer verregaand initiatief nemen tijdens de postconflict fase.  

 

In het laatste hoofdstuk werd gekeken hoe de volledige denkpiste in de praktijk moet 

omgezet worden, namelijk wat het toepassingsgebied is van het jus post bellum. Het doel is 

om de toepassing van het jus post bellum op een zo breed mogelijke manier uit te werken. In 

hoofdstuk 4 werd duidelijk gemaakt dat bij toestemming van de Staat die getroffen werd door 

het gewapend conflict, de toepassing van het jus post bellum door alle andere internationale 

actoren moet worden nageleefd. Indien er geen toestemming door de gaststaat wordt gegeven, 

moeten de internationale actoren er zo sterk mogelijk toe gestimuleerd worden om vrijwillig 

over te gaan tot het nemen van initiatieven in de postconflict fase in overeenstemming met de 

principes van het jus post bellum.  

 

Met alle voorstellen over zowel de definiëring, de noodzaak, de inhoud en het 

toepassingsgebied van het jus post bellum, heb ik getracht om niet enkel naar een ideale 

theoretische creatie van nieuwe regels te streven. Maar eveneens om op een praktische manier 

om te gaan met problemen die zich kunnen stellen in de postconflict fase.  
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