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Inleiding 

__________________________________________________________________________________ 

Op 17 februari 2008 riep het Kosovaarse Parlement, op een buitengewone zitting, eenzijdig de 

onafhankelijkheid uit van Servië. De onafhankelijkheidsverklaring werd unaniem 

aangenomen, met 109 stemmen, inclusief deze van vrijwel alle niet-Servische minderheden.
1
 

De tien Servische vertegenwoordigers en één sympathiserende vertegenwoordiger van de 

Gorani-minderheid weigerden echter deel te nemen aan de stemming.
2
 Hoewel deze voorlopig 

laatste ontwikkeling in de reeds meer dan een decennium durende impasse omtrent Kosovo‟s 

definitieve, politieke status op zichzelf geen oplossing vormt, heeft het Kosovaars Parlement 

door deze actie wel immense druk op zichzelf, Servië en de internationale gemeenschap 

gelegd om voor eens en altijd een einde te stellen aan deze problematiek.
3
 

Daar waar het debat omtrent Kosovo oorspronkelijk een klassiek conflict was tussen enerzijds 

het recht op soevereiniteit en territoriale integriteit van een staat en het recht op 

zelfbeschikking van een volk anderzijds, is het door de jaren heen uitgegroeid tot een complex 

juridisch probleem. De eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring heeft enkel bijgedragen tot 

deze complexiteit, aangezien Kosovo ten tijde van de onafhankelijkheidsverklaring nog steeds 

onderworpen was aan het internationaal bestuur dat door Resolutie 1244 in het leven werd 

geroepen. Bovendien heeft de Kosovaarse onafhankelijkheid voor heel wat controverse en 

verdeeldheid gezorgd in de internationale gemeenschap. Tot op heden hebben 68 van de 192 

VN-leden Kosovo erkend als soevereine Staat, waaronder de Verenigde Staten en het 

overgrote deel van de Westerse Staten. Een aantal Staten, aangevoerd door Rusland en Servië, 

blijft zich echter heftig verzetten tegen de eenzijdige afscheiding van Kosovo, omdat deze een 

inbreuk zou vormen op het internationaal recht. 

Op het eerste zicht lijkt het onduidelijk waarom een kleine entiteit als Kosovo met een 

bevolking van minder dan twee miljoen inwoners, aanleiding kan geven tot dergelijke schaal 

van internationale verdeeldheid. Wanneer we echter de geopolitieke context van Kosovo erbij 

nemen, valt het echter op dat Kosovo en de rest van de westelijke Balkan volledig omgeven 

zijn door twee van de belangrijkste en machtigste organisaties van de planeet, de Europese 

                                                             
1 M. WELLER, “Kosovo’s final status”, International Affairs 2008, 1233. 
2 Ibid. 
3 D. FIERSTEIN, “Kosovo’s Declaration of Independence: an incident analysis of legality, policy and future 
implications”, Boston University Journal of International Law 2008, 418. 
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Unie en de NAVO.
4
 Kosovo en zijn omgeving zijn dus niet zozeer een uithoek van Europa, 

maar vormen veeleer de binnentuin ervan.
5
 De landen van beide organisaties zijn er dan ook 

bij gebaat dat er stabiliteit is in Kosovo. Deze beschouwing dient steeds in het achterhoofd 

gehouden te worden doorheen de masterproef. 

De centrale onderzoeksvraag van de masterproef bestaat erin na te gaan in welke mate de 

unilaterale afscheiding van Kosovo conform internationaal recht is gebeurd. Om na te gaan of 

een unilaterale onafhankelijkheidsverklaring conform internationaal recht is gebeurd, dienen 

verschillende inter-agerende factoren onderzocht te worden. Onder hen onder meer de rechten 

van de groep die streeft naar onafhankelijkheid, de rechten van de Staat waarvan de groep 

zich probeert af te scheiden en het belang van de internationale gemeenschap hierbij.
6
 

Overeenstemmend met elk van deze factoren zijn de juridische principes van een recht op 

zelfbeschikking, de territoriale integriteit en soevereiniteit van een Staat en erkenning.
7
 De 

thesis zal vertrekken vanuit de klassieke inhoud van de voorvermelde juridische principes en 

deze trachten toe te passen op de Kosovaarse afscheiding. Er zal gebruik gemaakt worden van 

een gelaagde structuur om de Kosovo-problematiek op ordentelijke wijze uiteen te zetten. 

De thesis zal aanvangen met een hoofdstuk waarin het historisch, politiek en juridisch kader 

van het conflict bondig uiteengezet wordt. Dergelijk overzicht is onontbeerlijk om de context 

te begrijpen die de Kosovaren ertoe heeft aangezet zich eenzijdig onafhankelijk te verklaren. 

Het tweede hoofdstuk vormt het vertrekpunt van het onderzoek naar de conformiteit met het 

internationaal recht van de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. In eerste instantie zal de 

klassieke reikwijdte uiteen gezet worden van zowel het recht op zelfbeschikking als de twee 

algemeen aanvaarde beperkingen op de uitoefening van dit recht: het recht territoriale en 

integriteit en het principe van uti possidetis. Bij de uiteenzetting van deze concepten zal 

bijzondere aandacht worden besteed aan de toepassing ervan door de Arbitration Commission 

of the Peace Conference on the former Yugoslavia op het uiteenvallen van ex-Joegoslavië.
8
 

Na de uiteenzetting van voornoemde concepten, zal onderzocht worden in welke mate de 

statenpraktijk een recht op externe zelfbeschikking erkent. Naast de traditionele invulling van 

                                                             
4
 T. JUDAH, Kosovo: What Everyone Needs to Know, New York, Oxford University Press, 2008, xiii. 

5
 Ibid. 

6 D. FIERSTEIN, “Kosovo’s Declaration of Independence: an incident analysis of legality, policy and future 
implications”, Boston University Journal of International Law 2008, 425. 
7 Ibid. 
8 Ook wel Badinter-Commissie genoemd naar haar voorzitter Robert Badinter. 
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een recht op externe zelfbeschikking, zal ook stilgestaan worden bij een mogelijks nieuwe 

variant die stilaan opgang maakt in de statenpraktijk en die reeds op veel bijval kan rekenen in 

de rechtsleer, het zgn. recht op remedial secession. Het uiteindelijke opzet van het hoofdstuk 

bestaat er in na te gaan of de Kosovaarse afscheiding al dan niet gerechtvaardigd kan worden 

op grond van de traditionele invulling van het recht op zelfbeschikking of mogelijks zelfs op 

grond van een ontluikend recht op remedial secession. 

Nadat onderzocht werd of de Kosovaarse Albanezen aanspraak kunnen maken, zal in een 

derde hoofdstuk de verenigbaarheid met de nog steeds van kracht zijnde Resolutie 1244 van 

de VN Veiligheidsraad onderzocht worden.
9
 Dergelijk onderzoek heeft immers pas zin, 

wanneer uit Hoofdstuk 2 zou blijken dat de Kosovaarse Albanezen geen aanspraak kunnen 

maken op een vorm van zelfbeschikking die verworden is tot jus cogens. Zelfs een Resolutie 

van de VN Veiligheidsraad zou geen afbreuk kunnen doen aan de realisatie van dergelijk 

recht. De nadruk zal hierbij liggen op verenigbaarheid van de onafhankelijkheid met de 

elementen die Resolutie 1244 aanreikt voor het komen tot een definitieve status voor Kosovo. 

Het vierde en vijfde hoofdstuk vormen een tweeluik. Vooreerst worden de Montevideo-

criteria uiteengezet, evenals enkele aanvullende criteria die op bijval kunnen rekenen in de 

rechtsleer. Wanneer de zelfgeproclameerde Kosovaarse Staat aan de Montevideo-criteria 

voldoet, zou ze aanspraak kunnen maken op een aantal rechten en verplichtingen onder 

internationaal recht, waardoor ze de facto als Staat zou bestaan. Het opzet van het vierde 

hoofdstuk is dan ook na te gaan of de nieuwe Kosovaarse Staat al dan niet aan deze criteria 

voldoet. Daar waar het vierde hoofdstuk vooral het de facto bestaan als Staat betreft, zal 

hoofdstuk vijf zich eerder toespitsen op het de jure bestaan als Staat. Het opzet van het vijfde 

hoofdstuk is tweeledig: enerzijds zal het juridisch effect van de reeds gedane erkenningen 

onderzocht worden, in het bijzonder of deze een curatief effect kunnen hebben op 

tekortkomingen in de Montevideo-criteria, en anderzijds zal gepoogd worden de algemene 

tendensen uiteen te zetten die spelen bij de beslissing tot het al dan niet erkennen van de 

nieuwe Kosovaarse Staat. 

In het zesde en voorlaatste hoofdstuk zal geprobeerd worden een antwoord te bieden op de 

deelvraag of de eenzijdige Kosovaarse afscheiding een precedent kan zetten naar de toekomst 

toe. Het beantwoorden van de vraag zal gebeuren aan de hand van een evaluatie van de 

                                                             
9 Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (10 juni 1999), UN Doc. S/RES/1244 (1999). 
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factoren die Kosovo volgens de erkennende landen uniek maken. Het hoofdstuk zal ook 

trachten de nodige parallellen te leggen met de recente Russische erkenningen van de 

afvallige Georgische regio‟s Zuid-Ossetië en Abchazië. 

Tot slot zal in het laatste hoofdstuk stilgestaan worden bij het door de Algemene Vergadering 

van de VN aan het Internationaal Gerechtshof gevraagde advies over de legaliteit van de 

Kosovaarse onafhankelijkheid. Zowel de motieven voor het stellen van de vraag, de inhoud 

van de vraag als een prognose over het advies zullen aan bod komen. 
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H1: Historisch, politiek en juridisch kader van het conflict 

________________________________________________________ 

1.1. Historisch conflicterende aanspraken op hetzelfde gebied 

1. Algemeen gesteld kunnen de oorzaken van het Kosovo conflict - zoals vele etnische 

conflicten - teruggebracht worden tot het feit dat een gebied opgeëist wordt door verschillende 

groepen van een bevolking, voornamelijk vanwege historische en etnologische redenen.
10

  

2. De Serviërs beschouwen Kosovo als de wieg van hun beschaving en een belangrijk 

onderdeel van hun collectieve identiteit.
11

 Centraal in deze opvatting staat de Slag bij Kosovo 

Polje in 1389 waar een coalitie van volkeren uit de Balkan o.l.v. de Servische koning Lazar 

verslagen werd door Ottomaanse strijdkrachten.
12

 Deze slag groeide voor de Serviërs door de 

eeuwen heen uit tot een symbool van verzet. Vanaf het begin van de 19
de

 eeuw werd de 

herinnering door de Servisch nationalistische beweging gebruikt als middelpunt van hun 

ideologie.
13

 

3. Daarnaast claimen de Serviërs ook het historisch eerste bezitsrecht over Kosovo. Ten tijde 

van de Slag bij Kosovo Polje vormde Kosovo immers een integraal deel van het Servisch 

Koninkrijk. Bovendien beweren Servische historici dat de ruime meerderheid van de 

toenmalige bevolking Servisch was en dat daar pas verandering in kwam na de annexatie van 

Kosovo bij het Ottomaanse Rijk in 1449 toen Albanezen begonnen te migreren vanuit het 

huidige Albanië.
14

 

4. De Kosovaarse Albanezen daarentegen zien zichzelf als de afstammelingen van de Illyriërs 

en de Dardani.
15

 Deze volkeren waren reeds in de Balkan aanwezig ten tijde van de Slavische 

invasies in de vroege middeleeuwen. Bijgevolg claimen ook zij het historisch eerste 

bezitsrecht over Kosovo. 

                                                             
10

 H. KRUEGER, “Implications of Kosovo, Abchazia and South Ossetia for International Law: The Conduct of the 
Community of States in Current Secession Conflicts”, Caucasian Review of International Affairs 2009, 129. 
11

 J. FRIEDRICH, “UNMIK in Kosovo: Struggling with Uncertainty”, Max Planck Yearbook of United Nations Law 
2008, 229. 
12

 T. JUDAH, Kosovo: What Everyone Needs to Know, New York, Oxford University Press, 2008, 19. 
13 J. FRIEDRICH, “UNMIK in Kosovo: Struggling with Uncertainty”, Max Planck Yearbook of United Nations Law 
2008, 230. 
14 T. JUDAH, Kosovo: What Everyone Needs to Know, New York, Oxford University Press, 2008, 19. 
15 Ibid., 18. 
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1.2. De verhouding tussen Kosovo en Servië 

1.2.1. Geen apart juridisch statuut 

5. De moderne oorsprong van het Kosovo conflict is te wijten aan artificiële regelingen 

omtrent de afbakening van de grenzen van de nieuwe staten die ontstonden in Zuidoost-

Europa na de ondergang van het Ottomaanse Rijk.
16

 

6. Tijdens de Eerste Balkanoorlog van 1912-1913 verwierf het Koninkrijk Servië de de facto 

heerschappij over Kosovo, Sandjak en het noorden van Macedonië ten koste van het 

Ottomaanse Rijk.
17

 Op de vredesconferentie van Londen in 1913, die een regeling trof voor 

de veroverde gebieden, verwierf het Koninkrijk Servië daarnaast ook de heerschappij over 

Bosnië, Kroatië, Slovenië, Montenegro en Vojvodina.
18

 Daarnaast werd op de conferentie ook 

een onafhankelijk Albanië gecreëerd. De grenzen van deze nieuwe staat werden echter zo 

afgebakend dat de helft van de gebieden bevolkt met overwegend etnische Albanezen buiten 

het grondgebied van de nieuwe staat viel.
19

  

7. Na de Eerste Wereldoorlog ging het Koninkrijk Servië over in het Koninkrijk van Serven, 

Kroaten en Slovenen. In 1929 veranderde de naam nogmaals in het Koninkrijk Joegoslavië. 

Ondanks het feit dat de Kosovaarse Albanezen de grootste etnische groep binnen het 

Koninkrijk vormden, kende de grondwet van 1931 Kosovo geen apart juridisch statuut toe.
20

 

Het gebied dat thans Kosovo vormt, werd onderverdeeld in drie aparte provincies: Zeta, 

Morava en Vardar.
21

 

1.2.2. Uitbouw van het eigen juridisch statuut 

8. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd Joegoslavië bezet door en verdeeld onder de 

Axis-landen.
22

 Kosovo werd toegevoegd aan Albanië dat zelf onder de controle van Italië  

                                                             
16 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 405. 
17

 K. WATSON, “When in the Course of Human Events: Kosovo’s Independence and the Law of Secession”, Tulane 
Journal of International and Comparative Law  2008, 269. 
18

 Ibid. 
19

 H. KUCI, “The Legal And Political Grounds for, and the Influence of the Actual Situation on, the Demand of the 
Albanians of Kosovo for Independence”, Chicago-Kent Law Review 2005, 340. 
20

 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 406. 
21 Ibid., noot 19.  
22 J. VIDMAR, “International Legal Responses to Kosovo’s Declaration of Independence”, Vanderbilt Journal of  
Transnational Law 2009, 785. 
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stond.
23

 Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Joegoslavië echter terug verenigd 

na een succesvolle communistische opstand van de door Tito geleide  Partizanenbeweging.
24

 

9. De naoorlogse staat, bekend als de Socialistische Federale Volksrepubliek Joegoslavië, 

werd door Tito samengesteld op basis van het principe van het etno-federalisme .
25

 De 

Grondwet van 1946 verdeelde de Volksrepubliek in zes republieken (Bosnië-Herzegovina, 

Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië en Slovenië) en twee autonome gebieden binnen 

Servië (Kosovo en Vojvodina).
26

 Vanaf 1946 bestond Kosovo op papier dus als een 

onderscheiden juridische entiteit. In de praktijk kwam van deze autonomie echter niets 

terecht, aangezien Kosovo in tegenstelling tot Vojvodina niet over onafhankelijke organen 

beschikte om deze autonomie uit te oefenen.
27

 Daarenboven werd deze periode gekenmerkt 

door wantrouwen en repressie van de Servische bevolking t.o.v. de Kosovaarse Albanezen 

omwille van de antipathie voor de Partizanenbeweging en het verlangen naar een unificatie 

met Albanië.
28

 

10. Om deze etnische spanningen tegen te gaan, werd een eerste grondwetsherziening 

doorgevoerd in 1963. Het uitgangspunt van de nieuwe Volksrepubliek Joegoslavië was 

immers het idee van broederschap en eenheid onder alle etnische groepen.
29

 Kosovo‟s 

juridisch statuut werd opgewaardeerd van een autonome regio tot een autonome provincie.
30

 

Ondanks deze opwaardering, bleef het nog steeds een integraal deel van de Republiek Servië 

die de bevoegdheid had om in zijn grondwet de basisprincipes voor de werking van de 

autonome provincies uiteen te zetten.
31

 

11. In deze periode van verminderde repressie begonnen de Kosovaarse Albanezen 

stoutmoediger te worden en een status als republiek voor Kosovo te eisen. Hoewel deze eis 

door Tito verworpen werd, trachtte hij wel de rusteloosheid van de Kosovaarse Albanezen af 

                                                             
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25

 R. DELAHUNTY en A. PEREZ, “The Kosovo Crisis: A Dostoievskian Diaologue on International Law, Statecraft and 
Soulcraft”, Vanderbilt Journal of Transnational Law 2009, 28. 
26

 Ibid. 
27

 J. VIDMAR, “International Legal Responses to Kosovo’s Declaration of Independence”, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law 2009, 785. 
28

 T. JUDAH, Kosovo: What Everyone Needs to Know, New York, Oxford University Press, 2008, 51. 
29

 M. WELLER, Contested Statehood: Kosovo’s Struggle for Independence, Oxford, Oxford University Press, 2009, 
28. 
30 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 406. 
31 Ibid. 
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te zwakken door hen grotere autonomie te verlenen in de nieuwe Joegoslavische grondwet 

van 1974.
32

 

12. Hoewel Kosovo formeel een autonome provincie van Servië bleef, verkreeg het de facto 

de status als republiek in de grondwet van 1974.
33

 Voortaan had Kosovo het recht om zelf 

wetgeving en een grondwet aan te nemen, belastingen te heffen en een eigen buitenlands 

beleid te voeren.
34

 In tegenstelling tot de republieken, beschikte Kosovo als autonome 

provincie echter niet over een constitutioneel recht op afscheiding.
35

 

1.2.3. Servische heerschappij over Kosovo 

13. Na de dood van Tito in 1980 volgde een periode van politieke instabiliteit waarin 

regionale leiders macht trachtten te verwerven via een discours van nationalistisch 

populisme.
36

 Deze politieke instabiliteit versterkte de eisen van de Kosovaarse Albanezen 

voor een volwaardige status als republiek voor Kosovo.  

14. Tegen deze achtergrond begon Slobodan Milosevic zich in de tweede helft van de jaren 

‟80 op te werpen als de nieuwe sterke man van Servië. Inspelend op de politieke spanningen 

tussen Kosovo en Servië, werd het Kosovaarse Parlement in 1989 omsingeld door Servische 

politietroepen en tanks, en gedwongen akkoord te gaan met constitutionele amendementen die 

de Servische controle over Kosovo zouden herstellen.
37

 Formeel gezien bleef Kosovo echter 

als provincie behouden, zodat Milosevic de facto over een extra stem zou beschikken in het 

federale Presidium van het Presidentschap dat de federale president verkoos.
38

 Vervolgens 

startte Milosevic met een programma van discriminatie dat erop gericht was de etnisch 

Albanese meerderheid in Kosovo uit te sluiten van het onderwijs, de gezondheidszorg en het 

openbare leven.
39

 

15. Als reactie op de controversiële intrekking van Kosovo‟s autonome status, riepen de  

                                                             
32 H. Jr. PERRITT, “Final Status for Kosovo”, Chicago-Kent Law Review 2005, 7. 
33

 M. WELLER, Contested Statehood: Kosovo’s Struggle for Independence, Oxford, Oxford University Press, 2009, 
28 
34

 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 406. 
35

 H. Jr. PERRITT, “Final Status for Kosovo”, Chicago-Kent Law Review 2005, 7. 
36

 K. WATSON, “When in the Course of Human Events: Kosovo’s Independence and the Law of Secession”, Tulane 
Journal of International and Comparative Law  2008, 269. 
37 T. JUDAH, Kosovo: What Everyone Needs to Know, New York, Oxford University Press, 2008, 67. 
38 Ibid. (De zes republieken en de twee autonome provincies hadden een stem in dit orgaan) 
39 R. DELAHUNTY en A. PEREZ, “The Kosovo Crisis: A Dostoievskian Diaologue on International Law, Statecraft and 
Soulcraft”, Vanderbilt Journal of Transnational Law 2009, 31. 
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Albanese leden van het Kosovaarse parlement, op 2 juli 1990, Kosovo uit tot een 

onafhankelijke republiek binnen Joegoslavië.
40

 Ten gevolge van deze handeling ontbond de 

Servische regering zowel het Kosovaarse parlement als de regering.
41

 Deze ontbinding 

resulteerde in de oprichting van eigen parallelle instellingen door de Kosovaarse Albanezen. 

16. Gelijklopend met deze evolutie begon ook de dissolutie van de SFRY zich door te zetten. 

Dit leidde ertoe dat de vraag van de Kosovaarse Albanezen om erkend te worden als 

onafhankelijke republiek niet langer aan de realiteit beantwoordde.
42

 Vanaf dat moment 

veranderde de eis van de Kosovaarse Albanezen in een streven naar onafhankelijkheid. Na 

een referendum waarin een overweldigende meerderheid van de bevolking voor 

onafhankelijkheid stemde, riep het parallel opgerichte Kosovaarse parlement op 21 september 

1991 een eerste keer de onafhankelijkheid uit.
43

 Deze onafhankelijkheid werd enkel door 

Albanië erkend.
44

 

17. Ondanks de toenemende repressie tegen de Kosovaars Albanese bevolking, vond er de 

eerste jaren na de intrekking van Kosovo‟s autonome status hoofdzakelijk een vreedzame 

campagne voor onafhankelijkheid plaats geleid door de Democratische Liga van Kosovo 

(LDK) van Ibrahim Rugova.
45

 

1.3. Internationalisering van het conflict 

1.3.1. Escalatie van het geweld 

18. Na het sluiten van het Dayton-akkoord, waarbij de Kosovo-crisis over het hoofd gezien 

werd, veranderde de houding aan Kosovaarse kant en begonnen terroristische organisaties 

zoals het Kosovo Liberation Army (KLA) het voortouw te nemen in de strijd voor 

onafhankelijkheid.
46

 Dit leidde ook tot toenemend geweld van Servische kant. 

19. De internationale gemeenschap trachtte een vreedzame oplossing voor het conflict te 

vinden. De VN Veiligheidsraad vaardigde in deze periode verschillende resoluties uit onder 

                                                             
40

 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 407. 
41

 Ibid. 
42

 J. VIDMAR, “International Legal Responses to Kosovo’s Declaration of Independence”, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law 2009, 789. 
43

 T. JUDAH, Kosovo: What Everyone Needs to Know, New York, Oxford University Press, 2008, 69. 
44 J. VIDMAR, “International Legal Responses to Kosovo’s Declaration of Independence”, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law 2009, 790. 
45 O. TANSEY, “Kosovo: Independence and Tutelage”, Journal of Democracy 2009, 154. 
46 Ibid. 
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hoofdstuk VII van het VN Handvest waarin o.m. werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren en 

het onderhandelen van een akkoord onder internationale supervisie.
47

 De resoluties stelden 

een akkoord voorop dat rekening zou houden met de territoriale integriteit van Servië en een 

versterkte autonome status voor Kosovo.
48

 

20. In februari 1999 organiseerde de internationale gemeenschap onderhandelingen tussen de 

Kosovaarse Albanezen en de Serviërs in Rambouillet, Frankrijk.
49

 Op 23 februari  werd een 

akkoord voorgelegd  dat een tijdelijke oplossing bevatte voor het probleem.
50

 Kosovo zou 

gedurende drie jaar een autonoom deel van Servië vormen, de KLA diende te ontwapenen, de 

Servische troepen moesten zich terug te trekken en een NAVO-vredesmacht zou toezien op de 

uitvoering van het akkoord.
51

 Na het verstrijken van de drie jaar zou dan een internationale 

bijeenkomst plaatsvinden om over de definitieve status van Kosovo te beslissen.
52

 De 

Kosovaars Albanese delegatie ondertekende, ondanks enige initiële terughoudendheid, op 18 

maart 1999 het akkoord, terwijl Servië resoluut weigerde de akkoorden te ondertekenen.
53

 

21. Na het falen van de onderhandelingen, begon de NAVO op 24 maart 1999 

luchtbombardementen uit de voeren op Servië en Kosovo om de Servische strijdkrachten te 

dwingen zich terug te trekken en een humanitaire ramp te voorkomen.
54

 Na 78 dagen eindigde 

deze campagne op 9 juni 1999 met een akkoord tussen de NAVO en Servië over de 

terugtrekking van de Servische troepen uit Kosovo en de vestiging van een internationale 

vredesmacht.
55

 Een discussie over de legaliteit van deze humanitaire interventie valt echter 

buiten het bestek van de masterproef. Het volstaat op te merken dat deze doorgaans gezien 

wordt als een inbreuk op hoofdstuk VII van het VN Handvest. 

 

                                                             
47

 UN Doc. S/RES/1160 (1998), UN Doc. S/RES/1199 (1998) en  UN Doc. S/RES/1203 (1998). 
48 J. VIDMAR, “International Legal Responses to Kosovo’s Declaration of Independence”, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law 2009, 791. 
49 K. SEJDIU, “The Revival of A Forgotten Dispute: Deciding Kosova’s Future”, Rutgers University Journal of Law 
And Urban Policy 2006, 108. 
50

 Rambouillet Accords: Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo, UN Doc.S/1999/648 (7 
juni 1999) 
51

 T. JUDAH, Kosovo: What Everyone Needs to Know, New York, Oxford University Press, 2008, 85. 
52

 Ibid. 
53

 J. VIDMAR, “International Legal Responses to Kosovo’s Declaration of Independence”, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law 2009, 793. 
54 K. SEJDIU, “The Revival of A Forgotten Dispute: Deciding Kosova’s Future”, Rutgers University Journal of Law 
And Urban Policy 2006, 108. 
55 Military Technical Agreement Between the International Security Force (‘KFOR’) and the Governments of the 
Federal Republic of Yugoslavia and Serbia, UN Doc. S/1999/682 (9 juni 1999). 
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1.3.2. Kosovo onder internationaal bestuur 

22. Daags na het militaire akkoord tussen Servië en de NAVO, vaardigde de VN 

Veiligheidsraad Resolutie 1244 uit.
56

 Deze resolutie stelde de United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo (UNMIK) in die tijdelijk het bestuur over Kosovo zou 

waarnemen en het mandaat zou vervullen dat neergelegd was in de resolutie.
57

 Het mandaat 

was zeer ruim en betrof o.m. de opbouw van de infrastructuur, het garanderen van de veilige 

terugkeer van vluchtelingen, de creatie van tijdelijke, democratische instellingen voor 

zelfbestuur en het vergemakkelijken van een politieke proces gericht op het bepalen van 

Kosovo‟s toekomstige status.
58

 Voor een grondige, tekstuele analyse van de verhouding 

tussen Resolutie 1244 en de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo wordt 

verwezen naar Hoofdstuk 3.
59

 

23. Op 15 mei 2001 vaardigde het hoofd van UNMIK, de Special Representative of the 

Secretary-General (SRSG) het Constitutional Framework for Provisional Self-Government 

uit.
60

 Deze bepaling creëerde een lokaal administratief bestuur, bekend als de „Provisional 

Institutions of Self-Government‟(PISG).
61

 Deze instellingen verkregen de bevoegdheid 

wetgeving uit te vaardigen omtrent een aantal overgedragen bevoegdheden. De Special 

Representative behield wel het recht om toezicht op deze instellingen uit te oefenen en de 

wetgeving desgevallend te vernietigen, wanneer deze in strijd zou blijken met Resolutie 1244. 

24. Een eerste stap m.b.t. het bepalen van een definitieve status werd door de Special 

Representative genomen in december 2003. Hij bepaalde acht standaarden op het gebied van 

o.m. bescherming van mensenrechten en functionerende democratische instellingen waaraan 

voldaan moest zijn, vooraleer er gesprekken konden worden aangevangen omtrent de 

definitieve status van Kosovo.
62

 

25. Na de onrusten in maart 2004, kwam het zoeken naar een definitieve status in een  

                                                             
56

 Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (10 juni 1999), UN Doc. S/RES/1244 (1999). 
57

 K. WATSON, “When in the Course of Human Events: Kosovo’s Independence and the Law of Secession”, Tulane 
Journal of International and Comparative Law  2008, 273. 
58

 Ibid. 
59

 Infra 40, nr. 86 e.v. 
60

 UNMIK Regulation 2001/9 (15 mei 2001), UNMIK/REG/2001/9. 
61 U. CARUSO, “Kosovo Declaration of Independence and the International Community – an assessment by the 
Kosovo Monitoring Task Force”, Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 2008, 2. 
62 UNMIK, ‘Standards for Kosovo’, voorgesteld door de SRSG, beschikbaar op 
www.unmikonline.org/standards/docs/leaflet_stand_eng.pdf, (laatst geraadpleegd op 14 maart 2010). 

http://www.unmikonline.org/standards/docs/leaflet_stand_eng.pdf
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stroomversnelling. In mei 2005 stelde VN Secretaris-Generaal Koffi Annan de Noorse 

ambassadeur bij de NAVO, Kai Eide, aan om te onderzoeken of de tijd rijp was om 

gesprekken aan te vatten omtrent de definitieve status van Kosovo.
63

 In oktober 2005 leverde 

hij zijn rapport in bij de Secretaris-Generaal waarin hij aanbeval over te gaan tot de 

onderhandelingen over de definitieve status, hoewel niet alle standaarden reeds gehaald 

waren.
64

 

26. Na dit positief rapport, stelde de Veiligheidsraad op 14 november 2005 de voormalige 

Finse president, Martthi Ahtisaari, aan als speciaal gezant om de gesprekken over de 

toekomstige status van Kosovo te leiden.
65

 De Kosovaarse Albanezen gingen er net als bij het 

Rambouillet-akkoord van uit dat deze onderhandelingen zouden leiden tot een definitieve 

oplossing omtrent de status van Kosovo, maar ook hier werd er niet aan hun verwachtingen 

voldaan.
66

 Na meer dan dertien maanden onderhandelen met beide partijen, werd het duidelijk 

dat ook deze onderhandelingen gedoemd waren te mislukken. In maart 2007 legde Ahtisaari 

zijn „Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement‟ voor aan de 

Veiligheidsraad.
67

 Het voorstel voorzag in essentie in een onafhankelijkheid onder toezicht 

van de internationale gemeenschap. Servië weigerde resoluut het voorstel te aanvaarden en 

ook de VN Veiligheidsraad slaagde er niet in om tot een akkoord te komen vanwege 

duidelijke signalen dat Rusland zijn veto zou stellen tegen een dergelijke resolutie.
68

 

27. Vanaf augustus 2007 werd een nieuwe poging om tot een oplossing te komen, 

ondernomen door een Troika bestaande uit de Verenigde Staten, de Europese Unie en 

Rusland. Op 4 december 2007 kwam ook deze Troika tot de conclusie dat de partijen geen 

akkoord konden vinden, aangezien geen enkele partij toegevingen wou doen op zijn initieel 

standpunt omtrent de soevereiniteit over Kosovo.
69

  

                                                             
63

 T. JUDAH, Kosovo: What Everyone Needs to Know, New York, Oxford University Press, 2008, 111. 
64

 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 411. 
65

 Ibid. ; zie ook UN Doc. S/2005/709. (2005). 
66

 J. MARKO, “The New Kosovo Constitution in a Regional Comparative Perspective”, Review of Central and East 
European Law 2008, 441. 
67

 Comprehensive proposal for the Kosovo Status Settlement, UN Doc. S/2007/168/Add.1 (2007). 
68 K. WATSON, “When in the Course of Human Events: Kosovo’s Independence and the Law of Secession”, Tulane 
Journal of International and Comparative Law  2008, 274. 
69 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 412. 
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28. Het is tegen deze achtergrond dat Kosovo zich op 17 februari 2008 eenzijdig 

onafhankelijk verklaarde en een beroep deed op de internationale gemeenschap voor 

erkenning.
70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 A. ORAKHELAHVILI, “Statehood, recognition and the United Nations System: a Unilateral Declaration of 
Independence in Kosovo””, Max Planck Yearbook of United Nations Law 2008, 4. 
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H2:  Kosovo en het recht op externe zelfbeschikking 

__________________________________________________________________________________ 

2.1. Algemeen 

29. Op 11 maart 2008 uitte de Servische Minister van Buitenlandse Zaken, Vuc Jeremic, voor 

de VN Veiligheidsraad zijn bezorgdheid dat “Recognizing the unilateral declaration of 

Kosovo‟s independence from Serbia legitimizes the act of unilateral secession by a provincial 

or other non-State actor. It transforms the right to self-determination into an avowed right of 

independence”.
71

 Centraal lijkt dan ook de vraag te staan in welke omstandigheden de 

Statenpraktijk een recht op externe zelfbeschikking erkent en hoe dit recht zicht verhoudt tot 

de traditionele beginselen van territoriale integriteit en soevereiniteit. 

30. In dit hoofdstuk zal gepoogd worden een antwoord aan te reiken op bovenstaande vraag. 

Aangezien zelfbeschikking één van de meest ingeroepen en tevens één van de minst begrepen 

concepten van het internationaal recht is, zal het hoofdstuk aanvatten met een kort overzicht 

van de klassieke inhoud van het recht op zelfbeschikking die reeds verworden is tot jus 

cogens. Daarbij zal tevens de interactie met de beginselen van de territoriale integriteit en uti 

possidetis, die doorgaans een rem vormen op de realisatie van zelfbeschikking in zijn externe 

vorm, uiteengezet worden (2.2). Daarna zal kort de bestaande statenpraktijk m.b.t. het recht 

op externe zelfbeschikking worden nagegaan (2.3). Tot slot zal onderzocht worden of Kosovo 

mogelijks de eerste uiting zou kunnen vormen van een recht op „remedial secession‟, een 

concept dat op veel bijval kan rekenen in de rechtsleer (2.4 en 2.5).  

2.2. Het recht op zelfbeschikking en diens beperkingen 

2.2.1. Klassieke inhoud van het recht op zelfbeschikking 

31. Zelfbeschikking won internationaal aan belang door de opname in het 14 punten 

programma van de Amerikaanse president Woodrow Wilson, maar vindt zijn moderne 

oorsprong in art. 1(2), art. 55 en art. 76 van het VN Handvest.
72

 Art. 1 (2) stelt als doelstelling 

voor de VN “to develop friendly relations among nations based on the respect for equal 

                                                             
71 Statement of Serbia’s Minister of Foreign Affairs, 5850th meeting of the Security Council (11 March 2008), UN 
Doc. S/PV.5850 (2008). 
72 C. BORGEN, “Imagining Sovereignty, Managing Secession: The Legal Geography of Eurasia’s Frozen Conflicts”, 
Oregon Review of International Law 2007, 482. 
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rights and self-determination of peoples”.
73

 Het is dus een volk dat de houder is van het recht 

op zelfbeschikking. In 1945 werd de term „volk‟ geïnterpreteerd als doelend op de bevolking 

van een staat als collectief.
74

 

32. In de jaren ‟50 en ‟60 groeide het snel uit van een doelstelling tot een recht op 

zelfbeschikking. Initieel werd de toepassing van dit recht beperkt tot de context van de 

dekolonisatie. Principe VI van de „Declaration on the Granting of Independence to Colonial 

Countries and Peoples‟ van 14 december 1960 voorzag dat het zelfbestuur van kolonies 

gerealiseerd kon worden door een vrije associatie aan te gaan met een soevereine 

onafhankelijke staat, te integreren in een bestaande onafhankelijke staat of door de oprichting 

van een eigen onafhankelijke staat.
75

 Het recht op zelfbeschikking kan dus de vorm aannemen 

van een recht op secessie wanneer het gaat om voormalige kolonies. 

33. De periode van dekolonisatie werd gevolgd door de tijdelijke uitbouw van het recht op 

zelfbeschikking als een mensenrecht.
76

 Het recht op zelfbeschikking werd in 1966 zowel 

opgenomen in art.1 van het Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (BuPo-verdrag) en 

art. 1 van het Verdrag inzake economische, culturele en sociale rechten (Ecosoc-verdrag).
77

 

Art. 1.1 van beide verdragen stelt dat “All peoples have the right to self-determination. By 

virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their 

economic, social and cultural development”. Dit recht dient overeenkomstig art. 25 van het 

BuPo-verdrag in principe gerealiseerd te worden door inspraak in het bestuur en door gelijke 

toegang tot de openbare diensten.
78

 Ook hier wordt de term „volk‟ niet gedefinieerd. Al lijkt 

een minderheid niet onder deze term te vallen, aangezien voor hen een specifiek 

beschermingsregime voorzien wordt in art. 27 van het BuPo-Verdrag. 

34. Een belangrijke mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van de inhoud en het bestaan van 

een recht op zelfbeschikking vormt de „Declaration on Principles of International Law 

concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter 

                                                             
73

 Art. 1(2) United Nations Charter of 26 june 1945, 1 UNTS XVI. 
74

 M. COGEN, The comprehensive guide to international law, Brugge, Die Keure, 2008, 88. 
75

 Principe VI Resoutie 1514 (XV) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, UN Doc. A/4494 (14 
december 1960). 
76

 D. FIERSTEIN, “Kosovo’s Declaration of Independence: an incident analysis of legality, policy and future 
implications”, Boston University Journal of International Law 2008, 428. 
77 Art. 1 International Covenant on Civil and Political Rights of 16 december 1966, 999 UNTS,171; International 
Covenant on Economic, Cultural and Social Rights of 16 december 1966, 993, UNTS, 3 
78 Art. 25 BuPo-verdrag; D. FIERSTEIN, “Kosovo’s Declaration of Independence: an incident analysis of legality, 
policy and future implications”, Boston University Journal of International Law 2008, 428. 
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of the United Nations‟ uit 1970 (hierna: Friendly Relations Declaration).
79

 Overeenkomstig 

deze Verklaring kan de uitoefening van het recht op zelfbeschikking de vorm aannemen van 

het vestigen van een eigen soevereine en onafhankelijke staat, de vrije associatie met of 

integratie in een andere onafhankelijke staat of de overgang naar enige andere politieke status, 

mits deze vrij bepaald wordt door het volk.
80

 Bovendien bepaalt de verklaring ook dat 

“subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a 

violation of the principle…”.
81

 Een volk dat zich in één van deze situaties bevindt, zou dus 

ook de keuze hebben om zich te beroepen op één van de hoger genoemde modaliteiten van 

het recht op zelfbeschikking. 

35. Intussen heeft het Internationaal Gerechtshof in de „Namibia‟ advisory opinion‟ en in de 

„Western Sahara‟ advisory opinion het bestaan van een recht op zelfbeschikking expliciet 

erkend.
82

 In de „Oost-Timor‟-zaak ging het Hof zelfs nog een stap verder door het recht op 

zelfbeschikking een erga omnes karakter toe te schrijven en als één van de essentiële 

principes van international recht aan te merken.
83

 Er bestaat dan ook weinig discussie meer 

over het feit dat het recht op zelfbeschikking thans de status van internationaal gewoonterecht 

verworven heeft. Vaak wordt zelfs aangenomen dat de klassieke inhoud van het recht op 

zelfbeschikking ondertussen verworden is tot jus cogens. 

36. Traditioneel wordt in de rechtsleer een onderscheid gemaakt tussen interne en externe 

zelfbeschikking. In principe dient het recht op zelfbeschikking via interne weg gerealiseerd te 

worden. Dit houdt in dat een „volk‟ binnen het kader van een bestaande onafhankelijke Staat 

moet trachten zijn politieke, economische, sociale en culturele ontwikkeling na te streven.
84

 

De mate waarin het recht op zelfbeschikking uitgeoefend kan worden via externe weg, m.n. 

via afscheiding van of samengaan met een bestaande onafhankelijke staat, blijft tot op 

vandaag een controversieel onderwerp in het internationaal recht.
85

 Laatstgenoemde vraag zal 

vanwege het grote belang voor de Kosovo-problematiek apart behandeld worden. 

                                                             
79

 Resolutie 2625 (XXV) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (24 oktober 1970), UN Doc. 
A/2625 (XXV). 
80

 Ibid. 
81

 Ibid. 
82

 Western Sahara, Advisory Opinion, ICJ Report 1975, 12  en Legal Consequences for States of the Continued 
Presence of South Africa in Namibia, Advisory Opinion, ICJ Report 1971, 16. 
83 East Timor (Portugal v. Australia), Judgement, ICJ Report 1995, 102, para. 29. 
84 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 416. 
85 Ibid. 
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2.2.2. Beperkingen op de uitoefening van  externe zelfbeschikking 

2.2.2.1. Het principe van de territoriale integriteit 

37. De uitoefening van het recht op zelfbeschikking wordt in de eerste plaats beperkt door het 

principe van de territoriale integriteit. Dit principe is opgenomen in art. 2 (4) van het VN 

Handvest dat stelt dat “All members shall refrain in their international relations from the 

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

in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations”.
86

 Het wordt 

beschouwd als één van de essentiële principes om de international veiligheid en stabiliteit in 

de wereld te garanderen.
87

 Hoewel de tekst van het VN Handvest de bescherming van de 

territoriale integriteit koppelt aan een bedreiging met of het gebruik van geweld door een 

andere staat, blijkt uit de statenpraktijk dat het een autonoom begrip betreft dat doorgaans 

wordt gebruikt in samenhang met het recht op zelfbeschikking.
88

 

38. Het principe van de territoriale integriteit is gebaseerd op het principe van non-interventie 

in de interne aangelegenheden van een staat en strekt ertoe om het territoriale status quo van 

een staat te garanderen.
89

 Toch kan bezwaarlijk ontkend worden dat het principe van de 

territoriale integriteit op gespannen voet staat met het recht op zelfbeschikking. Waar het 

principe van de territoriale integriteit noodzakelijkerwijze het behoud van een territoriaal 

status quo impliceert, kan het recht op zelfbeschikking potentieel leiden tot een territoriale 

verandering.
90

 

39. Een deel van de rechtsleer trekt echter in twijfel of het principe van de territoriale 

integriteit wel degelijk een buffer kan vormen tegen het recht op externe zelfbeschikking. A. 

PELLET voert aan dat een textuele interpretatie van art. 2 (4) van het VN Handvest uitwijst 

dat het principe van de territoriale integriteit enkel een interstatelijke werking heeft.
91

 

Bijgevolg zou een staat die te kampen heeft met afscheidingsbewegingen die niet direct of 

indirect geholpen worden door andere staten, geen aanspraak kunnen maken op de 
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bescherming van zijn territoriale integriteit.
92

 De statenpraktijk blijkt deze restrictieve 

interpretatie van het begrip de territoriale integriteit echter af te wijzen. In de recente 

statenpraktijk zijn tal van voorbeelden te vinden die de bescherming van de territoriale 

integriteit ook garanderen bij zuiver interne afscheidingsbewegingen. Als voorbeeld hiervan 

kan verwezen worden naar het conflict tussen Azerbaidzjan en Armenië omtrent de etnisch 

Armeense enclave Nagorno-Karabakh. In de preambule van resolutie 884 bevestigde de VN 

Veiligheidsraad “the sovereignty and territorial integrity of the Azerbaijani Republic and all 

other States in the region”.
93

  

40. Het is algemeen aanvaard dat een staat zich niet op de bescherming van dit beginsel kan 

beroepen wanneer het recht op externe zelfbeschikking uitgeoefend wordt door een 

voormalige kolonie of door volkeren die onderworpen zijn aan „alien subjugation, domination 

and exploitation‟.
94

 De eenzijdige afscheiding van Kosovo valt echter onder geen van 

voornoemde klassieke categorieën. Het antwoord op de vraag of Servië zich kan beroepen op 

de bescherming van diens territoriale integriteit hangt dus volledig af van de vraag hoe het 

recht op externe zelfbeschikking buiten de koloniale ingevuld wordt in de huidige 

statenpraktijk. (zie 2.3 tot 2.5) 

2.2.2.2. Uti possidetis 

41. Een tweede beperking op de mogelijke uitoefening van een recht op externe 

zelfbeschikking vloeit voort uit de toepassing van het principe van uti possidetis. Dit principe 

houdt in dat wanneer een staat zich onafhankelijk verklaart, de internationale grenzen moeten 

samenvallen met de bestaande grenzen ten tijde van de onafhankelijkheid.
95

 Waar uit de 

statenpraktijk blijkt dat het principe van de territoriale integriteit ook bescherming biedt tegen 

interne afscheidingsbewegingen, is de reikwijdte van uti possidetis veel beperkter. Het 

principe strekt er enkel toe om de territoriale integriteit van de buurlanden te garanderen.
96

 

Hoewel het principe oorspronkelijk gebruikt werd in de context van de dekolonisatie, heeft 

het Internationaal Gerechtshof bevestigd dat uti possidetis “is not a special rule which 

pertains solely to one specific system of international law. It is a general principle of 
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international law which is logically connected with the phenomenon of the obtaining 

independence, wherever it occurs”.
97

 

42. Ook in de context van het uiteenvallen van ex-Joegoslavië speelt het principe een 

belangrijke rol. Op 27 augustus 1991 werd op de buitengewone Europese Top te Brussel een 

arbitraire commissie opgericht binnen de schoot van de vredesconferentie over ex-Joegoslavië 

(hierna Badinter-Commissie genoemd naar de voorzitter ervan).
98

 In zijn opinie nr. 3 diende 

de Commissie zich uit te spreken over de volgende vraag van de voorzitter van de 

vredesconferentie, Lord Carrington: “Can the internal boundaries between Croatia and 

Serbia and between Bosnia-Herzegovina and Serbia be regarded as frontiers in terms of 

public international Law?”.
99

 De Commissie antwoordde in essentie dat de zuiver interne, 

regionale grenzen van de constituerende republieken van de voormalige Socialistische 

Republiek Joegoslavië na de onafhankelijkheid van deze republieken dienen beschouwd te 

worden als de externe grenzen, tenzij anders wordt overeenkomen.
100

 De toevoeging „tenzij 

anders wordt overeengekomen‟ werd door de Commissie verantwoord op basis van art. 5 van 

de grondwet van de SFRY dat stelt dat het territorium en de grenzen van de republieken niet 

gewijzigd kunnen worden dan mits hun toestemming.
101

  

43. De toepassing van het principe van uti possidetis door de Badinter-commissie op de 

voormalige, interne grenzen van de SFRY wordt in de rechtsleer echter zwaar bekritiseerd. 

Interne, administratieve grenzen zijn immers vaak zo gepercipieerd dat ze voorbijgaan aan de 

etnische samenstelling van een gebied en vaak zelfs tot doel hebben om 

afscheidingsbewegingen te voorkomen. Dit is duidelijk het geval in ex-Joegoslavië. Als 

voorbeeld kan verwezen worden naar de spanningen met de Servische minderheden in 

Bosnië-Herzegovina en Kroatië. De rechtsleer herinnert eraan dat de primaire doelstelling van 

het principe van uti possidetis erin bestaat de internationale stabiliteit te waarborgen en dat het 

bijgevolg enkel toegepast zou mogen worden op situaties waar het aannemelijk is dat de  
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toepassing van dit principe de beoogde resultaten kan opleveren.
102

 

44. Toch blijven een aantal vragen onbeantwoord omtrent de toepassing van dit principe. In 

zijn opinie nr. 1 oordeelde de Badinter-commissie dat “the Socialist Federal Republic of 

Yugoslavia is in the process of dissolution”.
103

 Deze redenering werd ook overgenomen in de 

aanhef van opinie nr. 3. De Badinter-commissie wees dus expliciet af dat het ging om een 

uitoefening van het recht op externe zelfbeschikking door de constituerende republieken. 

Aangezien de Commissie de toepassing van het principe van uti possidetis koppelt aan de 

status van republiek, lijkt Kosovo op het eerste zicht uit de boot te vallen. Onder de grondwet 

van 1974 had Kosovo slechts de status van een autonome provincie, hoewel deze de facto 

zeer sterk aanleunde bij die van de constituerende republieken.
104

 Bovendien stelde de 

Commissie in zijn opinie nr. 2 dat de Servische minderheid in Kroatië en Bosnië geen 

aanspraak kon maken op het recht op zelfbeschikking, maar enkel op de bescherming van 

minderheden, zoals voorzien in het internationale recht.
105

 Ook de realisatie van deze 

minderheidsrechten dient te gebeuren met inachtname van het principe van uti possidetis. 

Prima facie lijkt deze redenering ook doorgetrokken te kunnen worden naar de Kosovaarse 

Albanezen die een minderheid vormen binnen de Servische Republiek, zij het dat deze wel in 

een gebied woonden waarvan de administratieve grenzen bepaald waren. Toch mag echter 

niet zomaar besloten worden dat de Kosovaarse onafhankelijkheid strijdig is met dit principe. 

De Commissie spreekt zich enkel uit over de toepassing van het principe in de context van 

een dissolutie, niet over de verhouding van het principe met het recht op externe 

zelfbeschikking. 

45. In de volgende afdelingen (2.3 en 2.4) zal daarom onderzocht worden in welke gevallen 

een recht op externe zelfbeschikking buiten de koloniale context erkend wordt in de huidige 

statenpraktijk en of de Kosovaarse Albanezen als minderheid binnen Servië aanspraak konden 

maken op een dergelijk recht (2.5). Daarbij zal ook terloops gepoogd worden een antwoord te 

bieden op de vraag naar de verhouding tussen het recht op externe zelfbeschikking en het 

principe van uti possidetis. 
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2.3. Statenpraktijk en secessie buiten de koloniale context 

2.3.1. Houding van de internationale gemeenschap 

46. Buiten de context van de dekolonisatie en situaties van buitenlandse onderwerping, 

dominantie en exploitatie lijkt de internationale gemeenschap heel wat terughoudendheid aan 

de dag te leggen ten opzichte van afscheidingsbewegingen die de territoriale integriteit van 

een staat aantasten.
106

 Deze terughoudendheid wordt doorgaans geformuleerd in regionale en 

internationale verdragen als „het bewaren van de territoriale integriteit van de staat‟. Sinds de 

oprichting van de Verenigde Naties hebben diplomaten en juristen daarom benadrukt dat het 

recht op zelfbeschikking niet geïnterpreteerd mag worden als een algemeen recht op 

secessie.
107

 De terughoudendheid t.o.v. secessie heeft bovendien soms aanleiding tot 

taalgebruik waaruit zou kunnen blijken dat secessie in strijd is met het internationaal recht .
108

 

In Resolutie 169 van de VN Veiligheidsraad wordt de secessie van Katanga t.o.v. Congo 

bijvoorbeeld omschreven als “(…) contrary to the Loi fondamentale and Security Council 

resolutions (…)”.
109

 CRAWFORD stelt echter dat dergelijk taalgebruik geen aanleiding kan 

geven tot een internationaalrechtelijke regel die secessie verbiedt, aangezien de resoluties 

ertoe strekken om enerzijds de afscheidende entiteit geen internationale status toe te kennen 

en anderzijds vooral verwijzen naar intern recht van de overkoepelende staat.
110

 Er bestaat 

echter ook geen internationaalrechtelijke regel die secessie expliciet toelaat. Er kan dus 

gesteld worden dat het internationale recht secessie noch verbiedt noch toelaat. Secessie is 

bijgevolg een juridisch neutrale handeling waarvan de gevolgen internationaalrechtelijk 

worden geregeld.
111

 

47. Daarnaast heeft de internationale gemeenschap tot op heden, wanneer zij geconfronteerd 

werd met een entiteit die zich afscheidde, getracht zoveel mogelijk de precedentenwaarde 

ervan in te perken. Doorgaans werd dit bewerkstelligd door te verwijzen naar interne, 

constitutionele bepalingen van de moederstaat die de afscheiding toelieten of wanneer de 

grondwet geen dergelijke bepaling voorziet door de conventionele aard van de afscheiding te 
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beklemtonen. In gevallen waar de de moederstaat zich verzet tegen de eenzijdige afscheiding 

van een entiteit, blijkt de international gemeenschap echter extreem terughoudend om een 

recht op secessie te erkennen. CRAWFORD merkt in deze context op dat “since 1945 no 

State which has been created by unilateral secession has been admitted to the United Nations 

against the declared wishes of the government of the predecessor State”.
112

 Unilaterale 

afscheiding dient onderscheiden te worden van de dissolutie van de moederstaat in haar 

geheel. In het geval van dissolutie bestaat er immers geen moederstaat meer die dient in te 

stemmen met de afscheiding.
113

 

48. De eenzijdige afscheiding van Kosovo lijkt onder geen enkele van voormelde algemeen 

aanvaarde gronden voor secessie te vallen. Vooreerst beperkte art. 5 van de grondwet van de 

SFRY het recht op secessie tot de constituerende republieken, zij het dat voor de uitoefening 

hiervan de unanieme toestemming van de andere republieken nodig was.
114

 Zoals reeds 

veelvuldig aangehaald werd, bezat Kosovo onder de grondwet van 1974 slechts het statuut 

van een autonome provincie, hoewel de bevoegdheden de facto gelijk waren aan deze van de 

republieken. Hoger is er reeds op gewezen dat de Badinter-commissie de bovenstaande 

redenering ook heeft overgenomen in zijn opinie nr. 3.
115

 Kosovo kon dus geen aanspraak 

maken op een constitutioneel recht op secessie. Gelet op het grote verzet van Servië tegen de 

eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring kan ook geen toepassing worden gemaakt van de 

figuur van de conventionele secessie. Kosovo‟s eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring kan 

dus aangemerkt worden als een situatie waarin een groep binnen een staat zich afscheidt van 

de moederstaat zonder de toestemming van de rest van de bevolking.
116

 

49. In de statenpraktijk zijn volgens de rechtsleer op zijn minst twee voorbeelden te vinden 

van dergelijke gecontesteerde afscheidingen: Bangladesh (Oost-Pakistan) en ex-Joegoslavië. 

Geen van beide vormt echter een duidelijk juridisch precedent om de eenzijdige afscheiding 

van Kosovo te rechtvaardigen. Beiden worden hierna kort uiteengezet. 
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2.3.2. Bangladesh 

50. Bij de verkiezingen voor het nationaal parlement in 1970 behaalde de Awasi League 167 

van de 169 aan Oost-Pakistan toegewezen verkozenen waardoor ze tevens een meerderheid 

verkreeg in het nationale parlement.
117

 Het programma van de League was gebaseerd op meer 

provinciale autonomie voor Oost-Pakistan. De centrale regering van Pakistan ontbond echter 

het parlement en kondigde een periode van militair bewind aan in Oost-Pakistan die gepaard 

ging met repressie en mogelijk zelfs genocide.
118

 Als reactie op deze onderdrukking, 

verklaarde de Awasi League Bangladesh eenzijdig onafhankelijk op 10 april 1971 waarna er 

een guerilla-oorlog met het Pakistaanse leger uitbrak.
119

 Met de hulp van het Indische leger 

slaagde Bangladesh erin om in december 1971 het Pakistaanse leger tot overgave te dwingen.  

51. Net als Bangladesh streefde Kosovo in eerste instantie vreedzaam naar een ruimere 

autonomie binnen de SFRY. Het was pas na afschaffing van de Kosovaarse autonomie onder 

Milosevic dat er sprake was van een streven naar onafhankelijkheid en een uiteindelijke 

escalatie van het geweld. Ondanks de duidelijke parallellen tussen Kosovo en Bangladesh, 

vormt Bangladesh geen duidelijk precedent voor Kosovo. In Bangladesh betrof het de 

afscheiding van de meerderheid van een staat die onderdrukt werd door een minderheid, daar 

waar het in Kosovo in essentie de afscheiding van een onderdrukte etnische minderheid 

betreft.
120

 Bovendien is het onduidelijk of de onafhankelijkheid van Bangladesh dient gezien 

te worden als een uitoefening van het recht op externe zelfbeschikking, dan wel als een fait 

accompli ten gevolge van de overgave van het Pakistaanse leger in december 1971.
121

 De 

reactie van de internationale gemeenschap op de eenzijdige afscheiding van Bangladesh lijkt 

eerder aan te sluiten bij laatstgenoemde visie. Voorafgaand aan de overgave van het 

Pakistaanse leger bleek geen enkele staat buiten India bereid om de eenzijdige 

onafhankelijkheid van Pakistan te erkennen.
122

 Bovendien maakte resolutie 2793 (XXVI) van 

de Algemene Vergadering van de V.N. geen enkele melding van het recht op zelfbeschikking  
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en ondernam de Veiligheidsraad geen actie tot na de overgave van het Pakistaanse leger.
123

 

Belangrijk in deze context is ook dat, ondanks het feit dat de afscheiding van Bangladesh na 

de overgave van het Pakistaanse leger erkend werd door tal van landen, de toelating tot de 

V.N. pas volgde in 1974 na erkenning door Pakistan.
124

 

2.3.3. Ex-Joegoslavië 

52. Nadat een overweldigende meerderheid van de bevolking zich in een referendum had 

uitgesproken voor onafhankelijkheid, verklaarden Kroatië en Slovenië zich op 25 juni 1991 

eenzijdig onafhankelijk van de SFRY. Deze eenzijdige onafhankelijkheidsverklaringen 

werden gecontesteerd door de SFRY, aangezien art. 5 van de grondwet vereiste dat voor de 

uitoefening van het recht op secessie de toestemming van alle republieken nodig was.
125

 Toen 

echter duidelijk werd voor de internationale gemeenschap dat deze acties onomkeerbaar 

waren, werd getracht de precedentenwaarde ervan zoveel mogelijk te beperken.
126

 Vooreerst 

besliste de Badinter-commissie in zijn opinie nr. 1 dat de SFRY zich in een staat van 

ontbinding bevond. Hierdoor werd een beroep op enig recht op secessie expliciet buiten spel 

gezet. Daarnaast nam opinie nr. 1 de visie van art. 5 van de grondwet van de SFRY over dat 

enkel een recht op secessie toekende aan de constituerende republieken.  Hierop 

verderbouwend werd in opinie nr. 2 gesteld dat de Servische minderheid in Bosnië (30-35 % 

van de bevolking) enkel aanspraak kan maken op een recht op interne zelfbeschikking binnen 

Bosnië-Herzegovina. Ook Kosovo had op 21 september 1991, na een referendum, eenzijdig 

de onafhankelijkheid uitgeroepen en appliceerde op 22 december 1991 formeel voor 

erkenning in een brief aan Lord Carrington, het hoofd van de vredesconferentie over 

Joegoslavië.
127

 De brief werd echter niet behandeld door de Badinter-commissie. In opinie nr. 

8 van 4 juli 1992 stelde de Badinter-commissie zelfs dat de dissolutie van de SFRY compleet 

was, zonder ooit het verzoek van Kosovo onderzocht te hebben.
128

 Door de situatie in  
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ex-Joegoslavië aan te merken als enerzijds een dissolutie en anderzijds te verwijzen naar een 

constitutionele recht op secessie, lijkt de mogelijke precedentenwaarde voor Kosovo dan ook 

beperkt te zijn. 

53. Tot slot kan opgemerkt worden dat ook hier geen enkele van de constituerende 

republieken toegelaten werd  tot de Verenigde Naties voorafgaand aan de aanname van de 

nieuwe grondwet van Servië-Montenegro en diens verklaring van 27 april 1992, waarbij 

impliciet afstand werd gedaan van enige territoriale claim op het grondgebied van de andere 

republieken.
129

 

2.4. Kosovo en een recht op ‘remedial secession’ 

2.4.1. Begrip en voorwaarden 

54. Ondanks de traditionele terughoudendheid van de internationale gemeenschap ten aanzien 

van secessie, is er in de rechtsleer aanzienlijke steun te vinden voor een recht op „remedial 

secession‟. Een recht op „remedial secession‟ zou ontstaan wanneer cumulatief voldaan is aan 

de volgende drie voorwaarden: 

(a) there must be a people which, through forming a numerical minority in relation to 

the rest of the population of the parent State, forms a majority within a part of the 

territory of that state; 

(b) the State from which the people in question wishes to secede must have exposed 

that people to serious grievances (…), consisting of either  

- a serious violation or denial of the right of internal self-determination of the 

people concerned (through, for instance a pattern of discrimination) and/or 

- serious and widespread violations of fundamental human rights of the 

members of that people; 

(c) there must be no further realistic and effective remedies for the peaceful settlement 

of the conflict.
130
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Wanneer een staat dus een volk onderdrukt en/ of weigert om te voorzien in enige vorm van 

interne zelfbeschikking, zou deze aldus het recht op bescherming van diens territoriale 

integriteit verspelen en ontstaat de mogelijkheid voor dat volk om zich eenzijdig 

onafhankelijk te verklaren.
131

  

55. Volgens WELLER vormt de eenzijdige afscheiding van Kosovo een eerste toepassing van 

deze ontluikende internationale norm.
132

 Deze mening werd in de rechtsleer ook verdedigd 

door SIMMA, die thans rechter in het Internationaal Gerechtshof is.
133

 Daarom zal in de 

volgende afdelingen vervolgens nagegaan worden in welke mate deze ontluikende norm reeds 

ingang gevonden heeft in het internationale recht (2.4.2) en in welke mate Kosovo aan de 

voornoemde voorwaarden voldoet (2.5). 

2.4.2.  Juridische basis voor het recht op ‘remedial secession’ 

2.4.2.1.  ‘Aaland Islands’-rapport  (1921) 

56. De oorsprong van het recht op „remedial secession‟ wordt doorgaans gezien in het rapport 

van de Commissie van rapporteurs over de „Aaland Islands‟ uit 1921.
134

 Deze commissie was 

aangesteld door de Volkenbond en diende te adviseren of de inwoners van de „Aaland 

islands‟, die etnisch gezien Zweden waren, een recht bezaten om zich af te scheiden van 

Finland en zich aan te sluiten bij het Koninkrijk Zweden.
135

 Hoewel de Commissie het 

bestaan van een algemeen recht op externe zelfbeschikking van de hand wees, stelde ze wel 

dat bij onderdrukking van een minderheid door de moederstaat 

the separation of a minority from the State of which it forms a part of its incorporation 

in another State can only be considered as an altogether exceptional solution, a last 

resort when the State lacks either the will or the power to enact and apply just and  
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effective guarantees”(eigen onderlijning).
136

 

In casu werd deze mogelijkheid echter van de hand gewezen, omdat de Finse overheid bereid 

was de Aalanders voldoende waarborgen toe te zeggen voor het behoud van de eigen 

identiteit. 

2.4.2.2. Safeguard Clause (1970) 

57. Het standpunt van de Commissie van Rapporteurs werd impliciet bevestigd in principe 5 

van de Friendly Relations Declarations van de Algemene Vergadering van de VN uit 1970.
137

 

Principe 5, paragraaf 7 van de Verklaring stelt expliciet dat: 

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging 

any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial 

integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves 

in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples as 

described above and thus possessed of a government representing the whole people 

belonging to the territory without distinction as to race, creed or color. (eigen 

onderlijning).
138

 

58. Verschillende rechtsgeleerden hebben er reeds op gewezen dat een a contrario lezing van 

deze paragraaf aantoont dat de bescherming van de territoriale integriteit niet absoluut is.
139

 

De bescherming van de territoriale integriteit wordt voorwaardelijk gemaakt door deze 

paragraaf. Een Staat die de gehele bevolking van zijn grondgebied vertegenwoordigt zonder 

onderscheid o.g.v. ras, geloof of huidskleur maakt aanspraakt op een absolute bescherming 

van diens territoriale integriteit. Een Staat zou echter geen aanspraak meer kunnen maken op 

deze bescherming wanneer ze een deel van de bevolking op grond van ras, geloof of 

huidskleur de uitoefening van diens recht op interne zelfbeschikking ontzegt.
140

 Bijgevolg zou 

een onderdrukt volk het recht verwerven om zich eenzijdig af te scheiden. CASSESSE merkt 

hierbij terecht op dat ras en huidskleur in essentie een identiek criterium uitdrukken, waardoor 
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de uitzonderingsmogelijkheid beperkt zou blijven tot gevallen van raciale en religieuze 

discriminatie.
141

 Etnische discriminatie zou volgens CASSESSE dus geen aanleiding kunnen 

geven tot een beroep op deze uitzonderingsgrond.  

59. De formulering van de safeguard clause werd in 1993 opnieuw bevestigd in de Vienna 

declaration and programme of action van de UN World Conference on Human Rights.
142

 Het 

toepassingsgebied van de Verklaring is evenwel ruimer. Voortaan wordt de bescherming van 

de territoriale integriteit afhankelijk van het bestaan van een overheid „representing the whole 

people belonging to the territory without distinction of any kind‟ (eigen onderlijning).
143

 Door 

deze ruimere formulering zouden voortaan ook etnische groepen, zoals de Kosovaarse 

Albanezen, in aanmerking kunnen komen voor het inroepen van deze uitzonderingsgrond. 

60.  Hoewel de bewoordingen van de safeguard clause laten uitschijnen dat elke raciale of 

religieuze groep binnen een staat die gediscrimineerd wordt, aanspraak zou kunnen maken op 

de hierboven besproken uitzonderingsgrond voor secessie, lijkt dergelijke interpretatie niet 

consistent met de houding van de internationale gemeenschap ten aanzien van externe 

zelfbeschikking. De uitzondering dient dus restrictief geïnterpreteerd te worden. Bijgevolg 

stelt CASSESSE dat het ontzeggen van een recht op interne zelfbeschikking in se niet kan 

leiden tot inroepbaarheid van de uitzondering.
144

 Er dient eveneens sprake te zijn van ernstige 

schendingen van de mensenrechten en bovendien moet een mogelijke vreedzame oplossing 

binnen de bestaande staatsstructuur uitgesloten zijn.
145

 Deze redenering dient ook 

doorgetrokken te worden bij de interpretatie van paragraaf 2 van de Vienna Declaration. 

61. Hoewel de Friendly Relations Declaration op zichzelf niet bindend is, wordt doorgaans 

aangenomen dat grote delen ervan de vastlegging vormen van internationaal 

gewoonterecht.
146

 Tijdens de totstandkoming van de Verklaring bleek echter dat de 

internationale gemeenschap  geen overeenstemming kon bereiken over de opname van de 
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voornoemde paragraaf.
147

 De safeguard clause kan daarom niet beschouwd worden als 

internationaal gewoonterecht, maar slechts als een niet-bindende poging tot progressieve 

codificatie van het recht op secessie waarvan het uiteindelijk succes afhangt van de navolging 

die deze in de statenpraktijk zal krijgen.
148

  

2.4.2.3. Katangese Peoples’ Congress vs. Zaïre (1995) 

62. De a contrario interpretatie van de safeguard clause uit de Friendly Relations Declaration 

werd in 1995 bevestigd door de African Commission on Human and Peoples‟ Rights in de 

zaak „Katangese Peoples‟ Congress vs. Zaire‟.
149

 Deze was in 1992 gevat door de president 

van het Katangese Peoples‟ Congress met het opzet om het congres te laten erkennen als een 

bevrijdingsbeweging die aanspraak kon maken op een recht op secessie t.a.v. Zaïre.
150

 In 

paragraaf 6 van de beslissing uit 1995 stelde de African Commission on Human and Peoples‟ 

Rights echter: 

(I)n the absence of concrete evidence of violations of human rights to the point that the 

territorial integrity of Zaire should be called into question and in the absence of 

evidence that the people of Katanga are denied the right to participate in Government 

(…), the Commission holds the view that Katanga is obliged to exercise a variant of 

self-determination that is compatible with the sovereignty and territorial integrity of 

Zaire.
151

 

De Commissie bevestigt dus expliciet dat een recht op eenzijdige afscheiding zou bestaan 

wanneer een Staat de mensenrechten van een bepaald volk schendt of wanneer ze een volk 

verhindert zijn recht op interne zelfbeschikking uit te oefenen.  
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2.4.2.4. Reference Re Secession of Quebec-zaak (1998) 

63. In 1998 leverde het Canadese Hooggerechtshof een advies af omtrent de juridische 

implicaties van een hypothetische afscheiding van de provincie Quebec.
152

 Dit advies wordt 

doorgaans gezien als de meest autoritaire uitspraak over de omvang van een recht op externe 

zelfbeschikking buiten de koloniale context. Het Hooggerechtshof kwam tot de conclusie dat 

naast situaties waar een volk het slachtoffer is van buitenlandse onderwerping, dominantie en 

exploitatie, mogelijks ook een recht op eenzijdige afscheiding bestaat als laatste redmiddel 

wanneer een volk verhinderd wordt diens recht op interne zelfbeschikking op een volwaardige 

manier uit te oefenen (eigen onderlijning).
153

 Het Hof voegde eraan toe dat “The Vienna 

Declaration requirement that governments represent „the whole people of a territory without 

distinction of any kind‟ adds credence to the assertion that such a complete blockage may 

potentially give rise to a right of secession”.
154

 

64. Tot slot merkte het Hooggerechtshof nog op dat “(…) it remains unclear whether this (…) 

proposition reflects an established international law standard”.
155

 In casu werd een 

toepassing van deze hypothese echter manifest ontoepasbaar verklaard, aangezien de 

inwoners van Quebec geenszins het slachtoffer waren van onderdrukking en hen tevens een 

ruime mate van zelfbestuur werd gegarandeerd.
156

 

2.4.2.5. Besluit 

65. Hoewel de internationale gemeenschap doorgaans voorrang verleent aan de bescherming 

van de territoriale integriteit, blijkt dat sinds het rapport van de Commissie van rapporteurs 

over de Aaland-Eilanden door de jaren heen enig juridisch draagvlak is ontstaan voor de 

ontwikkeling van een recht op „remedial secession‟. Bovendien lijkt deze norm universeel 

toepassing te vinden zoals o.m. blijkt uit de formulering van de Friendly Relations 

Declaration. De eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo op 17 februari 2008 

wordt door het merendeel van de rechtsleer gezien als een eerste uiting in de statenpraktijk 

van deze ontluikende norm. Daarom zal in een volgende afdeling (2.5) getoetst worden of 

Kosovo wel degelijk voldoet aan de voorwaarden voor een recht op „remedial secession‟. 
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2.5. Kosovo en het recht op ‘remedial secession’ 

2.5.1. Zijn de Kosovaarse Albanezen een ‘volk’ ? 

2.5.1.1. De term ‘volk’ 

66. Een eerste stap voor de toepasbaarheid van een recht op „remedial secession‟ betreft de 

identificatie van de houders van het recht. Traditioneel wordt gesproken over het recht op 

zelfbeschikking van een „volk‟, zonder deze laatste term evenwel nader te definiëren. In de 

klassieke opvatting diende „volk‟ begrepen te worden als de gehele bevolking op het 

grondgebied van een staat.
157

 Dergelijke opvatting was ingegeven door de vrees dat anders 

elke minderheid aanspraak zou kunnen maken op een recht op secessie t.a.v. de moederstaat. 

67. Consistent met de ontwikkeling van een recht op „remedial secession‟, lijkt het erop dat 

ook de term „volk‟ ruimer dient opgevat te worden. Uit de formulering van de Safeguard 

clause in de Friendly Relations Declaration wordt doorgaans afgeleid dat wanneer een taat 

geen representatieve overheid heeft, de groep van de bevolking die de deelname aan het 

bestuur ontzegd wordt, kan aanzien worden als een „volk‟ met een recht op 

zelfbeschikking.
158

 Het Hooggerechtshof van Canada onderbouwde deze ruimere opvatting 

van de term „volk‟ in zijn advies omtrent de rechtmatigheid van een mogelijke afscheiding 

van Quebec als volgt: 

It is clear that „a people‟ may only include a portion of the population of an existing 

state. The right to self-determination has developed largely as a human right, and is 

generally used in documents that simultaneously contain reference to „nation‟ and 

„state‟. To restrict the definition of the term to the population of existing states would 

render the granting of a right to self-determination largely duplicative, given the 

parallel emphasis within the majority of the source documents on the need to protect 

the territorial integrity of existing states, and would frustrate its remedial purpose 

(eigen onderlijning).
159

 

Het Hooggerechtshof wees echter de mogelijk tot secessie af, omdat Quebec wel degelijk 

over een ruime mate van secessie beschikte. Hoewel het Hof voorbijging aan de vraag of de 
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inwoners van Quebec als een „volk‟ konden gekwalificeerd, bevestigde het op deze manier 

wel impliciet de toepasselijkheid van het recht op zelfbeschikking op volkeren die 

samenleven binnen een federale staatsstructuur.
160

 

68. Binnen de context van ex-Joegoslavië dient ook opinie nr. 2 van de Badinter-Commissie 

in herinnering te worden gebracht. In deze opinie oordeelde de Commissie dat de Servische 

minderheid in Kroatië en Bosnië geen aanspraak kon maken op een recht op secessie, maar 

enkel op de bescherming die het internationaal recht voorziet voor minderheden, zij het dat 

hierbij ook het principe van uti possidetis  dient gerespecteerd te worden.
161

 Toch biedt opinie 

nr. 2 geen duidelijk antwoord op de vraag of een etnische minderheid al dan niet in 

aanmerking komt voor uitoefening van het recht op zelfbeschikking. De Commissie 

beantwoordde deze vraag immers met verwijzing naar art. 1 van de beide 

mensenrechtenverdragen uit 1966 in plaats van met een verwijzing naar art. 27 dat het 

specifieke beschermingsregime voor minderheden bevat.
162

 Bovendien werd herhaaldelijk de 

naleving van het principe van uti possidetis benadrukt, een principe dat doorgaans gezien 

wordt als een beperking van het recht op externe zelfbeschikking. Op basis van bovenstaande 

elementen besluit VIDMAR dat de gemeenschappelijke etnische, religieuze en linguïstische 

achtergrond van de Servische minderheid in Kroatië en Bosnië-Herzegovina met de Serviërs 

in Servië, duidelijk geen beletsel vormde om toch beschouwd te worden als „volk‟ voor de 

uitoefening van een recht op interne zelfbeschikking.
163

 

69. Ook de houding van Rusland bij de recente gecontesteerde 

onafhankelijkheidsverklaringen van Zuid-Ossetië en Abchazië lijkt de hypothese te 

ondersteunen dat een etnische minderheid in bepaalde omstandigheden gekwalificeerd kan 

worden als een „volk‟. Uit zijn uitspraken blijkt dat de Russische president Medvedev gelooft 

dat de term „volk‟ toepasselijk is op de Zuid-Ossetiërs, terwijl zijn Georgische tegenhanger, 

Saakashvili, tracht vast te houden aan de klassieke visie van een bevolking als collectief.
164
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70. Nu aangetoond is dat er een zekere verruiming van het begrip „volk‟ merkbaar is, kan 

nader ingegaan worden op de inhoud van het begrip „volk‟. Doorgaans wordt een tweeledige 

test gedaan om te bepalen of een groep als volk beschouwd kan worden. In eerste instantie 

wordt gekeken naar de aanwezigheid van een aantal objectieve elementen binnen de groep 

zoals een gemeenschappelijke etnische afkomst, taal, religie, geschiedenis en culturele 

erfenis.
165

 Bovendien dienen ze ook een duidelijke meerderheid te vertegenwoordigen op een 

zeker grondgebied.
166

 In tweede instantie dienen de subjectieve elementen van de groep 

onderzocht te worden, nl. de mate waarin de individuen binnen de groep zichzelf collectief 

beschouwen als een onderscheiden „volk‟ met een eigen identiteit.
167

 Slechts wanneer aan 

beide testen cumulatief voldaan is, zal een groep beschouwd worden als „volk‟ voor de 

uitoefening van het recht op zelfbeschikking. 

2.5.1.2. Toepasbaarheid op de Kosovaarse Albanezen 

71. De Kosovaarse Albanezen vormen een overduidelijke meerderheid van ongeveer 90 % 

van de bevolking binnen Kosovo. Daarnaast spreken ze ook een gemeenschappelijk taal (het 

Albanees), delen een gemeenschappelijke godsdienst (islam) en zien zichzelf als een 

onderscheiden volk.
168

 Bovendien bewonen de Kosovaarse Albanezen reeds eeuwen een 

duidelijk afgebakend gebied. Ten tijde van de incorporatie in het Ottomaanse Rijk was 

Kosovo reeds een politiek en bestuurlijk, onderscheiden entiteit, bekend als Kosovo 

Vilayeti.
169

 Onder de grondwet van 1974 van de SFRY werd zelfs vastgelegd dat Kosovo een 

autonome regio was waarvan de grenzen werden getrokken volgens historische lijnen. 
170

 

Bovendien konden de grenzen van Kosovo niet gewijzigd worden dan met toestemming van 

het Kosovaarse Parlement. Dit kan aanzien worden als een indicatie dat de Kosovaren reeds 

eeuwen een duidelijk bepaald grondgebied bewoonden. De vereiste van een zeker en bepaald 

grondgebied kan gezien worden als de doorwerking van het principe uti possidetis bij de 
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ontwikkeling van een recht op „remedial secession‟. In het geval van Kosovo lijkt er weinig 

discussie te bestaan over de grenzen van Kosovo. 

72. Historisch gezien worden de Kosovaarse Albanezen, net als andere Albanezen, echter 

beschouwd als afstammelingen van de Illyriërs, die vanaf de 2
de

 eeuw voor Christus de regio 

bewoonden.
171

 Aangezien de grenzen van de staat Albanië in 1912 zo werden afgebakend dat 

meer dan de helft van de etnische Albanezen buiten het grondgebied ervan gevestigd waren, 

bestond de vrees voor de oprichting van een Groot-Albanië bij de internationale 

gemeenschap. Toch is het net deze opdeling die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van 

een eigen Kosovaars Albanese identiteit. PERRIT merkt dan ook terecht op dat geen enkel 

geloofwaardig bewijs bestaat dat de politieke leiders in Albanië, Kosovo en de door 

Albanezen bewoonde delen van Macedonië naar een unificatie met Albanië zouden streven.
172

 

Om de internationale gemeenschap hieromtrent gerust te stellen bepaalt art. 1, paragraaf 3 van 

de nieuwe Kosovaarse grondwet, ter uitvoering van een bepaling uit het Ahtisaari-voorstel, 

dat “The republic of Kosovo shall have no territorial claims against, and shall seek no union 

with, any State or part of any State”.
173

 Deze bepaling kan tevens gelezen worden als een 

bevestiging van de eigen Kosovaarse identiteit. 

73. Naast de aanwezigheid van bovenstaande objectieve en subjectieve elementen bij de 

Kosovaarse Albanezen, vormen ook de reacties van de internationale gemeenschap een 

belangrijke indicatie dat de Kosovaarse Albanezen wel degelijk een eigen volk vormen. Het 

kan bezwaarlijk ontkend worden dat de vele vredes- en statusvoorstellen die sedert eind de 

jaren ‟90 uitgewerkt zijn (de Rambouillet-akkoorden, Resolutie 1244 van de VN 

Veiligheidsraad en het Athisaari-plan) allemaal gaan over zelfbeschikking in de ruime zin, 

hoewel het nergens expliciet ter sprake komt.
174

 Toch bevatten Resolutie 1244 en het 

Constitutional Framework for Provisional Self-Government ((UNMIK/REG/2001/9) 

voldoende duidelijke aanwijzingen dat de Kosovaarse Albanezen als een onderscheiden volk 

beschouwd dienen te worden. Paragraaf 10 van Resolutie 1244 draagt de Secretaris-Generaal 

op “to establish an international civil presence in Kosovo in order to provide an interim 

administration for Kosovo under which the people of Kosovo can enjoy substantial autonomy 
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within the Federal Republic of Yugoslavia (eigen onderlijning)
175

 Art. 1.1. van het 

Constitutional Framework for Provisional Self-Government stelt eveneens dat “Kosovo is an 

entity under international administration which, with its people, has unique, historical, legal, 

cultural and linguistic attributes”(eigen onderlijning)
176

. 

74. Uit bovenstaande overwegingen kan besloten worden dat de Kosovaarse Albanezen als 

een volk beschouwd kunnen worden voor het recht op zelfbeschikking en zodoende ook 

voldaan is aan de eerste voorwaarde voor een recht op „remedial secession‟. 

2.5.2. Ernstige schendingen van de mensenrechten en/of ontzeggen van het recht op 

interne zelfbeschikking 

75. De tweede en meest cruciale voorwaarde voor de uitoefening van een recht op „remedial 

secession‟ zijn de systematische schendingen van de mensenrechten en/of het ontzeggen van 

het recht op interne zelfbeschikking van een volk binnen een bestaande staat. Beide aspecten 

waren voornamelijk in de jaren negentig manifest aanwezig in de Kosovo-crisis. 

76. De ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten van het Milosevic-

regime tegen de Kosovaarse Albanezen kunnen moeilijk ontkend worden. Zowel de 

Algemene Vergadering van de VN als de VN Veiligheidsraad hebben Servië in het verleden 

meermaals openlijk veroordeeld hiervoor.
177

 Ernstige schendingen van de mensenrechten 

gepleegd door Servische overheidsambtenaren omvatten o.m. gevallen van verdwijningen, 

folteringen, verkrachtingen, arbitraire veroordelingen en gevangenzetting, processen voor 

politieke gevangenen en weloverwogen en willekeurige aanvallen op burgers, waaronder 

vrouwen en kinderen.
178

 De georganiseerde moord op 45 Kosovaars Albanese burgers in het 

dorp Racak in januari 1999 zette de internationale gemeenschap aan tot handelen.
179

 Nadat 

Servië midden maart 1999 weigerde de Rambouillet-akkoorden te tekenen, begon de NAVO 

op 24 maart 1999 met luchtbombardementen. Op dat moment waren reeds meer dan 1 miljoen 
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Kosovaarse Albanezen verdreven uit hun huizen, waarvan 800 000 naar de buurlanden, 

voornamelijk Albanië en Macedonië.
180

 De dodentol is niet exact bekend, maar varieert naar 

alle waarschijnlijkheid tussen de 5 000 en de 10 000.
181

 Het was slechts na 78 dagen 

bombardementen dat Servië kon gedwongen worden om deze schendingen van de 

mensenrechten te staken. 

77. Naast deze ernstige schendingen van de mensenrechten, werd ook de uitoefening van het 

recht op interne zelfbeschikking van de Kosovaarse Albanezen verhinderd. Onder de 

grondwet van 1974 had Kosovo een status als autonome provincie die de facto gelijk was aan 

die van de constituerende republieken van de SFRY. Onder Milosevic werd de autonomie 

echter abrupt afgeschaft in 1989 toen het Kosovaarse parlement, omsingeld door Servische 

tanks en politietroepen, gedwongen werd akkoord te gaan met een aantal constitutionele 

amendementen die de Servische controle over Kosovo zouden herstellen.
182

 De wetgevende 

akten van het Kosovaars parlement werden sindsdien afhankelijk van goedkeuring door de 

Nationale Vergadering van Servië.
183

 In 1990 werd het Kosovaarse Parlement zelfs ontbonden 

door Milosevic. De intrekking van deze autonome status werd bovendien ook verankerd in 

art. 6 van de nieuwe grondwet van de FRY dat de voormalige autonome provincies enige 

substantiële politieke inspraak weigert, tenzij de constituerende republieken anders beslissen 

in hun eigen grondwet.
184

 

78. Naast de intrekking van de Kosovaarse autonomie, nam het Servisch Parlement tussen 

1990 en 1992 ook tal van wetgeving aan die de Kosovaarse Albanezen openlijk 

discrimineerde in tal van aspecten van het openbare leven. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 

Law on the Official Use of Languages and Scripts van 27 juli 1991 waarbij het Albanees 

officieel verboden werd en de Law on Job Relations in Special Circumstances van 26 juli 

1990 die resulteerde in de ontzetting van meer dan 150 000 Kosovaarse Albanezen uit hun 

job.
185
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79. Hoewel de schendingen van de mensenrechten, de afschaffing van de Kosovaarse 

autonomie en de openlijke discriminatie van Kosovaarse Albanezen in quasi elk aspect van 

het openbare leven buiten kijf staan, dringt zich toch de vraag op in welke mate dit argument 

vandaag nog geldt, aangezien de huidige Servische regering grondig verschilt van het regime 

ten tijde van Milosevic. De huidige Servische regering lijkt immers bereid om de Kosovaarse 

Albanezen een verregaande vorm van zelfbestuur toe te kennen.
186

 

80. Dergelijke redendering lijkt echter niet op te gaan. FIERSTEIN merkt in dit verband op 

dat het aannemelijk lijkt dat het geweld tussen Serviërs en Kosovaarse Albezen terug 

opgelaaid zou zijn, indien de NAVO zich gelijktijdig met de Servische strijdkrachten 

teruggetrokken zou hebben.
187

 Daarnaast bevestigde ook de uit zes landen samengestelde 

Contactgroep in zijn verklaring van 31 januari 2006 impliciet de doorwerking van de 

gepleegde feiten naar de toekomst toe door erop te wijzen dat “Ministers recall that the 

character of the Kosovo problem, shaped by the disintegration of Yugoslavia and consequent 

conflicts, ethnic cleansing and the events of 1999 (…) must be fully taken into account in 

settling Kosovo‟s status”.
188

 

81. Tijdens de onderhandelingen met Ahtisaari over een finale status voor Kosovo, nam het 

Servisch Parlement in oktober 2006 bovendien unaniem en zonder inspraak van de 

Kosovaarse Albanezen een nieuwe grondwet aan.
189

 De preambule van de nieuwe grondwet 

herhaalde dat Kosovo een integraal deel vormde van het grondgebied van Servië “with a 

status of substantial autonomy”.
190

 De nieuwe grondwet en zijn bepalingen omtrent Kosovo 

werden nadien onderzocht door de European Commission for Democracy through Law 

(hierna: Venice Commission) van de Raad van Europa.
191

 Deze kwam in 2007 tot het besluit 

dat “in contrast to what the preambule announces, the Constitution itself does not at all 

guarantee substantial autonomy to Kosovo, for it entirely depends on the willingness of the 
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National Assembly of the Republic of Serbia whether self-government will be realized or 

not”.
192

  

82. Hoewel voor discussie vatbaar, zou op basis van deze bemerkingen dus kunnen besloten 

worden dat de Kosovaarse Albanezen nog steeds gehinderd worden om hun recht op interne 

zelfbeschikking volwaardig uit te oefenen, waardoor ze ook aan de tweede voorwaarde voor 

een recht op „remedial secession‟ lijken te voldoen. 

2.5.3. Geen andere mogelijkheid dan secessie 

83. De derde en meest controversiële voorwaarde in het geval van Kosovo, is echter of alle 

andere alternatieven dan secessie reeds uitgeput waren. De laatste tien jaar zijn verschillende 

pogingen (gaande van de rambouillet-akkoorden, het ahtisaari-voorstel tot de troika-

onderhandelingen) ondernomen om een oplossing te vinden voor de Kosovo crisis, zij het 

zonder resultaat. Na meer dan een jaar van intensieve onderhandelingen presenteerde de 

speciale gezant van de Secretaris-Generaal, M. Ahtisaari, eind maart 2007 zijn eindrapport 

aan de Veiligheidsraad, waarin hij stelde dat “upon careful consideration of Kosovo‟s recent 

history, the realities of Kosovo today and taking into account the negotiations with the 

parties, I have come to the conclusion that the only viable option for Kosovo is 

independence”
193

. Hoewel Ahtisaari‟s Comprehensive Proposal for the Kosovo Status 

Settlement niet aangenomen werd door de VN Veiligheidsraad, vormt het alleszins een 

gezaghebbend document dat mee het beleid van vele landen t.a.v. Kosovo bepaalt. Van 

augustus tot september 2007 werd een nieuwe poging ondernomen o.l.v. een Troika 

(EU/VS/Rusland) om tot een onderhandelde oplossing te komen, maar ook deze concludeerde 

dat de partijen tot geen akkoord konden komen, aangezien geen enkele partij toegevingen 

wou doen op diens initiële onderhandelingspositie.
194

 Na het mislukken van de Troika-

onderhandelingen stelde BORGEN dat “it appears that most if not all, realistic options other 

than separation had failed”.
195
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84. De stelling van BORGEN kan op bijval rekenen. WELLER concludeert in dezelfde lijn 

dat, ondanks het feit dat Servië de laatste twee decennia deelgenomen heeft aan de 

verschillende internationale pogingen om een aanvaardbare oplossing voor de Kosovo crisis 

te vinden, ze echter nooit constructief hebben meegewerkt.
196

 Veeleer hebben ze getracht door 

hun aanwezigheid aan de onderhandelingstafel de internationale druk op hun land te 

verminderen.
197

 Dergelijke patstelling heeft de standvastigheid van de Kosovaarse Albanezen 

voor onafhankelijkheid enkel aangewakkerd. Dit verlangen werd bovendien nog in de hand 

gewerkt door uitspraken van westerse politici. Als voorbeeld hiervan kan verwezen worden 

naar het bezoek van de Amerikaanse president Bush aan Tirana in 2007, waarbij hij 

volmondig ja antwoordde of de vraag of Kosovo onafhankelijk zou moeten worden.
198

 

85. Rekening houdend met de terughoudendheid van Servië de voorbije twee decennia om 

constructief mee te werken aan een aanvaardbare oplossing, lijkt het dan ook dat Servië zelf 

de realiteit in de hand heeft gewerkt. Bijgevolg zou Kosovo voldoen aan de derde 

voorwaarde. Deze hypothese lijkt bijgetreden te worden door WELLER die stelt dat indien 

Servië in de jaren negentig bereid was geweest om het zelfbestuur van Kosovo te herstellen, 

er nooit sprake zou zijn geweest van enige onafhankelijkheid.
199
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 H3: Verenigbaarheid met Resolutie 1244 

__________________________________________________________________________________ 

3.1. Algemeen 

86. Een belangrijk argument dat doorgaans opgeworpen wordt door Servië en andere landen 

die de onafhankelijkheid van Kosovo weigeren te erkennen, is de onverenigbaarheid van de 

onafhankelijkheidsverklaring met Resolutie 1244 van de VN Veiligheidsraad, die de 

soevereiniteit en de territoriale integriteit van Servië bevestigt.
200

 Bijgevolg zou iedere 

wijziging van Kosovo‟s status overeenkomstig het internationaal recht de toestemming van 

Servië vereisen.
201

 Dergelijke interpretatie is echter slechts één van de mogelijke lezingen van 

Resolutie 1244. Deze opvatting werd ook gedeeld door W. INSCHINGER, de leider van de 

Troika-onderhandelingen in het najaar van 2007.
202

 De bevestiging van de territoriale 

integriteit in Resolutie 1244 kan enerzijds gelezen worden als enkel van toepassing op de 

interim periode van VN bestuur en anderzijds als eveneens toepasselijk na deze periode, 

waardoor de opties voor een definitieve status beperkt zouden worden.
203

 De kritieke vraag is 

daarom of Resolutie 1244 door de territoriale integriteit en soevereiniteit van Servië te 

bevestigen, geïnterpreteerd mag worden als een beletsel voor onafhankelijkheid als definitieve 

status dan wel als enkel een formele bevestiging van de Servische soevereiniteit gedurende 

het VN bestuur waarbij ruimte gelaten wordt voor de uitwerking van enige andere definitieve 

status.
204

   Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag zal vooreerst op grond van een 

tekstuele anaylyse van de Resolutie onderzocht worden of de opdracht van UNMIK “to 

provide an interim administration under which the people of Kosovo can enjoy substantial 

autonomy within the Federal Republic of Yugoslavia”
205

 slechts een tijdelijke oplossing is of 

reeds mee de grondslag legt voor een definitieve oplossing (3.2.). Vervolgens zal het kader 

uiteengezet worden dat de Resolutie schept voor het uitwerken van een definitieve oplossing. 

                                                             
200 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 421. 
201

 Ibid., 422. 
202

 M. JOVANOVIC, “Recognition of Kosovo Independence as a Violation of International Law”, Annals of the 
Faculty of Law of Belgrade 2008, afl. 3, 136. 
203

 M. WELLER, Contested Statehood: Kosovo’s Struggle for Independence, Oxford, Oxford University Press, 2009, 
193. 
204

 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 422. 
205 Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (10 juni 1999), UN Doc. S/RES/1244 (1999), 
par. 10. 
 



41 

 

De nadruk zal hierbij liggen op de vraag of de eenzijdige onafhankelijkheid van Kosovo wel 

verenigbaar is met dit kader (3.3.) Tot slot zal ook nog kort ingegaan worden op de vraag of 

UNMIK diens mandaat wel op een statusneutrale wijze heeft uitgeoefend (3.4.).  

3.2.  Een tijdelijke oplossing 

87. Op grond van een tekstuele analyse van Resolutie 1244 kan enkel besloten worden dat de 

taak van UNMIK „to provide an interim administration under which the people of Kosovo can 

enjoy substantial autonomy within the Federal Republic of Yugoslavia‟ betrekking heeft op de 

periode onder VN bestuur en geenszins doorwerkt bij de bepaling van de definitieve status.
206

 

88. Paragraaf 11 van de Resolutie stelt duidelijk dat de prioriteiten van de civiele pijler van 

UNMIK o.m. bestaan uit „promoting the establishment, pending a final settlement, of 

substantial autonomy and self-government in Kosovo, taking full account of Annex 2 and of 

the Rambouillet accords” (eigen onderlijning).
207

 De Resolutie zelf koppelt de bepaling van 

de definitieve status dus volledig los van het substantieel zelfbestuur binnen de FRY dat 

Kosovo onder UNMIK zal genieten. Deze interpretatie vindt niet alleen steun in paragraaf 11 

van het operationeel gedeelte van de Resolutie, maar wordt tevens herhaald in de Annexen bij 

de Resolutie. Annex 1 bevat de slotverklaring van de voorzitter van de vergadering van de 

Ministers van Buitenlandse Zaken van de G-8 in Sint-Petersburg van 6 mei 1999. Deze 

slotverklaring zet de algemene principes uiteen waarmee rekening dient gehouden te worden 

bij het uitwerken van een definitieve status voor Kosovo. Ook deze Annex spreekt van “a 

political process towards the establishment of an interim political framenwork agreement 

providing for a substantial self-government for Kosovo (…).
208

 Een bijna identieke 

formulering wordt herhaald in paragraaf 8 van Annex 2 van de Resolutie dat de overname 

bevat van negen punten die door de FRY aanvaard werden alvorens de NAVO overging tot 

het staken van de bombardementen.
209

 Bovendien voegt paragraaf 8 van Annex 2 aan deze 

formulering nog toe dat “negotiations between the parties for a settlement should not delay or 

disrupt the establishment of democratic self-governing institutions”.
210

 Op basis van 

bovenstaande tekstuele argumenten kan het dan ook bezwaarlijk ontkend worden dat het 
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zelfbestuur binnen de FRY slechts een tijdelijke situatie is die beperkt is tot de duur van het 

VN bestuur. 

89. ORAKHELASHVILI voert echter aan dat China zijn veto gebruikt zou hebben, indien het 

respect voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van de FRY enkel voor een beperkte 

periode gegarandeerd zou zijn.
211

 China verklaarde zijn onthouding van een veto tegen de 

Resolutie als volgt: 

in view of the fact that the Federal Republic of Yugoslavia has already accepted the 

peace plan, that NATO has suspended its bombing in the Federal Republic of 

Yugoslavia, and that the drafting resolution has reaffirmed the purposes and 

principles of the United Nations Charter, the primary responsibility of the Security 

Council for the maintaining of international peace and security and the commitment of 

all members to the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of 

Yugoslavia, the Chinese delegation will not block the adoption of this draft 

resolution.
212

 

Toch lijkt de mening van ORAKHELASHVILI niet bijgetreden te kunnen worden. Hoewel 

het aannemelijk is dat de Resolutie zonder verwijzing naar de territoriale integriteit en 

soevereiniteit van de FRY voor Rusland en China niet aanvaardbaar zou zijn, mag deze 

verwijzing niet uit haar context gelezen worden. De verwijzing is enkel terug te vinden in de 

preambule en dient daarom gelezen te worden in het licht van wat de VN Veiligheidsraad van 

plan is in het operationeel gedeelte.
213

 De oprichting van een internationaal bestuur voor 

Kosovo was een buitengewone aanwending van de bevoegdheden waarover de VN 

Veiligheidsraad beschikte onder Hoofdstuk VII van het VN Handvest. Vanuit dit oogpunt, 

vormt de bevestiging van de territoriale integriteit en soevereiniteit van de FRY in de 

preambule meer dan waarschijnlijk een signaal om staten gerust te stellen dat de oprichting 

van dit internationaal bestuur op geen enkele wijze afbreuk doet aan de de jure soevereiniteit 

van de FRY.
214

 Bovendien is het slechts de bevestiging van een algemeen principe dat 

toepasbaar is op alle staten, maar dat door de opname in de preambule geenszins bijkomende 
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rechten voor Servië of corresponderende verplichtingen voor de internationale gemeenschap 

creëert.
215

 Bijgevolg lijkt ook de bevestiging van de territoriale integriteit en soevereiniteit 

van de FRY eerder gericht op de periode van VN bestuur, dan op het bepalen van de 

definitieve status van Kosovo. 

3.3 Het kader voor de uitwerking van  een definitieve status 

90. Resolutie 1244 verwijst naar drie documenten die het kader vormen voor een politiek 

proces dat moet leiden tot een definitieve status voor Kosovo: de slotverklaring van de G8 van 

6 mei 1999 (Annex1), een lijst van principes die door het Servisch parlement aanvaard 

werden alvorens de NAVO de bombardementen zou staken, bekend als de Kosovo Peace 

Accords  (Annex 2) en de Rambouillet-akkoorden.
216

 Het zijn de algemene principes van de 

voormelde drie documenten die het politieke proces voor het bepalen van een definitieve 

status mee dienden vorm te geven. 

91. Zowel de slotverklaring van de G8 van 6 mei 1999 als de Kosovo Peace Accords roepen 

op tot  

(a) political process towards the establishment of an interim political framenwork 

agreement providing for a substantial self-government for Kosovo, taking full account 

of the Rambouillet accords and the principles of sovereignty and territorial integrity of 

the Federal Republic of Yugoslavia and the other countries of the region (…).
217

 

Er is reeds opgemerkt dat deze bepaling vooreerst een bevestiging inhoudt dat het substantieel 

zelfbestuur van Kosovo onder VN bestuur slechts een tijdelijke oplossing vormt. Een 

definitieve oplossing dient uitgewerkt te worden rekening houdend met enerzijds de 

territoriale integriteit van de FRY en andere staten en anderzijds met de bepalingen van de 

Rambouillet-akkoorden. De bevestiging van de territoriale integriteit van de FRY lijkt een 

indicatie te vormen dat bij het bepalen van de definitieve status, Kosovo een integraal deel  
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van de FRY dient te blijven.
218

 Toch lijkt de verwijzing naar de Rambouillet-akkoorden een 

grotere flexibiliteit te bieden.  

92. Hoewel de Rambouillet-akkoorden in eerste instantie bedoeld waren om gedurende een 

interim periode te voorzien in een ruime mate van zelfbestuur voor Kosovo, stelt art. I, par. 3 

van Hoofdstuk 8 van het akkoord dat  

Three years after the entry into force of the agreement an international meeting shall 

be convened to determine a mechanism for a final settlement for Kosovo, on the basis 

of the will of the people, opinions of relevant authorities, each of the Party‟s efforts 

regarding the implementation of this Agreement, and the Helsinki Final Act, and to 

undertake a comprehensive assessment of the Implementation of this Agreement and to 

consider proposals by any Party for additional measures.
219

 

Na drie jaar zou dus mogelijks voorzien kunnen worden in een andere status dan zelfbestuur 

binnen de FRY. Een eerste en tevens voornaamste criterium dat hierbij een rol zou spelen is 

„the will of the people‟. Bij de totstandkoming van de Rambouillet-akkoorden maakte M. 

ALBRIGHT, toenmalig US Secretary of State, duidelijk aan de Kosovaarse Albanezen dat ze 

„will of the people‟ begreep als een referendum onder de Kosovaarse bevolking.
220

 Gelet op 

de overgrote meerderheid van de Kosovaars Albanese bevolking binnen Kosovo, betekende 

dit hoogstwaarschijnlijk de vraag voor onafhankelijkheid door meer dan 90 % van de 

Kosovaarse bevolking. Daarnaast diende ook rekening gehouden te worden met de meningen 

van relevante autoriteiten. In casu  betekende dit de mening van de meest invloedrijke 

landen.
221

 Daarnaast spelen ook de mate waarin elke partij meewerkt aan de implementatie 

van het akkoord en de Helsinki Final Act een rol.
222

 Deze laatste strekt er in essentie toe om 

het veranderen van de grenzen van een staat afhankelijk te maken van diens toestemming. 

93. Op basis van de verwijzing naar de Rambouillet-akkoorden lijkt Resolutie 1244 de  
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mogelijkheid voor onafhankelijkheid als definitieve status niet volledig uit te sluiten. Toch 

leek een consolidering van het zelfbestuur van Kosovo binnen de FRY de voorkeur van de 

internationale gemeenschap weg te dragen ten tijde van het opstellen van de Resolutie. 

94. Ondanks het feit dat Resolutie 1244 onafhankelijkheid niet uitsluit als definitieve status, 

blijft de vraag of eenzijdige onafhankelijk wel verenigbaar is met de Resolutie. Paragraaf 11 

(a) van het operationeel gedeelte van de Resolutie spreekt immers over “pending a final 

settlement”.
223

 Ook paragraaf 11 (c) en 11 (f) van het operationeel gedeelte gebruiken de term 

„settlement‟, net als paragraaf 8 van Annex 2. CERONE merkt hierbij op dat de gewone 

betekenis van het woord „settlement‟ normaliter een akkoord tussen de partijen vereist.
224

 

Dergelijke interpretatie lijkt conform de statenpraktijk die doorgaans de nadruk legt op de 

conventionele aard van de afscheiding.
225

 

95. Uit de vereiste dat er een akkoord tussen de partijen nodig is, kan echter niet besloten 

worden dat de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring in se strijdig zou zijn met Resolutie 

1244. De Resolutie bepaalt immers niet wat de juridische gevolgen zijn wanneer men er niet 

in slaagt dergelijk akkoord te sluiten. De landen die Kosovo reeds erkend hebben, menen dat 

men zich thans in deze situatie bevindt. Bijgevolg zou de interim periode onder toezicht van 

de internationale gemeenschap verstreken zijn na vijf jaar zelfbestuur onder het Constitutional 

Framework for Provisional Self-Government.
226

 Aangezien Resolutie 1244 de juridische 

gevolgen niet bepaalt voor wanneer men er niet in zou slagen een akkoord te sluiten, kan dan 

ook niet zonder meer besloten worden tot een schending van de Resolutie door de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring. Deze opvatting lijkt bijgetreden te worden door het beleid van 

UNMIK zelf t.a.v. de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. Het hoofd van UNMIK, de 

Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal (hierna: SRSG), heeft onder 

hoofdstuk 12 van het Constitutional Framework for Provisional Self-Government immers de 

bevoegdheid om handelingen van de Provisional Institutions of Self-Government die strijdig 

zijn met Resolutie 1244 te vernietigen.
227

 De SRSG heeft deze bevoegdheden echter niet 

aangewend om de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo te vernietigen, hoewel 
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deze voordien reeds meermaals aangewend waren om handelingen van het Kosovaarse 

Parlement te vernietigen.
228

 

96. Tot slot kan nog opgemerkt worden dat Resolutie 1244 formeel het kader blijft vormen 

waarbinnen UNMIK zijn mandaat dient te vervullen, aangezien de VN Veiligheidsraad er niet 

in geslaagd is een unaniem standpunt in te nemen in de nasleep van de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo op 17 februari 2008.
229

 Secretaris-Generaal, Ban 

Ki-Moon, heeft ondertussen ook expliciet bevestigd dat “UNMIK wil continue to implement 

its mandate in the light of the evolving circumstances”.
230

 

3.4. Onafhankelijkheid als praktisch gevolg van het optreden van UNMIK 

97. Hoewel Resolutie 1244 onafhankelijkheid als definitieve status niet volledig lijkt uit te 

sluiten, kan bezwaarlijk ontkend worden dat door het ruime mandaat van UNMIK 

ontwikkelingen op het terrein plaatsvonden die deze uitkomst mee bepaald hebben.
231

 De jure 

bleef Kosovo een deel van Servië, maar het ruime mandaat van UNMIK heeft het mogelijk 

gemaakt tal van beslissingen te nemen die moeilijk verenigbaar zijn met de territoriale 

integriteit van Servië. 

98. De eerste beslissing van UNMIK in 1999 droeg “all legislative and executive authority, 

including the administration of the judiciary” over aan de Speciale Vertegenwoordiger van de 

Secretaris-Generaal.
232

 In het Constitutional Framework for Provisional Self-Government 

(UNMIK/REG/2001/9) is zelfs geen sprake meer van een verwijzing naar de de jure 

soevereiniteit van Servië in Kosovo.
233

 Ook tal van andere beslissingen genomen door 

UNMIK zijn moeilijk verenigbaar met het vestigen van een substantieel zelfbestuur voor 

Kosovo onder Resolutie 1244, zoals de introductie van een douanesysteem onafhankelijk van 

dat van Servië, het uitgeven van eigen paspoorten aan de Kosovaren en de introductie van de  
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euro, terwijl in Servië nog steeds de Servische dinar geldt.
234

 Al deze beslissingen raken de 

kern van de Servische soevereiniteit.
235

 Deze beslissingen gekoppeld aan het de facto verlies 

van de soevereiniteit over Kosovo hebben de vraag van de Kosovaarse Albanezen naar 

onafhankelijkheid nog meer in de hand gewerkt. De internationale gemeenschap heeft dus 

onrechtstreeks via Resolutie 1244 mee bijgedragen tot een deadlock bij de onderhandelingen 

omtrent een definitieve status. Het verdient aanbeveling dat de internationale gemeenschap dit 

in het achterhoofd houdt, alvorens uitspraak te doen over een vermeende strijdigheid van de 

eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring met Resolutie 1244. 
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H4: Het bestaan van Kosovo als soevereine staat 

__________________________________________________________________________________ 

4.1. Algemeen 

99. Zodra een entiteit zich afscheidt van de moederstaat en een oproep richt tot de 

internationale gemeenschap voor erkenning, rijst de juridische vraag of een entiteit voldoet 

aan de internationaal bepaalde constitutieve bestanddelen voor het bestaan als staat. 

Doorgaans wordt hiervoor verwezen naart art. 1 van de Montevideo-convention on Rights en 

Duties of States dat stelt dat : “The state as a person of international law should possess the 

following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; 

and (d)capacity to enter into relations with the other states”.
236

 Wanneer een territorium 

voldoet aan de voormelde criteria uit de Montevideo-conventie kan het juridisch gezien, zelfs 

zonder enige erkenning door derde Staten, aanspraak maken op een aantal rechten en 

verplichtingen van een staat onder het internationaal recht, zij het dat deze beperkt zijn tot 

degene die opgesomd zijn in art. 3 van de Montevideo-conventie.
237

  De objectieve criteria in 

de Montevideo-conventie moeten het mogelijk maken, althans in theorie, om los van de 

politieke realiteit die aan het conflict ten grondslag ligt, na te gaan of een gebied al dan niet 

als staat beschouwd kan worden.
238

 In de rechtsleer worden de Montevideo-criteria echter 

vaak bekritiseerd omdat ze enerzijds slechts de consensus zouden verwoorden die bestond ten 

tijde van het opstellen ervan en anderzijds omdat ze door ertoe aanzetten na te gaan of een 

feitelijke toestand aan voormelde criteria beantwoordt, weinig normatieve waarde zou 

hebben.
239

 Dit heeft ertoe geleid dat de rechtsleer tal van aanvullende criteria heeft uitgewerkt 

die niet enkel dienen om te bepalen of een entiteit effectief als staat kan functioneren, maar 

tevens andere domeinen van het internationaal recht in rekening brengen die een impact 

kunnen hebben op het ontstaan van een Staat zoals onafhankelijkheid en overeenstemming 

met het internationaal recht. 

100. In dit hoofdstuk zal vooreerst nagegaan worden in welke mate Kosovo voldoet aan de 

vier klassieke criteria uit de Montevideo-conventie (4.2.). De nadruk zal daarbij liggen op de 

mate waarin de nog steeds voortdurende supervisie door UNMIK de vervulling van deze 
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traditionele criteria door Kosovo belemmert. Daarna zullen kort de meest voorkomende 

additionele criteria uit de rechtsleer uiteengezet worden (4.3.). Het antwoord op bovenstaande 

onderzoeksvragen is niet enkel van het belang voor het juridisch bestaan van Kosovo als 

soevereine staat, maar tevens voor het debat omtrent het al dan niet bestaan van een recht 

op„remedial secession‟. Wanneer Kosovo de Montevideo-criteria zou vervullen, is deze 

discussie van geen belang meer, aangezien deze uiting van het recht op zelfbeschikking 

slechts juridische betekenis verkrijgt wanneer het noodzakelijk is om een verplichting aan 

staten op te leggen om Kosovo‟s afscheiding toe te laten.
240

 Kosovo bestaat dus de facto  als 

Staat van zodra de Montevideo-criteria vervuld zijn. 

4.2. Kosovo en de Montevideo-criteria 

4.2.1. Een permanente bevolking 

101. De eerste vereiste van een permanente bevolking dient ruim opgevat te worden. Dit 

betekent niet dat er geen migratie mag plaatsvinden over de territoriale grenzen heen en 

evenmin dat het territorium een vast aantal inwoners moet herbergen.
241

 Dit criterium dient 

opgevat te worden als het geheel van personen die op min of meer duurzame wijze met een 

Staat verbonden zijn door de rechtsband van de nationaliteit.
242

 Wie tot de bevolking van een 

staat behoort, is dus een nationale kwestie, aangezien de verwerving en het verlies van de 

nationaliteit doorgaans geregeld worden door het nationale nationaliteitsrecht.
243

Zelfs een 

grote hoeveel nomaden ontneemt het staatskarakter niet, zolang de Staat maar een 

betekenisvol aantal permanente inwoners kent.
244

 Er blijkt bovendien geen minimumlimiet te 

staan op de bevolking die permanent op het grondgebied van een staat moet wonen. 

CRAWFORD merkt op dat zelfs de microstaten zoals Tuvalu (10 000 inwoners) geen vragen 

doen rijzen omtrent de vervulling van dit criterium.
245

 

102. Toegepast op Kosovo lijkt dit criterium evenmin voor problemen te zorgen. Hoewel er 

gedurende de woelige periode van 1998-1999 meer dan 1 miljoen Kosovaarse Albanezen uit 

hun huizen verdreven werden en er migratiestromen ontstonden zowel binnen Kosovo als 
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naar de buurlanden, blijkt Kosovo wel degelijk over een permanente bevolking te beschikken. 

Het merendeel van hen is teruggekeerd in de periode na de val van Milosevic. Dergelijke 

migratiebewegingen doen geen afbreuk aan het vereiste van een permanente bevolking. In een 

fact sheet dat gepubliceerd werd in november 2007, concludeerde UNMIK dat het toenmalige 

bevolkingscijfer rond de 1.9 miljoen lag.
246

 Het bijna twee decennia durende streven naar 

onafhankelijkheid door de Kosovaarse bevolking kan bovendien aanzien worden als een 

indicatie dat de bevolking zich duurzaam op het Kosovaarse grondgebied wil vestigen. 

4.2.2.  Een welbepaald grondgebied 

103. Naast een permanente bevolking, dient een staat ook te beschikken over een welbepaald 

grondgebied. Dit grondgebied kan omschreven worden als de geografische ruimte waarover 

een Staat daadwerkelijk en in beginsel op exclusieve wijze, zijn bevoegdheden uitoefent.
247

 

Het grondgebied vormt dus de basis voor de territoriale soevereiniteit van een Staat.
248

 Net als 

bij de vereiste van een permanente bevolking, bestaat er ook hier geen minimumregel omtrent 

de grootte van het gebied. Bovendien is het zelfs niet vereist dat de grenzen van het 

territorium met zekerheid vastliggen. Het is voldoende dat een Staat een voldoende 

identificeerbare kern van grondgebied controleert.
249

 CRAWFORD benadrukt in dit verband 

dat een nieuwe staat zelfs kan ontstaan in gevallen waar een bestaande staat een claim heeft 

op het voltallige grondgebied van de nieuwe staat.
250

 Tot slot dient nog opgemerkt te worden 

dat eens een entiteit zich als Staat gevestigd heeft, ze niet ophoudt een Staat te zijn wanneer 

ze haar grondgebied of de effectieve controle over dat grondgebied verliest.
251

 De criteria van 

de Montevideo-conventie zijn immers bedoeld om te bepalen wanneer een entiteit een Staat 

wordt, niet om te bepalen wanneer deze ophoudt een Staat te zijn.
252

 

104. Hoewel Kosovo‟s grondgebied door Servië als een deel van Servië wordt beschouwd, 

lijkt Kosovo ook aan de tweede vereiste van de Montevideo-conventie te voldoen. Hoger is er 

reeds op gewezen dat Kosovo ten tijde van de incorporatie in het Ottomaanse Rijk reeds een 
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onderscheiden politieke en bestuurlijke entiteit vormde, gekend als Kosovo Vilayeti.
253

 Na de 

Tweede Wereldoorlog is de constitutionele status van Kosovo vaak veranderd, zowel onder 

Tito als onder het ontluikend Servisch nationalisme in de jaren ‟80, maar de landmassa is 

altijd dezelfde gebleven.
254

 In de grondwet van 1974 werd zelfs gestipuleerd dat de grenzen 

van Kosovo niet zonder toestemming van het Kosovaarse Parlement gewijzigd konden 

worden.
255

 Gelet op bovenstaande elementen, valt moeilijk te ontkennen dat Kosovo wel 

degelijk over een welbepaald grondgebied beschikt. 

4.2.3. Een regering 

105. Ondanks het feit dat de Montevideo-conventie slechts spreekt over het hebben van een 

overheid, wordt doorgaans aangenomen dat het moet gaan om een effectieve overheid. Dit is 

het meest essentiële criterium om als Staat beschouwd te worden, aangezien het de basis 

vormt voor de uitoefening van de territoriale soevereiniteit en de andere criteria er 

onrechtstreeks mee samenhangen. Hiermee wordt bedoeld dat het geheel van de openbare 

machten van een Staat daadwerkelijk in staat moeten zijn om alle staatsfuncties uit te oefenen, 

met inbegrip van het behoud van de interne orde en veiligheid, over het welbepaalde 

grondgebied en diens permanente bevolking.
256

 Ook de vierde vereiste van de capaciteit om 

relaties aan te knopen met derde staten hangt af van deze vereiste.  Normaliter komt het 

immers enkel toe aan de regering van een Staat om bindende verplichtingen voor de Staat aan 

te gaan, bijvoorbeeld via het sluiten van verdragen.
257

 De vereiste van een effectieve overheid 

dient echter niet zo strikt opgevat te worden dat de overheid controle dient te hebben over het 

volledige grondgebied. Het volstaat dat deze de staatsbelangen kan behartigen zowel intern 

als ten aanzien van de internationale gemeenschap.
258

 Uit de statenpraktijk blijkt echter dat in 

gevallen waar een entiteit zich afscheidt van een bestaande staat, de vereiste van effectiviteit 

op strikte wijze dient toegepast te worden.
259

 Net als bij het vereiste van een welbepaald 

grondgebied moet ook hier benadrukt worden dat de Montevideo-criteria enkel bedoeld zijn 

om te bepalen wanneer een entiteit als Staat beschouwd kan worden en niet wanneer deze 
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ophoudt een Staat te zijn. Wanneer er een tijdelijke verstoring van het staatsgezag optreedt, 

heeft dit geen invloed op het bestaan van de staat als internationale rechtspersoon.
260

  

106. Het valt te betwijfelen of Kosovo thans aan deze vereiste voldoet. Ondanks de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring op 17 februari 2008, zijn zowel het bestuurlijk kader als de 

bevoegdheidsuitoefening nog steeds in aanzienlijke mate onderhevig aan het regime dat door 

Resolutie 1244 en het Constitutional Framework for Provisional Self-Government 

UNMIK/REG/2001/9) in het leven is geroepen. De Provisional Institutions of Self-

Government (PISG) zouden samen met de Kosovo Police Service en het Kosovo Protection 

Corps, twee instellingen opgericht met behulp van UNMIK en samengesteld uit overwegend 

Kosovaars Albanees personeel, beschouwd kunnen worden als een effectieve 

staatsstructuur.
261

 Toch lijken deze instellingen op verschillende vlakken tekort te schieten om 

het staatsgezag op effectieve wijze te kunnen uitoefenen.  

107. Vooreerst dekt de territoriale reikwijdte van voornoemde instellingen niet het ganse 

grondgebied. Ten noorden van de rivier de Ibar, bevindt zich een etnisch Servische enclave 

die zich uitstrekt tot het noordelijk deel van de stad Mitrovica waar noch UNMIK noch de 

Kosovaarse regering erin geslaagd zijn hun gezag te vestigen. Enkel KFOR, de door de 

NAVO geleide veiligheidscomponent van de internationale vredesmacht in Kosovo, is er 

thans in geslaagd zich te vestigen ten noorden van de Ibar.
262

 Het is enkel door de 

aanwezigheid van KFOR dat de veiligheid in dit gebied gegarandeerd kan worden. De facto  

blijft het gebied echter binnen de Servische invloedssfeer. Met de steun van Servië werd een 

parallel systeem van overheidsinstellingen uitgebouwd in het noorden van Kosovo bestaande 

uit onder meer de Serbian National Council en het Serbian government‟s Coordination 

Center.
263

 Dit kan gezien worden als een uiting van het nieuwe Servische beleid dat in de 

nasleep van de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo er voornamelijk op 

gericht lijkt door dergelijke parallelle instellingen aan te sturen op nieuwe onderhandelingen 

omtrent de opdeling van Kosovo volgens etniciteit.
264

 MUHAREMMI haalt aan dat deze 

situatie een probleem kan vormen wanneer de Kosovaarse overheid er niet in slaagt op 
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permanente basis haar gezag te herstellen in het noorden van Kosovo.
265

 De stelling van 

MUHAREMMI lijkt echter op de verkeerde assumpties te berusten. Door te spreken over 

herstellen, werd er aangenomen dat de Kosovaarse overheid in het verleden reeds effectief 

gezag heeft gehad en daardoor reeds zou voldaan had aan de derde vereiste van de 

Montevideo-conventie. Dit is echter geenszins het geval geweest. 

108. Een tweede groot probleem dat de uitoefening van een effectief overheidsgezag 

verhindert, is de mogelijkheid van internationale actoren om beslissingen van de Kosovaarse 

overheid te herroepen. In de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring stelde de Kosovaarse 

overheid duidelijk dat “We accept fully the obligations for Kosovo contained in the Ahtisaari 

Plan” en  ze voegde eraan toe dat “We shall act consistent with principles of international 

law and resolutions of the Security Council of of the United Nations, including Resolution 

1244”.
266

Aangezien de VN Veiligheidsraad er niet in slaagde een eenvormig standpunt in te 

nemen na de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo, blijven Resolutie 1244 en 

het Constitutional Framework for Provisional Self-Government UNMIK/REG/2001/9) nog 

steeds in werking. Dit betekent dat ook de reeds eerder vermelde vernietigingsbevoegdheid uit 

hoofdstuk 12 van het Constitutional Framework blijft gelden.
267

 De Speciale Gezant van de 

Secretaris-Generaal (SRSG) heeft dus nog steeds de mogelijkheid om beslissingen van de 

Kosovaarse overheid te vernietigen wanneer deze strijdig blijken met Resolutie 1244 of het 

Constitutional Framework. Bovendien verbindt Kosovo zich in de 

onafhankelijkheidsverklaring erga omnes  tot het uitvoeren van de bepalingen in het 

Ahtisaari-plan. Door deze verplichtingen wordt o.m. een International Civilian Office 

opgericht onder leiding van de International Civilian Representative (ICR) die moet toezien 

op een correcte implementatie van het Ahtisaari-plan. De nieuwe Kosovaarse grondwet 

verankert deze verplichtingen bovendien in de nieuwe Kosovaarse staatsstructuur waardoor ze 

zelfs prevaleren op de Kosovaarse Grondwet. Paragraaf 2 van art. 143 van de Grondwet stelt 

duidelijk dat “the provisions of the Comprehensive Proposal Kosovo Status Settlement (…) 

shall take precedence over all other legal provisions in Kosovo”.
268

 Paragraaf 3 voegt hier 

zelfs expliciet aan toe dat “the Constitution, laws and other legal acts (…) shall be interpreted 
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in compliance with the Comprehensive Proposal”.
269

 Art. 147 stelt tot slot dat “the 

international civilian representative shall (…) be the final authority in Kosovo regarding 

interpretation of the civilian aspects of the said proposal. ”.
270

 De ICR kan elke passende 

maatregel nemen, inclusief annulatie, wanneer handelingen van de Kosovaarse overheid 

volgens hem in strijd zijn met een correcte toepassing van het Ahtisaari-plan. Hij kan dus 

discretionair oordelen of een handeling al dan niet een correcte omzetting vormt van het 

Ahtisaari-plan. Zowel de vernietigingsbevoegdheid van de SRSG onder Resolutie 1244 als de 

erga omnes verplichting tot naleving van het Ahtisaari-plan vormen dus een serieuze 

handicap voor de uitbouw van een effectieve regering. VIDMAR haalt echter terecht aan dat 

Kosovo niet de enige staat is onder een internationaal bestuur met ingrijpende interne 

bevoegdheden, waardoor zelfs interne beslissingen herroepen kunnen worden.
271

 Ook Bosnië-

Herzegovina bevindt zich thans nog onder internationaal bestuur en het wordt nochtans niet 

betwist dat Bosnië-Herzegovina een soevereine staat is.
272

 

109. Toch kan de mening van VIDMAR slechts ten dele bijgetreden worden. Zelfs al zou 

dergelijk ingrijpend internationaal bestuur de vervulling van de derde vereiste niet in de weg 

staan, dan nog blijkt de Kosovaarse overheid niet in staat om de facto enige controle uit te 

oefenen ten noorden van de Ibar. Bovendien moet herhaald worden dat het vereiste van een 

effectieve regering strikt dient toegepast te worden op gevallen waar een entiteit zich 

afscheidt van een bestaande staat. Kosovo lijkt dus niet te voldoen aan het derde criterium van 

de Montevideo-conventie. 

4.2.4. Bekwaamheid om relaties aan te gaan met andere Staten 

110. De vierde en laatste vereiste uit de Montevideo-conventie betreft de bekwaamheid van 

de nieuwe entiteit om relaties aan te knopen met andere Staten, met inbegrip van het sluiten 

van verdragen. In de rechtsleer wordt deze vereiste zwaar bekritiseerd, omdat het eerder een 

gevolg zou zijn van het bestaan van een soevereine Staat dan een criterium voor de 

totstandkoming ervan.
273

 Bovendien is het criterium de dag van vandaag niet meer geschikt 

om Staten te onderscheiden van andere internationale actoren (bv. internationale organisaties) 
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die eveneens de bevoegdheid bezitten om verdragen te sluiten.
274

 ROTH wijst er op dat dit 

criterium oorspronkelijk enkel bedoeld was om de constituerende entiteiten van een federale 

staat en entiteiten die volledig zelfbestuur hebben, behalve voor hun externe betrekkingen (bv. 

de vrije associatie tussen de Cook-eilanden en Nieuw-Zeeland), uit te sluiten.
275

 

111. De bevoegdheid om relaties aan te gaan met derde staten komt overeenkomstig art. 8.1. 

(o) van het Constitutional Framework for Provisional Self-Government toe aan UNMIK en 

niet aan de Kosovaarse overheid.
276

 De Provisional Institutions of Self-Government hebben op 

het vlak van een buitenlands beleid volgens art. 5.6 enkel de bevoegdheid voor “International 

and external cooperation, including the reaching and finalising of agreements”.
277

 Ook bij de 

uitoefening van deze beperkte eigen bevoegdheid, blijft coördinatie in samenspraak met de 

SRSG de regel.
278

 Toch mag niet uit het oog verloren worden dat dit criterium automatisch 

vervuld wordt naarmate de nieuwe Staat door meer en meer landen erkend wordt.
279

 Naarmate 

meer en meer staten Kosovo erkennen, zal er tevens een toename komen van Kosovo‟s 

capaciteit om diplomatieke betrekkingen met derde staten aan te gaan. Het feit dat de 

Verenigde Staten en tal van Europese landen reeds diplomatieke posten opgericht hebben in 

Kosovo vormt hier een treffend voorbeeld van. 

112. Toch wijst de statenpraktijk uit dat het ontbreken van externe relaties met andere staten, 

geen beletsel hoeft te zijn om als soevereine staat beschouwd te worden. Het is immers 

mogelijk om de buitenlandse relaties uit te besteden aan een andere staat ( bv. Liechtenstein 

aan Zwitserland) of aan een internationale organisatie (bv. de EU in het kader van het 

Gemeenschappelijk Buitenlands- enVeiligheidsbeleid).
280

 Het lijkt dan ook aannemelijk dat 

Kosovo wel degelijk aanspraak kan maken op het vervullen van de vierde vereiste van de 

Montevideo-conventie. 
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4.3. Aanvullende criteria 

4.3.1. Onafhankelijkheid 

113. Een eerste aanvullend criterium dat op veel bijval kan rekenen in de rechtsleer is de 

vereiste van onafhankelijkheid. Dit criterium strekt ertoe na te gaan of een entiteit een eigen 

bestaan kan leiden. Algemeen wordt aangenomen dat er twee belangrijke elementen aanwezig 

zijn in de vereiste van onafhankelijk. Ten eerste dient een entiteit in staat zijn een 

onderscheiden bestaan te leiden binnen een welbepaald gebied.
281

 Dit vormt in essentie een 

herbevestiging van het derde criterium van de Montevideo-conventie. Het tweede element is 

veel verregaander en vereist dat een entiteit niet onderworpen is aan het gezag van een andere 

Staat of een groep van Staten d.w.z. dat de vermeende staat enkel ondergeschikt moet zijn aan 

het internationaal recht.
282

 

114. Het tweede element van onafhankelijkheid wordt door CRAWFORD nog verder 

opgedeeld in formele en actuele onafhankelijkheid. Er is sprake van formele onafhankelijk 

wanneer het overheidsgezag  binnen een gebied ligt bij de onderscheiden autoriteiten van de 

vermeende Staat.
283

 Actuele onafhankelijkheid daarentegen wordt omschreven als de 

minimumgraad van overheidsgezag waarover de autoriteiten van de vermeende Staat 

noodzakelijk dienen te beschikken om als onafhankelijk bestempeld te kunnen worden.
284

 Het 

is slechts wanneer een entiteit zowel voldoet aan de omschrijving van formele als actuele 

onafhankelijkheid dat ze het criterium van onafhankelijkheid vervult. 

115. Net als de Montevideo-criteria wordt ook de vereiste van onafhankelijkheid in de 

rechtsleer bekritiseerd. GRANT wijst er op dat de toepassing van het concept 

onafhankelijkheid moeilijkheden oplevert door de groeiende bevoegdheden van internationale 

organisaties.
285

 Bovendien lijkt onafhankelijkheid in te houden dat een vermeende Staat de 

capaciteit moet hebben om op zichzelf te staan, iets wat bijzonder moeilijk lijkt te liggen voor 

de microstaten.
286

 

                                                             
281

 J. CRAWFORD, The creation of states in international law (2
nd

 ed.), Oxford, Clarendon Press, 2006, 66. 
282

 Ibid. 
283

 Ibid., 67. 
284 Ibid., 72. 
285 T. GRANT, “Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents”, Columbia Journal of 
Transnational Law 1998-99, 438. 
286 Ibid. 



57 

 

116. In het geval van Kosovo lijkt zowel de vervulling van de formele als actuele 

onafhankelijkheid problemen op te leveren. CRAWFORD stelt dat de formele 

onafhankelijkheid in het gedrang komt wanneer een andere Staat het recht claimt rechtsmacht 

te kunnen uitoefenen over de vermeende Staat.
287

 De aanspraak op deze rechtsmacht moet als 

een recht vaststaan en mag niet berusten op de toestemming van de vermeende Staat.
288

 Servië 

blijft nog steeds volhouden dat Kosovo een deel van Servië is. Dit blijkt duidelijk uit het feit 

dat het Servisch Parlement op 18 februari 2008 unaniem een wet goedkeurde die de 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo annuleerde.
289

 Niettemin is de waarde van deze wet 

nihil, aangezien de soevereiniteit van Servië de jure geschorst is gedurende de periode van 

internationaal bestuur.. Kosovo verwelkomde in zijn onafhankelijkheidsverklaring ook de 

voortdurende aanwezigheid van internationale organisaties die gevestigd zijn op basis van 

Resolutie 1244 en hun bijdrage aan de democratische ontwikkeling van Kosovo.
290

 De jure 

berust de aanwezigheid van deze internationale actoren echter niet op de toestemming van 

Kosovo, maar op Resolutie 1244 waardoor niet aan de formele onafhankelijkheid voldaan is. 

117. Er bestaat volgens CRAWFORD eveneens een deficit in de formele onafhankelijkheid 

wanneer een Staat of internationale actoren een discretionaire bevoegdheid bezitten om in te 

grijpen in het binnenlands beleid van de vermeende Staat.
291

 In dit verband kan verwezen 

worden naar de reeds uiteengezette ingrijpende bevoegdheden waarover de speciale gezant 

van de Secretaris-generaal (SRSG) en de International Civilian Representative (ICR) 

beschikken.
292

  

118. Ook de actuele onafhankelijkheid lijkt moeilijkheden op te leveren. Het valt immers te 

betwijfelen of Kosovo wel een voldoende minimumgraad aan overheidsgezag bezit om als 

onafhankelijk beschouwd te worden. De Permanente vertegenwoordiger van Italië, Mr. 

Mantovani, stelde in dit verband expliciet dat de soevereiniteit van Kosovo gelimiteerd is en 

                                                             
287

 J. CRAWFORD, The creation of states in international law (2
nd

 ed.), Oxford, Clarendon Press, 2006, 71. 
288

 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 429. 
289

 X. “Servisch parlement ‘annuleert’ onafhankelijkheidsverklaring”, Het laatste nieuws (19 februari 2009), 
beschikbaar op http://www.hln.be/hln/nl/960/home/article/detail/176030/2008/02/19/Servisch-parlement-
annuleert-onafhankelijkheidsverklaring.dhtml (laatst geraadpleegd op 17 april 2010). 
290 R. MUHAREMMI, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty Revisited”, 
Review of Central and Eastern European Law 2008, 429. 
291 J. CRAWFORD, The creation of states in international law (2nd ed.), Oxford, Clarendon Press, 2006, 71. 
292 Infra 52, nr. 107. 

http://www.hln.be/hln/nl/960/home/article/detail/176030/2008/02/19/Servisch-parlement-annuleert-onafhankelijkheidsverklaring.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/960/home/article/detail/176030/2008/02/19/Servisch-parlement-annuleert-onafhankelijkheidsverklaring.dhtml


58 

 

nood heeft aan de hulp van sterke internationale actoren.
293

 Bovendien dient in herinnering 

gebracht te  worden dat het enkel dankzij de aanwezigheid van KFOR in het noorden van 

Kosovo is dat de etnische spanningen tussen Kosovaarse Albanezen en Kosovaarse Serviërs 

daar enigszins binnen de perken blijven. 

4.3.2. Overeenstemming met het internationaal recht bij creatie van de nieuwe Staat 

119. Een criterium dat in de rechtsleer eveneens op veel bijval kan rekenen, is het criterium 

van overeenstemming met het internationaal recht bij de creatie van de vermeende Staat 

(external legality). Hieronder kan een breed spectrum van internationale normen begrepen 

worden, gaande van de naleving van het recht op zelfbeschikking, het verbod van illegaal 

gewapend optreden tot het verbod van raciale discriminatie.
294

 In het geval van Kosovo speelt 

vooral de discussie omtrent de al dan niet toepasselijkheid van een recht op externe 

zelfbeschikking. Voor een uiteenzetting hieromtrent kan verwezen worden naar Hoofdstuk 2. 

Een potentiële discussie zou kunnen rijzen over het feit of het gewapend optreden van de 

NAVO in 1999 al dan niet aanleiding heeft gegeven tot de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring. Dergelijke discussie is echter zinloos, aangezien Resolutie 

1244 van de VN Veiligheidsraad het juridisch kader vormt waartegen de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring beoordeeld dient te worden. Hiervoor kan verwezen worden 

naar de uiteenzetting in Hoofdstuk 3 waarin aangetoond wordt dat de eenzijdige 

onafhankelijkheid niet  per se uitgesloten was volgens de tekst van Resolutie 1244. 

4.3.3. Voorafgaand claimen een Staat te zijn 

120. Een laatste aanvullend criterium dat kort toegelicht zal worden, is de vereiste dat een 

entiteit dient te claimen dat het een Staat is alvorens het als een Staat beschouwd kan worden. 

Deze vereiste vindt meer en meer ingang in de rechtspraktijk. Het American Law Institute 

(ALI) publiceerde in 1987 zijn derde Restatements of the Law. Hoewel dit in essentie niet-

bindende herformuleringen van het recht zijn die een antwoord trachten te bieden op hiaten in 

de rechtspraktijk, worden ze toch frequent toegepast door de hoven en rechtbanken van de 

VS. De derde Restatement of  Foreign Relations Law of the United States  voegde aan de vier 

klassieke Montevideo-criteria ook de vereiste toe dat een staat moet claimen een Staat te zijn 
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alvorens het er als één beschouwd kan worden.
295

 Deze vereiste vormde een uitloper van de 

problematiek rond Taiwan. Hoewel Taiwan voldoet aan de Montevideo-criteria wordt het 

toch niet als een Staat beschouwd, omdat het niet claimt Taiwan te zijn, maar wel de 

Republiek China.
296

 Bijgevolg brengt het ook een claim uit op het voltallige grondgebied van 

de Volksrepubliek China. Dit heeft tot gevolg dat het overgrote deel van de internationale 

gemeenschap de roep van Taiwan om als soevereine Staat erkend te worden links laat liggen. 

121. Het is duidelijk dat sedert de eerste onafhankelijkheidsverklaring in 1991 een 

onafhankelijke Kosovaarse Staat wordt geclaimd.
297

 Kosovo brengt bovendien ook geen claim 

uit op het voltallige grondgebied van Servië, maar beperkt zich tot de grenzen van de 

voormalige Servische provincie Kosovo en Metohija. Deze bijkomende vereiste lijkt dus geen 

probleem op te leveren voor Kosovo. 

4.4. Besluit 

122. Hoewel de Montevideo-conventie in 1933 door slechts 19 Staten ondertekend werd, 

wordt ze algemeen beschouwd als een codificatie van internationaal gewoonterecht waardoor 

ze universele gelding zou vinden. Van de vier klassieke vereisten voor een entiteit om de 

facto als Staat beschouwd te worden, staat het buiten kijf dat Kosovo een permanente 

bevolking en een welbepaald grondgebied heeft. Hoewel er twijfels kunnen bestaan omtrent 

de capaciteit van Kosovo om relaties aan te gaan met derde staten, blijken er tal van 

voorbeelden te bestaan in de Statenpraktijk waar de vervulling van deze voorwaarde als niet-

essentieel wordt beschouwd. Problematischer lijkt echter de vervulling van de derde 

voorwaarde van een effectieve overheid. In het geval van een afscheiding van een bestaande 

Staat blijkt uit de statenpraktijk dat deze vereiste zeer strikt beoordeeld moet worden. Het 

gebrek aan controle over de het noorden van Kosovo en de ingrijpende bevoegdheden van 

zowel de Speciale gezant van de Secretaris-Generaal (SRSG) en de International Civilian 

Representative (ICR) zorgen ervoor dat niet voldaan kan worden aan dit criterium. 

123. Ook bij de aanvullende criteria die de rechtsleer voorstelt, doen zich een aantal 

problemen voor. Zowel de formele als actuele component van de vereiste van 

onafhankelijkheid lijken problemen te stellen doordat Kosovo verplicht is krachtens Resolutie 
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1244 de internationale actoren op diens grondgebied te aanvaarden en het net deze actoren 

zijn die ervoor zorgen dat de Kosovaarse overheid naar behoren kan functioneren. Daarnaast 

bestaat er geen twijfel over het feit dat Kosovo een Staat claimt te zijn en in hoofdstuk 2 en 

hoofdstuk 3 is aangetoond dat de eenzijdige onafhankelijk van Kosovo geen inbreuk vormt op 

het internationaal recht. Er dient wel opgemerkt te worden dat het merendeel van de 

internationale gemeenschap de Montevideo-criteria als uitgangspunt neemt, waardoor de 

besproken aanvullende criteria weinig belang hebben voor de statenpraktijk.  

124. REDMAN merkt in verband met de vervulling van de besproken criteria nog op dat op 

uit de recente Statenpraktijk blijkt dat de juridische beschouwingen hieromtrent vaak 

ondergeschikt zijn aan politieke belangen en regionale veiligheidsoverwegingen.
298

 Elke Staat 

beslist immers discretionair of een entiteit al dan niet aan de in dit hoofdstuk behandelde 

vereisten voldoet en het is dan ook bijzonder moeilijk een duidelijke lijn te trekken tussen de 

politieke en juridische motieven die meespelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
298 M. REDMAN, “Should Kosovo Be Entitled to Statehood”, The Political Quarterly 2002, 339. 



61 

 

H5: De erkenning van Kosovo 

__________________________________________________________________________________ 

5.1. Algemeen 

125. BOSSUYT omschrijft de erkenning van een Staat als “ de eenzijdige rechtshandeling 

waarbij een Staat te kennen geeft dat hij een nieuwe staat als lid van de internationale 

gemeenschap rechtens aanvaardt en de gevolgen van deze aanvaarding voor zich wil laten 

gelden”.
299

 Er bestaat geen verplichting voor staten om al dan niet een andere Staat te 

erkennen, aangezien het in essentie gaat om een politieke beslissing, die vaak een onderdeel 

vormt van een ruimer politiek proces. 
300

Hoewel Kosovo niet lijkt te voldoen aan de 

Montevideo-criteria om de facto als soevereine staat beschouwd te worden, is het thans wel de 

jure erkend door 68 van de 192 leden van de Verenigde Naties.
301

 De essentiële vraag is dan 

ook in welke mate de reeds gedane erkenningen gebreken bij het vervullen van de 

Montevideo-criteria kunnen verhelpen. Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag 

dient teruggegrepen te worden naar het klassieke debat omtrent de betekenis van erkenning. 

Enerzijds is er de declaratieve theorie die erkenning ziet als een louter politieke handeling die 

enkel bevestigt dat een staat in de ogen van de erkennende Staat voldoet aan de klassieke 

Montevideo-criteria.
302

 Anderzijds is er de constitutieve theorie die voorhoudt dat het net de 

erkenning zelf is die een Staat in het leven roept en niet het al dan niet vervullen van de 

Montevideo-criteria.
303

 Beide opvattingen zullen in het eerste deel van dit hoofdstuk (5.2.) 

nader uiteengezet worden en getoetst aan de statenpraktijk.  

126. Na de betekenis van de erkenning door derde Staten onderzocht te hebben, zal het 

tweede deel van dit hoofdstuk (5.3.) ingaan op de tendensen die merkbaar zijn bij de 

verschillende internationale actoren bij het nemen van de beslissing om Kosovo al dan niet te 

erkennen. Hierbij zal getracht worden tendensen waar te nemen en waar mogelijk verbanden 

te leggen met andere hoofdstukken (bv. remedial secession). Een controversieel element dat 

in quasi elke beslissing tot al dan niet erkenning terugkeert, is het feit of de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo al dan niet precedentenwaarde heeft. Dit argument 
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zal daarom grondig behandeld worden in een apart hoofdstuk (Hoofdstuk 6) en zal hier 

slechts terloops vermeld worden. 

5.2.  De betekenis van erkenning door derde Staten 

5.2.1. De declaratieve theorie 

127. Volgens de declaratieve theorie zijn de juridische gevolgen van een erkenning beperkt.
304

 

Een entiteit verkrijgt juridisch gezien internationale rechtspersoonlijkheid als Staat van zodra 

ze voldoet aan de objectieve vereisten uit art. 1 van de Montevideo-conventie. De 

totstandkoming van een nieuwe Staat zou dus enkel een feitenkwestie zijn die afhangt van de 

vraag of de vereisten uit de Montevideo-conventie vervuld zijn. De internationale 

rechtspersoonlijkheid van een Staat hangt dus niet af van de erkenningen door derde Staten.
305

 

Door de erkenning bevestigt een Staat enkel dat een entiteit in haar ogen voldoet aan de 

vereisten van de Montevideo-conventie. Een Staat kan dus perfect bestaan zonder erkenning 

door derde Staten wanneer ze voldoet aan de Montevideo-vereisten. Deze visie wordt ook 

bijgetreden door art. 3 van de Montevideo-conventie dat uidrukkelijk stelt dat “the political 

existence of the state is independent of recognition by the other states”.
306

 DUNHOFF merkt 

wel op dat zelfs indien een erkenning enkel een bestaand feit bevestigt, ze van nature uit ook 

constitutief is, althans wat betreft de totstandkoming van relaties met de erkennende Staat.
307

 

Onder deze theorie vormt een erkenning van een entiteit die niet voldoet aan de Montevideo-

vereisten een inbreuk op de territoriale integriteit en de onschendbaarheid van de grenzen van 

een bestaande Staat.
308

 

128. Het merendeel van de rechtsleer neemt aan dat de statenpraktijk doorgaans aansluit bij de 

declaratieve theorie. Dit kan o.m. gestaafd worden door te verwijzen naar het hierboven 

vermelde artikel 3 van de Montevideo-conventie. De rechtsleer haalt ter staving van deze 

theorie ook vaak de „Tinoco Arbitration‟ (1923) aan als klassiek referentiepunt voor het  
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gebruik van de declaratieve theorie.
309

 In deze arbitragezaak stelde rechter Taft dat de niet-

erkenning van Groot-Brittanië van het Tinoco-regime geenszins verhindert dat het regime de 

facto al bestond en de rechten en verplichtingen geniet volgens het internationaal recht.
310

 

Bijgevolg zouden contracten tusssen een Brits bedrijf en het Tinoco-regime wel rechtsgeldig 

tot stand zijn gekomen en eveneens de opvolger van het Tinoco-regime binden. SLOANE 

voert echter terecht aan dat het een brug te ver zou zijn om deze zaak te interpreteren als 

bewijs voor de declaratieve theorie.
311

 De zaak betrof immers enkel de geldigheid van het 

Tinoco-regime en niet het bestaan van de staat Costa Rica als dusdanig.
312

 

129. Steun voor de declaratieve opvatting kan ook gevonden worden in de opinies van de 

Badinter-Commissie. In opinie nr. 1 van 11 januari 1992 stelde de Commissie duidelijk dat 

“the effects of recognition by other states are purely declaratory”.
313

 Deze stelling werd 

bovendien ook meermaals herhaald in latere opinies.
314

 Ondanks de uitgesproken voorkeur 

voor de toepassing van de declaratieve theorie, lijkt deze niet consistent toegepast te worden 

doorheen de opinies. Opinie nr. 8 stelt o.m. dat de erkenning wel degelijk “confer certain 

rights and obligations under international law”.
315

 

130. Naast de opinies van de Badinter-commissie gebruikte de EU nog een ander instrument 

om het hoofd te bieden aan het uiteenvallen van ex-Joegoslavië. Op de buitengewone 

Europese Top van 27 augustus 1991 nam de EU de „Guidelines on the Recognition of New 

States in Eastern Europe and in the Soviet Union‟ aan.
316

 Het was slechts wanneer de 

Badinter-commissie van oordeel was dat een entiteit voldeed aan deze guidelines dat ze in 

aanmerking zou komen, voor collectieve erkenning door alle lidstaten van de EU. Deze 

guidelines bevatten in essentie vereisten zoals garanties voor minderheden,mensenrechten en 
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 democratie. Onder de declaratieve theorie worden deze voorwaarden voor erkenning tevens 

gezien als aanvullende criteria bij de Montevideo-conventie.
317

 Volgens RICH moeten deze 

voorwaarden echter niet als aanvullende criteria gezien worden, maar eerder als een set van 

instrumenten waarmee de EU als voornaamste bemiddelaar in het conflict, trachtte om de 

situatie te beïnvloeden.
318

 

131. De bemerking van RICH legt meteen de grootte zwakte van de declaratieve theorie 

bloot. Uiteindelijk blijft het nog steeds een discretionaire, politieke beslissing om een andere 

Staat al dan niet te erkennen. Naargelang de politieke belangen van een Staat zullen eventueel 

aanvullende criteria voor erkenning gesteld worden, maar het is net door met verschillende 

maatstaven te werken voor diverse Staten dat de legitimiteit van de declaratieve theorie 

ondermijnd wordt.
319

 Ondanks deze tekortkomingen, blijkt deze theorie effectief overeen te 

stemmen met het merendeel van de Statenpraktijk. Als voorbeeld kan onder meer verwezen 

worden naar het feit dat bepaalde Arabische Staten die Israël niet erkennen, toch 

internationale claims tegen haar kunnen maken, evenals het feit dat zowel Noord- en Zuid-

Korea lid zijn van de VN, hoewel beiden elkaar weigeren te erkennen.
320

 

5.2.2. De constitutieve theorie 

132. Daar waar de erkenning volgens de declaratieve theorie louter de bevestiging vormt van 

een reeds bestaande feitelijke toestand, is het volgens de constitutieve theorie juist de 

erkenning door reeds bestaande Staten die de internationale rechtspersoonlijkheid van een 

Staat in het leven roept. Dit betekent dat een entiteit voor de erkenning geen rechten als Staat 

kan doen gelden (bv. het recht op territoriale integriteit), maar evenzeer dat deze entiteit 

geacht kan worden geen volkenrechtelijke verplichtingen te schenden en hiervoor 

staataansprakelijkheid te dragen.
321

 Volgens deze theorie zou een tekortkoming aan de 

klassieke Montevideo-criteria de totstandkoming van een Staat niet verhinderen wanneer een 

entiteit voldoende erkenningen verwerft, aangezien het net de erkenningen zelf zijn die een 

Staat tot stand brengen.  
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133. Ook voor deze theorie is aanzienlijke steun te vinden in de rechtsleer. Een eerste 

voordeel zou zijn dat deze beter aansluit bij de perceptie van internationaal recht als een recht 

dat vorm wordt gegeven door het vrijwillig aangaan van bindende afspraken tussen Staten 

(zgn. jus gentium volontarium).
322

 Bovendien neemt de constitutieve theorie ook in 

overweging dat geen enkele entiteit kan bestaan in een juridisch vacuüm, maar voor zijn 

voortbestaan berust op de uitbouw van relaties met reeds bestaande Staten.
323

 

134. Hoewel men doorgaans aanneemt dat de statenpraktijk meer aansluit bij de declaratieve 

theorie, zijn er wel degelijk uitingen te vinden van de constitutieve theorie in de 

statenpraktijk. De inconsistente aanpak van de Europese Gemeenschap bij het uiteenvallen 

van ex-Joegoslavië vormt hier een voorbeeld van. De Badinter-commissie oordeelde in zijn 

opinie nr. 5 dat Kroatië niet voldeed aan de vastgelegde Guidelines for recognition doordat de 

grondwet niet voorzag in voldoende waarbogen ter bescherming van minderheden.
324

 Dit 

verhinderde de Europese Gemeenschap echter niet om Kroatië reeds te erkennen op 15 januari 

1992, de vroegst mogelijk voorziene datum voor erkenning, na de plechtige gelofte van de 

Kroatische president Tudjman ontvangen te hebben dat deze tekortkomingen zo snel mogelijk 

weggewerkt zouden worden.
325

 Daarnaast bracht de Badinter-commissie in zijn opinie nr. 4 

eveneens een negatief advies uit over de erkenning van Bosnië-Herzegovina, aangezien er nog 

geen referendum had plaatsgevonden over de mogelijke onafhankelijkheid.
326

 Nadat dit 

referendum had plaatsgevonden erkende de EG Bosnië-Herzegovina als een onafhankelijke 

Staat op 6 april 1992. Hoewel de erkenning hier in overeenstemming blijkt met het advies van 

de Badinter-commissie, kunnen ernstige vragen gesteld worden bij de opinie van de Badinter-

commissie zelf. Ten tijde van de erkenning bleek Bosnië-Herzegovina echter geenszins te 

voldoen aan de klassieke Montevideo-vereiste van een effectieve overheid. In het land 

woedde een burgeroorlog met de Servische minderheid. Deze kwam pas tot een einde na de 

ondertekening van de Dayton-akkoorden in 1995 waarbij Bosnië omgevormd werd tot een  
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federale Staat onder internationaal toezicht.
327

 

135. Uit beide gevallen blijkt dat de erkenning door de lidstaten van de EG een 

doorslaggevende rol gespeeld heeft bij de totstandkoming van de Staat en zelfs een curatief 

effect vertoonde ten aanzien van mogelijke tekortkomingen in de klassieke Montevideo-

criteria of de aanvullende Guidelines for Recognition. Deze constitutieve visie kan ook 

teruggevonden worden in arresten van het Internationaal Gerechtshof waarbij Bosnië-

Herzegovina als partij betrokken is. M. KREKA, ad hoc rechter in de „Genocide Case‟ stelde 

in diens dissenting opinion duidelijk dat “the pretension of an entity to represent a State, and 

even recognition by other States, is not in the eyes of the law, sufficient on its own to make it a 

State within the meaning of international law.
328

 Impliciet zit hierin de kritiek verwerkt dat 

het Hof aangaande Bosnië-Herzegovina toepassing maakte van de constitutieve theorie.
329

 

136. Ook het Canadees Hooggerechtshof heeft in de Reference Re Secession of Quebec-zaak 

bevestigd dat in geval van eenzijdige afscheiding de erkenning een constitutief karakter kan 

hebben. Het Hof stelde dat “the ultimate success of such a secession would be dependent on 

recognition by the international community”.
330

 Daarenboven merkt het Hof op dat wanneer 

geen van beide partijen bereid was om te onderhandelen, dit een cruciale factor kan zijn bij de 

beslissing tot al dan niet erkennen van een entiteit die zich eenzijdig afscheidt.
331

 Volgens 

GRIFFIOEN zou dit waarschijnlijk kunnen verklaren waarom een aanzienlijk aantal Staten 

beslist heeft Kosovo te erkennen, terwijl ze weigeren om Zuid-Ossetië en Abchazië te 

erkennen.
332

 

137. Gelet op de bovenstaande toepassingen in de Statenpraktijk, lijkt het geenszins 

uitgesloten dat de reeds gedane erkenningen de Staat Kosovo in het leven roepen en dus een 

toepassing vormen van de constitutieve theorie. Deze constitutieve opvatting lijkt ook 

ondersteund te worden door het feit dat de EU bereidt was Servië versneld lidmaatschap aan 
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te bieden in ruil voor afstand van hun soevereiniteit over Kosovo.
333

 Toch mag niet 

automatisch besloten worden dat de 68 reeds gedane erkenningen de Staat Kosovo in het 

leven roepen. Een van grote tekortkomingen van de constitutieve theorie is immers net dat 

niet bepaald is hoeveel erkenningen noodzakelijk zijn om een Staat in het leven te roepen. 

Enige terughoudendheid dient dan ook aan de dag gelegd te worden bij de toepassing van 

deze theorie. 

5.3. Tendensen bij al dan niet erkenning van Kosovo 

5.3.1. Landen die Kosovo erkennen 

138. Momenteel is Kosovo erkend door 68 van de 192 leden van de Verenigde Naties, 

waarvan 3 permanente leden van de VN Veiligheidsraad en 22 van de 27 lidstaten van de EU. 

Doordat de internationale gemeenschap bijzonder verdeeld lijkt zowel over het feit of Kosovo 

voldoet aan de klassieke Montevideo-criteria als over het feit of het internationaal recht een 

recht op eenzijdige afscheiding omvat, vonden de meeste erkennende landen het essentieel de 

redenen voor hun erkenning weer te geven.
334

 Hieronder zullen de algemene tendensen 

uiteengezet worden die hierbij terug te vinden zijn. 

5.3.1.1. Bijna geen verwijzingen naar het internationaal recht 

139. Een eerste opvallende tendens is het gebrek aan expliciete verwijzingen naar het recht op 

zelfbeschikking en een eventueel recht op remedial secession. Wel wordt vaak verwezen naar 

de etnische zuiveringen die plaatsvonden onder het bewind van Milosevic. De permanente 

vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de VN, Mr.Khalilzad, verdedigde op de 

zitting van de Veiligheidsraad op 18 februari 2008 de erkenning van Kosovo onder meer door 

te verwijzen naar “Milosevic‟s policies of repression and ethnic cleansing”.
335

 Ook de 

Permanente Vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk verwees naar “the then regime 

in Belgrade (… )had tried in 1999 to expel the majority population from the territory of 
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Kosovo”.
336

 Wanneer ze in een ruimere context worden gelezen, blijken deze verwijzingen 

echter enkel gebruikt om te verwijzen naar de oorsprong van het conflict of om het sui generis 

van de Kosovaarse afscheiding te beklemtonen.
337

 Wanneer er toch een erkennende Staat is 

die verwijst naar het internationaal recht gebeurt dit eerder op oppervlakkige wijze.
338

 Burkina 

Faso stelt bijvoorbeeld enkel dat diens erkenning „is in accordance with international law.
339

 

Bovendien duikt er slechts heel sporadisch een verwijzing op naar het recht op 

zelfbeschikking. Tot nu toe zijn Afghanistan en de Verenigde Arabische Emiraten de enigste 

Staten die  expliciet verwezen hebben naar de toepassing van het recht op zelfbeschikking.
340

 

5.3.1.2. Gefaalde onderhandelingen 

140. Ondanks het feit dat de verwijzingen naar het internationaal recht bijzonder schaars zijn 

in de reeds gedane erkenningen, halen verscheidene landen wel het argument aan dat de 

onderhandelingen tussen Kosovo en Servië gefaald hebben.
341

 De Permanente 

Vertegenwoordiger van Italië bij de VN, Mr. Mantovani, verdedigde de Italiaanse erkenning 

onder meer door er op te wijzen dat “the potential for reaching a negotiated solution has been 

exhausted” en dat “Kosovo‟s independence is today a fact”.
342

 Ook het Verenigd Koninkrijk 

haalde eenzelfde argument aan door erop te wijzen dat “when in the middle of the final status 

process, the Government of Serbia changed its constitution to exclude any future for Kosovo 

outside Serbia, it effectively ended any chance for a negotiated settlement”.
343

 Traditioneel 

benadrukte de statenpraktijk echter steeds de conventionele aard van een afscheiding. Doordat 

tal van Staten verwijzen naar de gefaalde onderhandelingen, lijkt deze vereiste naar de 

toekomst toe niet meer houdbaar in zijn absolute vorm. Wanneer doorgedreven inspanningen 

ondernomen zijn om te voldoen aan deze vereiste, maar geen akkoord mogelijk blijkt, zou er 

dus mogelijks een uitzondering op de regel kunnen worden gemaakt.
344

 Het valt echter af te 

wachten of deze aangevoerde uitzondering navolging zal krijgen in de statenpraktijk, 
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aangezien door de erkennende Staten het falen van de onderhandelingen vaak wordt 

gekoppeld aan het feit dat Kosovo sui generis is. 

5.3.1.3. Het brengen van vrede en stabiliteit in de regio 

141. Een derde opvallende tendens is het feit dat tal van de erkennende Staten de erkenning 

van Kosovo zien als de sleutel tot vrede en stabiliteit in de Balkan. Onder meer de Permanente 

Vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties, Mr. Verbeke, beklemtoonde dat “for 

Belgium this independence effectively and finally sets out the necessary conditions for a 

lasting peace and for stability and prosperity for the entire region and its inhabitants, 

regardless of ethnic origin or nationality”.
345

 Ook de Duitse regering haalt in haar beslissing 

expliciet dit argument aan door erop te wijzen dat “it believes that the rapid recognition of 

Kosovo by as many states as possible is the only way to ensure lasting stability in the 

region”.
346

 

5.3.1.4. Een eerder constitutieve opvatting van de erkenning 

142. Het merendeel van de erkenningen lijkt een toepassing te vormen van de constitutieve 

theorie van erkenning. McGOLDRICK wijst erop dat een groot deel van de erkennende 

Staten Kosovo omschrijft als een „independent and sovereign state‟ (bv. de VS) , 

„independent state‟ (bv. Australië en Denemarken) of „independence‟ (bv. GB).
347

 Hoewel 

geen enkele Staat verwijst naar het vervuld zijn van de Montevideo-criteria, lijken de meeste 

erkennende staten dus wel aan te nemen dat Kosovo een Staat is. Een aantal landen verwijst 

echter wel naar het feit dat de nieuwe Staat Kosovo onder internationaal toezicht blijft staan. 

Italië bijvoorbeeld erkent de onafhankelijkheid van Kosovo „within a framework of 

international supervision‟.
348

 Duitsland, Zweden en Hongarije gaan zelfs nog een stap verder 

en stellen dat  het voortduren van de internationale aanwezigheid een vereiste is voor 
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erkenning.
349

 Geen enkele erkennende staat lijkt de verregaande internationale bevoegdheden 

te zien als een beletsel voor de erkenning van Kosovo als een soevereine Staat. Hierdoor 

lijken ze echter impliciet voorbij te gaan aan de klassieke vereiste van een effectieve overheid 

waardoor de erkenningen ook eerder constitutief van aard blijken. De verantwoording bij de 

Zweedse beslissing tot erkenning lijkt tot op heden de meest duidelijke verwoording van de 

constitutieve theorie van erkenning te bevatten. De verantwoording stelt uitdrukkelijk dat  

(…) the Government decided to recognise the Republic of Kosovo as an independent 

state whose independence is supervised for the time being by the international 

community (…) A difficult and demanding process is now being started to build a 

Kosovan State that meets international requirements”.
350

 (eigen onderlijning) 

Impliciet blijkt hieruit een bevestiging van de constitutieve theorie. De Zweedse Regering 

blijkt  dus de Kosovaarse Staat te erkennen, maar toont zich anderzijds wel bewust van het 

feit dat deze (nog) niet voldoet aan de klassieke Montevideo-criteria. 

5.3.2. Landen die Kosovo weigeren te erkennen 

143. Het is moeilijk te zeggen hoeveel staten effectief weigeren om Kosovo te erkennen, 

aangezien het niet steeds duidelijk is of deze verklaringen van niet-erkenning gezien dienen te 

worden als protest tegen de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring dan wel als een 

uitdrukking van de wil om vooralsnog buiten het politieke debat omtrent de erkening te 

blijven.
351

 Zelfs met deze bemerking in het achterhoofd, schat ALMQVIST het aantal staten 

dat effectief geprotesteerd heeft tegen de erkenning van Kosovo rond de 45.
352

 De algemeen, 

terugkerende tendensen in de beslissing tot niet-erkenning worden hieronder uitgezet. Het 

argument dat Kosovo een precedent kan vormen voor andere regio‟s, wordt afzonderlijk 

behandeld in Hoofdstuk 6. 

                                                             
349

 Supra 69, noot 348. 
350

 Swedish Ministery of Foreign Affairs, “Sweden recognises the Republic of Kosovo” (4 March 2008), 
beschikbaar op http://www.sweden.gov.se/sb/d/10358/a/99714 (laatst geraadpleegd op 26 april 2010). 
351

 J. ALMQVIST, The Politics of Recognition, Kosovo and International Law, Real Instituto Elcano, Working Paper 
nr. 14 2009, beschikbaar op 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/59fc54004f018b9cbaacfe3170baead1/WP14_Almqvist
_Kosovo_International_Law.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=59fc54004f018b9cbaacfe3170baead1, 9 (laatst 
geraadpleegd op 27 april 2010). 
352 Ibid. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10358/a/99714
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/59fc54004f018b9cbaacfe3170baead1/WP14_Almqvist_Kosovo_International_Law.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=59fc54004f018b9cbaacfe3170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/59fc54004f018b9cbaacfe3170baead1/WP14_Almqvist_Kosovo_International_Law.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=59fc54004f018b9cbaacfe3170baead1


71 

 

5.3.2.1. Onafhankelijkheid in strijd met het internationaal recht 

144. Daar waar bij de erkennende landen vooral politieke belangen worden aangehaald ter 

staving van de erkenning, verwijst het gros van de niet-erkennende landen wel expliciet naar 

het internationaal recht. Het is immers internationaal aanvaard dat een Staat zich van een 

erkenning dient te onthouden wanneer deze tot stand gekomen is in strijd met het 

internationaal recht. Servië zelf ziet de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring in eerste 

instantie als ongrondwettig, aangezien de preambule van de nieuwe Servische Grondwet van 

2006 bevestigde dat Kosovo een integraal deel vormt van Servië.
353

 Het Servisch Parlement 

keurde op 18 februari 2008 dan ook unaniem een wet goed die de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo annuleert.
354

 Daarnaast zette de Servische 

President, Boris Tadic, op 18 februari de Servische positie ook uiteen voor de VN 

Veiligheidsraad. Servië beschouwt de onafhankelijkheid niet enkel als onwettig onder het 

nationale recht, maar eveneens als illegaal onder internationaal recht doordat het ingaat tegen 

het eerste principe van het VN Handvest, de soevereine gelijkheid van staten, en tegen 

Resolutie 1244 die de territoriale integriteit en soevereiniteit van Servië zou beschermen.
355

 

145. Objectief gezien komt de strengste kritiek echter van Rusland dat zich via een juridische 

retoriek tracht op te werpen als de verdediger van het internationale recht.
356

 Het voert aan dat 

de onafhankelijkheid niet enkel in strijd is met de soevereiniteit van Servië, met het principe 

van de territoriale integriteit uit het VN Handvest, met Resolutie 1244 van de VN 

Veiligheidsraad, maar ook met de Helsinki Final Act van de Raad van Europa.
357

 Deze laatste 

bevestigt in essentie de toepasselijkheid van de onschendbaarheid van de grenzen en de 

territoriale integriteit in een Europese context.
358

 Bijgevolg zouden staatsgrenzen enkel bij 

akkoord gewijzigd kunnen worden.  De meeste Staten die Kosovo weigeren te erkennen halen 

echter slechts enkele van deze elementen aan. 
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146. Verrassend is ook dat bepaalde islamitische Staten, zoals Algerije, die zelfs enige 

sympathie hebben voor de Kosovaarse moslimbevolking, stellen dat het respect voor het 

internationaal recht voorrang dient te krijgen op andere overwegingen.
359

  

147. Daarnaast is het opvallend dat een deel van de niet-erkennende Staten hun verwijzing 

naar het respect voor de territoriale integriteit van Servië en/of Resolutie 1244 expliciet 

koppelen aan een verwijzing naar bepaalde nationale belangen.
360

 Argentinië bijvoorbeeld 

haalt het probleem van de Falkland-eilanden aan, terwijl Azerbaidzjan verwijst naar het 

dispuut met Armenië over de enclave Nagorno-Karabakh.
361

 Bovendien speelt bij een groot 

aantal landen ook de vrees mee dat de erkenning van de onafhankelijkheid interne 

afscheidingsgroepen zal sterken in hun streven naar onafhankelijkheid. De veelvuldige 

verwijzingen naar het internationaal recht dienen dan ook genuanceerd te worden, in die zin 

dat ze niet louter uitgaan van een internationale bezorgdheid, maar mede worden 

vormgegeven door onderliggende politieke belangen. 

5.3.2.2. Nog ruimte voor onderhandelingen 

148. Een volgende vaststelling is dat een groot deel van de niet-erkennende landen aanvoert 

dat de onderhandelingen nog niet uitgeput zijn en een onderhandelde oplossing nog steeds 

mogelijk moet zijn. Onder meer de Permanente Vertegenwoordiger van Indonesië bij de VN, 

Mr. Natalegawa, stelde in de debatten in de VN Veiligheidsraad op 18 februari 2008 zeer 

duidelijk dat “while the process has yet to yield the desired result, we do not believe that all 

avenues for a negotiated outcome have been exhausted”.
362

 Een dergelijke opvatting werd ook 

bijgetreden door Zuid-Afrika dat stelde dat “it was difficult, in the light of our own national 

experience, to accept that negotiations, no matter how difficult, could not lead to an amicable 

conclusion”.
363

 Vaak blijken Staten dit argument aan te halen om op een indirect manier hun 

bezorgdheid omtrent het internationaal recht uit te drukken. 
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5.3.2.3. Zelden verwijzingen naar de Montevideo-criteria 

149. Een laatste opvallende tendens in de beslissingen tot niet-erkenning is dat quasi nooit 

verwezen wordt naar het niet vervuld zijn van de klassieke Montevideo-vereisten, ondanks het 

feit dat deze de traditionele criteria zijn waartegen een nieuwe erkenning dient beoordeeld te 

worden. Nicaragua is één van de weinige landen die beslist Kosovo vooralsnog niet te 

erkennen, omdat men wil afwachten hoe de situatie op het terrein evolueert.
364

 Dergelijke 

opvatting lijkt het best te stroken met de traditionele opvatting dat een entiteit niet prematuur 

erkend mag worden, maar slechts wanneer deze voldoet aan de klassieke Montevideo-

vereiste. Het lijkt dus geenszins uitgesloten dat Nicaragua Kosovo in de toekomst wel zal 

erkennen, indien de Kosovaarse overheid erin slaagt effectief controle uit te oefenen over 

Noord-Kosovo en het overheidsgezag te consolideren. 

5.3.3.  Landen die voorlopig geen standpunt innemen 

150. Een factor die zeker in rekening dient genomen te worden bij de erkenningproblematiek 

van Kosovo, is het feit dat momenteel slechts de helft van de internationale gemeenschap aan 

het debat omtrent de al dan niet erkenning deelneemt.
365

 Het zijn voornamelijk een groot deel 

van de Latijns-Amerikaanse, Centraal-Aziatische en Afrikaanse landen die nog geen positie 

hebben ingenomen over de al dan niet erkenning van Kosovo.
366

 De belangrijkste verklaring 

hiervoor blijkt de bezorgdheid omtrent de wettigheid van de eenzijdige afscheiding te zijn. 

ALMQVIST wijst er in dit verband op dat dertig staten die voorlopig nog geen standpunt 

ingenomen hebben, voor de Resolutie van de Algemene Vergadering  hebben gestemd die het 

Internationaal Gerechtshof verzoekt een advies over de zaak te verschaffen (zie hierover 

hoofdstuk 7).
367

 Het lijkt dan ook dat het merendeel van de neutrale Staten het advies van het 

Hof afwacht alvorens een standpunt in te nemen. Daarnaast lijkt het ook aannemelijk dat 

bepaalde Staten neutraal blijven, omdat ze geen rechtstreekse belang hebben bij de uitkomst 

van de zaak of bepaalde binnenlandse problemen prioriteit krijgen.
368

 Niettemin zal het deze 
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groep zijn die in een constitutieve opvatting van de erkenning grotendeels mee zal bepalen in 

welke mate een Kosovaarse Staat in het leven wordt geroepen. De grote zwakte van de 

constitutieve theorie blijkt immers het stilzwijgen over het aantal benodigde erkenningen om 

een Staat in het leven te roepen. Daarom is het van levensbelang dat Kosovo in de toekomst 

ook een groot aantal van de momenteel neutrale landen achter zich schaart om onder de 

constitutieve theorie een sterkere claim als Staat te hebben. 

5.4. Besluit 

151. Hoewel Kosovo niet voldoet aan de klassieke Montevideo-criteria en enkele in de 

rechtsleer voorgestelde criteria, blijkt dit geen beletsel te vormen om als Staat erkend te 

worden. Ondanks het feit dat de declaratieve theorie van erkenning overheerst in de 

Statenpraktijk, lijkt de constitutieve opvatting soms ook navolging te krijgen in de praktijk. 

Bovendien vormen de reeds gedane erkenningen duidelijk een poging om de Staat Kosovo in 

het leven te roepen. De verklaring bij de Zweedse beslissing tot erkenning vormt hiervan een 

schoolvoorbeeld. Dit blijkt ook duidelijk uit het feit dat de erkenende Staten vooralsnog geen 

sluitende juridische argumenten voor de onafhankelijkheid kunnen opwerpen, maar veeleer 

zich beperken tot het geven van politieke motieven. Opvallend is ook dat de niet-erkennende 

landen, die nochtans kiezen voor een discours gebaseerd op het internationaal recht, zelden of 

nooit verwijzen naar het niet vervuld zijn van de Montevideo-criteria. Het laatste woord in dit 

debat lijkt echter nog niet gevallen, aangezien ongeveer de helft van de internationale 

gemeenschap nog geen standpunt heeft ingenomen. Onder de constitutieve theorie is het dan 

ook van vitaal belang dat een groot aantal van deze Staten Kosovo in de toekomst zal 

erkennen, aangezien deze niet bepaald hoeveel erkenningen er nodig zijn om een Staat in het 

leven te roepen. Hoe meer erkenningen Kosovo echter zal vergaren, hoe geloofwaardiger deze 

claim wordt onder de constitutieve theorie. 
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H6: Sui generis of precedentenwerking? 

__________________________________________________________________________________ 

6.1. Algemeen 

152. Een centraal argument bij de beslissing tot al dan niet erkenning van Kosovo is het feit of 

de eenzijdige afscheiding van Kosovo als een precedent kan gezien worden voor andere 

separatistische regio‟s in de wereld. Het merendeel van de landen die Kosovo erkennen 

nemen aan dat Kosovo „sui generis‟ of „uniek‟ is waardoor het niet als precedent gebruik zou 

kunnen worden door etnische groepen die zich wensen af te scheiden van de moederstaat.
369

 

De landen die reeds expliciet te kennen hebben gegeven Kosovo niet te erkennen, lijken er 

echter van uit te gaan dat de eenzijdige afscheiding van Kosovo wel degelijk een precedent 

vormt dat een destabiliserend effect kan hebben op tal van Staten die te maken hebben met 

etnische minderheidsgroepen op hun grondgebied.
370

 Het opzet van dit hoofdstuk bestaat erin 

beide opvattingen uiteen te zetten en op hun waarde te toetsen. (6.2 en 6.3). Hierbij zal in het 

bijzonder ingegaan worden op de mate waarin de Kosovaarse onafhankelijkheid door Rusland 

misbruikt werd bij de erkenning van de Georgische autonome provincies Zuid-Ossetië en 

Abchazië. (6.3.2.) 

6.2. Kosovo als een ‘sui generis’ geval 

6.2.1. Een vaak aangehaald, maar misplaatst argument 

153. De toenmalige US Secretary of State, Condoleezza Rice, verdedigde de Amerikaanse 

erkenning van Kosovo onder meer door te erop te wijzen dat  

the unusual combination of factors found in the Kosovo situation – including the 

context of Yugoslavia‟s breakup, the history of ethnic cleansing and crimes against 

civilians in Kosovo, and the extended period of UN administration – are not found 

elsewhere and therefore make Kosovo a special case. Kosovo cannot be seen as a 

precedent for any other situation in the world today.
371

 

De conclusies van de Europese Raad omtrent Kosovo lijken in het verlengde van deze 
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opvatting te liggen. Ondanks het feit dat de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken er 

niet in slaagden een eensluidend standpunt in te nemen omtrent de eenzijdige afscheiding van 

Kosovo en de beslissing tot al dan niet erkenning werd overgelaten aan de lidstaten, stellen de 

gemeenschappelijke conclusies van de Europese Raad wel uitdrukkelijk dat “It underlines its 

conviction that in view of the conflict of the 1990s and the extended period of international 

administration under SCR 1244, Kosovo constitutes a sui generis case”.
372

 

154. Hoewel het sui generis  argument vaak aangehaald wordt in de erkenningen, is het 

geenszins nieuws. Het unieke karakter van Kosovo werd reeds benadrukt in de conclusies van 

het Ahtisaari-rapport.
373

 Bovendien stelt de preambule van de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring dat “Kosovo is a special case, arising from Yugoslavia‟s non-

consensual breakup and is not a precedent for any other situation”.
374

 

155. De eenvormige onafhankelijkheid van Kosovo zou dus geen precedent scheppen, maar 

wordt eerder gezien als de laatste etappe in het uiteenvallen van ex-Joegoslavië. Toch lijkt 

deze visie op het eerste zicht alvast niet bijgetreden te kunnen worden, aangezien de Badinter-

commissie in diens opinie nr. 8 stelde dat de dissolutie van ex-Joegoslavië voltooid was.
375

 

DELCOURT verklaart het benadrukken van het unieke karakter van de Kosovaarse 

afscheiding als een uiting van terughoudendheid van de erkennende Staten om bij te dragen 

tot de uitbouw van een recht op remedial secession dat in de toekomst aangewend zou kunnen 

worden om bepaalde separatistische claims te legitimeren.
376

 Om na te gaan of de mening van 

DELCOURT bijgetreden kan worden zullen in de volgende subafdeling daarom de drie meest 

aangevoerde factoren onderzocht worden die Kosovo zogezegd uniek zouden maken: de 

afschaffing van Kosovo‟s autonome status binnen Servië, de repressie gedurende de jaren ‟90 

en de periode onder internationaal toezicht. 
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6.2.2. Factoren die Kosovo uniek zouden maken 

6.2.2.1. Afschaffing van Kosovo’s autonome status door een federatie die later uiteenviel 

156. Een eerste factor die Kosovo uniek zou maken, betreft de verwijdering van Kosovo‟s 

autonome status door een federale Staat die later zelf uiteenviel. Het dient in herinnering 

gebracht te worden dat Kosovo grondwettelijk gezien geen Republiek vormde binnen de 

SFRY. In 1963 werd Kosovo wel gepromoveerd tot autonome provincie, net als Vojvodina, 

de noordelijke regio van Servië.
377

 Onder de nieuwe federale grondwet van 1974 bleef de 

status van Kosovo formeel dezelfde, maar verwierf het de facto wel gelijkheid met de 

republieken.
378

 Gedurende de jaren ‟80 werd deze autonomie onder Milosevic geleidelijk 

afgeschaft. Na het uiteenvallen van Joegoslavie stelde de Badinter-commissie in diens opinie 

nr. 2 echter dat  enkel de constituerende republieken zich konden afscheiden van de SFRY.  

157. Het uiteenvallen van ex-Joegoslavië roept gelijkenissen op met twee andere 

communistische federaties die uiteengevallen zijn: Tsjechoslovakije en de Sovjet-Unie.
379

 

Beiden vielen uiteen langs de administratieve grenzen van hun constituerende republieken, 

d.w.z. de Tsjechische Republiek, de Slovaakse Republiek en de 15 Sovjet-Unierepublieken.
380

 

In tegenstelling tot Tsjechoslavakije, bevatten vele van de constituerende Sovjet-

Unierepublieken zelf nog een onderverdeling in autonome regio‟s en republieken. Zo is 

Rusland vandaag samengesteld uit 21 republieken, waaronder Tsjetsjenië, Tatarstan en 

Noord-Ossetië.
381

 De positie die Kosovo innam onder de Joegoslavische Grondwet van 1974 

is dus net als  

158. Hoewel geen enkele van de autonome Republieken binnen de constituerende Sovjet-

Unierepublieken een afschaffing van de autonome status heeft ondervonden, kan de 

mogelijkheid naar de toekomst niet uitgesloten worden. Zeker in het geval van Tsjetsjenië 

rijzen tal van gelijkenissen met de Kosovaarse afscheiding. Net als Kosovo riep ook 

Tsjetsjenië in 1991 een eerste keer de eenzijdige onafhankelijkheid uit.
382

 Deze werd echter 

door geen enkel land erkend. Een andere gelijkenis is het feit dat Tsjetsjenië slechts een 

autonome Republiek  
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vormde binnen de Sovjet-Unie en geen Unierepubliek..
383

 Enkel de Unierepublieken waren bij 

het uiteenvallen van de Sovjet-Unie gerechtigd zich onafhankelijk te verklaren. Thans vormt 

Tsjetsjenië een onafhankelijke constituerende Republiek binnen de Russische Federatie. 

159. Het lijkt dan ook dat de eerste factor die aangehaald wordt voor het sui generis karakter 

van de Kosovaarse afscheiding niet voldoende is om te besluiten tot een uitzonderlijk geval in 

de Statenpraktijk. Veeleer lijkt deze factor een toepassing te vormen van het recht op remedial 

secession dat voorziet in een recht op externe zelfbeschikking wanneer een overheid de 

uitoefening van een recht op interne zelfbeschikking verhindert of ernstig belemmert. 

6.2.2.2. De repressie gedurende de jaren negentig 

160. Een tweede factor die steeds terugkeert ter rechtvaardiging van het sui generis karakter 

van de Kosovaarse afscheiding is de repressie van de Kosovaarse bevolking gedurende de 

jaren negentig. Hoger is er reeds op gewezen dat voor de NAVO-interventie in 1999 reeds 

meer dan 1 miljoen Kosovaarse Albanezen uit hun huizen werden verdreven door het 

Servische leger en de dodentol waarschijnlijk tussen de 5 000 en de 10 000 burgers 

bedraagt.
384

 Hoewel humanitaire schendingen op dergelijke schaal uitzonderlijk zijn, zijn ze 

geenszins uniek. Ook het conflict met de Russische troepen in Tsjetsjenië heeft er 

bijvoorbeeld voor gezorgd dat er meer dan 100 000 burgerslachtoffers zijn gevallen en meer 

dan 300 000 burgers de regio moesten ontvluchten .
385

 McGOLDRICK onderbouwt de 

voorgaande stelling door erop te wijzen dat het opmerkelijk is dat geen enkele Serviër werd 

aangeklaagd door de Openbare aanklager van het Joegoslavië-tribunaal voor mogelijke 

genocide in Kosovo, hoewel een aantal wel werd vervolgd voor oorlogsmisdaden en 

misdaden tegen de mensheid.
386

 

161. Door te verklaren dat de terugkeer van Kosovo onder Servische heerschappij onmogelijk 

geworden is in het licht van de repressie en massale gedwongen verplaatsingen, lijkt het 

merendeel van de erkennende Staten evenwel bij te dragen tot de ontwikkeling van een recht 

op remedial secession in plaats van het sui generis karakter van de Kosovaarse afscheiding te 

benadrukken. 
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6.2.2.3. De periode onder internationaal toezicht 

162. Het derde argument dat vaak aangehaald wordt is de nog steeds voortdurende periode 

onder internationaal bestuur. Resolutie 1244 van de VN Veiligheidsraad vormt nog steeds de 

juridische basis voor het internationaal bestuur van Kosovo (UNMIK), aangezien de 

Veiligheidsraad er in de nasleep van de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring niet in 

slaagde om overeenstemming te bereiken over een nieuwe Resolutie. Resolutie 1244 vormt 

inderdaad een ongeziene aanwending van de bevoegdheden onder Hoofdstuk VII van het VN 

Handvest, gelet op de extensieve bevoegdheden van UNMIK en de schorsing voor 

onbepaalde tijd van de de facto soevereiniteit van Servie over Kosovo. 

163. Sinds de inwerkingtreding van het VN Handvest waren er wel reeds andere voorbeelden 

te vinden van internationale elementen in het bestuur van een territorium, maar deze kaderden 

allen in het proces van dekolonisatie of de consolidatie van een soevereine Staat ten gevolge 

van de uitoefening van een recht op zelfbeschikking (m.n. in het geval van Oost-Timor).
387

 

Toch vertoont Resolutie 1272 van de VN Veiligheidsraad die de  United Nations Transitional 

Administration in East Timor (UNTAET) vestigt op het eerste zicht grote gelijkenissen met 

het regime van Resolutie 1244.
388

 UNTAET beschikt ook over de ruime bevoegdheid  “to 

exercise all legislative and executive authority, including the administration of justice”.
389

 

Bovendien bevestigt de preambule hier ook het respect voor de  territoriale integriteit van 

Indonesië. Het grote verschil schuilt hem echter in de uitkomst van het politieke proces dat 

door de Resoluties in het leven wordt geroepen. In tegenstelling tot Kosovo, leidde het 

politieke proces in Oost-Timor tot een internationaal vooraf bepaald proces naar 

onafhankelijkheid.
390

 Bovendien was UNTAET, ondanks de verwijzing naar de territoriale 

integriteit van Indonesië in de preambule, niet gebonden door zulke beperkingen, aangezien 

de VN de bezetting en integratie van Oost-Timor in Indonesië in 1976 nooit als legaal 

aanvaard heeft.
391
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164. Er kan niet ontkend worden dat de periode onder internationaal toezicht een periode van 

zelfbeschikking creëerde voor Kosovo, vrij van Servische inmenging. Op deze manier kan het 

internationaal bestuur inderdaad gezien worden als een factor die mee de finale status voor 

Kosovo gevormd heeft. MULLERSON haalt echter terecht aan dat elke internationale 

administratie tot op zekere hoogte manipulatief is bij het bepalen van de finale status, 

waardoor deze factor weinig invloed zou mogen hebben op het feit of de afscheiding van 

Kosovo al dan niet sui generis  is.
392

  

165. Wanneer deze factor echter in samenhang wordt gelezen met de andere twee, lijkt het er 

wel op dat Kosovo geen precedent heeft. Niettemin kan niet uitgesloten worden dat Kosovo 

door de algemeenheid van de aangehaalde factoren een precedent kan zetten naar de toekomst 

toe en een eerste uiting vormt van het ontluikend recht op remedial secession. 

McGOLDRICK sluit echter niet uit dat Kosovo slechts een geïsoleerd geval vormt.
393

 

Geïsoleerde gevallen worden immers niet gezien als precedenten, maar eerder als 

uitzonderlijke afwijkingen van de norm. Hun resultaat kan opgenomen worden in de 

statenpraktijk zonder al te veel schade te berokkenen aan gevestigde regels.
394

 Het beste 

voorbeeld hiervan vormt de succesvolle afscheiding van Bangladesh die nochtans sterk werd 

gecontesteerd door Pakistan. Toch lijkt deze visie niet zonder meer doorgetrokken te kunnen 

worden naar Kosovo, aangezien juridisch gezien Resolutie 1244 nog steeds doorwerking 

vindt.
395

 

6.3. Kosovo als precedent 

6.3.1. Vrees voor impact op andere separatistische regio’s 

166. Tal van Staten hebben echter hun weigering tot erkenning van Kosovo mede gegrond op 

de overweging dat Kosovo een gevaarlijk precedent kan vormen voor andere separatistische 

groepen overal ter wereld. In februari 2008 waarschuwde de Russische president Vladmir 

Poetin dat 

The Kosovo precedent is a terrifying precedent. It in essence is breaking open the 

entire system of international relations that has prevailed not just for decades but for  

                                                             
392

 R. MÜLLERSON, “Precedent in the Mountains: On the Parallels and Uniqueness of the Cases of Kosovo, South 
Ossetia and Abchazia”, Chinese Journal of International Law 2009, 8. 
393 D. MCGOLDRICK en C. WARBRICK, “I. Kosovo: The Declaration of Independence”, International and comparative 
law quarterly 2008, 681. 
394 Ibid. 
395 Ibid. 



81 

 

centuries. And without a doubt will bring on itself an entire chain of unforeseen 

consequences.
396

 

De initiële terughoudendheid van Rusland tegen de toekenning van een recht op remedial 

secession kan verklaard worden door de mogelijke gevolgen die het bestaan van dergelijk 

recht zouden kunnen hebben voor de ondermijning van de Russische territoriale integriteit, 

zowel in Tsjetsjenië, Tatarstan als in andere delen van de Noordelijke Caucasus.
397

 Opvallend 

is ook dat  de EU-lidstaten  die geweigerd hebben Kosovo te erkennen (Spanje, Roemenië, 

Hongarije, Slovakije en Griekenland) te kampen hebben met interne etnische conflicten.
398

 

Ook het merendeel van de andere landen die de erkenning weigeren, zoals China en India, 

hebben te maken met separatistische bewegingen op hun grondgebied. 

167. Naast de mogelijke gevolgen voor de internationale stabiliteit, hekelt Rusland ook de 

Westers politiek van de zogenaamde „dubbele standaarden‟. Hiermee wordt bedoeld dat door 

de erkenning van Kosovo de indruk wordt gegeven dat verschillende standaarden worden 

gebruikt voor verschillende regio‟s in de wereld en dat regels slechts op arbitraire wijze 

worden toegepast, afhankelijk van het concrete geval.
399

 Rusland doelt hiermee in eerste 

instantie op het feit dat Kosovo op dezelfde voet behandeld dient te worden als de vier de 

facto Staten die ontstaan zijn in het post-Sovjet tijdperk, m.n. Transnistrië (Moldavië)  Zuid-

Ossetië en Abchazië (Georgië) en de Armeense enclave Nagorno-Karabakh (Azerbaidzjan). 

FAWN wijst er echter op dat Rusland zelf niet consistent is in zijn beleid ten aanzien van deze 

de facto Staten en een differentiatie invoert naargelang de entiteit waarmee men te maken 

heeft.
400

 

168. De vrees dat Kosovo andere separatistische groeperingen sterkt in hun vraag naar meer 

autonomie of onafhankelijkheid lijkt op het eerste zicht te kloppen. Het Parlement van de 

Servische Republiek binnen Bosnië nam op 21 februari 2008 reeds een motie aan waarin het 

enerzijds de Kosovaarse afscheiding veroordeelde en anderzijds stelde dat het zelf het recht 
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had om een referendum te organiseren over zijn status binnen Bosnië.
401

 Hierbij werd de 

mogelijkheid van onafhankelijkheid niet helemaal uitgesloten. In de dagen na de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring werd Kosovo ook als precedent geciteerd door Transnistrië, 

Zuid-Ossetië en Abchazië.
402

 Na de Russische militaire interventie in Georgië stelde de Zuid-

Osseetse president, Eduard Kokoity, zelfs onomwonden dat zijn land meer politiek-juridische 

gronden dan Kosovo had om in aanmerking te komen voor onafhankelijkheid.
403

 

6.3.2. Misbruik van het Kosovo-precedent 

6.3.2.1. Russische erkenning van Zuid-Ossetië en Abchazië 

169. Het is een opmerkelijke vaststelling dat Rusland ervoor gekozen heeft om de doctrine 

van remedial secession te omarmen, ondanks diens kwetsbaarheid inzake Tsjetsjenië en 

andere interne afscheidingsbewegingen en het initieel protest inzake de toepassing van deze 

ontluikende norm op Kosovo.
404

 Op 26 augustus 2008 erkende Rusland de onafhankelijkheid 

van de Georgische regio‟s Zuid-Ossetië en Abchazië. Het Russisch Ministerie van 

Buitenlandse Zaken verwees expliciet naar de toepassing van een recht op remedial secession 

ter rechtvaardiging van diens beslissing door erop te wijzen dat 

Making this decision, Russia was guided by (…) the 1970 Declaration on Principles of 

International Law concerning Friendly Relations among States. It should be noted that 

in accordance with the Declaration, every State has a duty to refrain from any forcible 

action which deprives peoples of their right to self-determination and freedom and 

independence (…) and  to possess a government representing the whole people 

belonging to the territory. There is no doubt that Mikhail Saakashvili‟s regime is far 

from meeting those high standards set by the international community.
405

 

Toch kan uit de verschillende Russische Verklaringen ook enige terughoudendheid worden  
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afgeleid met betrekking tot de toepassing van een recht op remedial secession. Niet enkel 

wordt verwezen naar de afscheiding van Kosovo ter rechtvaardiging van de beslissing, maar 

ook wordt gesteld dat de onafhankelijk van de nieuwe regio‟s sui generis is en geen precedent 

kan zetten.
406

 Dergelijke stellingname lijkt in eerste instantie te verklaren door de interne 

problematiek van Tsjetsjenië. 

170. Tot op heden lijken de erkenningen van Zuid-Ossetië en Abchazië echter weinig 

navolging te krijgen in de statenpraktijk. Naast Rusland hebben enkel Nicaragua, Venezuela 

en Nauru beide entiteiten als Staat erkend. Dat Rusland quasi alleen staat in zijn standpunt 

omtrent Zuid-Ossetië en Abchazië werd bovendien pijnlijk duidelijk op de Top van de 

Shangai Cooperation Organisation in Bishkek (Kyrgystan) in de herfst van 2008 waar het 

Russische standpunt op weinig bijval kon rekenen.
407

 

6.3.2.2. Niet voldoende parallellen met Kosovo 

171. Op het eerste zicht lijken er tal van parallellen te vinden tussen Kosovo enerzijds en 

Zuid-Ossetië en Abchazië anderzijds. Net zoals Kosovo een autonome status genoot binnen 

ex-Joegoslavië, had ook Abchazië het statuut van een autonome republiek binnen de 

voormalige Sovjet-Unierepubliek Georgië.
408

 Zuid-Ossetië had ook een statuut als autonoom 

administratief district binnen Georgië.
409

 Beide regio‟s hadden na het uiteenvallen van de 

Sovjet-Unie in 1990 getracht zich onafhankelijk te verklaren, zij het zonder succes. Omdat de 

Georgische overheid meer en meer begon te kiezen voor een nationalistisch discours, begon 

er meer en meer weerstand te komen van beide entiteiten, die voor een groot deel uit etnische 

Russen bestaan. Ook hier leidden deze etnische spanningen tot oplaaiend geweld tussen het 

Georgische leger en de opstandelingen in beide separatistische regio‟s. Dit leidde ertoe dat tal 

van Zuid-Ossetiërs en Abchaziërs door de toenemende repressie begonnen te vluchten naar 

het aanpalende Russische Noord-Ossetië.
410

 Als reactie op dit geweld, riepen beide entiteiten, 
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net als Kosovo in 1991, in 1992 eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Deze werden tot voor de 

Russische erkenningen van 26 augustus 2008 door geen enkele Staat erkend. In 1992-1993 

werd een staakt-het-vuren gesloten tussen beide entiteiten en de Georgische overheid. Een 

hoofdzakelijk Russische troepenmacht hield toezicht op de naleving van het staakt-het-vuren.  

172. Een andere mogelijke gelijkenis met de situatie in Kosovo deed zich voor in augustus 

2008. Rusland veroorzaakte internationale controverse door militaire troepen te zenden naar 

Zuid-Ossetië en Abchazië, zogezegd om een einde te brengen aan het zonder aanleiding 

bombarderen van Zuid-Osseetse steden door Georgië.
411

 Georgië van zijn kant voerde echter 

aan dat, voorafgaand aan het begin van de bombardementen, Zuid-Osseetse strijdkrachten 

mortieren en andere artillerie hadden gebruikt tegen Georgische dorpen en dat dit slechts de 

laatste was van een reeks provocaties, waaronder het neerschieten van Georgische onbemande 

vliegtuigen en het plaatsen van explosieven langs de wegen.
412

 Hoewel er veel onduidelijk is 

over de feiten op het terrein, staat het vast dat Rusland op 8 augustus 2008 een veertien dagen 

durende militaire campagne startte gericht op onder meer de grote Georgische havens en 

steden.
413

 Net als de NAVO in 1999 trachtte Rusland zijn optreden te verantwoorden door er 

op te wijzen dat het een humanitaire interventie betrof om de burgers van Zuid-Ossetië en 

Abchazië van verder leed te vrijwaren. Rusland haalde ter verantwoording van zijn optreden 

art. 51 van het VN Handvest aan dat het recht op zelfverdediging bevat, aangezien het sedert 

begin van de jaren ‟90 begonnen was met Russische paspoorten uit te reiken aan de etnische 

Russen in beide gebieden.
414

 Bijgevolg zou het een aanval op Russische burgers betreffen. 

CORTEN ontkracht het Russische argument door erop te wijzen dat quasi alle Staten de 

mening erop nahouden dat de schending van het staakt-het-vuren uit 1992-1993 door Georgië 

niet voldoende is in se  om het disproportionele geweld dat Rusland gebruikte te 

rechtvaardigen.
415

 

173. Ondanks het feit dat beide entiteiten net als Kosovo een onderscheiden autonome status 

genoten binnen Georgië en er eveneens een zelfgeproclameerde humanitaire interventie 

                                                             
411

 M. STERIO, “The Kosovar Declaration of Independence: ‘Botching the Balkans’ or Respecting International 
Law?”, Georgia Journal of International and Law 2008-2009, 166. 
412

 C. BORGEN, “The Language of Law and the Practice of Politics: Great Powers and the Rhetoric of Self-
Determination in the Cases of Kosovo and South-Ossetia”, Chicago Journal of International Law, 2009, 5. 
413Ibid. 
414 O. CORTEN, “Déclarations unilatérales d’indépendance et reconnaissances prematurées du Kosovo à L’Ossetie 
du sud et à l’Achazie”, Revue Générale de Droit International Public 2008, 750. 
415 Ibid., 751. 



85 

 

plaatsvond, lijken er toch voldoende verschillen te bestaan tussen de Kosovaarse situatie en 

beide Georgische regio‟s. Kosovo vormt dus geen precedent voor beide regio‟s. 

174. Vooreerst dient er op gewezen te worden dat de bevolking van zowel Zuid-Ossetië als 

Abchazië niet homogeen is. De etnisch Russische bevolking vormt in Zuid-Ossetië en 

Abchazië respectievelijk 65% en 43% van de totale bevolking van het territorium.
416

 In 

Kosovo daarentegen vormen de Kosovaarse Albanezen een meerderheid van meer dan 90 % 

van de bevolking. Het lijkt dan ook problematisch een recht op remedial secession toe te 

passen op gebieden waarbinnen de onderdrukte etnische groep niet noodzakelijk een 

meerderheid vormt. 

175. Bovendien kan moeilijk aangevoerd worden dat de etnisch Russische bevolking in Zuid-

Ossetië en Abchazië dezelfde graad van repressie ondervonden heeft als de Kosovaars 

Albanese bevolking in Kosovo. Geschat wordt dat er tijdens het conflict in Zuid-Ossetië 

alleen 158.000 mensen hun woongebied dienden te ontvluchten, waarvan 30 000 Zuid-

Ossetiërs en de rest uit Georgië.
417

 Het aantal burgerslachtoffers, zowel in Georgië als in 

Zuid-Ossetië, wordt geraamd op 400.
418

 In tegenstelling tot de Kosovaarse situatie, lijkt het 

merendeel van de slachtoffers hier echter aan Georgische kant te zijn gevallen en bestaat er 

vooralsnog geen bewijs van de door Rusland beweerde genocide. Er zijn wel bewijzen te 

vinden van wetgeving waarin Georgië beide entiteiten verplicht het Georgisch als officiële 

taal te erkennen, ondanks het feit dat er bijna uitsluitend Russisch en Osseets werd 

gesproken.
419

 Zelfs wanneer men dit in overweging neemt, blijkt er geen systematisch patroon 

te bestaan dat de discriminatie van de etnisch Russische bevolking verankerd in wetgeving, 

daar waar dit bij de Kosovaarse situatie wel het geval bleek.
420

 

176. Tot slot lijkt het er ook niet op dat er geen alternatieven meer waren voor Zuid-Ossetië 

en Abchazië naast onafhankelijkheid. STERIO verwijst in dit verband naar de 

onderhandelingen die aan de gang waren tussen de Georgische regering en de separatistische 
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regering van Zuid-Ossetië over de status van laatstgenoemde entiteit.
421

 Deze zijn echter 

abrupt afgebroken door de Russische militaire interventie in augustus 2008. 

6.3.2.3. De echte motieven voor de Russische erkenning van Zuid-Ossetië en Abchazië 

177. Wanneer men de Russische militaire operatie in Georgië en de daarop volgende 

erkenningen van Zuid-Ossetië en Abchazië nader bekijkt, blijkt echter dat deze niet in de 

eerste plaats ingegeven waren door humanitaire motieven. De International Crisis Group 

bevestigde in een rapport van 22 augustus 2008 dat het conflict niet langer tussen Georgië en 

de etnische Zuid-Ossetiërs en Abchaziërs was, maar eerder tussen Georgië en Rusland.
422

 

Voor Rusland is Georgië immers van groot strategisch belang door diens ligging aan de 

Zwarte Zee. Het is dan ook belangrijk voor Rusland om Russisch gezinde bondgenoten te 

hebben in deze regio. 

178. Na het uiteenvallen van het Warschaupact in 1991, zijn tal van ex-Sovjetrepublieken 

waaronder Tsjechië, Hongarije, Bulgarije, Polen en recent nog Kroatië en Albanië toegetreden 

tot het NAVO-bondgenootschap.
423

 Er zet zich dus een duidelijke uitbreiding richting oosten 

door van dit militair bondgenootschap dat bijna reikt tot aan de oostelijke grens van Rusland. 

Rusland ziet dergelijke evolutie met argusogen aan. Het lijkt vooral bezorgd omtrent de 

mogelijke gevolgen van het mechanisme van collectieve zelfverdediging dat beschrijft dat “an 

attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack 

against all”.
424

 Daarenboven lijkt Rusland ook gekant tegen de installatie van een anti-

raketschild in Tsjechië en Polen dat volgens de NAVO zou dienen om mogelijke 

raketaanvallen uit Iran te onderscheppen.
425

 

179. Op de NAVO-top in april 2008 in Boekarest, Roemenië, werden de Georgische en 

Oekraïnse aanvraag voor versneld lidmaatschap voorlopig afgewezen wegens gebrek aan 

consensus onder de NAVO-landen.
426

 Niettemin werd voor beide landen lidmaatschap wel in 
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het vooruitzicht gesteld. De VS blijft thans een grote voorstander van een uitbreiding van de 

NAVO met Georgië, als wederdienst voor de steun die Georgië biedt in de war on terror. 

Naast de strategische ligging van Georgië aan de Zwarte Zee, lijkt ook een uitbreiding van de 

NAVO met Oekraïne problematisch voor Rusland. Sinds jaar en dag ligt het overgrote deel 

van de Russische vloot voor anker in de haven van Sevastopol op het Krim-schiereiland. Met 

deze politieke belangen in het achterhoofd lijkt het er dan ook sterk op dat het conflict in 

Zuid-Ossetië en Abchazië inderdaad niet zozeer over beide Georgische regio‟s ging. Het is 

aannemelijker dat Rusland een signaal wou sturen naar de VS en Europa om de 

vooropgestelde uitbreiding van de NAVO met Georgië en Oekraïne te heroverwegen.
427

 

6.4. Besluit 

180. De omstandigheden die de erkennende landen aanhalen waarom Kosovo sui generis zou 

zijn, blijken allen te algemeen geformuleerd om te verhinderen dat Kosovo een precedent kan 

zetten naar de toekomst toe. Niettemin zet de samenloop van de verschillende 

omstandigheden een hoge standaard voor toekomstige afscheidingen. Het beklemtonen van 

het sui generis karakter door de erkennende landen kan er echter wel op wijzen dat deze 

landen zich nog niet klaar voelen om de principes van de soevereiniteit en territoriale 

integriteit op te offeren voor een ontluikend recht op remedial secession.
428

 Aangezien het sui 

generis argument van Kosovo niet blijkt op te gaan, lijkt het er wel op dat de erkennende 

landen onrechtstreeks bijdragen tot de uitbouw van een recht op remedial secession. Het is in 

dit verband frappant dat zelfs Rusland er ondanks zijn interne kwetsbaarheid voor heeft 

gekozen de doctrine van remedial secession te omarmen in het geval van Zuid-Ossetië en 

Abchazië. Hoewel beide entiteiten een aantal parallellen vertonen met de Kosovaarse situatie, 

lijken er toch een aantal substantiële verschillen te zijn die de toepassing van een recht op 

remedial. secession verhinderen. Bovendien berust de Russische erkenning van beide 

entiteiten niet op humanitaire motieven, maar dient ze eerder gezien te worden als een 

onderliggende waarschuwing tegen de geplande NAVO-uitbreiding met Georgië en Oekraïne. 

Dergelijk misbruik van de theorie van remedial secession door Rusland kan naar de toekomst 

toe echter wijzen op de gevaren van deze doctrine en de ontwikkeling van deze norm van de 

lege ferenda naar de lege lata verhinderen. 
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H7: Kosovo en het Internationaal Gerechtshof 

__________________________________________________________________________________ 

7.1.  Het verzoek om een advies van het IGH 

7.1.1. Aanname van Resolutie 63/3 

181. Gelet op de verdeelde reacties die de eenzijdige afscheiding van Kosovo teweeg bracht 

in de internationale gemeenschap, nam de Algemene Vergadering van de VN op 8 oktober 

2008 een door Servië voorgestelde Resolutie (63/3) aan waarin het Internationaal Gerechtshof 

werd gevraagd een advies uit te brengen over de volgende vraag: “Is the unilateral 

declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government (PISG) of 

Kosovo in accordance with international law?”.
429

 De Servische Minister van Buitenlandse 

Zaken, Vuk Jeremic, verdedigde het aannemen van de Resolutie door erop te wijzen dat deze 

“would provide politically neutral and judicially authorative guidance to many countries still 

deliberating how to approach such unilateral declarations of independence in line with 

international law”.
430

 De Resolutie verwijst de discussie omtrent Kosovo aldus van de 

politieke naar de juridische arena. 

182. Artikel 96 van het VN Handvest biedt de Algemene Vergadering van de VN immers de 

mogelijkheid het Internationaal Gerechtshof te verzoeken om een advies uit te brengen over 

juridische kwesties.
431

 Aangezien de niet-exhaustieve tekst van artikel 18.2 van het VN 

Handvest het vragen van een advies aan het IGH niet aanmerkt als een belangrijke zaak 

waarvoor een meerderheid van twee derde onder de aanwezige leden die hun stem uitgebracht 

hebben vereist is, lijkt men in de praktijk aan te nemen dat een gewone meerderheid onder de 

aanwezige leden die hun stem uitgebracht hebben voldoende is om de zaak te verwijzen naar 

het IGH.
432

 In casu werd Resolutie 63/3 werd aangenomen met 77 stemmen voor, 74 

onthoudingen, 28 afwezigen en slechts 6 tegenstemmen (de VS, Albanië, de Marshall-

eilanden, Nauru, Palau en Micronesië).
433

 Opmerkelijk is dat van de 48 landen die Kosovo 
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toen reeds erkend hadden, slechts 6 tegen stemden, terwijl het overgrote deel zich onthield of 

zelfs instemde met een verwijzing naar het IGH. 

183. Door de Algemene Vergadering van de VN te overhalen om de zaak te verwijzen naar 

het IGH lijken Servië en in mindere mate Rusland alvast in hun opzet geslaagd om voorlopig 

de wind uit de zeilen van het erkenningsproces te halen, althans tot het IGH zou beslissen 

geen advies uit te brengen of een advies uit te brengen in het voordeel van 

onafhankelijkheid.
434

 Een Staat die van plan zou zijn Kosovo te erkennen, moet er sinds de 

verwijzing ook bij stilstaan dat ze door deze erkenning voorbijgaat aan de rechtsmacht van het 

IGH en het internationaal recht mogelijks met de voeten treedt.
435

 Deze overweging kan ook 

aangevoerd worden ter verklaring van het feit dat slechts 6 erkennende Staten expliciet tegen 

de verwijzing naar het IGH hebben gestemd. Desalniettemin hebben tot op heden 19 extra 

Staten Kosovo erkend gedurende de periode waarin de zaak aanhangig is bij het IGH. 

184. Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat gedurende de debatten in de Algemene 

Vergadering veel landen zich onthielden van de stemming, omdat de vraag eerder berustte op 

politieke dan op juridische gronden. Het IGH heeft in zijn advies over de „Legality of the 

threat or use of nuclear weapons‟ echter duidelijk gesteld dat het feit dat een vraag ook 

betrekking heeft op politieke aspecten “does not suffice to deprive it of its character of a 

„legal question.”
436

 Bijgevolg lijkt het Hof wel degelijk bevoegd om uitspraak te doen over de 

gestelde vraag. 

7.1.2. Inhoud van de vraag aan het IGH 

185. Aan het IGH werd gevraagd na te gaan of de unilaterale onafhankelijkheidsverklaring 

van de Provisional Institutions for Self-Government (PISG) in overeenstemming is met het 

internationale recht. Deze vraag lijkt op het eerste zicht ruim geformuleerd en zou het IGH de 

kans kunnen bieden om uitspraak te doen over de reikwijdte van een aantal belangrijke 

concepten van het internationaal recht, gaande van het recht op territoriale integriteit, het recht 

op externe zelfbeschikking in een niet-koloniale context tot de vraag of de 
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effectiviteitsvereiste uit de Montevideo-conventie op absolute dan wel op relatieve wijze dient 

toegepast te worden. 

186. Een vraag die wel duidelijk buiten de omvang van de rechterlijke toetsingsbevoegdheid 

lijkt te vallen is deze omtrent de juridische waarde van een erkenning, ondanks het feit dat het 

net de veelvuldige erkenningen van Kosovo zijn die Servië ertoe aangezet hebben de 

Algemene Vergadering van de VN over te halen een adviesprocedure voor het IGH op te 

starten. Dit blijkt echter een bewuste keuze te zijn. JOVANOVIC situeert een eerste 

verklaring hiervoor in de Servische publieke opinie die zich aansluit bij de traditionele, 

declaratieve theorie omtrent erkenning, waardoor een erkenning gezien wordt als een 

unilaterale en discretionaire handeling die gebaseerd is op een politieke afweging omtrent de 

wenselijkheid van de erkenning van een nieuwe Staat.
437

 Daarnaast lijkt het ook gevaarlijk om 

een ontwerp van Resolutie voor te stellen waarin op rechtstreekse wijze wordt gevraagd naar 

de verenigbaarheid met het internationaal recht van de reeds gedane erkenningen. Het risico 

bestaat dat dergelijke vraag geen meerderheid zou halen bij een stemming in de Algemene 

Vergadering. Niettemin kunnen de reeds gedane erkenningen nog steeds op onrechtstreekse 

wijze strijdig worden bevonden met het internationaal recht, wanneer het IGH zou oordelen 

dat de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo een inbreuk op het internationaal 

recht vormt. 

187. Voor een correcte interpretatie van de vraag moet in eerste instantie gewezen worden op 

de invulling van de term „declaration of independence‟. Een ruimere invulling van deze term 

lijkt aangewezen, aangezien het onwaarschijnlijk is dat het louter opstellen van een 

onafhankelijkheidsverklaring geregeld zou zijn door het internationaal recht.
438

 De echte 

vraag hier is dan ook of de poging tot secessie niet strijdig is met het internationaal recht  en 

indien deze niet strijdig blijkt te zijn of de secessie succesvol was.
439

 CERONE merkt hierbij 

wel op dat dergelijke interpretatie niet geheel bijgetreden wordt door de duidelijke taal van de 

gestelde vraag die enkel verwijst naar de onafhankelijkheidsverklaring.
440

 De Algemene 

Vergadering had ook kunnen opteren om te spreken over secessie of vermeende secessie, 

maar deze termen zijn meer dan waarschijnlijk bewust vermeden, aangezien beide termen 
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reeds een waardeoordeel omtrent het juridisch gevolg van de secessie inhouden.
441

 Vandaar 

dat men de term onafhankelijkheidsverklaring niet mag opvatten als verwijzend naar de 

formele akte, maar eerder als een neutrale manier om de verenigbaarheid van de Kosovaarse 

afscheiding met internationaal recht aan te kaarten. 

188. Toch mag niet uitgesloten worden dat het Hof kiest voor een restrictievere interpretatie 

van de gestelde vraag en enkel de bevoegdheid nagaat van de PISG om zich onafhankelijk te 

verklaren. In deze hypothese zou het Hof dan enkel de verenigbaarheid met Resolutie 1244 en 

het Constitutional Framework for Provisional Self-Government toetsen.
442

 

7.2. De zaak voor het IGH 

7.2.1. Stand van de procedure 

189. Overeenkomstig art. 65.2 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof heeft de 

Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-Moon, op 9 oktober 2008 het verzoek per brief 

verzonden aan de griffie van het IGH samen met alle relevante documenten om de vraag te 

kunnen beantwoorden.
443

 Het verzoek werd op 10 oktober 2008 ingediend op de griffie van 

het IGH. Op 17 oktober 2008 stelde het Hof de tijdslimiet voor het indienen van de 

schriftelijke conclusies vast op 17 april 2009. Naast de auteurs van de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring van de PISG, hebben ook 35 VN-leden van deze mogelijk 

gebruikt gemaakt om hun visie over de gestelde rechtsvraag uiteen te zetten.
444

 Venezuela 

verkreeg na het verstrijken van de deadline alsnog de toestemming van het Hof om eveneens 

een schriftelijke conclusies in te dienen. 14 staten en de PISG hebben gebruikt gemaakt van 

de door het Hof geboden mogelijkheid om te repliceren op de neergelegde conclusies voor 17 

juli 2009.
445

 

190. Van 1 tot 11 december 2009 vonden de hoorzittingen plaats voor het IGH te Den Haag. 

28 VN-leden en de PISG hebben gedurende deze hoorzittingen nogmaals hun standpunten 
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uiteengezet.
446

 Op 11 december heeft het Hof de debatten gesloten en de zaak in beraad 

genomen. Een uitspraak kan naar alle waarschijnlijkheid verwacht worden in de loop van juni 

2010. 

7.2.2. Een moeilijke taak voor het Hof 

191. Het is alleszins geen makkelijke taak die aan het Hof is toevertrouwd, aangezien ieder 

advies over de legaliteit van de onafhankelijkheidsverklaring, een oordeel inhoudt over het 

gedrag van de Staten die Kosovo reeds erkend hebben.
447

 Het is niet moeilijk te voorspellen 

dat de vijftien zetelende rechters in het IGH zich naar alle waarschijnlijkheid zullen aansluiten 

bij de politieke stelling die hun eigen Staat inneemt. Onderzoek van POSNER, een professor 

aan de University of Chicago Law School, heeft immers uitgewezen dat de rechters in het IGH 

in meer dan 90 % van de gevallen stemmen voor de belangen van hun eigen Staat.
448

 8 van de 

15 zetelende rechters, inclusief de huidige voorzitter Owasa (Japan), hebben de nationaliteit 

van een land dat Kosovo reeds erkend heeft. Het lijkt hoe dan ook een zekerheid dat het 

advies omtrent Kosovo genomen zal worden met een nipte meerderheid voor of tegen. Naar 

alle waarschijnlijk zal geoordeeld worden dat de Kosovaarse onafhankelijkheid niet strijdig is 

met het internationaal recht. 

192. Gelet op het feit dat een mogelijk advies hoe dan ook genomen zal worden met een nipte 

meerderheid van stemmen, lijkt het aannemelijk dat het IGH zal kiezen voor een restrictieve 

interpretatie van de gestelde vraag en enkel zal nagaan of de PISG de bevoegdheid hadden om 

zich eenzijdig onafhankelijk te verklaren. Enkel de verenigbaarheid van de eenzijdige 

onafhankelijkheid met Resolutie 1244 en het daaruit voortvloeiende Constitutional 

Framework for Provisional Self-Government zal waarschijnlijk getoetst worden. Het Hof zal 

de vraag naar een recht op externe zelfbeschikking in een niet-koloniale context dus 

vermoedelijk aan zich voorbij laten gaan wanneer hier geen duidelijke meerderheid voor 

gevonden kan worden. Wel kan niet uitgesloten worden dat een aantal rechters toch de theorie 

van een ontluikend recht op remedial secession zullen vernoemen in hun eventuele 

concurring opinion. Hierbij kan in eerste instantie gedacht worden aan de Duitse Rechter, B. 
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SIMMA, die vooraleer hij in het Hof zetelde, in de rechtsleer reeds verdedigde dat Kosovo 

een eerste toepassing vormt van een ontluikend recht op remedial secession.
449

 Indien het 

IGH toch uitspraak zou doen over een recht op externe zelfbeschikking, valt te hopen dat het 

Hof zich hierbij ten volle bewust is van het mogelijk misbruik waartoe dergelijk recht 

aanleiding kan geven. De contradictoire positie van Rusland omtrent Kosovo enerzijds en 

Zuid-Ossetië en Abchazië anderzijds, vormt hiervan een treffend voorbeeld. 

7.3. Impact van het advies 

193. Hoewel het advies van het IGH niet bindend is, heeft het toch een zeer groot autoritair 

gezag. Doordat de VN Veiligheidsraad er tot op heden niet in geslaagd is een eenduidig 

standpunt over de Kosovaarse onafhankelijkheid in te nemen, zal het advies vooral van belang 

zijn voor de Staten die vooralsnog geen standpunt hebben ingenomen over de 

onafhankelijkheidsverklaring. Een positief advies zal hoe dan ook het bestaan van Kosovo als 

soevereine Staat consolideren. Servië heeft zich zelfs al expliciet bereid verklaard de 

onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen, indien het IGH de onafhankelijkheidsverklaring 

wettig verklaard.
450

 

194. Wanneer het IGH echter tot de conclusie zou komen dat de onafhankelijkheidsverklaring 

strijdig is met internationaal recht, lijkt dit eerder beperkte gevolgen te hebben. De erkenning 

is immers een onherroepbare handeling waarvan het intrekken rechtsongeldig is, tenzij de 

erkende Staat opgeheven wordt.
451

 Bovendien zijn de Kosovaarse autoriteiten, gedurende de 

procedure voor het IGH, stappen blijven ondernemen die hun statuut van soevereine Staat 

dienen te versterken.
452

 Naast de aanname van een nieuwe grondwet die in werking trad op 15 

juni 2008, zijn er ook diplomatieke missies opgericht in een twintigtal landen.
453

 Daarnaast is 

Kosovo op 29 juni 2009 ook lid geworden van het Internationaal Monetair Fonds en de 
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Wereldbank.
454

 Het lijkt er dus sterk op dat Kosovo er op hoopt dat tegen de tijd dat het IGH 

een advies heeft uitgebracht over de vraag, het bestaan als soevereine Staat een fait accompli 

is, een onomkeerbaar feit dat de discussies omtrent de juridische basis voor de eenzijdige 

afscheiding overstijgt.
455
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Conclusie 

__________________________________________________________________________________ 

Het opzet van de masterproef bestond erin na te gaan of de eenzijdige onafhankelijkheid van 

Kosovo conform internationaal recht is gebeurd. Doorheen de masterproef is aangetoond dat 

deze vraag in globo affirmatief beantwoord dient te worden, zij het dat hiervoor soms een 

progressieve lezing van het internationaal recht vereist was. Dit betekent echter niet dat de 

traditionele concepten van het internationaal recht, zoals het recht op zelfbeschikking en de 

bescherming van de territoriale integriteit van een Staat, ontoereikend zijn. Veeleer wordt 

gepoogd deze traditionele concepten te herevalueren, gelet op het toenemende belang van 

mensenrechten in het internationaal recht.
456

 

In de masterproef is aangetoond dat Kosovo mogelijks een eerste uiting vormt van een 

ontluikende vorm van het recht op externe zelfbeschikking, het zgn. recht op „remedial 

secession‟. Ondanks de traditionele aversie van de internationale gemeenschap ten aanzien 

van secessie, blijkt sedert het Rapport van de Commissie van Rapporteurs over de „Aaland 

Islands‟ in 1921 wel enige consistentie doorheen de tijd te bestaan dat unilaterale secessie niet 

geheel uitgesloten is wanneer een minderheid het slachtoffer wordt van ernstige schendingen 

van de mensenrechten of de uitoefening van het recht op interne zelfbeschikking ontzegd 

wordt. De repressie van de Kosovaarse Albanezen gedurende de jaren ‟90 en de systematische 

verankering van de discriminatie van de Kosovaars Albanese bevolking in de wetgeving 

vormen hiervan een illustratie.  

Indien Kosovo in de Statenpraktijk inderdaad zou uitgroeien tot een eerste uiting van een 

recht op „remedial secession‟, moet men zich wel terdege bewust zijn van de mogelijke 

repercussies voor de internationale gevestigde orde. Door het uitbreiden van het recht op 

externe zelfbeschikking tot etnische groepen, opent men mogelijks de doos van Pandora 

waardoor etnische groepen overal ter wereld gesterkt zullen worden in hun claims voor 

onafhankelijkheid. Het gevaar bestaat bovendien dat minderheden met het recht op remedial 

secession in het achterhoofd zullen overgaan tot gewelddadige provocaties tegen de centrale 

autoriteiten, anticiperend op een mogelijks excessieve respons tegen deze minderheid, 

waardoor ze hun eventuele aanspraken op toepassing van deze nieuwe variant van externe 

zelfbeschikking zouden kunnen versterken. Daarnaast heeft de Russische erkenning van de 
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afvallige Georgische regio‟s Zuid-Ossetië en Abchazie de internationale gemeenschap 

nogmaals gewezen op de gevaren van het misbruik voor onderliggende politieke motieven.  

De internationale gemeenschap lijkt zich echter terdege bewust van de mogelijke 

neveneffecten van deze ontluikende norm. Uit de verklaringen tot al dan niet erkenning van 

Kosovo blijkt duidelijk dat zowel de erkennende als de niet-erkennende landen zich nog niet 

klaar achten om de traditionele concepten van soevereiniteit en territoriale integriteit op te 

geven ten voordele van deze opkomende norm. Geen enkel Staat in de internationale 

gemeenschap lijkt bereid de verantwoordelijkheid op te nemen voor het precedent dat Kosovo 

mogelijks zet. De erkennende Staten zoeken hun toevlucht in een mogelijks sui generis-

karakter van de Kosovaarse afscheiding, terwijl de niet-erkennende landen expliciet wijzen op 

de mogelijke precedentenwerking ter verantwoording van hun beslissing tot niet-erkenning. 

Niet toevallig blijken de landen van deze laatste categorie vaak zelf te kampen te hebben met 

interne afscheidingsbewegingen.  Doorheen de masterproef is echter aangetoond dat Kosovo 

een uitzonderlijk geval vormt door de interactie van verschillende factoren, maar dat deze 

samenloop van factoren geenszins uniek mag genoemd worden naar de toekomst toe. Het 

gedrag van de erkennende landen kan op deze manier wel onrechtstreeks bijdragen tot de 

verdere uitbouw van een recht op remedial secession. Meer zelfs, indien het internationaal 

recht beschouwd kan worden als een „gentle civilizer of nations‟, dan verdient het inderdaad 

aanbeveling Kosovo als precedent te behandelen.
457

 Op deze manier zou het Kosovo-

precedent een sterk signaal kunnen geven naar de centrale autoriteiten van een Staat om de 

rechten van minderheden op hun grondgebied te respecteren. 

Daarnaast is ook dieper ingegaan op de verenigbaarheid van de Kosovaarse onafhankelijkheid 

met het nog steeds van kracht zijnde regime van Resolutie 1244 van de VN Veiligheidsraad. 

Deze blijkt echter geen barrière te vormen voor de onafhankelijkheid, maar stelt slecht een 

transitioneel regime in en zet het kader uiteen waarbinnen een definitieve, politieke status 

voor Kosovo diende gezocht te worden. Het regime heeft echter door de de facto 

soevereiniteit van Servië over Kosovo te schorsen en een onderscheiden beleid te 

introduceren, de deadlock bij de onderhandelingen mee in de hand gewerkt. Resolutie 1244 

bepaalt echter niet de juridische gevolgen wanneer geen akkoord omtrent een politieke status 

mogelijk was. Dat de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring in deze gegeven 
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omstandigheden niet noodzakelijk strijdig blijkt met het door Resolutie 1244 geïntroduceerde 

regime blijkt onder meer uit het feit dat de SRSG niet vernietigd heeft wegens strijdigheid met 

Resolutie 1244. Bovendien lijkt de erkenning door 68 van de 192 VN-leden ook aan te geven 

dat Resolutie 1244 niet langer een waarborg, maar veeleer een obstakel vormde voor het 

behoud van de internationale vrede en stabiliteit in de regio.
458

 Ook op dit vlak kan Kosovo en 

gevaarlijk precedent gaan vormen naar de toekomst toe. Hoewel het niet strijdig is met de 

inhoud van Resolutie 1244, wordt de onafhankelijkheid van Kosovo aan Servië opgedrongen 

als een voldongen feit, zonder formele instemming van de VN Veiligheidsraad. In het belang 

van de internationale vrede en stabiliteit valt dan ook te hopen dat dergelijke evolutie zich niet 

doorzet naar de toekomst toe. 

Een andere opvallende vaststelling betreft het met de voeten treden van de Montevideo-

conventie. Door het uitgebreide mandaat van UNMIK en de ingrijpende controle- en 

annulatiebevoegdheden van zowel de SRSG als de International Civilian Representative, in 

het kader van de door de Kosovaarse overheid zelfgeproclameerde compatibiliteit met het 

Ahtisaari-plan, lijkt vooral het criterium van een effectieve overheid problemen op te leveren. 

Daarnaast dient ook in herinnering te worden gebracht dat de Kosovaare autoriteiten 

vooralsnog er niet in geslaagd zijn hun gezag te vestigen in de Servische enclaves ten 

Noorden van de Ibar. Volgens de erkennende Staten bleken deze tekortkomingen echter geen 

probleem om Kosovo te erkennen waardoor ze impliciet te kennen gaven de constitutieve 

theorie van erkenning toe te passen, terwijl traditioneel de declaratieve theorie wordt gebruikt. 

De niet-erkennende landen blijven echter trouw aan deze laatste. Het is echter nog te vroeg 

om te zeggen welke impact deze uiting van de constitutieve theorie zal hebben op de 

statenpraktijk. 

Het Internationaal Gerechtshof zal meer dan waarschijnlijk kiezen voor een restrictieve visie 

op de door de Algemene Vergadering van de VN gestelde vraag en enkel nagaan of de 

onafhankelijkheidsverklaring is in overeenstemming met Resolutie 1244 en het Constitutional 

Framework for Provisional Self-Government. Het Hof zal hierdoor de kans laten liggen om 

voor eens en altijd duidelijkheid te brengen over de reikwijdte van het recht op externe 

zelfbeschikking in een niet-koloniale context. Hoewel de problematiek rond Kosovo veel 

                                                             
458 B. KNOLL, “Fuzzy Statehood: An International Legal Perspective on Kosovo’s Declaration of Independence”, 
Review of Central And East European Law 2009, 401. 
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internationale controverse teweegbracht, lijkt de impact ervan op de ontwikkeling van het 

internationaal recht vooralsnog dus beperkt te zullen zijn. 

Hoewel de Kosovaarse onafhankelijkheid naar alle waarschijnlijk in overeenstemming met 

het internationaal recht zal worden bevonden, wacht Kosovo de beslissing van het IGH niet af 

en tracht de internationale gemeenschap voor een fait accompli te stellen en zo het 

voortbestaan als soevereine Staat veilig te stellen, een strategie die in het verleden het 

verleden reeds met succes beproefd is door Bangladesh. 

Ook het streven naar een fait accompli biedt echter geen gegarandeerd succes op slagen. De 

beste optie om de Kosovaarse Staat te consolideren lijkt m.i. een partitie van Kosovo langs 

etnische lijnen. In de masterproef is er reeds terloops op gewezen dat ook het nieuwe 

Servische beleid met betrekking tot Kosovo gericht is op de onderhandelingen over dergelijke 

partitie waardoor het noorden van Kosovo terug bij Servië zou komen. De facto  lijkt dit 

echter perfect haalbaar, aangezien de etnische Serviërs grotendeels ten noorden van de Ibar 

zijn gegroepeerd en de Kosovaarse autoriteiten er vooralsnog niet in geslaagd zijn hun gezag 

te vestigen in dat gedeelte van Kosovo. Hoewel de nieuwe Kosovaarse Staat waarschijnlijk 

weigerachtig staat tegenover het verlies van 1/3 van diens territorium aan Servië, lijkt een 

onderhandelde oplossing over de opsplitsing van Kosovo volgens etnische lijnen naar de 

toekomst toe de meest duurzame oplossing. Dergelijke onderhandelde oplossing resulteert 

zonder twijfel in de erkenning van de Kosovaarse Staat door de voormalige moederstaat, 

Servië. Bovendien sluit een onderhandelde oplossing tussen beide partijen ook aan bij de 

traditionele visie op secessie die een akkoord tussen de partijen vereist. In deze 

omstandigheden lijkt het dan ook weinig waarschijnlijk dat de landen die thans weigeren de 

nieuwe Kosovaarse Staat te erkennen, voet bij stuk kunnen houden. Het enige gegronde 

bezwaar zou mogelijks kunnen zijn dat deze aanpak haaks staat op de strategie die gehanteerd 

werd bij het uiteenvallen van ex-Joegoslavië. Opinie nr. 2 van de Badinter-Commissie kende 

het recht op secessie immers enkel toe aan de constituerende Republieken van de SFRY en 

niet aan de etnische minderheden binnen deze Republieken. Een onderhandelde Kosovaarse 

Staat loopt bijgevolg eveneens de kans de separatistische claims van andere etnische 

minderheidsgroepen in ex-Joegoslavië aan te wakkeren. Vooralsnog zijn er echter geen 

bewijzen dat een etnische partitie hiertoe aanleiding zou geven, veeleer lijkt het een oplossing 

te zijn die het overwegen waard is om definitief vrede en stabiliteit in de Balkan te brengen. 
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Annexen 
__________________________________________________________________________________ 

 

Annex I: kaart van de etnische compositie van Kosovo: 

 

 

 

(Bron: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7246809.stm) 
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Annex II: Kosovo en zijn buurlanden 

 

 

(Bron:  http://www.korea-cbms.ethz.ch/Maps/Europe/Kosovo_E.jpg) 
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