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i 

 

Voorwoord 

Na het volgen van de bijzondere studie Internationaal en Europees Biodiversiteitsrecht aan de 

Universiteit van Gent was mijn interesse in dit vakgebied enorm aangewakkerd. Voorheen 

had ik al een enorme belangstelling voor het milieu en de combinatie met mijn studies bleek 

een schot in de roos. Toen ik dan ook de mogelijkheid kreeg mijn thesis te schrijven over de 

recente milieurechtspraak voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heb ik geen 

moment getwijfeld. Doorheen het bestuderen van deze rechtspraak aan de hand van 

voorgaande jurisprudentie, wetgeving en literatuur kan ik enkel concluderen deze 

belangstelling nog meer is aangegroeid. 

Het schrijven van een thesis is geen gemakkelijke opdracht. Mijn dank gaat in de eerste plaats 

dan ook uit naar mijn promoter, professor Cliquet. Wanneer ik vragen had of onzekerheden 

kon ik altijd bij haar terecht.  

Tot slot verdienen ook mijn familieleden en vrienden een vermelding in dit voorwoord. Extra 

dank gaat uit naar mijn vader en mijn zus die de lastige taak op zich hebben genomen mijn 

thesis na te lezen. 
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DEEL 1: Inleiding 

In deze thesis worden twee zaken besproken die elk op zich met het milieu te maken hebben. 

Deze zaken zijn de recentste in de rij van de steeds toenemende aantal milieuzaken voor het 

Internationaal Gerechtshof in Den Haag (ICJ).
1
 Allereerst wordt de zaak ‘Whaling in the 

Antarctic’ tussen Australië en Japan geanalyseerd, waarbij het Hof zich diende uit te spreken 

over de draagwijdte van artikel VIII ICRW met betrekking tot de wetenschappelijke 

walvisvaart.
2
 Vervolgens worden twee zaken samen besproken, namelijk ‘Certain Activities 

Carried out by Nicaragua in the Border Area’
3
 en ‘Construction of a Road in Costa Rica along 

the San Juan River’
4
. Beide zaken zijn het resultaat van een territoriaal conflict tussen Costa 

Rica en Nicaragua. Deze zaken werden op 17 april 2013 samengevoegd door het Hof 

waardoor beide ook hier samen worden uiteengezet. Aanvankelijk was nog een derde 

milieuzaak aanhangig voor het Hof. ‘Aerial Herbicide Spraying’ tussen Ecuador en Colombia 

werd echter van de rol gehaald en wordt verder buiten beschouwing gelaten.
5
  

Voornamelijk de laatste decennia heeft het internationaal milieurecht een enorme evolutie 

gekend. Er werden steeds meer principes ontwikkeld in het internationaal gewoonterecht en 

ook organisaties die zich bezighouden met de belangen van het milieu nemen toe.
6
 Bovendien 

is deze evolutie steeds meer merkbaar in de regelgeving zelf. Zowel in nationale als 

internationale wetgeving, in bindende als niet-bindende regels wordt het milieu steeds meer 

gehandhaafd. Ook het Hof, hoewel zij zich eerst afwachtend opstelde, heeft doorheen de jaren 

bijgedragen aan de ontwikkeling van het milieurecht via haar rechtspraak. Toch lijkt het zich 

nog steeds wat terughoudend op te stellen en ziet het Hof zich bijvoorbeeld dikwijls niet 

genoodzaakt uitspraak te doen over ingeroepen soft-law principes bij het interpreteren van 

verdragen, waardoor men voor de draagwijdte van dergelijke principes in het duister blijft 

tasten. Dit staat in contrast met andere internationale rechtbanken, zoals bijvoorbeeld het 

Internationaal Zeerechttribunaal en het Europese Hof van Justitie. Deze laatste heeft via haar 

strikte rechtspraak met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijnen doorheen de jaren een 

enorm aanzien verkregen.
7
 Welke invloed beide zaken zullen hebben op het toekomstig 

milieurecht zal telkens worden besproken in de conclusie. 

                                                           
1
 Het ICJ is de enige rechtsprekende instantie die een algemene bevoegdheid heeft en bovendien een ruime 

territoriale draagwijdte heeft. Enkel zijn voorganger, The Permanent Court of International Justice (PCIJ 1922-

1946) had een gelijkaardige verregaande bevoegdheid. Beide organen werden opgericht onder de VN. Naast 

recht spreken kunnen zij ook ‘advisory opinions’ verlenen. 
2
 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Judgement 31 maart 2014. 

3
 ICJ, Certain Activities Carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Application 

Costa Rica 18 november 2010. 
4
 ICJ, Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Application 

Nicaragua 21 december 2011. 
5
 ICJ, Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia), Order 13 september 2013; Deze zaak handelde over 

Plan Colombia die uitgevoerd werd door Colombia om illegale drugsplantages uit te roeien. Dit ging gepaard 

met de besproeiing van gevaarlijke toxische stoffen vanuit de lucht, die ook de natuur van Ecuador aantastten. 

Op 12 september 2013 deelde Ecuador mee dat de partijen op 9 september 2013 onderling tot een overeenkomst 

waren gekomen. Dit werd meteen ook bevestigd door Colombia waarna de zaak van de rol werd geschrapt. 
6
 L. GERHARD, Environmental Law and Non-Compliance Procedures: Issues of State Responsibility, in M. 

FITZMAURICE en D. SAROOSHI (eds.), Issues of State Responsibility Before International Judicial Institutions, 

Hart Publishing, Oxford, 2004, 201. 
7 J. JUSTE-RUIZ, “The International Court of Justice and International Environmental Law” in N. BOSCHIERO, T. 

SCOVAZZI, T. PITEA en C. RAGNI (eds.), International Courts and the Developments of International Law, 

Essays in Honour of Tullio Treves, T. M. C Asser Press, Den Haag, 2013, 399. 
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De doelstelling van deze thesis is het bespreken van de rechtsargumenten zoals deze worden 

aangebracht door de partijen. De nadruk hierbij ligt op de argumenten die betrekking hebben 

op  het milieu. Nu het Hof steeds meer geconfronteerd wordt met milieuzaken begint ze 

immers principes te ontwikkelen, zoals nog recent in de zaak ‘Pulp Mills along the River 

Uruguay’ waarbij gesteld werd dat de opstelling van een milieueffectreportage behoort tot het 

internationaal gewoonterecht.
8
 Het is dus interessant na te gaan hoe het Hof omgaat met deze 

argumenten en met haar eigen ontwikkelde principes die ze gaandeweg ontwikkeld heeft. 

Aangezien beide zaken verschillen zowel in feite als in rechte, verschilt ook de structuur van 

de bespreking. Ook temporeel verschillen de zaken grondig van elkaar. Waar het Hof zich op 

31 maart 2014 heeft uitgesproken over de zaak ‘Whaling in the Antarctic’, is het einde van het 

dispuut tussen Costa Rica en Nicaragua nog lang niet in zicht. 

Bijgevolg wordt eerst de zaak ‘Whaling in the Antarctic’ besproken worden, gevolgd door 

een analyse van de zaken tussen Costa Rica en Nicaragua. Beide zaken vangen aan met een 

algemene uiteenzetting van de feiten, waarna vervolgens meer in detail zal ingegaan worden 

op de argumenten van de partijen. Zaken met een milieuperspectief worden vaak gekenmerkt 

door wetenschappelijke  argumenten naast de algemene principes en verdragen. Ook in de 

twee zaken die hier worden besproken dient het Hof telkens wegwijs te raken uit de 

complexiteit en de hoeveelheid aan informatie die aan haar voorgeschoteld wordt.
9
 Het Hof 

lijkt hier alvast goed mee om te zijn gegaan in de ‘Whaling in the Antarctic’ zaak. Toch zal de 

overvloedige hoeveelheid aan wetenschappelijke informatie hier grotendeels buiten 

beschouwing worden gelaten. Aan het eind van de bespreking van de beide zaken wordt 

telkens een conclusie weergegeven met betrekking tot dat afzonderlijk deel. Vervolgens zal 

nog even kort stilgestaan worden bij de rol van niet-bindende principes en resoluties bij de 

interpretatie van een verdrag voor een gerechtshof. Er wordt besloten met een algemene 

conclusie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 ICJ, Pulp Mills along the River Uruguay (Argentinië v. Uruguay), Judgement van 10 april 2010, para. 204. 

9
 Zie ook: P. MERKOURIS, “Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentinia v. Uruguay): Of 

Environmental Impact Assessments and ‘Phantom Experts’”, The Hague Justice Portal 2010, 11, beschikbaar 

via: http://ssrn.com/abstract=2378882. 
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DEEL 2: Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan) 

1. Inleiding  

In de zaak ‘Whaling in the Antarctic’ tussen Australië en Japan dient het Hof zich uit te 

spreken over de controversiële walvisvangst die Japan jaarlijks uitvoert via het 

wetenschappelijk onderzoek genaamd JARPA II (Plan for the Second Phase of the Japanese 

Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic).
10

 Australië beschuldigt 

Japan ervan dit wetenschappelijk onderzoek te gebruiken als een dekmantel voor commerciële 

walvisvaart. Sinds het seizoen 1985-1986 werd immers een moratorium ingesteld door de 

Internationale Walvisvangstcommissie (IWC) op de commerciële walvisvaart.
11

 Dit zero-

quotum geldt voor alle verdragspartijen die geen voorbehoud gemaakt hebben.
12

 Ook Japan, 

verdragstaat sinds 1951, is gebonden door dit verbod op de commerciële walvisvaart. Het 

moratorium wordt uitvoeriger besproken in hoofdstuk 3. 

Op 31 maart 2014 heeft het ICJ zich uitgesproken over dit conflict waarbij ze geoordeeld 

heeft dat JARPA II niet aan de voorwaarden voldoet van artikel VIII van het 

Walvisvaartverdrag (ICRW), die de regelgeving met betrekking tot de wetenschappelijke 

walvisvaart bevat.
13

  

Eerst zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste instrumenten en instellingen die 

de bescherming van de walvis reguleren. Ook zal kort geschetst worden hoe de verschillende 

visies van de verdragspartijen een blokkerende werking hebben op het ICRW. Deze 

opsplitsing tussen staten pro en contra walvisvaart ligt immers aan de kern van de zaak. 

Vervolgens  wordt de zaak zelf meer in detail bekeken. In dit werk ligt de nadruk op de 

milieurechtelijke principes zoals deze gebruikt worden door de partijen en het Hof. Deze 

principes zullen gedetailleerd worden besproken. Hoewel Australië haar vordering met 

betrekking tot De Conventie over de Internationale Handel in Bedreigde Soorten (het CITES-

Verdrag) in haar pleidooi introk
14

, wordt deze ook bondig uiteengezet.
15

 Tot slot wordt de 

uitspraak van het Hof geanalyseerd en zal bekeken worden hoe de zaak de relatie tussen beide 

partijen zal beïnvloeden. 

2. Het Walvisvaartverdrag en de Internationale Walvisvangstcommissie 

Naar aanleiding van de dalende walvispopulatie gingen vanaf de jaren dertig steeds meer 

stemmen op om de walvis te beschermen.
16

 De voorafgaande decennia gingen gepaard met 

uitgebreide walvisvangsten waardoor de voorraad uitgeput dreigde te raken. Bovendien had 

                                                           
10

 SC/57/01: Plan for the Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the 

Antarctic. 
11

 Paragraaf 10 (e) van het Schema. 
12

 Artikel V (3) ICRW. 
13

 Het Internationaal Verdrag voor de Reglementering van de Walvisvangst van 2 december 1946, United Nations 

Treaty  Series, vol. 161, 2124. 
14

 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), CR 2013/7, para. 13. 
15

 De Conventie over de Internationale Handel in Bedreigde Soorten van Washington van 3 maart 1975, United 

Nations Treaty Series, vol. 993, 14537. 
16 

L. KOBAYASHI, “Lifting the International Whaling Commission’s Moratorium on Commercial Whaling as the 

Most Effective Global Regulation of Whaling”, Envtl. L. & Pol'y J. 2005-2006, 179. 
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de overexploitatie een daling van de prijs tot gevolg.
17

 De periode na de Tweede 

Wereldoorlog bood zich aan als het ideale moment om internationale verdragen te sluiten.
18

  

Op de Internationale Walvisconferentie in Washington werd het Internationale 

Walvisvaartverdrag opgemaakt. Het ICRW werd op 2 december 1946 door 19 staten 

aangenomen en ging van kracht in 1949. Op dit moment hebben 89 landen het verdrag 

ondertekend.
19

 

Het verdrag voorziet samen met het bijbehorende Schema in de basisartikelen van onder meer 

de wetenschappelijke walvisvaart. Het verdrag voorziet niet expliciet in een regeling voor de 

inheemse walvisvaart. Desalniettemin zijn in het Schema ook hierover bepalingen 

vastgelegd.
20

 Het Schema maakt een integraal deel uit van het Verdrag (art. I, 1 ICRW). Hier 

wordt in het volgende hoofdstuk dieper op ingegaan. 

Artikel 3 van het ICRW voorziet in de oprichting van de IWC die als taak heeft de 

walvisvaart te reguleren en is samengesteld uit afgevaardigden van elke verdragsstaat (art. III 

ICRW). Naast het IWC bestaan verder nog vier comités en enkele subcomités. Een van deze 

vier comités is het Wetenschappelijke Comité. Daarnaast bestaan nog het Financieel en 

Administratie Comité, het Technisch Comité en het Beheerscomité. Het Wetenschappelijk 

Comité werd in 1950 opgericht en wordt samengesteld door nationale afgevaardigden, 

uitgenodigde deelnemers en vertegenwoordigers van bepaalde internationale organisaties.
21

  

Dit Comité heeft de belangrijke taak de speciale vergunningen verleend onder artikel VIII aan 

een evaluatie te onderwerpen (paragraaf 30 van het Schema) die aanleiding kunnen geven tot 

het formuleren van richtlijnen aan de verdragstaten. 

Het is belangrijk een goed onderscheid te maken tussen de verschillende soorten documenten 

die de IWC kan aannemen. Ten eerste is de IWC bevoegd om het Schema te amenderen (art. 

V ICRW). Dit gebeurt aan de hand van bindende reglementen die dienen aangenomen te 

worden met een drie vierde meerderheid (art. III, 2 ICRW). De IWC kan ook resoluties 

aannemen waarbij ze aanbevelingen formuleert (recommendations), maar deze hebben geen 

bindende werking voor de verdragspartijen (art. VI ICRW) en worden slechts met een gewone 

meerderheid aangenomen. Daarnaast kunnen ook de net vernoemde richtlijnen (guidelines) 

gegeven worden naar aanleiding van het verlenen van vergunningen, die evenmin bindend 

zijn voor de partijen. Dit onderscheid zal van belang zijn bij de argumentatie van de partijen 

en de uitspraak van het Hof. 

De ICRW bevat geen bepaling die voorschrijft hoe de verdragspartijen conflicten dienen op te 

lossen. Het IWC heeft twee mechanismen die het kan gebruiken om zijn regelgeving op te 

leggen aan staten. Enerzijds bestaat de zogenaamde “name and shame”-techniek. Hierbij kan 

de IWC de staten oproepen hun verplichtingen onder het ICRW na te komen. De IWC had 

bijvoorbeeld al meermaals haar ongenoegen uitgedrukt over de wetenschappelijke 

                                                           
17 

S. OBERTHUR, “The International Convention for the Regulation of Whaling: From Over-Explation to Total 

Prohibition”, Yearbook Of International Co-Operation on Environment and Development 1998/99, 29. 
18 

J. N. TONNESSEN en A. O. JOHNSEN, History of Modern Whaling, University of California Press, Berkely, 

1982, 508. 
19  

http://iwc.int/history-and-purpose, België werd lid bij Wet van 9 juli 2004. 
20 

A. CLIQUET, Internationaal en Europees Recht inzake Biodiversiteit, Academia Press, Gent, 2013, 172. 
21 

G. DONOVAN en P. HAMMOND, Scientific Committee Handbook, IWC, beschikbaar via http://iwc.int/scientific-

committee-handbook. 
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onderzoeken van Japan.
22

 Anderzijds kunnen verdragsstaten zelf optreden binnen de regels 

van het internationaal recht.
23

  

3. Het Schema 

3.1. Inleiding 

In artikel I (1) ICRW wordt verwezen naar het bijbehorende Schema, dat integraal behoort tot 

het Verdrag. In principe bevat dit Schema de eigenlijke verplichtingen van de 

verdragspartijen.
24

 Zoals hierboven vermeld kan het Schema worden geamendeerd door de 

IWC volgens de regelen uiteengezet in artikel V ICRW. De maatregelen opgenomen in het 

Schema hebben betrekking op het behoud en gebruik van walvissen.
25

 Onder meer de regelen 

met betrekking tot de commerciële walvisvaart en de walvisreservaten vloeien hieruit voort.
26

  

Het artikel V preciseert hoe de amendering van het Schema verloopt. Negentig dagen na de 

kennisgeving van de amendementen aan de lidstaten worden deze bindend. Dit geldt echter 

enkel voor de verdragspartijen die geen voorbehoud hebben ingediend. Zo heeft Japan 

bijvoorbeeld een voorbehoud ingediend met betrekking tot het walvisreservaat in Antarctica. 

3.2. Het moratorium op de walvisvaart 

In 1982 werd door het IWC een moratorium ingesteld op de commerciële walvisvaart via 

paragraaf 10 (e) van het Schema. Dit moratorium ging van kracht in het seizoen 1985-1986. 

Noorwegen, Japan, Peru en de voormalige Sovjetunie voerden echter een formeel voorbehoud 

in waardoor zij niet onder het toepassingsgebied van het moratorium vielen. Japan en Peru 

hebben hun voorbehoud later teruggetrokken. Bijgevolg geldt vanaf 1 mei 1987 het 

moratorium niet meer in Japan waardoor de staat zich niet meer kan beroepen op deze 

uitzondering. Ook IJsland voerde een voorbehoud in, toen ze in 2002 opnieuw verdragsstaat 

werd na in 1992 uit het verdrag te stappen.
27

 

In de jaren na de invoering van het moratorium werd door het Wetenschappelijk Comité een 

methode ontwikkeld die de walvisvangstquota vaststelt op een duurzame manier. Dit is de 

zogenaamde Revised Management Procedure (RMP). Deze werd aanvaard in een resolutie 

door de partijen
28

 waarbij tevens werd besloten dat de RMP pas geïmplementeerd zal worden 

wanneer alle aspecten van het Revised Management Scheme opgenomen zijn in het Schema 

van het Verdrag.
29

 De RMP is niet aan de orde in deze zaak waardoor hier verder niet op zal 

worden ingegaan. 

3.3. Het walvisreservaat in Antarctica 

De IWC heeft tevens twee walvisreservaten ingesteld. In deze walvisreservaten kunnen de 

verdragspartijen gedurende een tienjarige periode niet overgaan tot commerciële walvisvaart, 

waar meteen het verschil ligt met het moratorium op de commerciële walvisvaart die elk 

                                                           
22

 Zie bijvoorbeeld Resolution 2007-1 van de IWC on JARPA. 
23

 A. HUTCHINSON, “Baleen out the IWC: Is International Litigation an Effective Strategy for Halting the 

Japanese Scientific Whaling Program?“, MqJICEL 2006, 14. 
24

  A. CLIQUET, Internationaal en Europees Recht inzake Biodiversiteit, Gent, Academia Press, 2012, 176. 
25  

Artikel I(1) ICRW. 
26  

Zie paragraaf 7 en 10 van het Schema. 
27

  A. CLIQUET, Internationaal en Europees Recht inzake Biodiversiteit, Gent, Academia Press, 2013, 174. 
28

  Resolution 1994-5 on the Revised Management Scheme. 
29

 Voor meer informatie zie: http://iwc.int/rmp. 
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moment herzien kan worden.
30

 Beide reservaten zijn opgenomen in paragraaf 7 bij het 

Schema.  

Het eerste walvisvaartreservaat werd opgericht in 1979 en bevindt zich in de Indische Oceaan 

tot 55° Zuiderbreedte. Dit is de zogenaamde Indian Ocean Sanctuary. Het tweede 

walvisreservaat werd aangenomen in 1994 en situeert zich in de Zuidelijke Oceaan rond 

Antarctica.
31

 Het is dit walvisreservaat in Antarctica (Southern Ocean Sanctuary) dat van 

belang is in deze zaak. Er zijn meermaals stemmen opgegaan om een reservaat op te richten in 

de Zuidelijke Atlantische Oceaan, maar de nodige drie vierde meerderheid werd nooit 

behaald.
32

 De reden hiervoor is onder meer terug te vinden in de verschillende visies die de 

partijen er op nahouden, zoals verduidelijkt zal worden in hoofdstuk 5. 

Japan heeft een formeel voorbehoud ingediend met betrekking tot dwergvinvissen, maar niet 

met betrekking tot andere walvissoorten. Aangezien JARPA II heimelijk commerciële 

walvisvaart inhoudt en de vangst van bultruggen en gewone vinvissen toelaat, betekent dit een 

inbreuk op paragraaf 7 (b) van het Schema, aldus Australië.
33

  

3.4. Het moratorium op fabrieksschepen 

In paragraaf 10 (d) van het Schema werd in 1979 een bepaling opgenomen die de 

verdragsstaten verbiedt te jagen op potvissen, orka’s en baleinwalvissen, met uitzondering van 

dwergvinvissen, met behulp van fabrieksschepen of walvisvaarders. Zowel gewone vinvissen 

als de bultrugwalvissen behoren tot de onderorde van de baleinwalvissen. Nu JARPA II Japan 

toelaat te jagen op deze soorten kan er mogelijks een inbreuk plaatsvinden op deze paragraaf. 

Dit uiteraard enkel wanneer het jagen gebeurt met behulp van dergelijke fabrieksschepen.  

Wat een fabrieksschip precies inhoudt,  wordt verduidelijkt in artikel II (1) bij het ICRW. Er 

is sprake van een fabrieksschip wanneer de walvissen geheel of gedeeltelijk worden verwerkt 

op het schip zelf. Een walvisvaarder is een schip dat wordt gebruikt voor het jagen, het 

nemen, het slepen en het vasthouden van walvissen. Deze definitie wordt gegeven in artikel II 

(3) van het ICRW. Het schip dat Japan gebruikt voor de wetenschappelijke walvisvaart draagt 

de naam ‘Nisshin-Maru’ en is volgens Australië een fabrieksschip zoals omschreven door het 

ICRW.
34

 Ook de schepen gebruikt voor het waarnemen van walvissen in het kader van het 

wetenschappelijk onderzoek vallen volgens Australië onder de definitie van zogenaamde 

‘walvisvaarders’.
35

 Op beide geldt een moratorium, indien het baleinwalvissen betreft 

waardoor Japan zich schuldig maakt aan een inbreuk op art. 10 (d) van het Schema. 

4. De verschillende types walvisvaart 

Naast de commerciële walvisvaart die naar aanleiding van het moratorium op dit moment niet 

wordt uitgevoerd, kent het ICRW nog twee andere vormen walvisvaart, namelijk de 

wetenschappelijke walvisvaart en de inheemse walvisvaart. 

De regelgeving over de wetenschappelijke walvisvaart kan men terugvinden in artikel VIII 

ICRW. Deze vorm van walvisvaart vormt meteen het voorwerp van discussie in de zaak 

                                                           
30

 M. C. MAFFEI, “The Protection of Whales in Antarctica”, in F. FRANCIONI en T. SCOVAZZI (eds.), 

International Law for Antarctica, Den Haag, Kluwer Law International, 1996, 203. 
31  

Zie ook http://iwc.int/sanctuaries. 
32

 I. HURD, “Almost Saving the Whales: The Ambiguity of Success at the International Whaling Commission”, 

Ethics & International Affairs 2012,  106. 
33 

ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Conclusie Australië, para. 6.25. 
34

 Id., para. 6.32. 
35 

Id., para. 6.33 
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tussen Australië en Japan. Artikel VIII zal meer gedetailleerd  worden besproken in hoofdstuk 

11.1. Enkel IJsland en Japan beoefenden de laatste jaren wetenschappelijke walvisvaart.
36

  

Bij inheemse walvisvaart is het toegelaten op kleine schaal walvissen te vangen, louter voor 

het voortbestaan van de inheemse volkeren en om aan hun culturele noden te voldoen. 

Hiervoor worden traditionele vangmethodes gebruikt.
37

 Ook de inheemse walvisvaart zou 

volgens sommige auteurs het moratorium ondermijnen.
38

 

Australië gaat uit van de redenering dat er drie soorten walvisvaart bestaan, namelijk 

commerciële, wetenschappelijke en inheemse walvisvaart. Aangezien JARPA II noch onder 

de wetenschappelijke soort walvisvaart valt, noch onder de inheemse walvisvaart, moet deze 

wel vallen onder de vorm van commerciële walvisvaart.
39

 Daarom moet worden nagegaan of 

JARPA II voldoet aan de vereisten van artikel VIII ICRW. 

5. De impasse in de IWC 

De aanpak van de IWC is sinds de opstelling van de verdragstekst geëvolueerd. Meer bepaald 

vond er een opsplitsing plaats van staten pro en contra walvisvaart, naargelang hun 

verschillende visie op de doelstelling van het verdrag. Aanvankelijk was het behoud van de 

walvis voornamelijk gericht op de latere exploitatie ervan, vandaag zijn er echter steeds meer 

stemmen gericht op een zogenaamde ‘preservation’.
40

  Dit betekent het behoud van de walvis, 

ongeacht haar status van instandhouding. Deze evolutie is het gevolg van de toename in de 

jaren zeventig en tachtig van verdragstaten die gekeerd zijn tegen de walvisvaart.
41

 Wie de 

preambule bij de verdragstekst aandachtig leest, kan er inderdaad deze twee doelstellingen uit 

afleiden.  

Verdragsstaten pro walvisvaart zijn inventief omgegaan met de behoudstrend van de 

afgelopen jaren. De verplichtingen van de staten zijn immers afhankelijk van hoe zij het 

verdrag interpreteren. Ondanks het moratorium wordt dus nog steeds op walvissen gejaagd. 

Deze staten hanteerden de verdragstekst op een slimme manier en hebben gebruik gemaakt 

van de mogelijke uitzonderingen van het Verdrag. Zo heeft Noorwegen een voorbehoud 

gemaakt op basis van artikel V (3) ICRW en bestaat inheemse walvisvaart nog steeds in onder 

andere de Verenigde Staten.
42

  

De laatste jaren werd de IWC helaas gekenmerkt door de eeuwige strijd tussen verdragsstaten 

pro en contra walvisvaart. Om het Schema te amenderen is immers een drie vierde 

meerderheid nodig.
43

 Het moratorium heeft deze drempel gehaald maar zoals opgemerkt door 

HURD is het is verre van onzeker of dit vandaag nog steeds het geval zou zijn.
44

 Hoewel de 

                                                           
36

 Een overzicht van het jaarlijks aantal walvissen gevangen voor het wetenschappelijk onderzoek vindt men 

terug op http://iwc.int/table_permit. 
37 

M.C. MAFFEI, “The International Convention for the Regulation of Whaling”, Int. J. Mar. Coast. Law 1997, 

288. 
38  

L. JENKINS, C. ROMANZO, “Makah Whaling, Aboriginal Subsistence Whaling or a Stepping Stone to 

Undermining the Commercial Whaling Moratorium”, J. Int'l Envtl. L. & Pol'y 1998, 71-114. 
39

 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Conclusie Australië, para. 6.6. 
40

 A. HUTCHINSON, “Baleen out the IWC: Is International Litigation an Effective Strategy for Halting the 

Japanese Scientific Whaling Program?“, MqJICEL 2006 (Vol 3),  4. 
41

 G. TRIGGS, “Japanese Whaling: An Abuse of Right or Optimum Utilisation?”, Asia Pac. J. Envtl. L. 2000, 47. 
42

 A. HUTCHINSON, “Baleen out the IWC: Is International Litigation an Effective Strategy for Halting the 

Japanese Scientific Whaling Program?“, MqJICEL 2006, 4. 
43

 Artikel III (2) ICRW. 
44

 I. HURD, “Almost Saving the Whales: The Ambiguity of Success at the International Whaling Commission”, 

Ethics & International Affairs 2012, 106. 
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IWC een enorme toename gekend heeft van staten die gekeerd zijn tegen de walvisvaart 

kennen ook staten pro walvisvaart een herleving. Zo heeft Japan veel kleinere staten naar de 

IWC geleid.  Hierdoor kunnen amper nog beslissingen genomen worden, wat niet alleen in 

het nadeel speelt van beide partijen, maar voornamelijk in het nadeel van de walvis. De IWC 

heeft herhaaldelijk gesteld dat beide partijen toegevingen zullen moeten doen, maar beiden 

blijken te koppig om daadwerkelijk tot een compromis te komen.
45

 Sommige auteurs menen 

dat ook de mogelijkheid tot het maken van een voorbehoud de goede werking van het verdrag 

in de weg staat.
46

 

Een van de grootste argumenten van verdragsstaten contra walvisvaart is dat de ICRW gezien 

moet worden als een evolutief instrument en dat anno 2014 het verdrag louter nog gericht is 

op het behoud van de walvis. Ook Australië gebruikt deze redenering in haar argumentatie. 

Staten pro-walvisvaart hechten weinig belang aan dit argument en menen dat deze staten een 

foutieve doelstelling geven aan het Verdrag.
47

 In verband met multilaterale milieuverdragen is 

het inderdaad interessant na te gaan of een evolutieve interpretatie mogelijk is. Een dergelijke 

interpretatie zou een grote bijdrage kunnen betekenen voor het milieu, zeker in het licht van 

nieuw ontwikkelde principes die nog niet voorhanden waren op het moment van de opstelling 

van het verdrag. 

Er werd gehoopt dat het Hof duidelijkheid zou brengen over het doel van de IWC. Zoals in 

hoofdstuk 15 duidelijk zal worden zal het Hof hier niet op ingaan.  

6. Inleiding ‘Whaling in the Antarctic’: JARPA en JARPA II 

Zoals eerder vermeld heeft Japan haar voorbehoud met betrekking tot het moratorium  

ingetrokken waardoor ze eveneens gebonden is door paragraaf 10 (e) en geldt het moratorium 

enkel voor commerciële walvisvaart. De wetenschappelijke walvisvaart kan dus nog steeds 

worden uitgevoerd.
 
Australië beschuldigt Japan misbruik te hebben gemaakt van deze 

mogelijkheid. Het is immers opvallend dat Japan net in 1986 haar voorbehoud op het 

moratorium had opgegeven, waarna een jaar later meteen een wetenschappelijk onderzoek 

werd opgestart.
48

 Japan voert wetenschappelijk onderzoek uit in Antarctica (JARPA en 

JARPA II) en in het noorden van de Stille Oceaan (JARPN en JARPN II)
49

. Het is het 

wetenschappelijk programma dat uitgevoerd wordt in Antarctica, JARPA II, dat het voorwerp 

van discussie is in deze zaak. Toch zal eerst kort worden ingegaan op JARPA, de voorloper 

van JARPA II, om een volledig beeld te kunnen schetsen. 

JARPA is het eerste wetenschappelijk onderzoek verleend via een speciale vergunning dat 

werd uitgevoerd in Antarctica. JARPA startte in het seizoen van 1987-1988 en werd 

beëindigd in 2004-2005. De nadruk bij JARPA lag op de vangst van dwergvinvissen. Japan 

                                                           
45

 M. ILLIF, “Contemporary Initiatives on the Future of the International Whaling Commission”, Mar Policy 

2010, 467. 
46

 HUTCHINSON verwijst naar andere internationale organisaties zoals de Verenigde Naties waar een hoge 

drempel vereist is om een wijziging aan te brengen aan de tekst. Eens deze drempel bereikt is, zijn echter alle 

verdragspartijen gebonden, zie A. HUTCHINSON, “Baleen out the IWC: Is International Litigation an Effective 

Strategy for Halting the Japanese Scientific Whaling Program?“, MqJICEL 2006, 3. 
47

 A. HUTCHINSON, “Baleen out the IWC: Is International Litigation an Effective Strategy for Halting the 

Japanese Scientific Whaling Program?“, MqJICEL 2006, 12. 
48

 Hieruit mag echter niet onmiddellijk geconcludeerd worden dat Japan sowieso omwille van commerciële 

redenen de wetenschappelijke walvisvaart uitvoert. Veel wetenschappelijke informatie die aan de hand van de 

vangsten van de commerciële walvisvaart kon worden afgeleid was immers niet meer voorhanden sinds de 

invoering van het moratorium. 
49

 Het huidige onderzoek in de Stille Oceaan draagt de naam Second Phase of the Japanese Whale Research 

Program under Special Permit in the North Pacific (JARPNII). 
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had als doel via JARPA het moratorium aan een evaluatie en een uitgebreide beoordeling te 

onderwerpen. Dit werd ook benadrukt door Japan in haar conclusie. Uiteindelijk werden ruim 

6400 Antarctische dwergvinvissen gedood voor dit wetenschappelijk onderzoek.
50

 JARPA 

zou aan een herziening onderworpen worden na 18 jaar.
51

 In 2005 stelde Japan ondertussen 

JARPA II voor, een nieuw onderzoek dat naar eigen zeggen gebaseerd was op de resultaten 

van JARPA. Dit, terwijl JARPA nog niet aan een evaluatie was onderworpen door het IWC.
52

  

Het feit dat Japan geen pauze ingelast heeft tussen haar verschillende onderzoeken werd niet 

geapprecieerd door het Hof zoals bleek in haar oordeel.
53

 Hoewel de resultaten van JARPA  

later door het Wetenschappelijk Comité werden erkend, werd ook een resolutie goedgekeurd 

door een meerderheid van de verdragstaten die de meerwaarde van JARPA ontkent.
54

  

JARPA II kent vier doelstellingen. Ten eerste dient het onderzoek het Antarctisch ecosysteem 

te controleren. Veranderingen in de walvispopulaties en hun habitat dienen zo snel mogelijk 

vastgesteld te worden. Ten tweede wil JARPA II de mogelijke concurrentie tussen de 

verschillende walvissoorten nagaan en toekomstige beheersdoelstellingen ontwikkelen.
55

 Ten 

derde worden temporele en ruimtelijke veranderingen in de voorraadhoeveelheid nagegaan. 

Meer bepaald wordt nagegaan hoe deze zich verhouden tot vroegere hoeveelheden en welke 

veranderingen zich voordoen. Tot slot wordt de beheersprocedure voor de gewone vinvissen 

aan een onderzoek onderworpen. Deze procedure wordt bepaald op basis van de vorige drie 

doelstellingen.
56

  JARPA II legt de nadruk op het verzamelen van data om een 

managementmodel op te stellen, gebaseerd op een ecosysteembenadering. Dit 

wetenschappelijk onderzoek zou een eerste maal onderzocht worden door het 

Wetenschappelijk Comité in 2014. Waar JARPA enkel gewone vinvissen betrof, is onder 

JARPA II ook het doden van de bultrugwalvis en de dwergvinvis toegelaten.  

Het is geen geheim dat het walvisvlees afkomstig uit de wetenschappelijke onderzoeken 

nadien terecht komt op de commerciële markt in Japan. Mede daarom vreest Australië dat 

Japan zich bezighoudt met commerciële walvisvangst onder het mom van wetenschappelijk 

onderzoek. De aanbevelingen van het IWC om JARPA II stop te zetten werden door Japan 

van de hand gewezen, net als de Aide Memoire gezonden door 29 landen en de Europese 

Commissie.
57

 Het verkopen van het walvisvlees afkomstig uit de wetenschappelijke 

walvisvaart op zich houdt echter geen schending in van het ICRW. Het is zelfs zo dat al het 

walvisvlees afkomstig van het wetenschappelijk onderzoek zo veel mogelijk verwerkt moet 

worden volgens de voorschriften van de betrokken overheid (art. VIII (2) ICRW). Het zijn 

echter de enorme aantallen die Australië en Nieuw-Zeeland als tussenkomende staat tegen de 

borst stuiten en het misbruik dat hierdoor wordt gemaakt van art. VIII van het ICRW. 

                                                           
50 

 D. K. ANTON, “Antarctic Whaling, Australia’s Attempt to Protect Whales in the Southern Ocean”, B.C. Envtl. 

Aff. L. Rev.2009, 321. 
51

  ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Judgement van 31 maart 2014, para. 103-104. 
52 

 Het wetenschappelijk comité onderzocht JARPA in december 2006. Japan meende dat niet gewacht kon 

worden met een nieuw wetenschappelijk onderzoek omdat ze een continuïteit wou verzekeren in de verkregen 

data. 
53 

 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Judgement van 31 maart 2014, para. 156. 
54 

“JARPA “does not address critically important research needs for the management of whaling in the Southern 

Ocean”, Resolutie 2007-1 on JARPA. 
55

 Een mogelijke hypothese van Japan is de zogenaamde ‘krill surplus hypothesis’. Na de overbevissing van 

sommige walvissoorten in de vorige eeuw  was er een toename merkbaar van krill. Dit heeft geleden tot een 

grotere populatie van andere walvissoorten. Na  het moratorium zijn echter alle walvissoorten terug toegenomen 

wat een ‘concurrentie’ tussen de soorten tot gevolg zou hebben. 
56

 SC/57/01 Plan for the Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the 

Antarctic. 
57

 Aide Memoire van 21 december 2007, ICJ, Whaling in the Antarctic, (Australië v. Japan), Conclusie Australië, 

Annex I. 
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Bijgevolg dient de draagwijdte van artikel VIII nagegaan worden, gevolgd door een toetsing 

van JARPA II aan deze interpretatie. 

Een groot twistpunt in deze zaak is of het altijd nodig is de walvissen te doden om dezelfde 

resultaten te kunnen bereiken. Art. VIII sluit het doden van walvissen niet uit en ook de 

experts ingeroepen door zowel Australië en Japan zijn het er over eens dat het doden van 

walvissen in een wetenschappelijk onderzoek nuttige resultaten kan opleveren.
58

 Toch dient er 

zeker rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van niet-dodelijke vangstmethodes. 

Dit werd eveneens benadrukt in de resoluties van de IWC.
59

 Het Hof zal in haar uitspraak 

eveneens bevestigen dat rekening gehouden dient te worden met deze resoluties.
60

 

Ook het feit dat de vooropgestelde vangst zowat verdubbeld werd onder JARPA II vergeleken 

met JARPA I vormt een groot twistpunt tussen de partijen. Bovendien bleek de 

daadwerkelijke vangst uiteindelijk veel lager te liggen. Japan hecht erg veel belang aan haar 

eerste twee doelstellingen (het onderzoeken van de ecosystemen en de concurrentie tussen de 

verschillende walvissoorten) om de verhoogde vangstquota van JARPA II te verdedigen. 

7. Chronologisch overzicht van de procedurele stappen ondernomen door de partijen 

Op 15 januari 2008 veroordeelde de Federale Rechtbank van Australië de walvisvangst van 

Japan en oordeelde dat deze illegaal was.
61 

Op 31 mei 2010 stelde Australië haar procedure in 

voor het ICJ.  

Australië meent dat Japan volgende verplichtingen geschonden heeft: 

 Artikel VIII ICRW; 

 Paragraaf 10 (e) van het Schema; 

 Paragraaf 7 (b) van het Schema; 

 Artikel II en III (5) van het CITES-verdrag; 

Australië vraagt het Hof om voor recht te verklaren dat Japan zijn internationale 

verplichtingen schendt door het toepassen van JARPA II in de Zuidelijke Oceaan. Verder eist 

ze (1) de stopzetting van JARPA II, (2) alle vergunningen, toelatingen of licenties die deze 

activiteit toelaten te herroepen, (3) waarborgen en garanties dat er geen verdere actie onder 

JARPA II kan worden genomen totdat deze voldoet aan zijn verplichtingen onder het 

internationaal recht.
62

  

Australië diende op 9  mei 2011 haar conclusie neer te leggen, Japan op 9 maart 2012.
63

 

Hoewel in haar vordering ook een schending van het Biodiversiteitsverdrag werd 

opgeworpen, ging Australië hier niet meer op in in haar conclusie, zodat deze verder buiten 

beschouwing wordt gelaten.
64

 Wel werd ingegaan op paragraaf 7 (d) van het Schema met 

betrekking tot het gebruik van fabrieksschepen en walvisvaarders. Op 13 februari 2013 liet 

                                                           
58 

ICJ, Whaling in the Antarctic, (Australië v. Japan), Judgement van 31 maart 2014, para.82. 
59

 Zie bijvoorbeeld Resolutie 2003-2 on Whaling under Special Permit.  
60

 ICJ, Whaling in the Antarctic, (Australië v. Japan), Judgement van 31 maart 2014, para. 83. 
61

 Federal Court of Australia, 15 januari 2008, Humane Society International Inc. v. Kyodo Senpaku Kaisha Ltd., 

zie www.iilj.org/courses/documents/HumaneSocietyvs.Kyodo.pdf. 
62

 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Application Australië, para. 40-41. 
63 

Id., Order Fixing of Time-Limits for the Filing of the Initial Proceedings op 20 juli 2010. 
64

 Verdrag inzake Biologische Diversiteit van Rio de Janeiro van 5 juni 1992, BS 2 april 1997. 
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het Hof de tussenkomst van Nieuw-Zeeland onder art. 63,2 van het Statuut van het Hof toe.
65

 

De hoorzittingen werden op 17 juli 2013 gesloten waarna de rechters zich terugtrokken om te 

beraadslagen.
 66

 Op haar eerste pleidooi trok Australië haar vordering met betrekking tot het 

CITES-Verdrag terug.
67

 Op 31 maart 2014 oordeelde het Hof dat JARPA II onwettig is.
68

 

8. Jurisdictie  

Het Handvest van de VN bevat de algemene bepaling dat alle partijen hun ‘internationale 

conflicten op een vredevolle manier dienen te beslechten’.
69

 Dit kan uiteindelijk toch leiden 

tot een rechtszaak, zoals in deze zaak het geval was.  

Australië baseert haar jurisdictie op art. 36 (2) van het Statuut van het ICJ. 

De Staten die partij zijn bij dit Statuut kunnen te allen tijde verklaren, dat zij ipso facto en 

zonder bijzondere overeenkomst, tegenover elke andere Staat die deze zelfde verplichting 

aanvaardt, de rechtsmacht van het Hof als verplicht aanvaarden ten aanzien van alle 

rechtsgeschillen betreffende: 

a. de uitlegging van een verdrag; 

b. elk punt van internationaal recht; 

c. het bestaan van enig feit dat, indien vastgesteld, schending van een internationale 

verplichting zou opleveren; 

d. de aard en de omvang van de schadeloosstelling die verschuldigd is voor schending 

van een internationale verplichting. 

Het conflict dat betrekking heeft op het ICRW valt dus onder de jurisdictie van het Hof maar 

sommige auteurs merken op dat dit wel een probleem kon vormen voor de vorderingen die 

betrekking hebben op het CITES-verdrag. Het is namelijk zo dat Australië een voorbehoud 

heeft gemaakt op de verplichte bevoegdheid van het ICJ wanneer er een mogelijkheid bestaat 

tot alternatieve geschillenbeslechting. Artikel XVIII CITES-verdrag voorziet in deze 

mogelijkheid. Japan kon dus argumenteren dat het ICJ geen bevoegdheid had om zich uit te 

spreken over een mogelijke schending van het CITES-verdrag.
70

 Dit is echter niet gebeurd 

waardoor het Hof zich ook kan uitspreken over deze mogelijke inbreuk. 

Japan wierp echter een ander bezwaar op met betrekking tot de jurisdictie van het Hof. 

Australië heeft immers een reservatie gemaakt op de bevoegdheid van het Hof wanneer een 

geschil betrekking heeft ‘op de afbakening van maritieme zones,…, of met betrekking tot de 

exploitatie van een betwist gebied of grenzend aan een dergelijk gebied in afwachting van zijn 

afbakening’.
71

 Australië merkte echter op dat ze hiermee enkel doelde op betwistingen van 

                                                           
65 

ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Declaration of Intervention of New-Zealand op 6 febrauri 

2013. 
66 

Id., Press Rel  No. 2013/16. 
67

 Id., CR 2013/7, para. 13. 
68 

Id., Judgement van 31 maart 2014. 
69

  Artikel 2 (3) Handvest van de Verenigde Naties van 26 juni 1945 aangenomen te San Fransisco, United 

Nations Treaty Series, vol 1, 16. 
70  

 Zie onder andere M. PARK, “Japanese Scientific Whaling in Antarctica: Is Australia Attempting the 

Impossible?”, NZJPIL 2011, 199-200 en D. K. ANTON, “Dispute Concerning Japan’s JARPA II Program of 

‘Scientific  Whaling’ (Australia v. Japan)”, American Society of International Law Insight 2010, beschikbaar via 

www.asil.org/insights/volume/14/issue/20/dispute-concerning-japan%E2%80%99s-jarpa-ii-program-

%E2%80%9Cscientific-whaling%E2%80%9D. 
71

  Verklaring Australië 22 maart 2002, beschikbaar via  
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maritieme zones op zich.
72

 Aangezien Japan de gebieden waarin de walvisvaart plaatsvindt 

niet betwist heeft, vindt ze dit argument irrelevant. Het Hof heeft deze redenering aanvaard en 

is vervolgens overgegaan op een beoordeling van de zaak zelf.
73

 

9. Argumenten van de partijen 

Volgens SCHIFFMAN kunnen drie grote bezwaren opgesomd worden tegen de Japanse 

walvisvaart: JARPA II gebruikt dodelijke methodes, het onderzoek wordt toegepast op een 

enorme schaal en het walvisvlees wordt verkocht op de commerciële markt.
74

  

Uiteraard zijn de argumenten van Australië veel uitgebreider, hoewel deze opsomming van 

SCHIFFMAN al enkele bezwaren met betrekking tot de implementatie van JARPA II 

duidelijk maken. Australië richt haar pijlen voornamelijk op het verdrag zelf en tracht het Hof 

te overtuigen dat een evolutieve interpretatie op z’n plaats is waardoor artikel VIII restrictief 

geïnterpreteerd dient te worden. De aandacht ligt vooral op een interpretatie van artikel VIII. 

Daarnaast heeft ze ook aandacht voor het wetenschappelijke aspect waarvoor ze beroep doet 

op experts. 

De argumenten van Japan  zijn enerzijds gericht op JARPA en JARPA II, die grondig door 

experts wordt uiteengezet, anderzijds wordt ingegaan op de interpretatie van artikel VIII zelf. 

Indien Japan immers kan aantonen dat er wel degelijk wetenschappelijke walvisvaart 

plaatsvindt, zijn er geen inbreuken op de artikelen betreffende het moratorium op de 

commerciële walvisvaart (paragraaf 10 (e) van het Schema), het verbod op commerciële 

walvisvaart in de walvisreservaten (paragraaf 7 (b) van het Schema), en wellicht ook niet op 

het verbod van het gebruik van fabrieksschepen vervat in paragraaf 10 (d) van het Schema. In 

tegenstelling tot Australië maakt Japan veel minder gebruik van de principes die bestaan in 

het milieurecht. Dit heeft tot gevolg dat de argumenten van Japan minder in detail zullen 

worden besproken. 

De nadruk zal, net als in de argumentatie van Australië, liggen op de argumentatie van de 

partijen met betrekking tot artikel VIII.  Dit artikel zal eerst worden besproken, gevolgd door 

een overzicht van de argumentatie met betrekking tot de paragrafen van het Schema. Waar 

nodig zal de argumentatie worden verduidelijkt aan de hand van rechtsleer en rechtspraak. Zo 

zal bijvoorbeeld op enkele pijnpunten in de argumentatie van de partijen worden gewezen die 

al dan niet door het Hof werden opgemerkt. Soms zal al kort worden ingespeeld op de 

uiteindelijke uitspraak van het Hof, die in het volgende hoofdstuk uitvoeriger zal worden 

besproken.  

10. Inbreuken op het Walvisvaartverdrag en bijbehorend Schema 

10.1. Art. VIII Walvisvaartverdrag inzake Wetenschappelijke Walvisvaart 

10.1.1. Inleiding 

Zoals opgemerkt door PARK dient het Hof te oordelen of Japan zich bezighoudt met 

wetenschappelijke walvisvaart zoals toegelaten onder art. VIII ICRW of met commerciële 

                                                                                                                                                                                     
www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&p2=1&p3=3&code=AU. 
72 

ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Judgement van 31 maart 2014,  para. 34. 
73 

Id., para. 41. 
74

 Zie H. S. SCHIFFMAN, “Scientific Research Whaling in International Law: objectives and objections”, J. Int'l 

& Comp. L.2001-2002, 473-485. 
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walvisvaart en hierdoor de paragrafen 7 (b), 10 (e) en 10 (d) van het Schema worden 

geschonden.
75

 Bijgevolg wordt de relatie tussen JARPA II en meer specifiek artikel VIII, 1 

grondig onderzocht. 

Het artikel VIII van het Walvisvaartverdrag luidt als volgt: 

1. In afwijking van de bepalingen vervat in dit Verdrag, kan iedere Verdragsluitende 

Regering aan haar landgenoten een speciale vergunning verlenen, op grond waarvan zij 

walvissen voor wetenschappelijke doeleinden mogen doden, vangen en verwerken met 

inachtneming van de beperkingen betreffende het aantal en van de overige voorwaarden, die 

de verdragsluitende Regering noodzakelijk acht, terwijl de voorschriften van dit Verdrag niet 

van toepassing zijn op het doden, vangen en verwerken van walvissen in overeenstemming 

met de bepalingen van dit artikel. Iedere Verdragsluitende Regering is gehouden de 

Commissie van een zodanige door haar verleende machtiging onverwijld in kennis te stellen. 

Iedere verdragsluitende Regering is bevoegd te allen tijde een door haar op grond van dit 

artikel verleende speciale vergunning in te trekken. 

  2. Alle krachtens genoemde vergunning gevangen walvissen moeten zo volledig mogelijk 

verwerkt worden en de verkregen producten dienen overeenkomstig de aanwijzingen van de 

Regering, die de vergunning verleend heeft, te worden aangewend. 

  3. Elke Verdragsluitende Regering zal aan een door de Commissie aan te wijzen instantie, 

binnen de grenzen van het mogelijke en met tussenpozen van niet langer dan een jaar, alle 

wetenschappelijke gegevens verstrekken, waarover zij met betrekking tot walvissen en de 

walvisvangst beschikt, alsmede de resultaten van de op grond van de bepalingen van lid 1 van 

dit artikel en van de bepalingen van artikel 4 gedane onderzoekingen. 

  4. In aanmerking nemende, dat het geregeld verzamelen en analyseren van biologische 

gegevens, in verband met de werkzaamheden der fabrieksschepen en landstations, 

onontbeerlijk is voor een goede en verstandige uitoefening der walvisvangst, nemen de 

Verdragsluitende Regeringen alle mogelijke maatregelen ter verkrijging van die gegevens. 

Aan de hand van dit artikel kunnen verdragstaten bij de IWC zichzelf dus vergunningen 

toekennen naar aanleiding waarvan wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. Hiervoor dienen 

ze enkele procedurele verplichtingen na te leven die vervat zitten in paragraaf 30 van het 

Schema. Het Wetenschappelijk Comité heeft de bevoegdheid deze voorstellen te evalueren. 

Toch ligt de laatste beslissingsbevoegdheid bij de verdragsstaat zelf. 

Het grote probleem bij dit artikel is de interpretatie ervan. Waar Australië een zeer restrictieve 

interpretatie vooropstelt, meent Japan dat dit artikel ruim moet worden geïnterpreteerd. Dit 

volgt uit de verschillende visies die beide partijen hebben. Australië meent dat het verdrag 

geëvolueerd is en nu het behoud van de walvis vooropstelt. Japan daarentegen ziet de 

exploitatie van de walvis als het hoogste doel van het verdrag. 

Naargelang het artikel restrictief of net heel ruim wordt geïnterpreteerd komen de partijen tot 

andere conclusies. Australië meent dat artikel VIII een beperkte uitzondering van het verdrag 

is, Japan vindt dat het artikel volledig afzonderlijk van het verdrag gelezen moet worden. Ook 

hoe groot de discretionaire bevoegdheid van staten is bij het toepassen van artikel VIII 

verschilt naargelang de interpretatie van het artikel. 

 

Vooral wat nu precies ‘wetenschappelijk onderzoek als doel’ inhoudt, is onduidelijk 

aangezien er geen definitie wordt gegeven in het artikel zelf. De IWC heeft geprobeerd enige 

                                                           
75

  M. PARK, “Japanese Scientific Whaling in Antarctica: Is Australia Attempting the Impossible?”, NZJPIL 

2011, 202. 
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verduidelijking te brengen in haar ‘IWC Guidelines for the Review of Scientific Permit 

Proposals’.
76

 Daarin wordt voornamelijk de rol van het Wetenschappelijk Comité benadrukt 

om het wetenschappelijk belang van het onderzoek na te gaan en de bijdrage ervan aan het 

behoud en beheer van de walvispopulatie.
77

 Ook in IWC Resolution 2003-2 wordt 

verduidelijkt dat de wetenschappelijke walvisvaart enkel onder uitzonderlijke 

omstandigheden kan worden doorgevoerd en aan de voorwaarden van het wetenschappelijk 

comité dient te voldoen.
78

 Deze aanbeveling wijst op een meer restrictieve houding van de 

IWC zelf met betrekking tot de toepassing van art. VIII ICRW.  

 

10.1.2. Argumenten aangebracht door Australië 

10.1.2.1. Inleiding 

Australië gaat in haar argumentatie eerst in op de oorsprong en de ontwikkeling van artikel 

VIII waarbij ze drie zaken concludeert.
79

 Ten eerste meent ze dat art. VIII als een beperkte 

uitzondering gezien moet worden. Ten tweede moet art. VIII objectief beoordeeld worden.
80

 

Ten derde moet het wetenschappelijk onderzoek aan specifieke karakteristieken voldoen, 

zoals weergegeven in de richtlijnen van de IWC, opdat een vergunning verleend kan worden.  

Uit de argumentatie van Australië blijkt dat deze erg veel belang hecht aan de aanbevelingen 

en de richtlijnen van de IWC, hoewel deze niet bindend zijn voor de verdragspartijen.  

 

Zo staat Australië ook even stil bij paragraaf 30 van het Schema, die de voorlegging van het 

vergunningsvoorstel aan het Wetenschappelijk Comité voorschrijft. Ze besluit dat het 

verlenen van een vergunning niet enkel  afhankelijk kan zijn van de eigen criteria van de 

verdragsstaat maar dat ook rekening gehouden moet worden met de criteria die de IWC 

voorschrijft, waarbij gedoeld wordt op de hoger vermelde richtlijnen. Paragraaf 30 van het 

Schema en de uitspraak van het Hof met betrekking tot deze regel worden uitvoeriger 

besproken in hoofdstuk 12. 

 

10.1.2.2. Interpretatie van artikel VIII aan de hand van het Verdrag van Wenen 

Vervolgens gebruikt Australië relevante interpretatieprincipes om de ware draagwijdte van 

artikel VIII na te gaan. Hiervoor gebruikt ze het Verdrag van Wenen inzake het 

Verdragenrecht van 1969.
81

  De artikelen 31 en 32 van het Verdrag van Wenen worden vaak 
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 “Report of the International Panel of Independent Legal Experts on : Special Permit (Scientific) Whaling 

Under International Law”, Parijs, 12 mei 2006, para. 52. Dit rapport werd opgesteld in opdracht van The 

International Fund for Animal Welfare (IFAW) en is beschikbaar via 

www.ifaw.org/sites/default/files/international-panel-scientific-whaling.pdf. 
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 M. PARK, “Japanese Scientific Whaling in Antarctica: Is Australia Attempting the Impossible?”, NZJPIL 

2011, 203. 
78 

Resolutie IWC 2003-2 on Whaling under Special Permit. 
79

 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Conclusie Australië, para. 4.31. 
80

 Een subjectieve benadering zou inhouden dat Japan zelf kan vaststellen wat ze als wetenschappelijk 

beschouwt. Zie M. PARK, “Japanese Whaling in Anarctica: Is Australia attempting the Impossible?”, NZJPIL 

2011, 204. 
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‘Pacta Sunt Servanda’ regel, voornamelijk gekend uit het verbintenissenrecht. Deze houdt in dat verdragspartijen 

gebonden zijn door hun verdrag en dat ze de bepalingen te goeder trouw dienen uit te voeren en vindt men terug 

in artikel 26 van het Verdrag van Wenen. Deze regel zal aangehaald worden door Australië in haar conclusie. 
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gebruikt bij het interpreteren van verdragen. Nog in de recente zaak tussen Costa Rica en 

Nicaragua bevestigde het ICJ dat deze artikelen deel uitmaken van het internationaal 

gewoonterecht.
82

 Australië wilt in het licht van objectieve criteria, te goeder trouw (in good 

faith) onderzoeken of een activiteit een wetenschappelijk doel voor ogen heeft (for purposes 

of scientific research).
83

 Als JARPA II niet aan deze criteria voldoet, is niet voldaan aan de 

voorwaarden van artikel VIII. 

 

In haar argumentatie wordt door Australië een opdeling gemaakt tussen art. 31, 1
e
 lid en art. 

31,3
e
 lid van het Verdrag van Wenen. Om aan te tonen dat art. VIII restrictief geïnterpreteerd 

dient te worden gaat Australië allereerst de gewone betekenis van ‘doel’ en ‘wetenschappelijk 

onderzoek’ na. Deze woorden worden immers nergens gedefinieerd door het IRCW. 

Daarnaast kijkt ze ook naar de context waarin art. VIII gesitueerd moet worden en het 

voorwerp en het doel van het artikel. Ook gaat ze in op het belang van een interpretatie te 

goeder trouw (art. 31, 1 Verdrag van Wenen).  

 

Vervolgens kijkt ze naar de ‘daaropvolgende statenpraktijk’ die aantoont hoe de 

verdragsstaten het verdrag zelf interpreteren (artikel 31, 3, (b) Verdrag van Wenen), en naar 

de relevante regels van internationaal recht (art. 31, 3 (c) Verdrag van Wenen). NOLTE merkt 

op dat daaropvolgende praktijk dikwijls pas in een later stadium wordt aangehaald om de 

eerdere interpretatie aan de hand van de gewone betekenis van het Verdrag te bevestigen.
84

 

Ter staving van haar argumenten wordt door Australië vaak verwezen naar andere rechtspraak 

van het Hof en internationaalrechtelijke begrippen. De belangrijkste principes die aangehaald 

worden door Australië zijn het voorzorgsprincipe (precautionary princple), het principe van 

het rechtsmisbruik (abus de droit) en het principe van de goede trouw (good faith).  

 

Na uiteengezet te hebben dat artikel VIII restrictief geïnterpreteerd dient te worden en het 

effect van het verdrag niet teniet mag doen, zal Australië trachten aan te tonen dat JARPA II 

niet aan deze voorwaarden voldoet. 

 

10.1.2.3. Art. 31 (1) Verdrag van Wenen 

 

Een verdrag moet te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van 

de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het 

Verdrag. 

10.1.2.3.1. Gewone betekenis  

 

Allereerst gaat Australië de gewone betekenis van ‘met wetenschappelijk onderzoek als doel’ 

(for the purpose of scientific research) na. Hoewel ‘met wetenschappelijk onderzoek als doel’ 

nergens wordt gedefinieerd, is het duidelijk dat dit geen verborgen commerciële walvisvaart 

kan inhouden. Dit werd ook zo vermeld in het Paris Report, een rapport opgemaakt door 

verschillende onafhankelijke experts nog voor de  aanvang van deze zaak.
85

 Australië verwijst 

onder meer naar de zaak ‘Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related 

Rights’, waar het Hof stelde dat het vermelden van het doel waarvoor een recht mag worden 
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 ICJ, Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), 

Judgement van 13 juli 2009, para. 47. 
83

 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Conclusie Australië, para. 4.33. 
84

 G. NOLTE(ed.), Treaties and Subsequent Practice, Oxford University Press, Oxford, 2013, 177. 
85
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uitgeoefend, uitdrukkelijk alle andere doelen uitsluit.
86

 Australië besluit dat gekeken dient te 

worden naar het voorwerp, doel en context van het artikel om de betekenis van ‘met 

wetenschappelijk onderzoek als doel’ volledig na te gaan.
87

  

10.1.2.3.2. Voorwerp, doel en context van het ICRW 

 

Wat nu het precieze voorwerp en doel van het ICRW is, is een groot twistpunt tussen beide 

partijen. Het voorwerp en doel van het ICRW wordt uiteengezet in de preambule. Enerzijds 

voorziet de preambule in het behoud en herstel van de walvispopulatie, anderzijds moet het de 

geordende ontwikkeling van de walvisindustrie mogelijk maken. Australië redeneert dat de 

uitzondering van art. VIII consistent moet zijn met dit doel en voorwerp, en ‘voornamelijk 

met het herstel en behoud van de soort’.
88

 Australië stelt dus het behoud van de walvis voorop 

en laat overal in haar conclusie uitschijnen dat de recente praktijk van het IWC steeds meer 

focust op de instandhouding van de walvis.  

 

Australië redeneert op een zelfde manier wanneer ze de context bespreekt waarin art. VIII 

moet geïnterpreteerd worden. Australië doelt op de ruimere, huidige context anno 2011. In 

1946 bestond noch het moratorium op commerciële walvisvaart, noch was er sprake van de 

twee walvisreservaten. Het ICRW als geheel is geëvolueerd en een te ruime interpretatie van 

art. VIII zou het effect van deze evolutie kunnen ondermijnen. Hierbij wordt verwezen naar 

het effectiviteitbeginsel (art. 26 en 31 Verdrag van Wenen).
89

 In de rechtsleer neemt men aan 

dat de dynamische natuur van internationale organisaties, zoals het IWC, vereist dat rekening 

gehouden moet worden met een flexibele interpretatie van de verdragen. Op die manier kan 

voldaan worden aan nieuwe eisen.  Het probleem bij dit beginsel is dat deze haar grootste 

succes kent wanneer er onduidelijkheid bestaat over het verdrag in kwestie. TRIGGS merkt 

op dat het wellicht niet eenvoudig zal zijn een internationaal gerechtshof te overtuigen dit 

beginsel toe te passen nu het doel van het ICRW duidelijk in de tekst werd opgenomen.
90

 

Toch zal het Hof in haar uitspraak bevestigen dat de amendementen aangenomen via het 

Schema de ICRW een evoluerend verdrag maken.
91

  

10.1.2.3.3. Goede trouw, rechtsmisbruik en redelijkheid 

 

Vervolgens bespreekt Australië de verplichting om een verdrag ter goeder trouw uit te voeren. 

Dit principe volgt uit artikel 26 van het Verdrag van Wenen. Artikel 26 weerspiegelt het 

‘pacta sunt servanda’ principe uit het internationaal gewoonterecht.
92

 Het principe is een 

elementaire regel in het internationaal recht dat meermaals werd aangehaald voor 

internationale gerechtshoven.
93
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De verplichting om het verdrag te goeder trouw uit te voeren bespreekt Australië meer in 

detail onder het deel dat handelt over JARPA II.
94

 Na aangetoond te hebben dat JARPA II 

geen wetenschappelijk onderzoek is zoals voorgeschreven in art. VIII(1), bijvoorbeeld 

wegens het doden op een (te) grote schaal, volgt volgens Australië hieruit dat Japan haar 

verplichtingen onder het ICRW niet te goeder trouw nakomt. Artikel VIII wordt namelijk niet 

toegepast in overeenstemming met het doel van de ICRW, de instandhouding van de walvis.
95

 

Ook in haar relatie met de IWC handelt Japan niet ter goeder trouw, bijvoorbeeld omdat ze 

consistent de resoluties van de IWC weigert op te volgen.
96

 Het Hof zal later opmerken, net 

als Japan in diens conclusie, dat deze resoluties niet bindend zijn voor de verdragspartijen en 

dat Japan hiermee geen fout begaat.
97

 Toch volgt uit deze resoluties een 

samenwerkingsverplichting wanneer deze in consensus werden aangenomen, waardoor elke 

verdragstaat ter goeder trouw dient samen te werken met het IWC en het Wetenschappelijk 

Comité.
98

 

 

Australië verwijst in haar conclusie eveneens naar de rechtsvorm van het rechtsmisbruik 

(abus de droit) en naar de redelijkheid (reasonableness).
99

 Deze principes zijn verwant met 

het principe van de goede trouw.
100

 Hoewel Australië rechtsmisbruik en redelijkheid slechts 

kort aanhaalt, is het interessant even bij deze principes stil te staan. Het Hof zal later immers 

de redelijkheid overnemen in haar toetsingsmaatstaf, hoewel dit door rechter OWADA 

betreurd zal worden.
101

  

 

De doctrine van het rechtsmisbruik is erkend door het ICJ en wordt vandaag in veel nationale 

rechtsordes erkend als een algemeen rechtsprincipe dat deel uitmaakt van het internationaal 

recht.
102

 In de rechtsleer omschrijft men rechtsmisbruik als een recht dat gebruikt wordt voor 

een ander doel dan waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld was en dit om een wettelijke 

verplichting te omzeilen.
103

 Wanneer een vergunning verleend wordt onder artikel VIII voor 

een ander doel dan wetenschappelijk onderzoek, zal dit recht ‘misbruikt’ zijn. 

 

Onder andere in de zaak ‘Gabčíkovo-Nagymaros Project’ sprak het Hof zich uit over het 

principe van goede trouw in die zin dat een verdrag in alle redelijkheid dient worden 

uitgevoerd, op een manier dat zijn doel kan worden bereikt.
104

 In het Paris Report wordt 

eveneens gesteld dat Japan haar rechten niet redelijk uitvoert aangezien ze artikel VIII voor 

commerciële in plaats van wetenschappelijke doeleinden aanwendt. Dit wordt gestaafd door 

te verwijzen naar het gebruik van dodelijke methoden waar niet-dodelijke vangstmethoden 
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konden worden gebruikt en het aantal walvissen dat werd gevangen.
105

 Een gelijkaardige 

redenering zal later door het Hof worden overgenomen. 

 

Er zijn echter ook enkele nadelen verbonden aan de toepassing van deze principes. 

Medestanders van Japan argumenteren dat het principe van rechtsmisbruik en de redelijkheid 

geen aparte schending kunnen inhouden en verwijzen naar de onzekerheid die dit 

rechtsprincipe teweeg brengt.
106

 Ook Japan zal weinig belang hechten aan het principe van het 

rechtsmisbruik. ANTON merkt op dat artikel VIII stelt dat staten een vergunning mogen 

verlenen ‘met inachtneming van de beperkingen betreffende het aantal en van de overige 

voorwaarden, die de verdragsluitende Regering noodzakelijk acht’. Hij meent dat deze 

bepaling de toepassing van het rechtsmisbruik bemoeilijkt.
107

 Bovendien is volgens TRIGGS 

het inroepen van rechtsmisbruik niet zonder risico in diplomatiek opzicht.
108

 

 

10.1.2.4. Art. 31 (3) Verdrag van Wenen 

Behalve met de context dient ook rekening te worden gehouden met: 

a) iedere later tot stand gekomen overeenstemming tussen de partijen met betrekking tot de 

uitlegging van het verdrag of de toepassing van zijn bepalingen; 

b) ieder later gebruik in de toepassing van het verdrag waardoor overeenstemming van de 

partijen inzake de uitlegging van het verdrag is ontstaan; 

c) iedere ter zake dienende regel van het volkenrecht die op de betrekkingen tussen de 

partijen kan worden toegepast. 

10.1.2.4.1. Daaropvolgende statenpraktijk  

 

Vervolgens gebruikt Australië ‘de daaropvolgende statenpraktijk met betrekking tot de 

ICRW’ om artikel VIII te interpreteren (later gebruik in de toepassing van het verdrag 

waardoor overeenstemming van de partijen inzake de uitlegging van het verdrag is 

ontstaan).
109

 Daaropvolgende statenpraktijk kan worden omschreven als een opeenvolging 

van feiten die overeenstemmend zijn tussen alle verdragsstaten en dus gemeenschappelijk zijn 

voor alle partijen.
110

 Deze interpretatiemethode staat vermeld in artikel 31 (3) (b) van het 

Verdrag van Wenen. Onder andere in de ‘Corfu Channel Case’ heeft het ICJ bevestigd dat er 

rekening gehouden moet worden met de daaropvolgende statenpraktijk bij de interpretatie van 

een verdrag.
111
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Australië vindt deze daaropvolgende praktijk terug in de resoluties en richtlijnen 

geformuleerd door het IWC. Deze dienen het Hof met andere woorden bij te staan wanneer ze 

artikel VIII interpreteert.
112

 PARK merkt op dat volgens Australië en ook het eerder vermelde 

Paris Report deze praktijk zodanig dient geïnterpreteerd te worden dat ‘behoud’ nu de 

belangrijkste doelstelling is.
113

 Bijgevolg dient artikel VIII restrictief geïnterpreteerd te 

worden.  

 

Australië tracht via deze weg twee zaken aan te tonen. Enerzijds zou deze praktijk aangeven 

dat de vergunningen de instandhoudingmaatregelen van de IWC niet mogen ondermijnen.  

Anderzijds moet het onderzoek gebeuren aan de hand van niet-dodelijke 

onderzoeksmethodes.
114

 Hiervoor verwijst ze bijvoorbeeld naar resolutie 1986-2 en naar 

Annex P, beiden aangenomen in consensus.
115

  

 

Het is inderdaad zo dat veel resoluties van de IWC duiden op een meer behoudende aanpak. 

Toch zijn opnieuw enkele moeilijkheden op te merken bij het gebruik van dit 

interpretatieprincipe.
116

 Zo merkt MAFFEI op dat Japan een andere doelstelling voor ogen 

heeft. Er is bijgevolg niet voldaan aan een gemeenschappelijke visie die vereist wordt in 

artikel 31 (3) (b).
117

 BURKE argumenteert dat een verdrag niet op een dergelijke manier 

geherinterpreteerd mag worden dat een doel voorop komt te staan die niet door alle 

verdragspartijen wordt erkend en waar zij zich zelfs actief tegen verzetten.
118

 Van de 40 

resoluties opgenomen in de conclusie van Australië werden slechts 10 aangenomen in 

consensus. Het Hof zal in haar uitspraak ook vaststellen dat Australië té veel belang hecht aan 

deze resoluties en richtlijnen en dat deze niet allemaal door alle partijen werden aangenomen. 

Bijgevolg kan er geen daaropvolgende praktijk uit worden afgeleid.
119

 Wanneer deze wel in 

consensus werden aangenomen rust op de partijen evenwel een samenwerkingsplicht, in die 

zin dat ze rekening dienen te houden met de aangenomen aanbevelingen. Bovendien kunnen 

deze in aanmerking worden genomen bij de interpretatie van het ICRW.
120

 Dit is een 

interessante uitspraak, waar nog even bij stil zal worden gestaan in deel 4. 
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10.1.2.4.2. Relevante regels van internationaal recht: het voorzorgsbeginsel en de 

ontwikkeling van milieubehoudsverdragen 

 

Artikel 31, (3) (c) verwijst naar relevante regels van internationaal recht als hulp bij de 

interpretatie van een verdrag. Opnieuw wordt dit door Australië aangewend om te bewijzen 

dat de instandhouding hét doel is van de ICRW en dat artikel VIII bijgevolg restrictief 

geïnterpreteerd dient te worden.
121

  

Australië spreekt onder andere over de ontwikkeling in het internationaal recht van het 

voorzorgsbeginsel (precautionary principle).
122

 Dit beginsel kan men ook terug vinden in 

Beginsel 15 van de Verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu en Ontwikkeling.
123

 Deze 

omschrijft het principe zo dat het gebrek aan wetenschappelijk zekerheid niet kan worden  

opgeworpen om maatregelen ter voorkoming van milieuschade uit te stellen wanneer een 

dreiging bestaat voor ernstige of onomkeerbare schade.  

 

Australië argumenteert dat een staat voorzichtig en waakzaam dient op te treden ingeval er 

twijfel bestaat over het effect op het milieu.
124

 Bijgevolg concludeert ze dat partijen bij het 

ICRW ook zo dienen op te treden bij het toepassen van art. VIII ICRW.
125

 Ook Nieuw-

Zeeland speelt in op het voorzorgsbeginsel. De dodelijke vangst van walvissen dient met 

andere woorden tot een minimum beperkt te worden.
126  

 

Hoewel het voorzorgsbeginsel vaak wordt ingeroepen en ze een enorme bijdrage kan leveren 

aan het milieurecht, blijft de draagwijdte van het begrip onduidelijk.
127

 Het beginsel werd 

eerder al aangehaald voor het ICJ, met name in de ‘Nuclear Test Case’ tussen Nieuw-Zeeland 

en Frankrijk
128

 en de zaak ‘Gabčíkovo-Nagymaros Project’ tussen Hongarije en Slowakije
129

. 

Daar bleef het echter enkel bij een vermelding in de concurring en dissenting opinions bij de 

uitspraak. Meer recent in de ‘Pulp Mills’ zaak nam het Hof het principe wel in overweging in 

haar uitspraak en werd erkend dat het principe gebruikt kon worden bij de interpretatie van 

verdragen.
130

 Tegelijkertijd werd de mogelijke werking van het principe afgezwakt nu ze geen 

omkering of zelfs een loutere afzwakking van de bewijslast tot gevolg had.
131

  

 

Ook het Internationale Zeerechttribunaal (ITLOS) heeft dit principe reeds eerder aangewend 

in zijn rechtspraak.
132

 Waar het ICJ nog niet zo ver gegaan is als het principe te erkennen als 

een gewoonterechtelijk beginsel
133

, werd deze status wel bevestigd door de ITLOS.
134
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Sommige auteurs menen dat het moratorium op commerciële walvisvaart een uiting is van het 

voorzorgsprincipe.
135

 MCINTYRE en MOSEDALE zien dan weer in de RMP een 

voorzorgsmechanisme.
136

 Bepaalde voorstanders van de walvisvaart menen op hun beurt dat 

het voorzorgsprincipe misbruikt wordt door staten contra walvisvaart om de herleving van de 

walvisvaart te bemoeilijken. Zo stellen ANDRESEN, WALLøE en ROSENDAL dat veel staten 

geen enkele link hebben met walvisvaart, maar enkel omwille van hun kredietwaardigheid als 

milieuvoorstander het preventiebeginsel oproepen. De auteurs erkennen wel degelijk het 

belang van het voorzorgsbeginsel maar menen dat voldoende werd bewezen dat de 

walvispopulaties hersteld zijn, zodat hier aan voldaan is. De houding van deze staten maken 

de herleving van de walvisvaart echter onmogelijk. Het wordt voor walvisvarende staten 

immers te duur en te moeilijk om nog tot walvisvaart over te gaan, bijvoorbeeld omdat aan 

extra controlemaatregelen en voorwaarden moet voldaan worden.
137

 Het Hof is niet ingegaan 

op het voorzorgsbeginsel waardoor hier geen duidelijkheid over gebracht kan worden. 

 

Tot slot wijst Australië op de evolutie die het internationaal recht gekend heeft sinds de jaren 

zeventig. Ze merkt op dat veel nieuwe verdragen gericht zijn op een instandhouding van 

soorten en bijgevolg een restrictieve interpretatie noodzakelijk is.
138

  Ze maakt onder andere 

melding van de Stockholm Principes
139

, het CITES-verdrag, het Verdrag inzake Migrerende 

Wilde Diersoorten
140

 en het Biodiversiteitsverdrag.  

 

10.1.2.5. Essentiële kenmerken die een wetenschappelijk onderzoek verleend via artikel 

VIII dienen te hebben 

Tot slot gaat Australië over tot het opsommen van vier essentiële kenmerken. Deze werden 

geformuleerd door professor MANGEL, hun expert ter zake.
141

 Ten eerste moet een 

wetenschappelijk onderzoek gedefinieerde en bereikbare doelstellingen hebben die bijdragen 

aan de instandhouding van de walvis. Ten tweede dient het gepaste methodes te gebruiken die 

bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen. Ten derde moet er een periodieke 

evaluatie voorhanden zijn waar het onderzoek zich nadien ook aan aanpast. Tot slot dient het 

onderzoek zo ontworpen  te zijn dat het geen negatief effect heeft op de onderzochte 

populaties. Australië bespreekt uitgebreid deze elementen en tracht te bewijzen dat JARPA II 

aan geen enkele voldoet. Zo toont Australië aan dat Japan dodelijke methodes gebruikt waar 
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niet-dodelijke methoden mogelijk waren. Ook de steekproeven en het tijdschema van JARPA 

II zijn niet redelijk te verklaren wanneer deze vergeleken worden met statistische gegevens.
142 

Hoewel het stappenplan van professor MANGEL niet aanvaard werd door het Hof zal Australië 

toch voldoende bewijzen dat JARPA II niet aan artikel VIII voldoet. Dit wordt uitvoeriger 

besproken in hoofdstuk 11. 

10.1.2.6. Tussentijds besluit 

Allereerst besluit Australië dat de vergunningen objectief beoordeeld moeten worden en niet 

puur afhankelijk mogen zijn van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de 

verdragstaat. Dit volgt uit een analyse van paragraaf 30 die in hoofdstuk 12 wordt besproken. 

Bovendien moet ‘met wetenschappelijk onderzoek als doel’ beoordeeld worden via de 

interpretatieregels vervat in de artikelen 31 en 32 van het Verdrag van Wenen.
143

 Uit deze 

interpretatieregels volgt dat het ICRW zeer restrictief geïnterpreteerd dient te worden nu het 

verdrag geëvolueerd is en het behoud van de walvis voorop staat. Vergunningen mogen het 

effect van het ICRW niet teniet doen, en mogen dus enkel voor puur wetenschappelijke 

doeleinden verleend worden. Hierna zal Australië proberen aan te tonen dat JARPA II niet 

aan deze voorwaarden voldoet. Tot slot keert Australië even terug naar het principe van de 

goede trouw waarbij ze herhaalt dat Japan artikel VIII niet toepast in het licht van de juiste 

doelstelling, maar enkel omwille van commerciële redenen. Bovendien handelt Japan niet te 

goeder trouw met de IWC aangezien ze de resoluties en de richtlijnen van de IWC niet 

opvolgt.
144

 

Het benadrukken van de restrictieve interpretatie van het ICRW vormt ongetwijfeld de rode 

draad doorheen de argumentatie van Australië. Het Hof zal inderdaad overgaan tot een 

interpretatie van artikel VIII waarvoor ze een objectieve parameter gebruikt. De evolutieve 

interpretatie van het verdrag waar Australië op gehoopt had zal uitblijven. 

10.1.3. Tegenargumentatie Japan 

10.1.3.1. Inleiding 

Japan gaat allereerst akkoord dat het voorwerp van discussie vervat zit in de interpretatie van 

artikel VIII en dat Australië daarom principes als het 'voorzorgsprincipe' en 'goede trouw' als 

interpretatietechnieken gebruikt.
145

 Het gaat echter niet akkoord met de manier waarop 

Australië haar conclusie verder heeft aangepakt. Meer bepaald wijst Japan het gebruik van 

'tweedehands bronnen' (secondary measures), zoals niet-bindende resoluties van de IWC, 

af.
146

 Japan merkt op dat Australië hier onterecht een bindende werking aan verbindt, 

waardoor artikel VIII een verkeerde betekenis krijgt. 

Japan heeft haar argumentatie in drie delen opgesplitst. Allereerst gaat ze in op het ware doel 

van het ICRW waarbij ze, in tegenstelling tot Australië, tot het besluit komt dat ‘duurzame 

exploitatie’ de enige juiste doelstelling is. Ten tweede gaat ze in op haar eigen interpretatie 

van artikel VIII. Japan meent dat het gebruik van het Verdrag van Wenen bij het interpreteren 

van verdragen ‘afgezaagd’ is.
147

 Een verdrag dient in zijn normale en gewone betekenis 
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geïnterpreteerd te worden. Enkel wanneer dit niet mogelijk is, kan beroep gedaan worden op 

extra interpretatiehulpmiddelen. Vervolgens gaat ze dieper in op de secundaire instrumenten 

zoals deze gebruikt werden door Australië. Tot slot staat ook Japan even stil bij het principe 

van de goede trouw. 

10.1.3.2. Doel en voorwerp van de ICRW 

Allereerst gaat Japan op haar beurt het doel en voorwerp van het ICRW na. Net zoals 

Australië verwijst ze hiervoor naar de preambule van het ICRW. Japan argumenteert dat ze 

beide doelen van het ICRW, namelijk het behoud en het herstellen van de populatie met het 

oog op toekomstige exploitatie, erkent. Ze meent dat deze twee doelen niet noodzakelijk 

tegenstrijdig zijn. Om dit aan te tonen vergelijkt ze het ICRW met andere 

natuurbehoudverdragen, zoals onder andere het Biodiversiteitsverdrag.
148

 Volgens het 

Biodiversiteitsverdrag is immers een duurzame exploitatie mogelijk en dit is precies wat 

Japan ook vooropstelt met het ICRW.
149

 Vervolgens gaat Japan over tot een a contrario 

redenering door te verwijzen naar verdragen die zeer precies de bescherming van bedreigde 

soorten voorschrijven. Ze concludeert dat indien de verdragsstaten bij het ICRW het behoud 

van de walvis als doel gewild hadden, dit wel zo gestipuleerd zou zijn in de verdragstekst.
150

 

Japan besluit tot slot dat het ICRW ook het behoud als doel voorschrijft, maar enkel omdat dit 

een hoger doel dient, namelijk de duurzame exploitatie van de walvis.
151

  

Door PARK werd opgemerkt dat er eveneens activiteiten plaatsvinden die wijzen op de 

exploitatie van de walvis als doel van het ICRW. Zo wijst ze op de Verklaring van St. Kitts en 

Nevis
152

 en op de RMP die de hervatting van de walvisvaart op oog hebben.
153

 

10.1.3.3. Interpretatie artikel VIII volgens Japan 

Vervolgens gaat Japan over tot de interpretatie van artikel VIII zelf. Japan meent dat artikel 

VIII in het licht van haar natuurlijke en gewone (natural and ordinary) betekenis moet 

worden geïnterpreteerd. Daarbij verwijst ze naar een zaak voor het ICJ, de ‘Arbitral award of 

31 July 1989’
154

, waar dit interpretatieprincipe door het Hof erkend werd.
155

  

 

Bij het nagaan van de natuurlijke en gewone betekenis van artikel VIII komt Japan tot vier 

conclusies. Ten eerste krijgt een lidstaat volgens Japan wel degelijk volledige discretionaire 

bevoegdheid bij het toepassen van het artikel. Er dient met andere woorden geen rekening 

gehouden te worden met de richtlijnen van de IWC, zoals Australië geargumenteerd had. Ten 

tweede moet het artikel als een uitzondering beschouwd worden. Ten derde schrijft artikel 

VIII letterlijk voor dat een continue dataverzameling wenselijk is. Tot slot meent Japan dat er 

geen daaropvolgende praktijk is waarmee rekening gehouden moet worden, in tegenstelling 

tot wat Australië in haar conclusie beredeneerd had. Om dit aan te tonen verwijst ze naar haar 

volgende hoofdstuk, waar ingegaan wordt op het gebruik van zogenaamde ‘secundaire’ 

instrumenten. 

 

                                                           
148

 Id., para. 6.16 en volgende. 
149

 Artikel 1 Biodiversiteitsverdrag. 
150

 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Conclusie Japan, para. 6.34. 
151

 Id., para. 6.35. 
152

 Resolutie 2006-1 on the St. Kitts and Nevis Declaration, beschikbaar via 

https://archive.iwc.int/pages/preview.php?ref=2081&ext=jpg&k=&search=%21collection72&offset=0&order_b

y=relevance&sort=DESC&archive=0&. 
153

 M. PARK, “Japanese Scientific Whaling in Antarctica: Is Australia Attempting the Impossible?”, NZJPIL 

2011, 207. 
154

 ICJ, Arbitral Award Of 31 July 1989 (Guinea-Bissau v. Senegal), Judgement van  12 november 1991.  
155

 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Conclusie Japan, para, para. 7.4. 



24 

 

Japan meent immers dat Australië deze resoluties en richtlijnen van de IWC verkeerdelijk 

gebruikt, aangezien ze er een daaropvolgende praktijk uit afleidt in het licht waarvan artikel 

VIII geïnterpreteerd dient te worden, zoals vermeld in artikel 31, 3 (b) van het Verdrag van 

Wenen. Het is zo dat de resoluties en richtlijnen van de IWC niet bindend zijn voor de 

partijen. Japan stelt dat Australië over het hoofd ziet dat de uiteindelijke beslissingsmacht bij 

de Verdragsstaten ligt wanneer er wordt overgegaan tot het verlenen van een vergunning. De 

bevoegdheid van de IWC is slechts subsidiair.
156

 Uiteraard wordt ook door Japan vastgesteld 

dat er een consensus ontbreekt die noodzakelijk is om de richtlijnen van de IWC aan te nemen 

als daaropvolgende statenpraktijk.
157

  

 

Logischerwijs tracht Japan tevens te bewijzen dat JARPA II wel aan de voorwaarden van 

artikel VIII voldoet. Om haar hogere vangstquota en het doden van de walvissen te 

verantwoorden, verwijst ze naar de doelstellingen van JARPA II. Hierbij wordt extra belang 

gehecht aan de eerste twee doelstellingen, namelijk het monitoren van het ecosysteem en het 

nagaan van de concurrentie tussen de verschillende soorten. Japan concludeert dan ook dat 

JARPA II binnen de grenzen van artikel VIII valt. 

 

10.1.3.4. Japan interpreteert de secundaire instrumenten te goeder trouw 

Bovendien besteedt Japan een deel van haar conclusie aan het principe van de goede trouw.
158

 

Meer bepaald tracht ze aan te tonen dat ze het Verdrag wel degelijk te goeder trouw uitvoert, 

ondanks hetgeen Australië beweert. Hierbij gaat ze niet rechtstreeks in op het principe zelf 

maar verwijst ze naar als voorbeeld naar Resolutie 1986 on Special Permits for Scientific 

Whaling die ze naar eigen zeggen te goeder trouw heeft uitgevoerd. Vervolgens legt Japan 

nog de nadruk op haar bereidheid tot een compromis te komen en haar recht niet akkoord te 

gaan met de resoluties van de IWC.  

10.2. Inbreuk op paragraaf 10 (e) van het Schema 

10.2.1. Argumenten aangebracht door Australië 

Vervolgens gaat Australië dieper in op de betekenis van ‘commerciële walvisvaart’ waarbij ze 

probeert aan te tonen dat de wetenschappelijke walvisvaart niets meer of minder is dan een 

commerciële walvisvaart.  

Australië probeert ten eerste aan te tonen dat het JARPA II programma gericht is op 

productie, verkoop en distributie. Hierbij citeert ze uit het CITES-Verdrag dat een activiteit 

van commerciële aard is wanneer deze “direct gericht is op het verkopen, de uitwisseling, de 

ruil of enige andere vorm van economisch gebruik of voordeel”.  

Ten tweede argumenteert ze dat JARPA II gericht is op economisch gebruik en voordeel. 

Opnieuw wordt hiervoor dezelfde definitie uit het CITES-verdrag aangehaald. Een activiteit 

wordt bestempeld als ‘commercieel’ wanneer “het als doel heeft een economisch voordeel te 

bereiken en direct gericht is op … of enige andere vorm van economisch gebruik of 

voordeel”.  Hierbij argumenteert Australië dat de wetenschappelijke walvisvaart de industrie 
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in stand houdt en dat ook de aandeelhouders (Kyodo Senpaku en het Insitute of Cetacean 

Research) er voordeel uit halen. Het voortbestaan van deze aandeelhouders zou compleet 

afhankelijk zijn van de verkoop van walvisvlees.  

Ten derde redeneert Australië dat JARPA II uitgevoerd wordt op een commerciële schaal. 

Hier wordt niet meer verwezen naar het CITES-Verdrag maar wel naar het Verdrag inzake de 

instandhouding van Antarctische zeehonden.
159

 In dit verdrag wordt aangenomen dat er 

sprake is van een commerciële vangst wanneer het aantal gevangen zeehonden meer is dan 

wat ‘redelijkerwijze’ nodig is voor een vangst onder een speciale vergunning. Opnieuw wordt 

hier dus verwezen naar het principe van de redelijkheid. Dit leidt Australië er toe aan te tonen 

dat Japan een veel grotere vangst heeft dan eender welk ander land onder artikel VIII.
160

 Op 

dit punt staat Japan er zwak voor. Waar 18 jaar geleden, bij de start van JARPA, 400 

walvissen werden gevangen, is dit aantal vandaag gestegen tot 935 dwergvinvissen, 50 

vinvissen en 50 bultruggen. Dit is met andere woorden meer dan een verdubbeling van de 

vangstquota. Tegelijkertijd blijkt Japan minder walvisvlees te eten waardoor de vangstquota 

momenteel lager liggen dan wat toegelaten is onder JARPAII. Dit leidt ons meteen naar het 

laatste punt aangebracht door Australië.  

Tot slot tracht Australië immers te bewijzen dat het wetenschappelijk programma gedreven 

wordt door het marktgebeuren en er bijgevolg afhankelijk van is. Door de verminderde 

walvisvleesconsumptie zouden de belanghebbenden de consumptie promoten door het vlees 

aan lagere prijzen aan te bieden. Zoals hoger vermeld werden ook de vangstquota naar 

beneden gehaald.
 161

 Dit alles leidt Australië ertoe te besluiten dat er sprake is van een 

verdoken commerciële walvisvaart met een inbreuk van paragraaf 10 (e) van het Schema tot 

gevolg.  

10.2.2. Argumenten aangebracht door Japan 

Japan tracht op haar beurt aan te tonen dat JARPA II onder geen beding voor commerciële 

redenen wordt uitgevoerd. Hiervoor worden onder meer het onderzoekskader uit de doeken 

gedaan, waarbij ook stil wordt gestaan bij Kyodo Senpaku en het Insitute of Cetacean 

Research.
162

 Vervolgens tracht ze aan te tonen waarom het doden van walvissen noodzakelijk 

is voor het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vereist artikel VIII (2) ICRW dat de 

resten walvisvlees zo volledig mogelijk verwerkt worden.
163

 Dit wordt eveneens in de 

rechtsleer opgemerkt als argument dat in het voordeel speelt van Japan.
164

 Japan besluit dat 

haar onderzoeksmethoden beperkt zijn tot wat nodig is voor het wetenschappelijk onderzoek 

en dat JARPA II bijgevolg geen commerciële doeleinden nastreeft.
165

 

10.3. Inbreuk op paragraaf 7 (b) van het Schema 

De argumentatie van Australië met betrekking tot deze inbreuk is niet bijzonder uitgebreid. Ze 

wijst het Hof er op dat ‘commerciële walvisvaart’ zoals opgenomen in paragraaf 7 (b) 

dezelfde betekenis heeft als ‘walvisvaart voor commerciële doeleinden’ opgenomen in 
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paragraaf 10 (e) van het Schema, wat later ook door het Hof aanvaard zal worden.
166

 De 

redenering van Australië met betrekking tot paragraaf 10 (e) werd hierboven uit de doeken 

gedaan. Ervan uitgaande dat Japan zich effectief bezighoudt met commerciële walvisvaart, 

houdt elke vangst van de gewone vinvis of bultrug in het Antarctisch walvisreservaat een 

schending in van paragraaf 7 (b) van het Schema. Op het moment dat Australië haar conclusie 

neerlegde, had Japan 19 vinvissen gevangen binnen dit reservaat. Tot op heden heeft Japan 

geen enkele bultrug gevangen, hoewel dit wel toegelaten zou zijn onder JARPA II.  

10.4. Inbreuk op paragraaf 10 (d) van het Schema 

Ook met betrekking tot de argumentatie van paragraaf 10 (d) houdt Australië het kort. Ze 

wijst op de gewone vinvissen die gevangen werden in de walvisvaartseizoenen 2005/06, 

2006/07, 2008/09, 2009/10, en 2010/11. Deze vangsten leiden tot een inbreuk van paragraaf 

10 (d) van het Schema. Indien bultruggen gevangen worden onder JARPA II, leidt dit 

eveneens tot een schending van paragraaf 10 (d).
167

 

11. Uitspraak van het hof 

11.1. Inleiding 

Het belangrijkste twistpunt dat het Hof moet beslechten is of JARPA II al dan niet onder art. 

VIII van het ICRW valt.  Vooraleer wordt overgegaan tot de interpretatie van artikel VIII 

dient echter nog even stilgestaan te worden bij hetgeen waar reeds bij de argumentatie van 

partijen op gealludeerd werd, namelijk de al dan niet-bindende werking van de resoluties en 

richtlijnen van de IWC. Het Hof aanvaardt allereerst dat het ICRW een dynamisch karakter 

heeft. Hierbij doelt het Hof echter enkel op de wijzigingen die aan het verdrag werden 

toegebracht via amenderingen, en niet op  de aanbevelingen geformuleerd in de resoluties.
168

 

Toch neemt ze aan dat ook de resoluties aangenomen in consensus bij kunnen dragen aan de 

interpretatie van het verdrag, bijvoorbeeld bij de beoordeling van het gebruik van niet-

dodelijke vangstmethodes.
169

 

Het Hof zal haar besluit vormen op basis van haar interpretatie van het ICRW. Daarom gaat  

ze net als de partijen na wat de relatie is tussen art. VIII en het doel van het ICRW. Ook de 

draagwijdte van de appreciatiebevoegdheid van lidstaten bij het verlenen van een vergunning 

wordt nagegaan. Vervolgens wordt een toetsingsmaatstaf vastgesteld. Aan de hand van deze 

toetsingsmaatstaf gaat het Hof in op een diepere analyse van art. VIII en de verhouding met 

JARPA II. Er wordt niet betwist dat JARPA II op zich als een wetenschappelijk onderzoek 

gezien kan worden. Wel wordt betwist of JARPA II daadwerkelijk als doel heeft een 

wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
170

  

Het Hof zal uit haar interpretatie afleiden dat JARPA II een onvoldoende wetenschappelijke 

bijdrage levert en vooral dat Japan onvoldoende bewezen heeft waarom dodelijke methodes 

aangewend worden.
171

 De redenering van het Hof wordt in de volgende punten stap voor stap 

uit de doeken gedaan. Het Hof is helaas nauwelijks ingegaan op de internationaalrechtelijke 
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principes over het milieu die aangebracht werden door Australië, een kwalijk kenmerk die 

zich blijft herhalen in milieuzaken.
172

 Ook heeft het zich onthouden een algemene 

interpretatie door te voeren van het ICRW. 

11.2. De relatie tussen art. VIII en het doel van het ICRW 

Het Hof verwijst naar de preambule van het ICRW waar de doelstellingen van het verdrag in 

werden neergepend. Zoals opgemerkt door de partijen streeft het ICRW enerzijds de 

instandhouding van de walvispopulatie na, anderzijds heeft het als doel een duurzame 

walvisindustrie weer mogelijk te maken na een periode van overbevissing.
173

 Australië meent 

dat art. VIII restrictief dient geïnterpreteerd worden, aangezien het behoud van de populaties 

vooropstaat en ook Nieuw-Zeeland stelt een restrictieve interpretatie voorop. Japan 

daarentegen redeneert dat enkel een ruime interpretatie de juiste is, aangezien de 

walvisindustrie weer mogelijk gemaakt moet worden. 

Het ICJ neemt echter geen van deze stellingen in. Ze merkt op dat een vergunning in het licht 

van het wetenschappelijk onderzoek gezien moet worden en dat  eender welk doel goed kan 

zijn om een vergunning te verlenen. Het Hof ziet met andere woorden meer mogelijkheden 

dan enkel ‘behoud’ of ‘duurzame exploitatie’.
174

 Het Hof bracht hier dus geen 

verduidelijking. 

11.3. De uitgifte van een speciale vergunning 

Australië meent dat vergunningen enkel op basis van objectieve criteria toegekend kunnen 

worden.
175

 Japan op haar beurt meent dat staten een ruime appreciatiebevoegdheid hebben bij 

de uitgifte van hun vergunningen.
176

 Het Hof volgt de redenering van Japan tot op een 

bepaald punt. Zo aanvaardt het Hof dat een staat bijvoorbeeld enkele voorwaarden kan 

opleggen. Ze staat echter niet toe dat staten zelf kunnen oordelen over het al dan niet 

wetenschappelijk karakter van de missie.  Het Hof vindt met andere woorden niet dat de 

toepassing van artikel VIII volledig aan de discretionaire bevoegdheid van een staat mag 

worden overgelaten.
177

 Het Hof gaat bijgevolg over tot een toetsing van JARPA II op basis 

van objectieve standaarden. 

11.4. De toetsingsmaatstaf 

Het Hof meent een gemeenschappelijke toetsingsgrond gevonden te hebben waar beide 

partijen mee akkoord zijn.
178

 Als toetsingsmaatstaf gebruikt ze de objectieve redelijkheid.
179

 

Meer bepaald zal het Hof objectief oordelen of voor het gebruik van dodelijke middelen het 

ontwerp en de implementatie van JARPA II in een redelijke verhouding staan met diens 

doelstellingen.
180
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OWADA stelt in zijn dissenting opinion dat het Hof met deze toetsingsmaatstaf voorbijgaat 

aan de verschillende interpretaties die door de partijen gegeven worden aan het begrip 

‘redelijkheid’. Hij meent dat het Hof ervan uitgaat dat beide partijen akkoord zijn met deze 

toetsingsmaatstaf, terwijl in realiteit een groot verschil bestaat tussen de visies van beide 

partijen.
181

 Het Hof baseert zich volgens OWADA op de toetsingsmaatstaf die vooropgesteld 

werd door Australië, zonder hier enige argumentatie aan vast te koppelen.
182

 OWADA meent 

dat het Hof enkel kon overgaan tot een toetsing van de goede trouw en met deze 

toetsingsmaatstaf zijn boekje te buiten gegaan is.
183

  

11.5. Betekenis ‘met wetenschappelijk onderzoek als doel’ (for purposes of scientific 

research) 

11.5.1. Wetenschappelijk onderzoek (scientific research) 

Het Hof gaat niet akkoord met de vier voorwaarden vooropgesteld door de expert van 

Australië, professor Mangel.
184

 Volgens Australië is er pas sprake van ‘wetenschappelijk 

onderzoek’ wanneer aan deze voorwaarden is voldaan door JARPA II. Na een korte 

uiteenzetting van deze punten besluit het Hof deze redenering niet te volgen aangezien deze 

enkel voortvloeit uit de mening van een expert en niet bijdraagt aan een interpretatie onder het 

ICRW.
185

 Ze concludeert dat de doelstellingen en activiteiten van JARPA II binnen de 

grenzen opgelegd door het Wetenschappelijk Comité vallen en dat JARPA II bijgevolg als 

een wetenschappelijk onderzoek bestempeld kan worden. Een definitie van wetenschappelijk 

onderzoek wordt echter niet gegeven. 

11.5.2. Met het doel op (for the purposes of) 

Hoewel het Hof dus niet betwist dat JARPA II gedefinieerd kan worden als een 

wetenschappelijk onderzoek wordt vervolgens nagegaan of het wel om dit doel wordt 

uitgevoerd. Deze voorwaarden dienen immers cumulatief vervuld worden vooraleer aan de 

voorwaarden van artikel VIII is voldaan.
186

  

Om na te gaan of het gebruik van dodelijke methodes effectief het wetenschappelijk doel 

dient gebruikt het Hof haar toetsingsmaatstaf en gaat ze na of het ontwerp en de 

daadwerkelijke uitvoering van JARPA II redelijkerwijze overeenstemmen met haar 

wetenschappelijke doelstellingen.
187

 De vier doelstellingen van JARPA II werden reeds eerder 

vermeld onder punt 6. Op dit punt zal Japan later zwaar aan geloofwaardigheid inboeten wat 

uiteindelijk tot haar veroordeling zal leiden. Hier wordt op ingegaan in het volgende punt. 

Elementen die het ontwerp en implementatie van JARPA II illustreren zijn: (1) Beslissingen 

in verband met de dodelijke vangstmethodes, (2) de schaal waarop de dodelijke vangsten 

worden toegepast, (3) de methode die gebruikt werd om de hoeveelheden vast te stellen, (4) 

een vergelijking van de vooropgestelde vangstquota en de daadwerkelijke vangsten, (5) de 

wetenschappelijke uitkomst van JARPA II en tot slot (6) de mate waarin het programma 

samenhangt met verwante wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
188

 Het Hof gaat diep in op 

deze elementen, waarvan sommige iets wetenschappelijker gerelateerd zijn dan andere. 
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Hierna volgt een kort overzicht van enkele van deze punten. Het is belangrijk om hierbij de 

argumentatie van Japan in het achterhoofd te houden, waarbij de staat grote nadruk legt op de 

eerste twee doelstellingen van JARPA II, zijnde het nagaan van het ecosysteem en het nagaan 

van de de concurrentie tussen de verschillende soorten. Het zijn immers deze doelstellingen 

die Japan gebruikt als reden voor de verhoogde vangstquota. 

Allereerst wordt ingegaan op de beslissing van Japan om dodelijke methodes te gebruiken in 

haar wetenschappelijk onderzoek. De beweegreden van Japan om een dergelijke centrale rol 

te geven aan het doden van walvissen in JARPA II wordt namelijk betwist.  Daarom wordt 

nagegaan of via het gebruik van niet-dodelijke methodes het ook haalbaar zou zijn om de 

doelstellingen van JARPA II te bereiken en of het bewijs verkregen via het doden van 

walvissen betrouwbaar of waardevol is. Hier ziet het Hof geen graten in. Het gebruik van 

dodelijke methodes is soms vereist om bepaald bewijs te verkrijgen en of dit bewijs 

betrouwbaar is, is een meningskwestie. Het Hof gaat echter verder en onderzoekt 

daarenboven of Japan ernstig heeft overwogen of het gebruik van niet-dodelijke middelen ook 

mogelijk was.
189

 In de resoluties en richtlijnen van de IWC wordt immers voorgeschreven dat 

lidstaten zo weinig mogelijk dodelijke methodes dienen toe te passen bij hun onderzoek.
190

 

Hoewel deze resoluties volgens het Hof niet als een daaropvolgende statenpraktijk 

aangenomen kunnen worden, dient er wel rekening mee gehouden worden naar aanleiding 

van de samenwerkingsverplichting die er uit voortvloeit.
191

 Japan heeft in haar conclusie 

inderdaad erkend dat rekening dient gehouden te worden met deze voorschriften van het IWC. 

Japan kon het Hof echter onvoldoende bewijs voorleggen met betrekking tot dit laatste 

punt.
192

  

Het tweede punt gaat in op de schaal waarmee dodelijke methodes werden toegepast. Het Hof 

had eerder al besloten dat het gebruik van dodelijke methodes niet op een grotere schaal 

toegepast mag worden dan nodig om de doelstellingen van het onderzoek te bereiken.
193

 

Daarom wordt een vergelijking gemaakt met  JARPA. Daaruit volgt dat de wetenschappelijke 

doelstellingen van JARPA grotendeels overeenstemmen met JARPA II, net als de methodes 

die gebruikt worden. Bovendien merkt het Hof op dat de twee eerste doelstellingen van 

JARPA II geen onderscheidende kenmerken hebben die een hoger vangstquotum toestaan.
194

 

Verder heeft Japan de evaluatie van het IWC niet afgewacht met betrekking tot JARPA. Ze is 

onmiddellijk overgegaan tot de toepassing van JARPA II. Ook hier tilt het Hof zwaar aan, 

voornamelijk omdat Japan er geen degelijke uitleg voor blijkt te hebben.  Er wordt niet 

bewezen hoe de nieuwe doelstellingen van JARPA II kunnen leiden tot een hogere dodelijke 

vangstquotum. Het Hof besluit dan ook dat Japan naar alle waarschijnlijkheid door meer dan 

wetenschappelijke doeleinden gedreven werd.
195

 

Het Hof gaat uitgebreid in op de methode die Japan gebruikt heeft bij de vaststelling van het 

aantal walvissen dat ze nodig heeft per soort. Dit is voornamelijk een wetenschappelijke 

kwestie en er zal hier dan ook niet verder op worden ingegaan. Het Hof merkt een gebrek aan 

transparantie op bij de besluitvorming van Japan. Ook verduidelijkt Japan niet waarom een 

zesjarige periode geldt voor de gewone vinvissen en een twaalfjarige tijdsspanne voor de 

bultrug en dwergvinvis. Verder merkt het Hof op dat het gebruik van dodelijke methodes zich 
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voornamelijk voordoet met betrekking tot gewone vinvissen, de meest lucratieve soort onder 

commerciële walvisvaart.
196

 Opnieuw speelt dit enorm in het nadeel van Japan. 

Vervolgens stelt het Hof vast dat er een enorme kloof bestaat tussen de werkelijk gevangen 

hoeveelheden walvis en de hoeveelheid voorgesteld in de doelstellingen van JARPA II. Er 

werden immers veel minder walvissen gevangen dan werd aangegeven in JARPA II, waarvan 

proportioneel veel meer gewone vinvissen dan dwergvinvissen of bultruggen.
197

 De redenen 

die hiervoor worden gegeven verschillen bij beide partijen. Australië meent dat dit een gevolg 

is van de verminderde populariteit van walvisvlees in Japan. Opnieuw acht het Hof de 

argumenten van Japan niet overtuigend genoeg. Met betrekking tot de gewone vinvissen 

verwees Japan bijvoorbeeld naar sabotage door de organisatie van Sea Shepherd
198

 en een 

brand op de Nishin Maru in 2006-2007. Daarnaast had Japan aangegeven dat de lagere vangst 

die daarop volgde mogelijks zou leiden tot een verlengde onderzoeksperiode voor de gewone 

vinvis, tenzij een lagere nauwkeurigheidsgraad aanvaard zou worden. Bovendien zouden plots 

ook niet-dodelijke methodes gebruikt kunnen worden om het ecosysteem te onderzoeken van 

dwergvinvissen en bultruggen.
199

 Dat terwijl Japan het doden van walvissen altijd 

noodzakelijk had geacht voor haar onderzoek.  Deze tekortkomingen in de argumentatie van 

Japan doen het Hof opnieuw besluiten dat de doelstellingen wellicht niet gekozen waren met 

het oog op wetenschappelijk onderzoek.
200

  

11.5.3. Besluit 

Het Hof besluit dat het doden, vangen en behandelen van walvissen via de speciale 

vergunningprocedure geen wetenschappelijk onderzoek als doel heeft zoals voorgeschreven in 

art. VIII van het Schema. Het verweer van Japan, dat de twee nieuwe doelstellingen onder 

JARPA II een hogere vangst verantwoorden, wordt niet aanvaard door het Hof. Het Hof wijst 

op problemen in het ontwerp van JARPA II, zoals de lage vangstquota van dwergvinvissen en 

bultruggen, het gebrek aan transparantie bij het keuzebeleid en de weinige aandacht die 

geschonken werd aan het gebruik van niet-dodelijke onderzoeksmethoden.
201

 Deze gebreken 

in het ontwerp worden vervolgens gelinkt aan de implementatie van JARPA II. Zo werden 

geen bultrugwalvissen en slechts een miniem aantal dwergvinvissen gevangen. Ook de 

gewone vinvis zelf werd veel minder gedood dan oorspronkelijk was vooropgesteld. Deze 

redenen samen met andere gebreken in de implementatie werpen opnieuw een schaduw op de 

argumentatie van Japan. Het Hof concludeert dan ook dat het ontwerp en implementatie van 

JARPA II redelijkerwijze niet in verhouding staan met haar doelstellingen. De speciale 

vergunningen werden bijgevolg niet verleend met het oog op wetenschappelijk onderzoek. 

Het doden, vangen en behandelen van walvissen onder het programma van JARPA II vormt 

met andere woorden een inbreuk van artikel VIII, paragraaf 1 van het Schema.
202

 

                                                           
196 

Id., para. 157-198. 
197

 Er werden ongeveer 450 gewone vinvissen gedood per jaar, vergeleken met de ongeveer 850 vooropgestelde 

vinvissen in JARPA II. Er werden 0 tot 3 dwergvinvissen gevangen per jaar (18 in de eerste zeven seizoenen), 

vergeleken met 50 dwergvinvissen opgenomen in de doelstelling van JARPA II. Er werden tot op heden geen 

bultrugwalvissen gevangen. 
198

 Deze sabotagepogingen werden veroordeeld door het IWC, zie resolutie 2011-2 van de IWC on Safety at Sea 

die in consensus werd aangenomen. Ook op de laatste walvisjacht zou Sea Shepherd Japan gesaboteerd hebben, 

zie X, “Japan vangt minder walvissen dan gepland”, De Standaard 8 april 2014, beschikbaar via 

www.standaard.be/cnt/dmf20140408_01059664. 
199 

ICJ Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Judgement van 31 maart 2014, para. 199-208. 
200

 Id., para. 209-210. 
201

 Id., para. 224-225. 
202

 Id., para. 225-227. 



31 

 

11.5.4. De paragrafen 10 (e), 10(d) en 7 (b) van het Schema 

Na de inbreuk op de eerste alinea van art. VIII vastgesteld te hebben, gaat het Hof in op 

paragraaf  10 (e), 10 (d) en 7 (b) van het Schema.  

Hierbij wordt eerst ingegaan op een interpretatiemoeilijkheid. Waar de paragrafen 10 (e) en 7 

(b) rechtsreeks verwijzen naar het moratorium, geldt dit immers niet voor paragraaf 10 (d). 

Het Hof meent echter dat alle drie deze paragrafen van toepassing zijn op ‘het doden, vangen 

en behandelen van walvissen die  geen wetenschappelijk doel hebben onder art. VIII of niet 

het voorwerp zijn van inheemse walvisvaart onder paragraaf 13 van het Schema’.
203

 Er kan 

niet worden aangenomen dat er andere vormen van walvisvangst bestaan dan deze onder art. 

VIII en paragraaf 13 van het Schema, die toch niet onder de toepassing van paragaaf 7 (b) en 

10 (e) zouden vallen. Dit zou het voorwerp en doel van het Verdrag teniet doen.
 204

 Het Hof 

gaat uit van de stelling dat de walvisvaart van Japan niet valt onder art. VIII en geen inheemse 

walvisvaart inhoudt. Daaruit wordt afgeleid dat JARPA II de paragrafen 10 (e), 10 (d) en 7 (b) 

van het Schema schendt. Hierdoor spreekt het Hof zich niet rechtsreeks uit over de 

commerciële walvisvaart en wordt er niet dieper ingegaan op de argumenten van beide 

partijen over de bijdrage van JARPA II aan commerciële walvisvaart.
205

  

Nu JARPA II noch onder art. VIII, 1
e
 lid noch onder de inheemse walvisvaart valt, pleegt 

Japan een inbreuk op het moratorium. Deze heeft immers de vangstquota teruggebracht op 

nul. Door het vangen van zowel gewone vinvissen, dwergvinvissen en de mogelijkheid op te 

nemen om bultrugwalvissen te vangen heeft Japan deze vangstquota geschonden. Het Hof 

oordeelde dan ook dat Japan paragraaf 10 (e) geschonden heeft.
206

 

Zoals hoger opgemerkt, heeft Japan enkel een voorbehoud gemaakt met betrekking tot 

dwergvinvissen in dit walvisreservaat. Toch heeft ze ook gewone vinvissen gevangen 

gedurende de hele JARPA II periode. Al deze vangsten vormen een inbreuk op paragraaf 7 

(b) van het Schema. Dit volgt opnieuw uit het oordeel van het Hof dat alle walvisvangsten die 

niet onder art. VIII vallen en geen inheemse walvisvaart zijn, onder paragraaf 7 (b) vallen.
207

 

Uit dezelfde redenering volgt dat Japan tevens paragraaf 10 (d) van het Schema geschonden 

heeft met betrekking tot het moratorium van fabrieksschepen. 
208

 

12. Paragraaf 30 van het Schema 

Het Hof sprak zich ook uit over de procedurele verplichtingen die op de Verdragsstaten rusten 

wanneer zij zichzelf een vergunning toekennen. Deze verplichtingen vindt men terug onder 

paragraaf 30 bij het Schema.
209

 De inbreuk op deze paragraaf werd niet rechtstreeks 

opgenomen in de vordering van Australië, maar er werd wel op ingespeeld door beide partijen 

in hun conclusies.  

Paragraaf 30 van het Schema werd aangenomen om misbruiken van artikel VIII tegen te gaan, 

zodat de vergunningen niet kunnen worden verleend om heimelijk commerciële walvisvaart 

uit te voeren.
210

 Het Wetenschappelijk Comité heeft  namelijk als taak de voorstellen voor 

vergunningen onder art. VIII aan een evaluatie te onderwerpen en te becommentariëren. Het 

                                                           
203

 Id., para. 229. 
204

 Id. 
205

 Id., para. 230. 
206

 Id., para. 231. 
207

 Id., para. 233. 
208 

Id., para. 232. 
209

 Paragraaf 30 werd aangenomen op de 31e vergadering van het IWC in 1979.   
210

 P. BIRNIE, International Regulation of Whaling, Oceana Publications, New York, 1985, 190. 



32 

 

rapport dat wordt opgemaakt door het Wetenschappelijk Comité wordt nadien ingediend bij 

het IWC die op haar beurt niet-bindende richtlijnen (guidelines) kan formuleren naar de 

verdragstaat toe.
211

 BOWETT merkt op dat de voorafgaande voorlegging aan het 

Wetenschappelijk Comité geen beperking inhoudt van de soevereiniteit van de verdragstaat, 

aangezien een dergelijke evaluatie behoort tot de functie van het Wetenschappelijk Comité.
212

 

Het is echter nog steeds de lidstaat zelf die tot de eigenlijke beslissing overgaat, vaststelt 

welke methodes gebruikt worden en hoeveel walvissen vereist zijn om aan de doelstellingen 

te voldoen. Dit dient naar aanleiding van de uitspraak van het Hof wat genuanceerder worden 

voorgesteld. Het Hof heeft immers een samenwerkingsverplichting opgelegd aan staten, 

waarbij wel degelijk rekening dient gehouden te worden met de richtlijnen van de IWC en het 

Wetenschappelijk Comité.
213

 Belangrijke richtlijnen zitten bijvoorbeeld vervat in Annex P, 

aangenomen door alle verdragstaten bij de ICRW.
214

 Als voorbeeld geeft het Hof het bereid 

zijn het wetenschappelijk onderzoek aan te passen waarbij de formuleringen van de richtlijn 

in acht worden gehouden.
215

 De samenwerkingsverplichting houdt eveneens in dat er genoeg 

informatie wordt gegeven aan het Wetenschappelijk Comité over de wetenschappelijke 

onderzoeken die gaande zijn. 

Enerzijds werd paragraaf 30 aangehaald om te argumenteren of staten al dan niet vrij zijn bij 

het verlenen van hun vergunningen. Australië meent dat staten verplicht zijn rekening te 

houden met de richtlijnen van de Commissie die hieruit voortvloeien.
216

 Japan op haar beurt 

meent dat Australië de draagwijdte van paragraaf 30 verkeerd heeft opgevat en blijft er bij dat 

verdragsstaten zelf de laatste beslissingsbevoegdheid dragen. Ze stelt dat hoewel paragraaf 30 

als een amendement bij het ICRW bindend is voor de verdragspartijen, dit niet geldt voor de 

richtlijnen die hier een gevolg van zijn. Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk heeft het Hof 

aangenomen dat de partijen geen absolute discretionaire bevoegdheid hebben bij het verlenen 

van vergunningen. 

Anderzijds werd door Australië geargumenteerd dat Japan haar verplichtingen onder 

paragraaf 30 van het Schema niet had nageleefd.
217

 Australië stelt dat Japan haar 

vergunningen niet vooraf aan een evaluatie heeft laten onderwerpen bij de start van elk 

seizoen en de jaarlijkse vergunningen niet de vereiste informatie bevatten zoals vermeld onder 

paragraaf 30.
218

 In verband met de procedurele verplichtingen onder paragraaf 30 werd 

besloten dat Japan aan haar verplichtingen heeft voldaan en paragraaf 30 ICRW heeft 

nageleefd.
219

  

Hoewel het Hof dus een samenwerkingsverplichting erkent, gaat ze hier vreemd genoeg niet 

dieper op in. Dit werd eveneens opgemerkt door enkele rechters bij de uitspraak van het Hof. 

Hoewel Japan op eerste zicht de procedurele verplichtingen lijkt nageleefd te hebben zoals 

deze letterlijk in paragraaf 30 staan opgesomd, is dit niet zo wanneer men dit bekijkt vanuit de 

samenwerkingsverplichting die voortvloeit uit de richtlijnen van de IWC en het 
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Wetenschappelijk Comité. Zo heeft Japan geen rekening gehouden met de mogelijkheid van 

niet-dodelijke methodes en werd het wetenschappelijk onderzoek nooit aangepast, 

desondanks de grote verschillen tussen het ontwerp en de daadwerkelijke implementatie. 

Bovendien zou samenwerkingsverplichting inhouden dat Japan de resultaten van JARPA zou 

afwachten voor over te gaan tot JARPA II, wat niet het geval was. Volgens deze rechters 

heeft Japan wel degelijk paragraaf 30 geschonden.
220

 

13. Maatregelen opgelegd door het Hof 

Het Hof beveelt ten slotte de herroeping van elke bestaande toelating of vergunning onder 

JARPA II om walvissen te doden, vangen of behandelen. Ook mag Japan geen verdere 

vergunningen meer verlenen in het kader van JARPA II.
221

  

Australië had het Hof gevraagd Japan een verbod op te leggen om vergunningen te verlenen 

voor onderzoeken die geen wetenschappelijk doel hadden zoals omschreven onder art. VIII. 

Het Hof heeft hierbij terecht opgemerkt dat deze verplichting geldt voor elke lidstaat en 

bijgevolg niet nog eens extra bevolen dient te worden.
222

  

14. Inbreuken op de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het 

wild Levende dier- en plantensoorten 

Hoewel Australië aanvankelijk ook een schending van het CITES-Verdrag had opgeworpen, 

kwam ze hier op terug in haar eerste pleidooi voor het Hof.
223

 Toch is het interessant even op 

het CITES-Verdrag in te gaan. 

Het CITES-Verdrag van 3 maart 1973 regelt de handel van in het wild levende dier- en 

plantensoorten. Het Verdrag  ging in Australië van kracht op 27 oktober 1976 en in Japan op 

4 november 1980. In Nieuw-Zeeland trad het Verdrag in werking op 8 augustus 1989.
224

 Het 

CITES-Verdrag wordt beschouwd als een belangrijk verdrag voor de bescherming van de 

walvis.  

Het verdrag bevat beperkingen op de handel van verschillende diersoorten. De verdragsstaten 

dienen dit kaderwerk te implementeren in hun nationale wetgeving.
225

 Het CITES-Verdrag 

telt verschillende bijlagen die de beschermde soorten opsomt. Naargelang de bijlage 

verschillen de maatregelen die de partijen dienen na te leven. Bijlage I bevat de meest 

bedreigde soorten waarvoor strikte voorschriften gelden.
226

 Het CITES-Verdrag kent net zoals 

het ICRW de mogelijkheid om een voorbehoud te maken. Japan heeft een voorbehoud 

gemaakt met betrekking tot de gewone en de dwergvinvis, die beide vermeld staan op Bijlage 

I.
227

 De staat heeft echter geen voorbehoud gemaakt met betrekking tot de bultrug.  
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Australië meende dat Japan schuldig kon worden bevonden aan een inbreuk op de artikelen II 

en III(5) van het CITES-Verdrag, indien ze zou overgaan tot de vangst en verhandeling van 

bultrugwalvissen.
228

 De reden waarom niet verder werd ingegaan op deze vordering is dan 

ook het gebrek aan bewijs dat er bultruggen werden gevangen. 

Artikel II (4) van het CITES-verdrag vermeldt het volgende: 

De Partijen staan de handel in specimens van de in Bijlagen I, II en III opgenomen soorten 

slechts toe indien deze in overeenstemming is met de bepalingen van deze Overeenkomst. 

 

Artikel III (5): 

Voor aanvoer vanuit zee van een specimen van een in Bijlage I opgenomen soort is een 

certificaat vereist dat tevoren is uitgereikt door de administratieve instantie van de Staat waar 

het specimen is aangevoerd. Genoemd certificaat kan slechts worden verleend indien aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: … 

ANTON had meteen een aantal problemen opgemerkt met betrekking tot deze vordering van 

Australië.
 229

 Ten eerste  botst deze vordering met het feit dat  Australië meent dat JARPA II 

grotendeels wordt uitgevoerd in haar EEZ, die onderdeel is van het Antarctische 

walvisreservaat. Er wordt dus niet voldaan aan de definitie van handel zoals vermeld in de 

artikelen artikel II en en III (5) van het CITES-Verdrag. Australië spreekt immers over 

‘introductie vanuit de zee’, maar deze houdt tevens de ‘buiten jurisdictie van een nationale 

staat’-voorwaarde in, wat wil zeggen dat de aanvoer dient te gebeuren uit een zeegebied dat 

niet tot de jurisdictie van een staat behoort.
 230

   Bovendien diende Australië nog steeds te 

bewijzen dat er bultruggen werden gevangen. Hij suggereert dat Australië beter het Hof 

gevraagd had te verklaren dat toekomstige vangsten sowieso een inbreuk vormen op het 

CITES-Verdrag.
231

 

Het verdrag kent een nauwe samenwerking met het Walvisvaartverdrag.
232

 Via het CITES-

Verdrag kan de illegale handel van walvisvlees aangepakt worden. Ook de 

behoudsmaatregelen van de IWC krijgen steun via het CITES-Verdrag dat bepaalde soorten 

in haar bijlagen kan opnemen.
233

 Verdragsstaten bij de ICRW worden uitgezonderd van de 

bepalingen van het CITES-Verdrag voor soorten die opgenomen zijn in bijlage II van het 

CITES-Verdrag. Dit wordt vermeld in artikel 14 (4).  Vandaag staat echter enkel nog één 

bepaald soort vinvis op deze bijlage waardoor deze uitzondering amper kan worden 
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ingeroepen. Japan blijft dus gebonden aan de bepalingen van het CITES-Verdrag met 

betrekking tot de soorten opgenomen in Bijlage I.
234

 

Volgens PARK diende niet noodzakelijk bewezen te worden dat er effectief bultruggen 

gevangen werden.
 235

 Hiervoor verwijst PARK onder andere naar de zaak ‘Arrest Warrant of 

11 april 2000’ waarin België werd veroordeeld door de ICJ voor een schending van het 

internationaal recht omwille van de uitgifte van een arrestatiebevel, hoewel de arrestatie zelf 

nog niet had plaatsgevonden.
236

 

15. Evaluatie van de uitspraak 

15.1. Algemeen 

In de rechtsleer wordt de manier waarop het Hof is omgegaan met dit milieugeschil in de 

eerste plaats warm onthaald. Meer bepaald merkt PAYNE op dat het Hof op een doordachte 

manier is omgegaan met de wetenschappelijke achtergrond in dit conflict, waarbij rekening 

werd gehouden met de mening van zowel de experts en als van de mening van de rechters.
237

 

Ook KOPELA prijst de uitspraak van het Hof waarbij niet te diep wordt ingegaan op het 

wetenschappelijk bewijs zelf, maar waarbij de focus wordt gelegd op de redelijkheid van het 

ontwerp en implementatie van JARPA II om haar doelstellingen te bereiken.
238

 In de inleiding 

werd reeds kort geduid op dit pijnpunt van het ICJ waarbij het Hof de moeilijkheden die 

gepaard gaan met de hoeveelheden wetenschappelijke informatie niet leek te kunnen 

overbruggen. Het ICJ blijkt in deze zaak echter op een doordachte manier overweg te gaan 

met de informatie en de meningen van experts.
239

 Indien het Hof deze aanpak in toekomstige 

milieuzaken kan voortzetten is dit een positieve zaak. Toch zijn ook enkele kritiekpunten aan 

te stippen. 

15.2. Geen algemeen verbod op wetenschappelijke walvisvaart 

Zo zou men kunnen denken dat nu het Hof zich heeft uitgesproken over de wetenschappelijke 

walvisvaart de staten pro walvisvaart zich in nauwere schoenen begeven. Dit is niet per se het 

geval. Het Hof heeft wetenschappelijke walvisvaart immers niet verboden. Met andere 

woorden, zolang walvisvarende landen de uitspraak van het Hof grondig bestuderen en binnen 

deze lijnen blijven, bevinden zij zich niet op gevaarlijk terrein. Toch is er nu dus een extra 

controlemechanisme ontwikkeld voor staten kunnen overgaan tot wetenschappelijk 

onderzoek. Ook Japan zal nog steeds, bijvoorbeeld in het licht van JARPN, de uitspraak van 

het Hof in gedachten moeten houden. Elke staat moet in de toekomst zorgen dat het ontwerp 

en de uitvoering van haar wetenschappelijk onderzoek redelijkerwijs in verhouding staat met 
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haar doelstellingen. Indien het hier niet aan voldoet, bestaat nu het risico dat het 

desbetreffende onderzoek succesvol wordt aangeklaagd via het internationaal recht.
240

  

Op 12 april 2014 schreef The Sydney Morning Harald dat Japan waarschijnlijk effectief terug 

zal keren naar Anarctica deze zomer.
241

 Dit werd later in andere media bevestigd.
242

 

Activisten dringen er bij Japan op aan zich niet enkel te houden aan de letterlijke 

bewoordingen van het Hof, maar ook aandacht te schenken aan de diepere gedachtegang die 

er in schuilgaat. Ondertussen vertrok ook een walvisvloot naar de Stille Oceaan in het kader 

van JARPN II.
243

  

 

15.3. Geen duidelijkheid over doelstellingen van het verdrag 

Ten tweede heeft het Hof geen duidelijkheid gebracht over de doelstellingen van het ICRW. 

Het Hof stelt uitdrukkelijk het dat ze er zich van bewust is dat de verdragspartijen er een 

verschillende mening op nahouden maar dat ze zich zal beperken tot een toetsing van artikel 

VIII, 1 ICRW.
244

 Dus blijft de IWC in zijn impasse en zullen pro-walvisvarende staten 

wellicht de uitersten van het verdrag blijven opzoeken om aan hun jaarlijkse quota te voldoen. 

Enkele rechters meenden alvast dat het Hof wel degelijk het behoud van het verdrag voorop 

diende te stellen. Zo bemerkte rechter YUSUF in zijn dissenting opinion is het jammer dat het 

Hof geen rekening heeft gehouden met de evolutie van het Verdrag in zijn interpretatie van 

artikel VIII. Meer bepaald kan men zich afvragen of de behoudstrend die de ICRW de laatste 

jaren kenmerkt een restrictieve invloed heeft op de toepassing van artikel VIII. YUSUF meent 

dat een uitspraak van het Hof over deze kwestie een grote bijdrage zou zijn  kunnen geleverd 

hebben voor de discussies tussen de staten pro en contra walvisvaart.
245

 

Een gelijkaardige opmerking werd gemaakt door rechter TRINDADE. Zo duidt hij op het feit 

dat het ICRW als een evoluerend instrument wordt bestempeld door het Hof. Hij meent 

vervolgens dat het behoud van de walvis vandaag wel degelijk vooropgesteld dient te worden 

en duidt hiervoor onder meer op het ontstaan van het moratorium en de walvisreservaten. 

Bijgevolg diende volgens TRINDADE artikel VIII binnen deze context geïnterpreteerd te 

worden.
246

 

15.4. Toetsingsmaatstaf 

Ook de toetsingsmaatstaf (het redelijk in verhouding staan van het ontwerp en implementatie 

van de vergunning met haar doelstellingen) gebruikt door het Hof deed ondertussen heel wat 

inkt vloeien zoals bijvoorbeeld door rechter OWADA in zijn dissenting opnion.
247

 OWADA 

meent immers dat het ICJ enkel kan overgaan tot een toetsing van de goede trouw, die 
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bovendien verondersteld dient te worden.
248

 Anderzijds meent men in de rechtsleer dat het 

Hof de juiste toetsingsmaatstaf heeft gebruikt aangezien de principes als goede trouw en 

rechtsmisbruik te vaag geformuleerd zijn.
249

   

Een andere interessante opmerking is afkomstig van rechter YUSUF. Hij merkt op dat de 

toetsingsmaatstaf gebruikt door het Hof helemaal niet terug te vinden is in artikel VIII. 

Volgens hem was het Hof beter bij de bewoordingen van artikel VIII gebleven waarbij 

bovendien rekening kon gehouden worden met de behoudsmaatregelen die door de jaren heen 

artikel VIII hebben beïnvloed.
250

 

15.5. Het gebruik van de ingeroepen rechtsprincipes bij de interpretatie van het 

verdrag 

Het valt tevens op dat het Hof in haar uitspraak amper is ingegaan op de principes 

aangebracht door Australië.  

Er is door het Hof nauwelijks ingegaan op het voorzorgsbeginsel, noch op het principe van 

rechtsmisbruik.
251

 Het voorzorgsbeginsel wordt door het Hof enkel aangehaald om de 

argumenten van de partijen te illustreren, zelf gaat het Hof er niet op in. Dit hoewel in de 

‘Pulp Mills’ zaak wel nog gesteld werd dat het voorzorgsbeginsel een nuttig beginsel kon zijn 

bij de interpretatie van verdragen.
252

 Het erkennen van het voorzorgsbeginsel als een principe 

van gewoonterecht blijkt nog steeds even ver weg als voorheen, desondanks de belangrijke rol 

die het principe kan spelen bij de bescherming van het milieu. Ook rechter TRINDADE merkt 

op dat alle partijen hebben ingespeeld op het voorzorgsbeginsel en dat het principe 

overduidelijk een belangrijke rol heeft bij het verlenen van vergunningen waardoor het valt te 

betreuren dat het Hof niet is ingegaan op dit principe. Bovendien duidt hij op het groeiende 

belang van het principe in het algemeen, desondanks de afwachtende houding van het Hof.
253

 

Het Hof verwijst wel naar artikel 31, 3 (a)  en (b) van het Verdrag van Wenen met betrekking 

tot de ‘daaropvolgende overeenkomsten en statenpraktijk’. Australië heeft geprobeerd deze 

overeenkomsten en daaropvolgende praktijk aan te tonen door te verwijzen naar de de (niet-

bindende) resoluties en richtlijnen van de IWC. Het Hof concludeert een paar zaken. Ten 

eerste beschouwt het Hof het ICRW als een evoluerend instrument (evolving instrument) 

waarbij ze doelt op de veranderingen die hebben plaatsgevonden aan de hand van de 

resoluties die het verdrag geamendeerd hebben.
254

 Vervolgens gaat het Hof dieper in op de rol 

van de niet-bindende aanbevelingen en richtlijnen. Ten eerste merkt ze op dat deze niet 

allemaal in consensus werden aangenomen waardoor er geen sprake is van ‘daaropvolgende 

statenpraktijk’.
255

 Wanneer deze wel in consensus werden aangenomen vloeit er eerder een 

verplichting uit voort om samen te werken met de IWC en het Wetenschappelijk Comité 

waarbij staten aandacht dienen te geven aan de richtlijnen en aanbevelingen. Toch werd ook 

door het Hof opgemerkt dat deze ook een rol kunnen spelen bij de interpretatie van het 
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Verdrag of het Schema, wat niet onbelangrijk kan zijn voor volgende milieurechtspraak die 

verband houdt met de interpretatie van een verdrag.
256

 Hier wordt nog even bij stilgestaan in 

deel 4. 

16. Invloed van de uitspraak op de relatie tussen beide partijen en op de Internationale 

Walvisvangstcommissie 

Japan heeft in het verleden al meerdere malen gedreigd de IWC te verlaten. Nu op 31 maart 

2014 Australië de zaak gewonnen heeft, wordt gevreesd dat deze uitspraak de druppel is die 

de emmer zal doen overlopen.
257

  

FREELAND en DRYSDALE merken op dat het niet de eerste keer is dat dergelijke dreigementen 

geuit werden door andere verdragspartijen. Zo trok IJsland zich in 1992 terug omdat ze de 

IWC “niet meer het geschikte forum achtte om een internationale samenwerking te promoten 

voor het behoud en management van de walvispopulaties in haar regio”.
258

 Toch keerde deze 

in 2002 terug. PARK meent dat dit er op wijst dat walvisvarende landen het nog steeds 

voordeliger vinden om zich aan te sluiten bij de IWC, bijvoorbeeld om technologische kennis 

te verkrijgen.
259

 

Indien Japan zich werkelijk zou terugtrekken uit de IWC kan ze een eigen regionale 

organisatie oprichten om de walvisvaart te reguleren, naar voorbeeld van IJsland, Noorwegen, 

Groenland en de Faeröer.
260

 Bovendien zou dit tot een domino-effect kunnen leiden waardoor 

ook andere walvisvarende staten het besluit nemen op te stappen en zich aansluiten bij de 

‘North Atlantic Marine Mammal Commission’ (NAMMCO) of overgaan tot de oprichting 

van een andere regionale walvisvaartcommissie.
261

 Elke staat kan in principe lid worden van 

de NAMMCO, op voorwaarde dat ze toegelaten worden door de verdragsstaten. Hiermee 

doelen ze uiteraard op landen die de mogelijkheid voor commerciële mogelijkheid nog 

openlaten.
262

 Indien een dergelijke afscheuring zich werkelijk zou voordoen zou dit ernstige 

gevolgen hebben voor de regulering van de walvisvaart. De walvis als migrerende soort heeft 

immers een universele aanpak nodig, iets wat niet bereikt kan worden via verschillende 

regionale organisaties.
263

 Door andere auteurs wordt geargumenteerd dat het vertrek van 

Japan een (machts)verschuiving van de IWC zou betekenen.
264

 De beslissingsmacht zou in dat 

geval voornamelijk liggen bij staten pro walvisvaart. Opnieuw kan dit tot een opsplitsing 

leiden tussen organisaties pro en contra walvisvaart, wat enkel een nadelige regulering tot 

gevolg heeft. 
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De Eerste minister van Japan, Shinzo Abe, heeft laten weten dat Japan zich zal houden aan de 

uitspraak van het ICJ.
265

 Niro Shikata van de Japanse ambassade in het Verenigd Koninkrijk 

liet na de zaak weten teleurgesteld te zijn maar dat Japan zich bij de uitspraak zal 

neerleggen.
266

 Japan kan echter nog steeds andere wetenschappelijke onderzoeken voorleggen 

aan de IWC, zij het dan dat het onderzoek deze maal aan de voorwaarden van art. VIII moet 

voldoen. Dit werd ook zo bevestigd door het Hof in haar uitspraak.
267

 De Japanese krant The 

Asahi Shimbun nam een enquête af vlak na de uitspraak van het Hof waaruit bleek dat 60 

procent van de Japanners de wetenschappelijke walvisvaart blijft steunen, ondanks de 

veroordeling van Japan.
268

 Midden april werd bekend gemaakt dat Japan deze zomer zou 

terugkeren naar Antarctica naar aanleiding van een nieuw wetenschappelijk onderzoek.
269

  

17. Conclusie 

Het Hof heeft in deze zaak  verduidelijking gebracht omtrent artikel VIII van het ICRW dat 

de wetenschappelijke walvisvaar reguleert. In de toekomst zullen de verdragspartijen rekening 

moeten houden met de formuleringen van het Hof indien zij niet verantwoordelijk willen 

worden gesteld onder het internationaal recht. De uitvoering van hun wetenschappelijk 

onderzoek zal met andere woorden in een redelijke verhouding moeten staan met de beoogde 

doelstellingen. 

Het is duidelijk dat de uitspraak van het Hof invloed heeft op de toepassing van artikel VIII, 

maar doordat het Hof zich afzijdig heeft gehouden zich uit te spreken over de werking van de 

IWC en de ICRW valt af te wachten welk effect de uitspraak heeft op de algemenere 

regelgeving voor de walvis. Wellicht is het aan de verdragsstaten zelf om uit de impasse te 

raken die hen momenteel weerhoudt beslissingen door te voeren. 

Ook de impact van deze zaak op volgende zaken voor het Hof valt af te wachten. Het Hof 

blijkt alleszins capabel om te gaan met de grote hoeveelheden wetenschappelijk materiaal die 

dikwijls het voorwerp uitmaken van zaken gerelateerd aan het milieu. Eveneens kan het 

belangrijk zijn dat het Hof een samenwerkingsplicht heeft afgeleid uit de aanbevelingen van 

de IWC die in consensus werden aangenomen, waardoor staten er op z’n minst rekening mee 

dienen te houden. Veel milieurechtelijke verdragen worden immers aangepast aan de hand 

van richtlijnen en resoluties die niet allemaal even bindend zijn. Ook in de volgende zaak die 

zal besproken worden tussen Costa Rica en Nicaragua wordt in de rechtsleer geargumenteerd 

dat rekening kan worden gehouden met dergelijke aanbevelingen bij de interpretatie van 

enkele verdragsbepalingen. Naar aanleiding van deze rechtspraak kan alleszins 

geargumenteerd worden dat hiermee rekening dient gehouden te worden bij de interpretatie 

van de verdragsbepalingen. 

Het is mijn inzien noodzakelijk dat het IWC snel een frisse start kan nemen na de uitspraak 

van het ICJ waarbij Australië en Japan nood zullen hebben aan gesprekken om terug een 

goede werking tussen beide staten te bewerkstelligen. Beide partijen zullen hiervoor grote 

toegevingen moeten doen, en ook culturele verschillen dienen overwonnen te worden. Het 

einde is dus nog niet in zicht. 
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DEEL 3: Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. 

Nicarauga) en Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua 

v. Costa Rica) 

1. Inleiding 

Nicaragua en Costa Rica kennen een geschiedenis vol conflicten.
270

 Oorspronkelijk waren er 

twee zaken afzonderlijk hangend voor het ICJ. ‘Certain Activities carried out by Nicaragua in 

the Border Area’ (Costa Rica t. Nicaragua, 18 november 2010) en ‘Construction of a Road in 

Costa Rica along the San Juan River’ (Nicaragua t. Costa Rica, 22 december 2011). Deze 

zaken zijn onderling verbonden. Costa Rica zou de soevereiniteit van Nicaragua geschonden 

hebben en bovendien ernstige milieuschade toegebracht hebben aan diens territorium.
271

 

Anderzijds werd Nicaragua eerder al door Costa Rica beschuldigd diens territorium 

onrechtmatig bezet te hebben met heel wat milieuschade tot gevolg. Op 17 april 2013 werd 

door het ICJ besloten beide zaken samen te voegen.
272

 In de rechtsleer wordt opgemerkt hoe 

paradoxaal het is dat beide staten zich lijken voor te doen als grote voorvechters van het 

milieu maar beiden hun verantwoordelijk niet blijken op te nemen bij het uitvoeren van hun 

eigen activiteiten.
273

 

Allereerst zal er een chronologisch overzicht gegeven worden van alle stappen die de partijen 

reeds ondernomen hebben. Ten tweede zal dieper ingegaan worden op de zaak Costa Rica t. 

Nicaragua, gevolgd door een overzicht van de zaak Nicaragua t. Costa Rica. In bijlage zijn 

een aantal verduidelijkende kaarten terug te vinden. Vervolgens wordt overgegaan tot een 

overzicht van de voorlopige maatregelen gevraagd door beide partijen en het antwoord van 

het Hof. Tot op heden werden de conclusies niet gepubliceerd op de officiële website van het 

ICJ waardoor een algemeen overzicht van de argumenten van de partijen ontbreekt. De 

procedures gevolgd voor de voorlopige maatregelen vullen deze leemte echter op. De partijen 

gebruiken in hun vorderingen internationaalrechtelijke principes, waar dan ook bij wordt 

stilgestaan. Ten vierde wordt er ingegaan op de belangrijkste verdragen die mogelijk 

geschonden zouden zijn. De belangrijkste verdragen in deze zaak zijn ongetwijfeld de 

Internationale Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het 

bijzonder als woongebied voor watervogels (het RAMSAR-Verdrag)
274

 en het Verdrag inzake 

Biologische Diversiteit (Biodiversiteitsverdrag)
275

 maar ook andere overeenkomsten komen 

aan bod. Tot slot volgt een conclusie. 
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2. Chronologisch overzicht 

Op 18 november 2010 dagvaardde Costa Rica Nicaragua voor het ICJ in de zaak  ‘Certain 

Activities carried out by Nicragua in the border area’. Het Hof stelde op 5 april 2011 de 

conclusietermijnen vast. Op 5 april 2011 diende Costa Rica haar conclusie in, gevolgd door 

een wederconclusie van Nicaragua op 6 augustus 2012. Tot op heden werden deze conclusies 

niet gepubliceerd op de officiële website van het ICJ.  

De zaak  ‘Construction of a road in Costa Rica along the San Juan River’ nam op haar beurt 

aanvang op 22 december 2011. Het Hof stelde de conclusietermijnen vast op 19 december 

2012 voor Nicaragua en 19 december 2013 voor Costa Rica. Ook deze conclusies werden niet 

gepubliceerd. 

Op 17 april 2013 werd besloten beide zaken samen te voegen. 

De partijen hebben meermaals het Hof gevraagd om voorlopige maatregelen toe te kennen. 

Het Hof sprak zich hierover uit op zowel 8 maart 2011, 22 november 2013 en 13 december 

2013. 

Naar aanleiding van de wederconclusie van Costa Rica heeft Nicaragua het Hof op  22 januari 

2014 gevraagd de staat toe te staan hier een antwoordconclusie op te formuleren.  Dit werd 

door het Hof toegelaten. De vastgelegde termijnen zijn 4 augustus 2014 voor Nicaragua en 2 

februari 2015 voor Costa Rica.
276

 

3. Dagvaarding door Costa Rica op 18 november 2010 – ‘Certain activities carried out 

by Nicaragua in the border area’. 

3.1. Jurisdictie 

De bevoegdheid van het Hof werd gebaseerd op art. XXXI van het Verdrag van Bogotá, waar 

beide staten partij van zijn.
277

 Zowel Nicaragua als Costa Rica hebben ook een verklaring 

(declaration of acceptance) afgelegd, respectievelijk op 24 september 1929 en 20 februari 

1973.
278

 Deze bevoegdheidsgrond werd niet betwist door Nicaragua. 

3.2. De feiten zoals gezien door Costa Rica 

Het twistpunt in deze zaak is de aanleg van een kanaal door Nicaragua op het vermeende 

territorium van Costa Rica. Dit kanaal start aan de San Juan Rivier en gaat door tot Laguna 

los Portillos, dat zou liggen op het territorium van Costa Rica.
279

 Deze constructie zou 

aanleiding geven tot een wijziging van de grenslijn waardoor een klein stuk territorium deel 

zou worden van Nicaragua. De San Juan Rivier vormt immers de grens tussen beide landen en 

behoort tot het territorium van Nicaragua.
280

 Waar Costa Rica meent dat dit een artificieel 

aangelegd kanaal is, stelt Nicaragua dat ze enkel een reeds bestaand kanaal terug bevaarbaar 

maakt. De constructie uitgevoerd door Nicaragua gaat gepaard met baggerwerken in de San 
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Juan Rivier.
281

 Tot tweemaal toe werden hiervoor militaire troepen van Nicaragua ingezet op 

het grondgebied van Costa Rica. De San Juan rivier herbergt een fragiel ecosysteem, nationaal 

beschermde gebieden, biosfeerreservaten en watergebieden beschermd onder het RAMSAR-

Verdrag. 

In de eerste plaats lijkt dit enkel een territoriaal conflict. Costa Rica wil voor het ICJ immers 

deze onrechtmatige inval en bezetting van haar territorium aanvechten. Territoriale 

begrenzingen worden in veel verdragen beschermd, zoals in het Handvest van de Verenigde 

Naties
282

 en het Cañas-Jerez Verdrag tussen Nicaragua en Costa Rica van 15 april 1858 en de 

daaropvolgende Cleveland Award en Alexander Awards.
283

 In deze laatste twee teksten wordt 

het territorium van Costa Rica over het bediscussieerde gebied bevestigd en bovendien 

vermeldt het Cleveland Award bepalingen omtrent werken in de San Juan Rivier. Ook  de 

principes van territoriale integriteit en het verbod van bedreiging met of gebruik van geweld 

tegen een staat werden volgens Costa Rica geschonden.
284

 Het hoofd van de baggerwerken 

beweert echter dat Isla Calero, het gebied waar Laguna Los Portillos zich in bevindt, deel is 

van het Nicaraguaanse grondgebied en dat dit bevestigd wordt door het verdrag van 1858.
285

 

Costa Rica gaat echter verder dan enkel dit territoriaal conflict en gaat ook in op de 

schendingen van het milieu. De constructie en bijbehorende baggerwerken brengen 

onherroepelijke schade toe aan de watergebieden en de beschermde wildlifegebieden die zich 

langs de San Juan Rivier situeren. Costa Rica meent bovendien dat de stroom van de 

Colorado Rivier, een zijtak van de San Juan Rivier, beïnvloed zal worden door deze werken 

met een desastreus gevolg voor de nabij gelegen beschermde waterrijke gebieden en nationale 

parken.
286

 Bijgevolg werpt Costa Rica een schending van het RAMSAR-verdrag op en 

schendingen van ‘andere regels en principes van internationaal recht’.
287

 In haar pleidooien 

wordt duidelijk dat ze hiermee onder meer doelt op de opmaak van een Environmental Impact 

Assessment (EIA) voor de baggerwerken uitgevoerd in het kanaal. Ook de bezetting van de 

troepen zou schade toegebracht kunnen hebben aan de fragiele ecosystemen en de 

beschermde natuurgebieden.
288

 

Verschillende pogingen om dit conflict in der minne te regelen leidden tot niets.  

In haar tweede vraag naar voorlopige maatregelen bewijst Costa Rica succesvol dat er sprake 

is van nieuwe feiten in deze zaak. Nicaragua heeft immers twee nieuwe caño’s
289

 aangelegd 

binnen het fel besproken gebied, met nieuwe milieudiscussies tot gevolg.
290
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4. Dagvaarding door Nicaragua op 22 december 2011 – ‘Construction of a road in Costa 

Rica along the San Juan River’ 

4.1. Jurisdictie 

Ook hier werd de bevoegdheid van het Hof gebaseerd op art. XXXI van het Verdrag van 

Bogotá. De verklaring die beide partijen hebben afgelegd, respectievelijk op 24 september 

1929 en 20 februari 1973, werd eveneens aangehaald als mogelijke bevoegdheidsgrond.
291

 

4.2. De feiten zoals gezien door Nicaragua 

Nicaragua dagvaardt Costa Rica omwille van de aanleg van een weg langs de zuidelijke oever 

van de San Juan Rivier. Zoals hierboven reeds werd aangestipt situeren zich langs de rivier 

enkele beschermde gebieden zoals het Indio Maíz Reservaat, het San Juan River Wildlife 

Refuge, het San Juan River-Nicaragua Biosfeer Reservaat en ook enkele RAMSAR-gebieden. 

De werken waren op het moment van de vordering reeds voor tachtig tot negentig procent 

volbracht. Costa Rica noemt de wegenwerken een noodzakelijke veiligheidsmaatregel. Dit 

moet gezien worden in het licht van het territoriale dispuut zoals hoger omschreven in de zaak 

‘Certain Activities Carried out by Nicaragua in the Border Area’ waar de partijen vechten om 

een stuk land van amper 250 hectare groot.  

Nicaragua vreest dat deze aanhoudende wegenwerken een onherstelbare schade zullen 

toebrengen aan het milieu. Gekapte bomen en bodemresten zinken in de rivier. Hierdoor 

dreigt de waterkwaliteit er ernstig op achteruit te gaan. Ook het waterleven, dat enkele 

zeldzame soorten herbergt, lijdt onder de werkzaamheden. Hoewel de wegenwerken de 

grootste kopzorg blijken te zijn van Nicaragua verwijst ze ook naar andere activiteiten van 

Costa Rica. Zo wordt er onder meer een elektriciteitsnetwerk (The Costa Rican Electricity 

Institute) en een helikopterhaven gebouwd (The Costa Rica Delta heliport).
292

 Ook zouden 

bruggen gebouwd worden om verschillende delen van de weg te verbinden. Verder wordt nog 

verwezen naar de mijnwerken en ananasplantages die zwaar vervuilende toxische stoffen 

vrijgeven en die een nefaste invloed hebben op de naburige waterrijke gebieden.
293

  

Nicaragua meent niet genoeg informatie te hebben ontvangen van Costa Rica. Bij wegen van 

dergelijke omvang hoort immers een EIA opgemaakt te worden vóór de werken worden 

aangevat. Deze regel geldt zowel onder het internationaal recht
294

, als onder het Costa Ricaans 

recht. De Costa Ricaanse minister van buitenlandse zaken, Enrique Castillo bevestigde echter 

dat er geen EIA werd opgemaakt. De reden hiervoor blijkt te liggen bij het nooddecreet no. 

36440-MP (emergency decree). Dit nooddecreet zou alle internationale  en nationale 

regelgeving buiten werking stellen. Het werd gepubliceerd op 7 maart 2011.
295

 Vervolgens 

werd in ‘Decision No. 0632-2011’
296

 de regelgeving van het nooddecreet verduidelijkt. 

Hierbij wordt een speciale procedure verdedigd die alle bestaande nationale regelgeving en de 

verplichting tot het opstellen van een EIA buiten werking gesteld.  
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Ook diende Costa Rica Nicaragua te consulteren over de mogelijke milieu-impact alvorens 

het project te starten. De informatie waarover ze wel beschikken is afkomstig van 

nieuwsberichten, klachten en informatie verkregen van de plaatselijke bevolking. Op 1 

december 2011 verrichtte de staat haar eigen onderzoek. Daarbij werd bevestigd dat de 

werken een ernstige bedreiging vormen voor het milieu en voor het territorium van 

Nicaragua.  

Via haar vordering wilt Nicaragua Costa Rica dus aansprakelijk stellen voor de niet naleving 

van enkele regels onder het internationaal gewoonterecht en inbreuken op een aantal 

milieuverdragen. Deze worden samen met de argumentatie van Costa Rica besproken onder 

hoofdstuk 7. 

5. Samenvoeging van beide zaken op 17 april 2013 

Op 17 april 2013 werd door het ICJ besloten beide zaken samen te voegen.
297

 Het was 

Nicaragua die om de samenvoeging van beide zaken had gevraagd. De staat argumenteerde 

dat  beide zaken dezelfde partijen betreffen en verbonden zijn in rechte en in feite.
298

 De 

zaken situeren zich beide rond de San Juan River en gaan beide over milieu inbreuken. Costa 

Rica daarentegen wierp op dat er geen sterke verbondenheid bestaat tussen de zaken. Dat 

beide met de San Juan Rivier te maken hebben is niet voldoende, gezien de Rivier 205 

kilometer lang is.
299

 Het ICJ volgde de redenering van Nicaragua en paste bijgevolg artikel 47 

van de Regels van het Hof toe. Het Hof redeneerde dat dit de beste oplossing was in het licht 

van de rechtseconomie en the sound administration of justice.
300

  

6. Provisionele maatregelen 

6.1. Inleiding 

Krachtens artikel 73 en volgende van de Regels van het Hof kunnen partijen schriftelijk 

voorlopige maatregelen aanvragen. De partijen moeten hiervoor hun redenen opgeven, de 

gevolgen als de maatregel(en) niet zouden worden toegekend en welke maatregelen ze 

verlangen.
301

 Zoals aangegeven in artikel 41 van het Statuut van het ICJ dienen voorlopige 

maatregelen om de rechten van de partijen te beschermen. Het Hof vereist hoogdringendheid 

(urgency). Er is sprake van hoogdringendheid wanneer twee vereisten zijn vervuld. Ten eerste 

moet er sprake zijn van een dreigende schade (the damage must be imminent), ten tweede is 

deze schade onherstelbaar indien de activiteit zou plaatsvinden (irreperable if it takes 

place).
302

 Deze voorwaarden werden tevens in de recente zaak ‘Pulp Mills on the River 

Uruguay’ toegepast en worden gezien als een zeer hoge drempel die overschreden moet 

worden voor er effectief maatregelen kunnen worden opgelegd.
303

 

Het bewijzen van de twee bovengenoemde eisen ligt namelijk niet voor de hand. Een loutere 

dreiging voor het milieu is niet genoeg. De staat zal moeten aantonen dat enkel de gevraagde 
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voorlopige maatregelen een redding kunnen bieden aan de dreiging die zich zal voordoen.
304

 

Daarnaast dient ze ook te bewijzen dat de schade onherstelbaar zal zijn. Dit is geen 

eenvoudige bewijslast.
305

 Hiervoor dient een afweging gemaakt te worden tussen enerzijds de 

soevereiniteit van staat en anderzijds de mogelijke schade aan het milieu.
306

  

In het volgende hoofdstuk zal telkens een overzicht worden gegeven van de voorlopige 

maatregelen die werden gevraagd, gevolgd door de uitspraak van het Hof. Vervolgens wordt 

dieper ingegaan op de argumenten die de partijen aanvoeren. Waar dit van toepassing is, zal 

een verwijzing plaatsvinden met vorige rechtspraak van het Hof. Er wordt enkel ingegaan op 

de voorlopige maatregelen die verband houden met het milieu. Territoriale conflicten worden 

verder buiten beschouwing gelaten. Tot slot zal een korte conclusie weergegeven worden. 

6.2. Vraag tot provisionele maatregelen door Costa Rica op 18 november 2010, 

uitspraak ICJ op 8 maart 2011 

6.2.1. Achtergrond en overzicht van de voorlopige maatregelen gevraagd door Costa 

Rica 

Costa Rica diende samen met haar vordering een aanvraag tot voorlopige maatregelen in. Ze 

vraagt het Hof de volgende voorlopige maatregelen toe te kennen:  (1) de onmiddellijke en 

onvoorwaardelijke terugtrekking van de troepen uit Costa Rica; (2) de onmiddellijke 

stopzetting van de constructie van het kanaal; (3) het ophouden van de houtkap, verwijderen 

van vegetatie  en aarde van haar territorium inclusief in haar bossen en waterlandschappen; 

(4) de onmiddellijke stopzetting van het dumpen van aarderesten op het territorium van Costa 

Rica; (5) de onmiddellijke stopzetting van de baggerwerken.
307

 Costa Rica beroept zich op de 

feiten zoals eerder vermeld in haar dagvaarding. 

Er is volgens Costa Rica sprake van een ernstige bedreiging voor de natuur. Specifiek doelt ze 

op de waterrijke gebieden beschermd onder het RAMSAR-Verdrag en haar beschermde 

natuurgebieden. In het bediscussieerde gebied ligt immers het ‘Humedal Caribe Noreste’ 

RAMSAR-gebied. Ook de Colorado Rivier zou aangetast worden. Verder verwijst ze naar de 

onherstelbare schade die de activiteiten van Nicaragua zullen teweeg brengen zonder de 

toekenning van de voorlopige maatregelen. Costa Rica verwijst hiervoor onder meer naar de 

ontbossing die zich plaatsvindt en de vervuiling veroorzaakt door de baggerwerken.
308

 

Costa Rica zet haar argumenten kracht bij door te verwijzen naar een rapport van het 

RAMSAR-Secretariaat van 17 december 2010. Daarin bevestigt het RAMSAR-Secretariaat 

dat de werken van Nicaragua ernstige schade toebrengen aan de wetlands.
 309

 Aangezien het 

rapport enkel op basis van informatie verkregen van Costa Rica werd opgemaakt, betwist 

Nicaragua de wetenschappelijke waarde van dit rapport.
 310

 Toch schenkt het Hof waarde aan 

het RAMSAR-Verdrag, zoals in het volgende punt verduidelijkt zal worden. 
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Ook werpt Costa Rica het gebrek aan een transboundary environmental impact assessment 

(TEIA) op. Elke staat heeft immers de (internationaal erkende) verplichting de impact van 

haar activiteiten na te gaan indien deze aanzienlijke nadelige schade kunnen berokkenen. 

Costa Rica meent dat de baggerwerken dergelijke impact kunnen hebben. Hier wordt dieper 

op ingegaan in haar pleidooi van 12 januari 2011. Costa Rica vraagt het Hof de werken een 

halt toe te roepen wegens het gebrek aan een TEIA.
 311

 

6.2.2. Uitspraak van het Hof 

Het Hof verwerpt grotendeels de vorderingen die betrekking hebben op de natuur. Ze meent 

dat Costa Rica het onherstelbaar karakter onvoldoende heeft aangetoond. Wel worden beide 

verdragspartijen verboden zich in nog in het gebied te begeven.
312

 Op deze voorlopige 

maatregel wordt vervolgens een uitzondering gemaakt. Meer bepaald merkt het Hof op dat er 

twee gebieden vallen onder de RAMSAR Conventie. ‘Humedal Caribe Noreste’ werd door 

Costa Rica aangewezen als watergebied van internationaal belang en ‘Refugio de Vide 

Silvestre Rio San Juan’ werd aangewezen door Nicaragua volgens hetgeen bepaald onder art. 

2 van het Verdrag.
313

 Vervolgens wordt door het Hof naar art. 5 van het Verdrag verwezen en 

koppelt ze dit aan het watergebied aangewezen door Costa Rica dat gelegen is in het 

bediscussieerde gebied.
314

 Artikel 5 van het RAMSAR-Verdrag legt de verdragspartijen een 

samenwerkingsverplichting op. Omdat Costa Rica haar verplichtingen volgend uit de 

aanwijzing van het RAMSAR-gebied dient na te komen, staat het Hof Costa Rica toe 

personeel te sturen naar het territorium in kwestie om het milieu te beschermen, zij het enkel 

in zoverre dit nodig is om een afbreuk te voorkomen. Costa Rica dient hiervoor overleg te 

plegen met het RAMSAR Secretariaat en Nicaragua op de hoogte te stellen. Verder dient ze 

de beste inspanningen te leveren om tot een goede oplossing voor beide partijen te komen.
315

 

Door sommige rechters werd betreurd dat enkel Costa Rica de bevoegdheid verkregen heeft 

om haar waterrijke gebieden te beschermen.
316

 Rechter SEPULVEDA-AMOR merkt op dat 

‘Humedal Caribe Noreste’ verbonden is met ‘Refugio de Vida Silvestre Rio San Juan’. Hij 

wijst op het RAMSAR-rapport dat het belang van samenwerking tussen beide staten 

benadrukt.
317

  Hij concludeert dan ook dat het Hof zowel Costa Rica als Nicaragua de kans 

had moeten geven hun RAMSAR-gebieden te beschermen in overleg met het RAMSAR-

Secretariaat.
318

 HANQIN verklaart dan weer dat het Hof zich indirect uitspreekt over de grond 

van de zaak.
319
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6.3. Vraag tot provisionele maatregelen door Costa Rica op , uitspraak van het ICJ op 

22 november 2013 

6.3.1. Achtergrond en overzicht van de voorlopige maatregelen gevraagd door Costa 

Rica 

Op 24 september 2013 dient Costa Rica een nieuwe aanvraag in om voorlopige maatregelen 

te verkrijgen. Een eerdere vraag tot wijziging van de vorige voorlopige maatregelen werd 

door het Hof afgewezen.
320

 Nu kan Costa Rica echter nieuw bewijsmateriaal voorleggen. 

Twee satellietfoto’s laten de constructie van twee caño’s zien, beide gelegen in het fel 

besproken gebied. Opnieuw heeft dit voornamelijk territoriale discussies tot gevolg, maar ook 

het milieu wordt door deze constructie beschadigd, onder meer door een geul gemaakt door 

Nicaragua dicht bij de oostelijke caño. Deze geul situeert zich immers zeer dicht bij de 

Caraïbische Zee. Wanneer deze geul samengevoegd zou worden met de zee zou het zeewater 

uiteindelijk terecht komen in de San Juan Rivier, met ernstige gevolgen voor het milieu als 

resultaat. Bovendien werden de twee caño’s vervaardigd door Nicaraguaans personeel, 

waaruit blijkt dat Nicaragua de voorlopige maatregelen uitgesproken op 8 maart 2011 niet 

heeft nageleefd.
321

 

6.3.2. Uitspraak van het Hof 

Na geoordeeld te hebben dat er sprake is van hoogdringendheid, verwijst het Hof opnieuw 

naar art. 75, 2 van de Regels van het Hof.
322

 Die regel stelt dat het Hof ook andere voorlopige 

maatregelen dan deze gevraagd kan toekennen.  

Het Hof merkt op dat de betwiste caño’s zich situeren in een beschermd RAMSAR gebied. 

Het Hof laat Costa Rica toe de nodige maatregelen te nemen opdat geen onherstelbare schade 

wordt toegebracht aan dit natuurgebied. Zo worden de verplichtingen die de staat heeft onder 

het verdrag niet in het gedrang gebracht. Costa Rica dient hiervoor overleg te plegen met het 

RAMSAR-Secretariaat en dient Nicaragua vooraf op de hoogte te brengen. Ook zal het 

Secretariaat zich kunnen uitspreken over de milieu-impact die de constructie teweeg brengt.
323

 

Verder dient Nicaragua zich te onthouden van baggerwerken of andere activiteiten in het 

bediscussieerde gebied. Bovendien dient Nicaragua de geul bij de oostelijke caño op te vullen 

binnen de twee weken na de uitspraak.
324

 Het Hof vreest dat de geul door het regenseizoen zal 

doorbreken en de Caraïbische zee zal bereiken. ARIAS merkt op dat het Hof op die manier 

vermeden heeft dat zeewater vermengd zou worden met het zoet water van de beschermde 

gebieden en zo ernstige milieuschade werd afgewend.
325
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6.4. Vraag tot provisionele maatregelen door Nicaragua op 11 oktober 2013, uitspraak 

ICJ op 13 december 2013 

6.4.1. Achtergrond en overzicht van de voorlopige  maatregelen gevraagd door 

Nicaragua 

Nicaragua meent dat Costa Rica meerdere malen geweigerd heeft informatie te verlenen en 

bovendien weigert een EIA op te maken. In haar verzoek van 22 december 2011 vroeg 

Nicaragua reeds aan het Hof om Costa Rica te bevelen deze documenten te overleggen. Zo 

wou Nicaragua de kostelijke procedure van provisionele maatregelen ontwijken.
326

 Het Hof 

ging hier echter niet op in en op 11 oktober 2013 werd door Nicaragua een verzoek tot 

voorlopige maatregelen ingediend. In een publieke aankondiging werd immers bekend 

gemaakt dat Costa Rica haar werken zou hervatten en wenste te eindigen eind 2013.
327

 

Nicaragua beroept zich op drie rechten, namelijk (1) het recht op territoriale soevereiniteit, (2) 

het recht om vrij te zijn van grensoverschrijdende schade en (3) het recht om een EIA te 

ontvangen van Costa Rica.
328

 

Bijgevolg vraagt ze aan het Hof volgende voorlopige maatregelen: (1) het onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk overleggen van een EIA door Costa Rica; (2) enkele hoogdringende 

maatregelen die de slechte constructiewerken een halt toe roepen.
329

 

6.4.2. Uitspraak van het Hof 

Het bewijs voorgelegd door Nicaragua werd onvoldoende geacht om de bovengenoemde 

voorlopige maatregelen toe te kennen.
330

 Het Hof wees er op dat slechts een zeer klein 

percentage bezinksel in de San Juan Rivier terecht komt. De werken hebben met andere 

woorden een te kleine impact op de rivier op korte, noch werd voldoende bewezen welk effect 

de werken zullen hebben op langere termijn. Nicaragua slaagde er bovendien niet in te 

bewijzen welke soorten bedreigd zouden zijn door de constructie, en op welke manier zij 

bedreigd zouden worden.
331

 Er werden bijgevolg geen voorlopige maatregelen toegekend.
332

  

Toch heeft het Hof aandacht voor drie zaken. Ten eerste zal Costa Rica de gepaste 

maatregelen nemen opdat geen grensoverschrijdende schade plaatsvindt. Ten tweede zal 

Costa Rica overgaan tot saneringswerken om de schade van de slechte werken te verzachten. 

Tot slot zal ze in haar conclusie van 19 december 2013 een Environment Diagnostic Study 

bijvoegen.
333

 

6.5. Conclusie houding van het Hof ten opzichte van het toekennen van voorlopige 

maatregelen 

Het belang van voorlopige maatregelen blijkt uit het soms onherstelbare karakter van 

milieuschade. Toch is het Hof niet altijd even consistent in het toekennen van voorlopige 

maatregelen. Zo lijkt het Hof eerder een strenge houding aan te nemen met betrekking tot de 

toekenning van voorlopige maatregelen om ernstige milieuschade te vermijden. 
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SANDS merkt op dat het Hof in de ‘Pulp Mills’ zaak de drempel voor het toekennen tot 

voorlopige maatregelen zeer hoog heeft gelegd.
334

 Meer bepaald wordt in zaken gerelateerd 

aan het milieu nagegaan of er sprake is van een onmiddellijke dreiging van onherstelbare 

schade.
335

 Diezelfde maatstaf werd gebruikt bij de drie vorderingen voor het ICJ aangebracht 

door Costa Rica en Nicaragua.
336

 ALVAREZ- JIMINEZ meent dat het Hof met deze 

voorwaarden een goed evenwicht bewaart tussen de soevereiniteit van een staat enerzijds en 

de bescherming van het milieu anderzijds.
337

 Toch wordt hier ook kritiek op geuit. Men meent 

dat het Hof hierdoor geen uiting geeft aan het voorzorgsbeginsel die erg belangrijk is in het 

milieurecht.
338

  

Hoewel het Hof eerder weigerachtig staat met betrekking tot de opmaak van een EIA, moet 

wel opgemerkt worden dat er voorlopige maatregelen opgelegd werden die onherstelbare 

schade hebben voorkomen. Zo werd de verdere uitwerking van de twee caño’s door 

Nicaragua verboden wat ernstige gevolgen zou gehad hebben voor de wetlands in dat gebied.  

Ook de geul die zich gevaarlijk dicht bij de zee bevond werd gezien als een onmiddellijke 

dreiging van onherstelbare schade waardoor onmiddellijk werd bevolen deze op te vullen. In 

die zin is het Hof wel degelijk preventief opgetreden tegen milieuschade.  

In de ‘Pulp Mills’ zaak werd tevens kritiek geuit op het Hof omdat ze niet voldoende  

verduidelijkte waarom de schade niet een voldoende onmiddellijke dreiging van onherstelbare 

schade vormde.
339

 Het Hof lijkt hier toch iets uitgebreider op in te gaan in deze zaken. Zo 

wordt uiteengezet waarom het opvullen van de geul noodzakelijk is en welk bewijs in 

aanmerking werd genomen om de voorlopige maatregelen van Nicaragua af te wijzen.
340

 

7. Mogelijk geschonden internationaalrechtelijke principes en verdragen 

7.1. Inleiding 

Wanneer verdragspartijen hun verplichtingen niet nakomen kan allereerst teruggevallen 

worden op de algemene regels van het internationaal gewoonterecht.
341

 Ook de ILC heeft een 

regelgeving ontworpen met betrekking tot de verantwoordelijkheden van staten. Deze vindt 

men terug in de Draft Articles on Responsability of States for Internationally Wrongful 

Acts.
342

 Interessant daarnaast is ook in welke mate de verdragen ingeroepen door de partijen 
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zelf de nakoming van hun tekst kunnen afdwingen, bijvoorbeeld aan de hand van 

rapporteringsmechanismen. 

In wat hier volgt zal een overzicht gegeven worden van de voornaamste argumentatie van de 

partijen. Costa Rica houdt het in haar vordering zeer ruim en spreekt over ‘schendingen van 

andere regels en principes van internationaal recht’.
343

 Het RAMSAR-Verdrag wordt vermeld 

door zowel Costa Rica als Nicaragua en ook de opmaak van een EIA wordt geëist door beide 

partijen. Verder verwijzen de staten af en toe naar hun beschermde gebieden (protected areas) 

die door de werken worden beschadigd. Nicaragua is wat meer specifiek en somt in haar 

vordering duidelijk op welke (milieurechtelijke) bepalingen volgens haar geschonden zijn. 

Naast enkele verplichtingen voortvloeiend uit het gewoonterecht worden onder meer het 

Biodiversiteitsverdrag en de Cleveland Award vermeld. Toch zijn in de vordering van 

Nicaragua gebreken terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 7.3.6. duidelijk wordt.  

Allereerst zal de verplichting besproken worden die rust op staten om bij het uitoefenen van 

activiteiten op het eigen grondgebied geen grensoverschrijdende schade toe te brengen aan het 

milieu. Ook de verplichting om de buurstaat te informeren komt aan bod. Deze verplichting 

houdt verschillende specifieke verplichtingen in. Enerzijds dienen staten hun buurstaten in te 

lichten en te consulteren over mogelijks aanmerkelijke schade. Anderzijds houdt deze 

informatieverplichting ook de opmaak van een EIA in.
344

 Deze principes werden eerder reeds 

opgeworpen voor het Hof in de ‘Gabčíkovo-Nagymaros Project’ en recent de ‘Pulp Mills on 

the River Uruguay’ zaak. Beide zaken betroffen immers ook watergebieden met een 

grensoverschrijdend aspect. De opmaak van een EIA is recent door het Hof zelf erkend als 

een verplichting onder het internationaal gewoonterecht.
345

  In het volgende stuk zal dan 

dieper worden ingegaan op de eventueel relevante verdragen. 

7.2. Mogelijks geschonden principes van internationaal gewoonterecht 

7.2.1. De gewoonterechtelijke verplichting geen grensoverschrijdende schade toe te 

brengen aan het milieu  

Nicaragua beroept zich op de verplichting uit het internationaal gewoonterecht die staten 

verplicht erop toe te zien dat hun activiteiten geen schade toebrengen aan het grondgebied van 

andere staten.
 346

 Costa Rica vermeldt in haar vordering dat Nicaragua de verplichting heeft 

“geen schade toe te brengen aan het grondgebied van Costa Rica”, waarbij echter niet 

verwezen wordt naar het gewoonterecht.
347

 Toch kan worden aangenomen dat dit principe 

eveneens geldt voor Costa Rica, zoals bijvoorbeeld uit de procedure voor voorlopige 

maatregelen duidelijk werd.
348

 

In principe zijn staten immers vrij hun natuurlijke rijkdommen te exploiteren.
 349

 Dit principe 

zit vervat in het soevereiniteitsbeginsel dat tevens wordt vermeld in het eerste deel van 

Beginsel 21 van de Stockholm Verklaring.
350

 Het tweede deel van Beginsel 21 begrenst echter 
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het soevereiniteitsprincipe aangezien sommige activiteiten in strijd kunnen zijn met de 

belangen van het milieu. Zo legt de Stockholm Verklaring staten de verplichting op 

grensoverschrijdende schade te vermijden. Beginsel 21 leest als volgt: 

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of 

international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own 

environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction 

or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the 

limits of national jurisdiction. 

Dit beginsel is aanvaard als een beginsel van internationaal gewoonterecht en wordt de 

hoeksteen van het internationaal milieurecht genoemd.
351

 In haar vordering beroept Nicaragua 

zich dan ook op de Stockholm Verklaring naast de verplichtingen voortvloeiend uit het 

gewoonterecht.
352

  

Het soevereiniteitsbeginsel wordt verder beperkt door verdragen en door algemene 

rechtsbeginselen.
353

 Het is dergelijk rechtsbeginsel dat Nicaragua oproept in haar vordering. 

Uit de ‘Trail Smelter Case’ volgt immers dat staten geen schade mogen toebrengen aan het 

grondgebied van andere staten.
354

 Nicaragua verwijst in haar pleidooi van 5 november 2013 

naar onder meer de ‘Trail Smelter Case’, maar ook naar de ‘Corfu Channel Case’
355

 en de 

zaak ‘Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons’.
356

 Dit is ongetwijfeld ook de meest 

aangehaalde rechtspraak die men kan terugvinden in de rechtsleer over dit principe.
357

 

Wellicht zal het Hof zich opnieuw uitspreken over dit beginsel in zijn uitspraak.  

Toch leidt niet elke schade automatisch tot een schending van dit principe. Men neemt aan dat 

de schade ‘aanmerkelijk’ dient te zijn. Hier wordt in hoofdstuk 7.5. dieper op ingegaan. 

Een manier om te voldoen aan het ‘no harm-principle’, zoals dit principe soms in de 

rechtsleer wordt genoemd, is het opmaken van een TEIA.
358

 Ook samenwerking tussen staten, 

zoals bijvoorbeeld via een informatieverplichting vermeld in artikel 5 van het RAMSAR-

Verdrag, helpt staten deze verplichting na te komen.
359

 Nicaragua vernoemt deze 

verplichtingen tevens in haar vordering.
360
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7.2.2. De gewoonterechtelijke verplichting tot informatieverstrekking en consultatie 

van buurtstaten voor potentiële schadelijke activiteiten 

In haar vordering beroept Nicaragua zich namelijk op een tweede gewoonterechtelijke 

verplichting: de gewoonterechtelijke verplichting informatie te verstrekken en buurstaten te 

consulteren voor potentiële schadelijke activiteiten (‘to notify and consult with a neigbouring 

State regard to activities that risk damaging that State’s territory’).
361

 

Deze verplichting volgt uit de meer algemene verplichting die staten oplegt samen te werken 

(duty of cooperation).
362

 Samenwerking speelt een belangrijke rol bij het vermijden van 

grensoverschrijdende schade, zeker in dit geval waar de wateren van beide staten onderling 

verbonden zijn. Deze samenwerking kan enerzijds noodzakelijk zijn bij het bestaan van 

grensoverschrijdende schade, maar eveneens bij het voorkomen van milieuschade in het 

algemeen.
363

 

De verplichting  tot informatieverstrekking (notification)  houdt in dat staten melding geven 

van de geplande activiteit aan de staat die er mogelijks het slachtoffer van kan worden. 

Consulteren (consult) volgt uit deze verplichting en houdt in dat mogelijks getroffen staten de 

kans krijgen de geplande activiteit te bediscussiëren en te evalueren.
364

 Uit deze verplichting 

tot samenwerking volgt met andere woorden dat staten het recht hebben geïnformeerd en 

geconsulteerd te worden over potentiële schadelijke activiteiten. 

Reeds in de ‘Lac Lanoux’ zaak werd bevestigd dat er een informatieverplichting rust op staten 

indien zij overgaan tot activiteiten die grensoverschrijdende schade teweeg kunnen 

brengen.
365

 In deze zaak, die handelde over een gedeeld watergebied tussen Frankrijk en 

Spanje, werd zelfs besloten dat de mogelijks vervuilende staat nog voor de aanvang van haar 

activiteiten dient over te gaan tot consultatie met de mogelijks getroffen staat. Deze heeft 

echter geen vetorecht en de partijen zijn eveneens niet vereist tot een akkoord te komen.
366

 

Ook in de ‘Pulp Mills’ zaak heeft het hof aangegeven zeer veel belang te hechten aan dit 

principe.
367

 In deze zaak zat het principe vervat in artikel 7, 2 van het 1975 Statuut. Meer 

bepaald stelde het Hof dat ‘de verplichting te informeren (notify) bedoeld is om een goede 

samenwerking tussen de staten te promoten, door hen toe te laten de impact van de activiteit 

op de rivier na te gaan op basis van zo volledig mogelijke informatie en, indien dit nodig 

blijkt te zijn, staten toe te laten te consulteren (consult) over aanpassingen die nodig zijn om 

potentiële schade te voorkomen’.
368

 In deze zaak kwam Uruguay haar procedurele 

verplichtingen die ze had onder het Statuut 1975 met Argentinië niet na, waarvoor ze 

veroordeeld werd door het Hof.  
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De verplichting komt voor in verschillende soorten regelgeving. Het principe wordt onder 

meer in artikel 19 van de Verklaring van Rio bevestigd:  

Staten dienen staten die mogelijk getroffen worden voorafgaand en tijdig op de hoogte te 

stellen van en hun relevante inlichtingen te verschaffen over activiteiten die een aanmerkelijk 

nadelig grensoverschrijdend milieueffect kunnen hebben en zij dienen in een vroeg stadium en 

te goeder trouw met deze staten overleg te plegen. 

 

Ook blijkt een belangrijke rol weggelegd te zijn voor artikel 5 van het RAMSAR-Verdrag. De 

richtlijnen van de COP bij verdragen leggen vaak eveneens de verdragspartijen de 

verplichting op hun buurstaten te informeren en te consulteren ingeval van mogelijke 

aanzienlijke grensoverschrijdende schade.
369

  

7.2.3. De gewoonterechtelijke verplichting tot opmaak van een (Transboundary) 

Environmental Impact Assessment  

De verplichting elkaar te informeren en te consulteren houdt onvermijdelijk ook in dat staten 

een Transboundary Environmental Impact Assessment (TEIA) dienen op te maken wanneer 

een activiteit kan leiden tot grensoverschrijdende schade aan het milieu.
370

  Een (T)EIA is een 

openbaar document dat systematisch en zo objectief mogelijk beschrijft wat de te verwachten 

gevolgen zijn voor het milieu van een voorgenomen activiteit en van de redelijkerwijs in 

beschouwing genomen alternatieven.
371

 Zowel Nicaragua als Costa Rica hebben deze 

verplichting vermeld in hun vordering
372

  of later in hun pleidooien.
373

 

Zoals opgemerkt door WOODLIFFE helpt de EIA het milieu zijn plaats te geven in 

beleidskeuzes. Hij merkt op dat gevoelige beslissingen het best genomen worden met 

aandacht aan het verminderen van de impact op het milieu, het beter plannen van de activiteit 

en het beschermen van het milieu.
374

 Aanvankelijk werd dit instrument voornamelijk op 

nationaal niveau gehanteerd (EIA) maar langzaam aan gingen ook op internationaal niveau 

stemmen op, zoals in de ‘Nuclear Test Case’ voor het ICJ (TEIA).
375

 Een TEIA biedt een 

oplossing voor grensoverschrijdende milieuschade. Deze zorgt er immers voor dat staten 

dezelfde aandacht geven aan projecten met een mogelijke internationale impact als aan hun 

nationale activiteiten.
376

 Op 10 september 1997 ging het Espoo Verdrag van kracht 
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(The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context).
377

 Noch 

Costa Rica, noch Nicaragua zijn echter lid bij de ESPOO-Conventie. 

Hoewel enkele auteurs zich vragen stellen bij de plaats van de EIA in het internationaal recht, 

wordt deze nu toch als een algemeen principe beschouwd. Dit werd door het Hof bevestigd in 

de zaak ‘Pulp Mills on the River Uruguay’.
378

 Meer specifiek achtte ze een (T)EIA absoluut 

noodzakelijk wanneer geplande activiteiten of projecten aanmerkelijke grensoverschrijdende 

invloed kunnen hebben op het milieu (significant adverse impact in a transboundary context). 

Het Hof stelde dat er kan worden aangenomen dat de opmaak van een EIA nu tot een 

verplichting onder het internationaal gewoonterecht behoort. Het Hof hechtte veel belang aan 

de informatieverplichting die op staten rust waarbij een link werd gelegd naar de 

zorgvuldigheidsverplichting uit het internationaal gewoonterecht om aanmerkelijke 

grensoverschrijdende schade te voorkomen.
379

 BOYLE merkt op dat de (T)EIA hierdoor een 

zelfstandig rechtsprincipe binnen het internationaal recht geworden is.
380

 Toch heeft het Hof 

niet gepreciseerd wat de EIA precies dient in te houden en wat de omvang dient te zijn. Dit 

wordt  door sommige auteurs betreurd. Door de nationale overheid deze verplichting te laten 

invullen zou deze nieuwe gewoonterechtelijke verplichting haar effect kunnen missen.
381

  

Ook in diverse regelgeving wordt de opmaak van een EIA vereist. Enkele voorbeelden zijn 

het Biodiversiteitsverdrag en het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van 

woestijnvorming.
382

 In Europa werd in 1985 de EIA-Richtlijn aangenomen.
383

 Als voorbeeld 

van een soft-law instrument kan Beginsel 17 van de Rio Verklaring worden gegeven
384

:  

Op nationaal niveau dienen milieueffectrapportages te worden verricht voor voorgenomen 

activiteiten waarvan kan worden aangenomen dat ze een aanmerkelijk nadelige invloed op 

het milieu hebben en die onderworpen zijn aan een door een bevoegde nationale autoriteit te 

nemen besluit. 

 

Verder werd ook reeds in verschillende richtlijnen opgemaakt door de COP bij verdragen de 

noodzaak van een EIA benadrukt.
385

 Zo bevat het RAMSAR-Verdrag geen expliciete 

verplichting tot opmaak van een EIA.
386

 De niet-bindende aanbevelingen en resoluties van de 

COP bevelen echter de opmaak van een EIA.
387

 Onrechtstreeks kan zo uit artikel 3, die het 
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wijs gebruik en een informatieverplichting voor verdragstaten voorschrijft, toch de 

verplichting tot opmaak van een EIA worden afgeleid. De verplichting tot opmaak van een 

EIA zal terugkomen in de hoofdstukken 8.1. en 8.2. die respectievelijk het RAMSAR-

Verdrag en het Biodiversiteitsverdrag bespreken.  

7.2.4. Conclusie met betrekking tot de vorderingen gebaseerd op het internationaal 

gewoonterecht 

Hoe het Hof zich zal uitspreken over de grond van de zaak zal ongetwijfeld invloed 

uitoefenen op hoe staten omgaan met grensoverschrijdende milieuproblematiek en de 

bijbehorende principes van internationaal gewoonterecht. De principes ingeroepen door 

Nicaragua zijn principes waarvan het belang elk op zich reeds door het Hof werd erkend, ook 

in zaken met betrekking tot onderling verbonden watergebieden. Om deze principes toe te 

passen zal het nodig zijn de draagwijdte van de beginselen na te gaan.  

Voor een staat aansprakelijk kan worden gesteld voor grensoverschrijdende schade dient 

immers een zekere drempel overschreden te zijn.
388

 Welke grens nu precies overschreden 

dient te zijn is het voorwerp geweest van heel wat rechtspraak en rechtsleer. Men neemt aan 

dat de schade ‘aanmerkelijk’ (substantial/significant) dient te zijn. HANQIN stelt dat dit mede 

afhangt van de context waarin de feiten zich afspelen.
389

 ECKSTEIN bemerkt dat de ILC 

vooropstelt dat er sprake is van  aanmerkelijke schade wanneer ‘the harm exceed(ed) the 

parameters of what was usual in the relationship between the States that relied on the use of 

the waters for their benefit’.
390

 Het Hof kan eventueel deze parameter van de ILC gebruiken 

bij haar beoordeling. Het is aan de partijen om het overschrijden van deze drempel te 

bewijzen. Nicaragua is hier alvast niet in geslaagd bij de vraag naar voorlopige 

maatregelen.
391

 Toch heeft Costa Rica erkend dat ze de verplichting heeft geen 

grensoverschrijdende schade toe te brengen en dat ze de nodige maatregelen zal nemen om 

dergelijke schade te voorkomen.
392

  

Welke rol de notify and consult-verplichting zal spelen in deze zaak is nog onduidelijk. Het 

Hof heeft dit beginsel immers gelinkt met artikel 5 van het RAMSAR-Verdrag. De 

draagwijdte van dit verdrag is echter veel vager geformuleerd dan het algemene principe uit 

het gewoonterecht.
393

 Uit de feiten blijkt alvast dat beide partijen hier tekortkomingen tonen. 

Toch zal opnieuw een aanmerkelijk nadelig grensoverschrijdende milieu-impact moeten 

worden aangetoond. Nu de beschermde gebieden van beide staten onderling verbonden zijn, 

zal het Hof hopelijk niet té licht met deze verplichting omgaan maar afgaand op haar vorige 

rechtspraak lijkt dit niet het geval te zullen zijn.
394

 

Ook voor de opmaak van een EIA dient een aanzienlijke negatieve impact worden aangetoond 

wat wellicht voor de partijen moeilijk te bewijzen is nu  schade in deze zaken voornamelijk 

afkomstig is uit baggerwerken, erosie, ontbossing en schade aan wetlands.
395

 Ironisch genoeg 

                                                           
388

 X. HANQIN, Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, 7. 
389

 Id., 8. 
390

 Zie G. ECKSTEIN, “Nicaragua and Costa Rica return to the ICJ for 3
rd

 Case over the San Juan River”, 

beschikbaar via www.internationalwaterlaw.org/blog/2012/02/12/nicaragua-and-costa-rica-return-to-the-icj-for-

3rd-case-over-the-san-juan-river/; Zie ook G. ECKSTEIN, “Commentary on the U.N. International Law 

Commission's Draft Articles on the Law of Transboundary Aquifers”, Colo. J. Int’l Envtl. L. & Pol’y 2007, 569. 
391

 ICJ, San Juan River (Costa Rica en Nicaragua), Order ICJ 13 december 2013. 
392

 Id., para. 37. 
393

 B. SJOSTEDT, “Case Note: Costa Rica and Nicaragua before the International Court of Justice: Trying to Work 

Out the Complicated Relationship between Law and the Environment”, RECIEL 2013, 369. 
394 ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay, (Argentinië v. Uruguay), Judgement van 20 april 2010, para. 113. 
395

 Id. 



56 

 

is net daarom de voorafgaandelijke opmaak van een EIA wenselijk. ECKSTEIN wijst er op dat 

de bewijslast hier evenwel iets lager ligt dan bij het aantonen van een schending van het eerste 

ingeroepen principe, ‘aanmerkelijke invloed’, vergeleken met ‘aanmerkelijke schade’.
396

 

Het is aan de staat die het principe inroept om de schade te bewijzen. Dit werd meermaals in 

de rechtsleer bekritiseerd. Dikwijls is het zeer moeilijk om de causale link tussen de 

activiteiten en de schade te bewijzen, zoals nog maar eens werd aangetoond in de ‘Pulp Mills’ 

zaak. Sommige rechtsgeleerden menen dat dit het voorzorgsprincipe geen eer aandoet. Men 

zou voorzichtig kunnen argumenteren dat in milieuzaken deze bewijslast omgekeerd zou 

moeten worden, waardoor de bewijslast op de schouders komt te liggen van de vervuilende 

staat.
397

 Deze gedachtegang werd echter niet aanvaard in de ‘Pulp Mills’ zaak, waar expliciet 

door het Hof gesteld werd dat, ‘hoewel het voorzorgsprincipe aanvaard kan worden bij de 

interpretatie van verdragen, deze geen omkering van de bewijslast tot gevolg kan hebben’.
398

  

Het nooddecreet van Costa  Rica werd door het Hof buiten beschouwing gelaten bij het 

uitspreken van haar voorlopige maatregelen. Het is alvast uitkijken naar hoe het Hof deze 

gespannen relatie tussen de nationale en internationale wetgeving zal aankaarten in haar 

uitspraak. Naar aanleiding van de voorlopige maatregelen aangevraagd door Nicaragua heeft 

Costa Rica wel laten weten een Environmental Diagnostic Study op te maken.
399

  

7.3. Mogelijks geschonden regelgeving 

7.3.1. Inleiding 

De belangrijkste verdragen in deze zaak zijn het RAMSAR-Verdrag en het 

Biodiversiteitsverdrag. Het is de eerste keer dat deze verdragen een dergelijke grote rol 

krijgen voor een zaak van het ICJ.  

Kenmerkend voor deze en veel  andere multilaterale milieuverdragen zijn de algemene 

bepalingen die ze aan hun partijen opleggen. Het beoordelen van vaag omschreven 

verdragstermen is echter geen nieuwigheid voor het Hof.
400

 In verschillende zaken heeft het 

ICJ zich reeds uitgesproken over clausules die bijvoorbeeld ‘samenwerking’ opleggen aan de 

verdragspartijen. Daarbij werd geoordeeld, op basis van het ‘Pacta Sunt Servanda’-Beginsel, 

dat dergelijke bepalingen wel degelijk binden zijn voor de partijen bij het verdrag.
401

  

Sinds de jaren zeventig werd getracht enigszins tegemoet te komen aan deze vage bepalingen 

via de oprichting van instellingen bij dergelijke verdragen. Deze instellingen, waar onder 

andere de COP onder geplaatst kan worden, waken over de implementatie en naleving van de 

verdragen.
402

 Zo worden de bepalingen gepreciseerd en kunnen er aanbevelingen gegeven 

worden die de partijen dienen na te leven. Ook het RAMSAR-Verdrag en het 

Biodiversiteitsverdrag worden verduidelijkt door de aanbevelingen van de COP. Zo wordt 

bijvoorbeeld het regelmatig overleggen van informatie nagestreefd, een voorafgaande 
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consultatie ingeval van activiteiten die een impact kunnen hebben  aanbevolen en zelfs de 

opmaak van een EIA werd door de COP van het RAMSAR-Verdrag aangeprezen. Ook 

rapporteringmechanismen moedigen de verdragspartijen aan om hun verplichtingen onder het 

verdrag na te komen. In welke mate deze bindend zijn voor een Hof valt echter nog af te 

wachten.  

Na de bespreking van het RAMSAR-Verdrag en het Biodiversiteitsverdrag zal even 

stilgestaan worden bij de bepalingen omtrent beschermde gebieden aangezien deze talrijk 

aanwezig zijn rond de San Juan Rivier. De regelgevingen die de beschermde gebieden 

instellen zullen echter slechts kort worden geschetst. 

7.3.2. De Internationale Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale 

betekenis zijn in het bijzonder als woongebied voor vogels (het RAMSAR-

Verdrag) 

7.3.2.1. Algemeen 

Zowel Costa Rica als Nicaragua verwijzen in hun vordering naar het RAMSAR-Verdrag.
403

 

De staten werden lid van het verdrag op respectievelijk 27 april 1994 en 30 november 

1997.
404

 Het RAMSAR-Verdrag werd ondertekend op 2 februari 1971 en werd later door het 

Protocol van 3 december 1982 gewijzigd. Op dit moment telt het RAMSAR-Verdrag 168 

verdragspartijen.
405

  

Het verdrag heeft als doel waterrijke gebieden van internationaal belang te beschermen. Het 

RAMSAR Bureau onderstreepte reeds het sociaal en economisch belang van dergelijke 

watergebieden naast hun enorm ecologisch belang.
406

 De wetlands zijn de habitat van vele 

soorten en zijn een van de ‘meest biologisch productieve natuurlijke ecosystemen in de 

wereld’.
407

   

Langs de San Juan Rivier situeren zich diverse gebieden die onder de bescherming van het 

RAMSAR-Verdrag vallen en onderling verbonden zijn.
408

 Bijgevolg proberen zowel 

Nicaragua als Costa Rica elkaar te beschuldigen van inbreuken op de conventie.  

Zo werpt Costa Rica op dat de aanleg van het kanaal door het noordoostelijke Caraïbische 

gebied veel schade toebrengt. Zoals duidelijk werd in de uiteenzetting van haar feiten situeren 

de bezetting van Nicaragua en de bijbehorende constructies zich rond ‘Humedal Caribe 

Noreste’, een gebied dat onder het Verdrag valt sinds 20 maart 1996. Ze meent dat Nicaragua 

haar verplichtingen onder het RAMSAR-Verdrag niet nakomt en vraagt het Hof zich hierover 

uit te spreken.
409
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Nicaragua op haar beurt verwijst naar de wegenaanleg langs de San Juan Rivier die gepaard 

zou gaan met ernstige vervuilingen. Nu ‘Refugio de Vide Silvestre Rio San Juan’ door 

Nicaragua werd aangewezen als een watergebied van internationaal belang werpt ook 

Nicaragua het RAMSAR-Verdrag op. Naast de wegenaanleg vecht Nicaragua tevens andere 

schadelijke activiteiten van Costa Rica aan. Zo wilt ze een halt toeroepen aan de toxische 

vervuiling die de goudmijnen en ananasplantages teweeg brengen. In haar vordering wordt 

melding gemaakt van het ‘Caño Negro Wildlife Refuge’ dat zou aangetast worden door deze 

industrieën. Dit gebied werd in 1984 aangeduid als een wildlifegebied door Costa Rica en valt 

sinds 1991 onder de bescherming van het RAMSAR-Verdrag.
410

  De toxische chemicaliën 

zouden terecht komen in ‘Rio Frio’, die uitmondt in Lake Nicaragua en bijgevolg ook het 

territorium van Nicaragua beschadigen.
411

 Tot op heden werd door de partijen niet dieper 

ingegaan op deze kwestie.  

Het is algemeen bekend dat de verplichtingen voortvloeiend uit het RAMSAR-Verdrag eerder 

vaag zijn omschrijven, bijvoorbeeld door het gebruik van algemene formuleringen zoals het 

‘bevorderen van het wijs gebruik’ (artikel 3 RAMSAR-Verdrag). Ook de bepalingen die de 

niet-nakoming van het RAMSAR-Verdrag regelen liggen onder vuur in de rechtsleer.
412

 Het 

Hof krijgt bijgevolg de lastige taak de verplichtingen onder het RAMSAR-Verdrag na te 

gaan.  

7.3.2.2. Invloed van het RAMSAR-Verdrag  op de uitspraak van het Hof 

7.3.2.2.1. Artikel 3 van het RAMSAR-Verdrag 

De verdragspartijen dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle gebieden 

opgenomen in het verdrag. Hieruit volgt dat staten eveneens gehouden zijn schade te 

vermijden aan de RAMSAR-gebieden van andere staten.
413

 Daarenboven dienen ze het ‘wijs 

gebruik’ te promoten voor de gebieden gelegen op hun territorium (artikel 3.1.).  

De Overeenkomstsluitende Partijen formuleren en verwezenlijken hun plannen op zodanige 

wijze dat het behoud van de in de Lijst opgenomen watergebieden en, voor zover mogelijk, het 

verstandig gebruik van de in hun grondgebied gelegen watergebieden worden bevorderd. 

Wanneer het ecologisch karakter van het watergebied zou wijzigen, dienen de 

verdragspartijen krachtens artikel 3.2. zo snel mogelijk ingelicht te worden en deze informatie 

door te geven aan het RAMSAR-Bureau.
414

  

Elke Overeenkomstsluitende Partij draagt zorg dat zij zo spoedig mogelijk wordt ingelicht, 

indien het ecologisch karakter van een in haar grondgebied gelegen en in de Lijst opgenomen 

watergebied verandert of mogelijk zal veranderen ten gevolge van technologische 

ontwikkelingen, verontreiniging of ander menselijk ingrijpen. Gegevens over dergelijke 

veranderingen dienen onverwijld te worden doorgegeven aan de organisatie of regering die 
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verantwoordelijk is voor de in artikel 8 omschreven, door het Bureau te verrichten lopende 

administratieve werkzaamheden. 

Bovendien kunnen voor gebieden die een ecologische wijziging ondergaan een Ramsar 

Advisory Mission (RAM) worden opgesteld.
415

 Dit mechanisme werd opgericht in 1990 en 

assisteert de verdragspartijen bij moeilijkheden. Dit resulteert in rapporten waarin hun 

bevindingen en aanbevelingen worden geformuleerd.
416

 De RAM experts bestaan uit 

deskundigen op het vlak van onder meer geologie, hydrologie, ecosysteem management en 

ecologie.  

Op basis van artikel 3.2. heeft Costa Rica het RAMSAR-Secretariaat op de hoogte gebracht in 

verband met de ontwikkelingen op het ‘Humedal Caribe Noreste’ RAMSAR-gebied, waarop 

door het Secretariaat de opmaak van een RAM bevolen werd.
417

 Ook Nicaragua bracht het 

RAMSAR-Secretariaat op de hoogte waarop eveneens een RAM werd toegelaten.
418

 Naar 

aanleiding van de twee nieuwe caño’s werd bovendien opnieuw een RAM opgemaakt.
419

 

Tot op heden werd enkel de RAM met betrekking tot ‘Humedal Caribe Noreste’ 

gepubliceerd.
420

 In dit rapport erkennen de experts onder meer de nefaste invloed op de 

wetlands toegebracht door Nicaragua.
421

 Ook dier- en plantensoorten zouden op termijn lijden 

onder de constructiewerken. Nicaragua heeft het eerste rapport van Costa Rica fel betwist, 

omdat het enkel op informatie van Costa Rica gebaseerd is. In de rechtsleer twijfelt men aan 

de invloed die dergelijke rapporten kunnen hebben. SJOSTEDT meent dat het onduidelijk is 

hoe het Hof de aanbevelingen in de RAM zou kunnen gebruiken als richtlijn.
422

 Alleszins 

heeft het rapport een overtuigende werking, zoals onder meer aangegeven wordt in de 

verklaring van rechter GREENWOOD.
423

 In het rapport over ‘Humedal Caribe Noreste’ werd 

tevens benadrukt hoe belangrijk een samenwerking tussen beide staten is.
424

 Het 

samenwerkingsaspect zit vervat in artikel 5 van het RAMSAR-Verdrag, waar in het volgende 

hoofdstuk op zal worden ingegaan. 

7.3.2.2.2. Artikel 5 van het RAMSAR-Verdrag 

Verdragspartijen dienen elkaar direct of indirect op de hoogte te brengen over hun geplande 

implementatie van het Verdrag. Zeker indien dit schade kan toebrengen aan de (gedeelde) 

wetlands van naburige staten. Dit is een uiting van het gewoonterechtelijke principe dat staten 
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oplegt samen te werken (duty of cooperation). Dit principe houdt  immers meer gedetailleerde 

verplichtingen in, zoals de verplichting to notify and consult.
425

 Deze 

samenwerkingsverplichting is ook terug te vinden in artikel 5 van het RAMSAR-Verdrag, die 

de staten een consultatieverplichting oplegt: 

De Overeenkomstsluitende Partijen plegen onderling overleg omtrent de uitvoering van de uit 

deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, met name in het geval van een watergebied 

dat zich uitstrekt over de grondgebieden van meer dan één Overeenkomstsluitende Partij of 

indien een waterloopstelsel door Overeenkomstsluitende Partijen wordt gedeeld. Tezelfdertijd 

trachten zij de huidige en toekomstige beleidsvoering en regelingen betreffende het behoud 

van watergebieden en hun flora en fauna te coördineren en te steunen. 

Deze samenwerkingsplicht vloeit voort uit het ‘wijs gebruik’-beginsel, vervat in artikel 3 van 

het RAMSAR-Verdrag.
426

 Onder meer SHINE en KLEMM benadrukken dat gedeelde 

wetlandgebieden niet nuttig beheerd kunnen worden zonder de nodige internationale 

samenwerking.
427

 Dit artikel is van bijzonder belang nu de beschermde watergebieden rond de 

San Juan Rivier onderling verbonden zijn. Zowel op Costa Rica als op Nicaragua rust 

bijgevolg een consultatieplicht, die door hen beiden werd aangehaald in hun vordering. Op 

zich is het tegenstrijdig dat artikel 5 van het Verdrag net een samenwerking tussen landen 

promoot, iets waar Nicaragua en Costa Rica in lijken te falen. Een betere kennisgeving kon in 

deze zaak heel wat discussie  voorkomen hebben.   

Deze consultatieverplichting werd eveneens opgemerkt door het Hof in haar uitspraak van 8 

maart 2011 met betrekking tot de toekenning van voorlopige maatregelen.
428

 Beide staten 

werden toen bevolen weg te blijven uit het bediscussieerde gebied. Hier maakte het Hof 

echter een uitzondering op. Het Hof legt de partijen op over te gaan tot consultatie en 

samenwerking wanneer in de toekomst maatregelen genomen worden in het bediscussieerd 

gebied, meer bepaald wanneer Costa Rica personeel stuurt naar het gebied om milieuschade te 

vermijden. Costa Rica dient Nicaragua op de hoogte te stellen en bovendien dient ze vooraf te 

consulteren met het RAMSAR-Secretariaat. Een gelijkaardige verwoording is terug te vinden 

in de uitspraak van 22 november 2013 bij de toekenning van de tweede voorlopige 

maatregelen.
429

 Dit wordt gezien als een interessante toepassing van het ecosysteem principe, 

waarbij het Hof de nadruk legt op samenwerking tussen staten bij het beheren van hun 

onderling verbonden wetlands.
430

 

 

Welke rol artikel 5 van het RAMSAR-Verdrag zal spelen bij de uitspraak van het Hof valt 

nog af te wachten. Zoals vermeld in hoofdstuk 7.2.2. heeft het Hof in eerdere zaken reeds veel 

belang gehecht aan deze informatieverplichting, zoals onder meer ook bleek uit de ‘Pulp 
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Mills’ Zaak. Eventueel kan het Hof gebruik maken van de beslissingen van de COP om de 

draagwijdte van artikel 5 volledig na te gaan.
431

  

7.3.2.2.3. Niet-bindende Resoluties van de Conferentie van de Partijen 

SJOSTEDT argumenteert dat het Hof mogelijks gebruik kan maken van de aanbevelingen 

geschreven door de ‘Conferentie van de Partijen’ (COP) die de ruim omschreven 

verplichtingen bij het verdrag specificeert.
432

  De COP is het beleidsorgaan bij het verdrag en 

neemt beslissingen om de werking van het verdrag te verbeteren.
433

 De COP komt om de drie 

jaar samen. De aanbevelingen van de COP maken het mogelijk de verdragsbepalingen van het 

verdrag te ontwikkelen. Het is echter onduidelijk in welke mate deze aanbevelingen bindende 

werking hebben voor een Hof en vaak leiden ze tot nog een grotere verwarring.
434

  

In verband met de opmaak van een EIA werd in 2007 een opmerkelijke uitspraak geveld met 

betrekking tot deze richtlijnen opgemaakt door de COP.
435

  Tegen het besluit van de 

gouverneur van de Nederlandse Antillen werd in Nederland een Kroonberoep ingesteld. De 

zaak betrof de constructie van een resort binnen de 500 meter bufferzone van een RAMSAR-

gebied, waarvoor geen EIA werd opgemaakt. De opmaak van een EIA staat immers niet 

letterlijk vermeld in het RAMSAR-Verdrag. In het Kroonberoep werd echter opgemerkt dat 

artikel 3 van het RAMSAR-Verdrag het ‘wijs gebruik’ voorschrijft van de waterlandschappen 

en een informatieverplichting voorschrijft in het geval het ecologisch karakter van de 

waterlandschappen verandert. Dit artikel werd door de Kroon samen gelezen met de resoluties 

van de COP die bij consensus werden aangenomen. Deze soft law werd door de Kroon 

geïnterpreteerd aan de hand van de artikelen 31 van het Verdrag van Wenen.
436

 

VERSCHUUREN merkt op in een noot onder het arrest dat de Kroon deze resoluties als een 

integraal onderdeel ziet bij de verplichtingen van het verdrag.
437

 Meer bepaald werd ingegaan 

op aanbeveling 6.2 en resolutie VIII.9. Aanbeveling 6.2 vult artikel 3 van het RAMSAR-

Verdrag aan. Volgens deze resolutie is de opmaak van een EIA noodzakelijk.
438 

Vervolgens 

werd verwezen naar resolutie VIII. 9. Deze resolutie schrijft de verdragsstaten voor dat de 

richtlijnen die gelden onder het biodiversiteitsverdrag bij de opmaak van een EIA ook gelden 

bij het RAMSAR-Verdrag. Er werd besloten dat hoewel artikel 3 de verdragsstaten een ruime 

discretionaire beslissingsbevoegdheid geeft, verdragsstaten niet mogen overgaan tot het 

toekennen van constructies binnen een RASMAR-gebied zonder de opmaak van een EIA.
439
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TROUWBORST bemerkt dat hoewel wellicht niet elk hof zo zal beslissen, deze uitspraak toch 

duidelijk demonstreert wat de potentiële invloed van dergelijke resoluties en aanbevelingen 

kunnen zijn bij de interpretatie van verdragen.
440

 Ook door andere auteurs werd reeds 

geargumenteerd dat dergelijke soft law kan bijdragen aan een voorafgaande overeenkomst 

zoals vermeld in artikel 31, 2 (a) van het Verdrag van Wenen, waaruit volgt dat er mee 

rekening dient gehouden te worden bij de interpretatie van een verdrag.
441

 Hoewel de feiten 

anders waren in de ‘Whaling in the Antarctic’ zaak, heeft het ICJ alvast een 

samenwerkingsverplichting afgeleid uit de niet-bindende resoluties en aanbevelingen van de 

IWC indien deze bij consensus werden aangenomen.
442

 Hierdoor dienden de partijen op zijn 

minst rekening te houden met deze aanbevelingen en richtlijnen. VERSCHUUREN merkt op dat 

doorgaans weinig juridische consequenties worden verbonden aan deze soort soft law.
443

 

Bovendien hebben tot op heden geen van beide partijen dit argument aangebracht, althans niet 

in hun vorderingen. 

7.3.2.3. Conclusie 

In deze zaken krijgt het Hof de kans zich uit te spreken over de verplichtingen die partijen 

dragen onder het RAMSAR-Verdrag. Beide partijen hebben watergebieden van internationaal 

belang aangeduid en dragen bijgevolg beiden verantwoordelijkheden onder het verdrag. 

Het Hof heeft alvast het belang van samenwerking benadrukt voor de wetlands gelegen over 

verschillende staten die met elkaar verbonden zijn. De vraag blijft echter welke invloed het 

RAMSAR-Verdrag zal hebben op bijvoorbeeld de opmaak van een EIA. Zal het Hof de 

richtlijnen van de COP in aanmerking nemen om de verplichtingen onder het RAMSAR-

Verdrag verduidelijken? De rechtspraak van Nederland maakt duidelijk dat dit een mogelijke 

optie is. In de rechtsleer wordt alvast gehoopt dat het Hof hieromtrent duidelijkheid zal 

scheppen.
444

 Het Hof heeft alleszins de kans de bescherming van alle watergebieden in de 

toekomst te verscherpen indien ze het RAMSAR-Verdrag interpreteert in het licht van de 

aanbevelingen van de COP.
445

 

7.3.3. Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro van 5 juni 1992 

7.3.3.1. Algemeen 

Zowel Costa Rica als Nicaragua werden lid van het Biodiversiteitsverdrag op 13 juni 1992.
446

 

Dit verdrag van 5 juni 1992, opgericht onder de auspiciën van de Verenigde Naties, is het 

belangrijkste instrument voor de bescherming van de biodiversiteit en werd opgericht naar 

aanleiding van de Rio Earth Summit. Het Biodiversiteitsverdrag schrijft de verdragspartijen 

enkele verplichtingen voor waardoor bijgedragen wordt aan het behoud en duurzaam gebruik 

van de biodiversiteit.
447

 Net zoals het RAMSAR-Verdrag wordt ook het 

Biodiversiteitsverdrag gekenmerkt door ruime bepalingen die voornamelijk algemene 

principes weerspiegelen.
448

 In haar vordering geeft Nicaragua niet weer welke artikelen 
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precies geschonden zouden zijn door Costa Rica. Daarom wordt hier een overzicht gegeven 

van de algemene verplichtingen die op verdragspartijen rusten en die mogelijks geschonden 

kunnen zijn door Costa Rica. Deze hebben telkens verband met reeds eerder besproken 

principes, zoals het opstellen van een TEIA of het vermijden van aanzienlijke 

grensoverschrijdende schade.  Eerst volgt een overzicht van de wetgeving, gevolgd door hun 

mogelijke invloed op de uitspraak van het Hof. Opnieuw geldt dat deze argumenten eigenlijk 

ook tegen Nicaragua gebruikt kunnen worden. 

7.3.3.2. Artikel 3 van het Biodiversiteitsverdrag 

Staten hebben, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties en de 

beginselen van internationaal recht, het soevereine recht hun eigen hulpbronnen te 

exploiteren overeenkomstig hun eigen milieubeleid, alsook de verantwoordelijkheid te 

verzekeren dat activiteiten die binnen hun rechtsmacht of onder hun toezicht vallen, geen 

schade aanrichten aan het milieu van andere Staten of van gebieden die onder geen enkele 

nationale rechtsmacht vallen. 

 

Dit artikel is een weergave van het Beginsel 21 van de Stockholm Verklaring die het 

soevereiniteitsbeginsel inhoudt. Dit werd reeds in hoofdstuk 7.2. werd besproken. Ook hier 

kan dus een inbreuk worden gevonden van het Biodiversiteitsverdrag indien er effectief 

sprake is van aanmerkelijke grensoverschrijdende schade op het grondgebied van Nicaragua, 

nu het soevereiniteitsbeginsel geen absolute werking heeft. 

7.3.3.3. Artikel 7 en artikel 14.1 (a) Biodiversiteitsverdrag 

Het biodiversiteitsverdrag bevat gedetailleerde verplichtingen waar staten aan moeten voldoen 

indien grensoverschrijdende activiteiten plaatsvinden die schade kunnen berokkenen aan de 

biodiversiteit van een andere staat. In art. 14.1(a) van het Biodiversiteitsverdrag wordt voor 

projecten die een aanmerkelijk negatief effect kunnen hebben een EIA vooropgesteld. In 

tegenstelling tot het RAMSAR-Verdrag vermeldt het Biodiversiteitsverdrag dus expliciet de 

verplichting tot opmaak van een EIA. Nicaragua blijkt groot belang te hechten aan deze 

bepaling. In haar brief van 10 december 2011 aan UNEP legt ze nadruk op deze verplichting 

voortvloeiend uit het Verdrag.
449

 

Artikel 14, 1 (a) van het Biodiversiteitsverdrag gaat als volgt: 

Elke Verdragsluitende Partij dient, voor zover mogelijk en passend: 

a. passende procedures in te voeren die een milieueffectrapportage voorschrijven betreffende 

haar voorgenomen projecten die aanmerkelijke nadelige gevolgen zouden kunnen hebben 

voor de biologische diversiteit, teneinde deze gevolgen te vermijden of tot een minimum te 

beperken en die, indien passend, het mogelijk maken het publiek aan die procedures te laten 

deelnemen; 

 

Het toepassingsgebied van dit artikel is beperkt tot projecten van een verdragsstaat die een 

aanmerkelijke negatieve impact kunnen hebben. Projecten van een private partij vallen in 

principe niet rechtsreeks onder dit artikel.
450

 Er kan echter geargumenteerd worden dat private 

partijen onrechtstreeks wel onder deze verplichting vallen aangezien zij vaak vergunningen 

van de overheid moeten verkrijgen, die op haar beurt wel gebonden is. Bovendien wordt hier 

‘aanmerkelijk nadelige gevolgen’ gebruikt, waardoor de bewijslast opnieuw hoger komt te 
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liggen. Ook wordt er expliciet vermeld dat de schade moet worden berokkend aan de 

biodiversiteit van de staat, wat het toepassingsgebied nog verder vernauwd. Het artikel 14 

dient samen gelezen te worden met artikel 7 (c) van het verdrag. Dit artikel verplicht staten 

alle activiteiten die een mogelijk aanmerkelijk nadelig effect kunnen hebben op de 

biodiversiteit te identificeren.
451

 Hierbij dient ook aandacht gegeven te worden aan indirecte 

effecten, aangezien deze ook andere ecosystemen kunnen aantasten. In die zin is art. 14 

complementair aan art. 7, waar ze de staten oproept deze nadelige effecten te 

minimaliseren.
452

  

Deze verplichting werd aangevuld door aanbevelingen van de COP waarbij de partijen 

bijvoorbeeld worden aangemoedigd al van in het begin rekening te houden met biodiversiteit 

bij het opstellen van hun EIA’s. Voorbeelden zijn COP IV/10 C, COP V/18 en de reeds eerder 

vernoemde COP VI/7.
453

 Ook het RAMSAR-Verdrag heeft haar verdragspartijen immers 

aangemoedigd rekening te houden met COP VI/7 bij het Biodiversiteitsverdrag. 

7.3.3.4. Artikel 14.1 (c) Biodiversiteitsverdrag 

Elke Verdragsluitende Partij dient, voor zover mogelijk en passend: 

c. Op basis van wederkerigheid kennisgeving, informatie-uitwisseling en overleg te 

bevorderen aangaande activiteiten onder haar rechtsmacht of toezicht die aanmerkelijke 

nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de biologische diversiteit van andere Staten of 

van gebieden die onder geen enkele nationale rechtsmacht vallen, door het sluiten van 

bilaterale, regionale of multilaterale regelingen, waar passend, te stimuleren; 

 

Het informatieaspect tussen staten kan teruggevonden worden in artikel 14,1 (c) van het 

Verdrag.  Opnieuw volgt hier de verplichting uit voort om buurstaten te verwittigen en met 

hen te overleggen. Daarnaast dienen staten akkoorden te sluiten en in geval van een zeer 

dreigend gevaar dienen ze naburige staten onmiddellijk in te lichten (artikel 14, 1 (d)). Dit is 

opnieuw een uiting van het gewoonterechtelijk principe dat in hoofdstuk 7.3. werd besproken. 

7.3.3.5. Invloed van het Biodiversiteitsverdrag op de uitspraak van het Hof 

In beide zaken kan in principe geargumenteerd worden dat er grensoverschrijdende 

milieuschade plaatsvond. Indien dit aanvaard wordt door het Hof leidt dit tot een schending 

van art. 3 van het Biodiversiteitsverdrag.  

Indien bovendien aanmerkelijke onherstelbare schade kan worden aangetoond door een of 

beide partijen zou dit een inbreuk kunnen betekenen van art. 14 van het Verdrag, in die mate  

dat de informatieverplichting en samenwerkingsverplichting niet werd nagekomen. Toch kan 

er ook kritiek worden geuit op de formulering van art. 14 van het Biodiversiteitsverdrag. In 

een aantal artikelen van het verdrag wordt de verplichting namelijk afgezwakt door de 

opname van ‘voor zover mogelijk  en passend’. Dit is ook zo in art. 14.1. In de rechtsleer 

meent men dat dit de uniforme toepassing van het verdrag niet ten goede komt.
454

 Ook de 

COP  heeft dit probleem opgemerkt en tracht hier aan tegemoet te komen in haar 
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beslissingen.
455

 Hoewel de partijen discretionaire bevoegdheid krijgen bij de toepassing van 

het artikel, neemt dit niet weg dat ze sowieso de verplichting hebben dit artikel na te leven.
456

 

Dit geldt ook voor Nicaragua en Costa Rica, beiden lid bij het Biodiversiteitsverdrag.  

Deze zaak heeft het ICJ de kans zich uit te spreken over de draagwijdte van het 

Biodiversiteitsverdrag. Aanvankelijk had het ICJ deze kans reeds in de zaak tussen Ecuador 

en Colombia maar deze werd van de rol gehaald.
457

 Ook in eerdere milieurechtspraak die het 

Hof voorgeschoteld kreeg, kwam het verdrag niet uitgebreid aan bod.
458

  

7.3.4. Arbitral Award of President Cleveland van 22 maart 1888 

Het onderliggende dispuut tussen beide staten blijft hun aanspraak op het kleine stuk land 

gelegen aan de Caraïbische Zee. In 1858 werd het Cañas-Jerez Verdrag opgesteld, die het 

territorium tussen beide landen reguleert. Dit verdrag werd later bevestigd naar aanleiding van 

een arbitrage zaak en vindt men nu terug in het Cleveland Award van 22 maart 1888.
459

  

Volgens dit verdrag en het Cleveland Award komt de San Juan Rivier toe aan het territorium 

van Nicaragua. Costa Rica verkreeg het recht te varen op de San Juan Rivier. De Colorado 

Rivier, een zijtak van de San Juan Rivier, behoort tot het grondgebied van Costa Rica. Dit 

alles werd recent nog bevestigd in de ‘Dispute regarding Navigational and Related Rights’ 

zaak voor het Hof.
460

 Er wordt niet betwist dat Nicaragua het recht heeft de San Juan Rivier 

uit te baggeren. Er rijst echter discussie nu Nicaragua meerdere caño’s uitbaggert op het 

zogenaamde grondgebied van Costa Rica. Costa Rica meent dat Nicaragua zo de natuurlijke 

grens van de San Juan Rivier wilt verleggen waardoor het grondgebied van Nicaragua 

verruimd wordt. 

Men kan zich afvragen welk verband deze territoriale regels hebben met het milieu. Het 

Cleveland Award bevat een specifieke regel over werken die plaatsvinden rond de San Juan 

Rivier (artikel 6). Deze gaat als volgt: 

“6. The Republic of Costa Rica cannot prevent the Republic of Nicaragua from executing at 

her own expense and within her own territory such works of improvement, provided such 

works of improvement do not result in the occupation or flooding or damage of Costa Rica 

territory, or in the destruction or serious impairment of the navigation of the said River or 

any of its branches at any point where Costa Rica is entitled to navigate the same. The 

Republic of Costa Rica has the right to demand indemnification for any places belonging to 

her on the right bank of the River San Juan which may be occupied without her consent, and 

for any lands on the same bank which may be flooded, or damaged in any other way, in 

consequence of works of improvement.” 
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Costa Rica meent dus dat Nicaragua haar verplichtingen onder het Cleveland Award niet 

nakomt nu de baggerwerken schade toebrengen aan haar grondgebied, inclusief de Colorado 

Rivier.
461

 In haar voorlopige maatregelen haalde Costa Rica reeds het Cleveland Award aan 

om de stopzetting van de baggerwerken te eisen. Bij de eerste voorlopige maatregelen werd 

de schade echter onvoldoende bewezen geacht.
462

  

Het Cleveland Award voorziet dat Costa Rica recht heeft op schadevergoeding voor eventuele 

schade die teweeg wordt gebracht door Nicaragua. De partijen houden er een verschillende 

visie op na met betrekking tot de draagwijdte van deze compensatie.
463

 Costa Rica vraagt 

immers de stopzetting van de baggerwerken, terwijl Nicaragua uit deze bepaling enkel een 

vergoeding voor de geleden schade afleidt. Bij de toekenning van de voorlopige maatregelen 

heeft het Hof het recht van Costa Rica louter ‘mogelijk’ (plausible) geacht, maar is niet dieper 

ingegaan op deze compensatiemogelijkheid aangezien de schade niet voldoende bewezen 

werd.
464

 Rechter GUILLAUME betreurt dat het Hof hier geen duidelijkheid over heeft 

gebracht.
465

 Het is echter mogelijk dat het Hof hier nog de kans toe krijgt in haar uitspraak, 

indien Costa Rica beter bewijsmateriaal kan voorleggen. 

7.3.5. Biosfeerreservaten  

Zowel Nicaragua als Costa Rica zijn lid van het Programma Inzake Mens en Biosfeer van 

UNESCO van 1971. Deze heeft als doelstelling beschermde gebieden in te stellen, de 

zogenaamde Biosfeerreservaten. Nicaragua heeft momenteel drie Biosfeerreservaten, 

waaronder Río San Juan.
466

 Het reservaat spreidt zich uit over twee andere beschermde 

gebieden, namelijk het Indio Maiz  Reservaat en het San Juan River Wildlife Refuge. 

Tegenover het Biosfeerreservaat Río San Juan ligt het Biosfeerreservaaat Aqua Y Paz, op het 

grondgebied van Costa Rica. Ook deze herbergt beschermde gebieden, waaronder El Caño 

Negro. Een verduidelijkende kaart is terug te vinden in bijlage 3. 

Hoewel Nicaragua in haar vordering geen inbreuk opwerpt op deze Biosfeerreservaten 

verwijst ze er wel vaak naar. Nicaragua heeft geen enkele wettelijke verplichting dit reservaat 

te beschermen.
467

 Vermoedelijk vermeldt Nicaragua het bestaan van de Biosfeerreservaten in 

haar feitenrelaas aangezien deze reservaten wel een morele verbintenis met zich mee 

dragen.
468

 Bovendien zijn verschillende beschermde gebieden en watergebieden van 

internationaal belang gesitueerd binnen deze Biosfeerreservaten.
469

 De aanduiding van de 

Biossfeerreservaten is alvast een extra indicator voor het Hof dat de gebieden een grote 

ecologische waarde hebben en elke negatieve beïnvloeding voorkomen dient te worden. 

Nicaragua achtte zich verplicht United Nations Environment Programme (UNEP) op de 

hoogte te stellen van de wanpraktijken van Costa Rica. In de brief haalt ze dezelfde 
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argumenten aan als in haar vordering.
470

 Verder verwijst ze naar de geschonden internationale 

verdragen en verplichtingen, zoals onder meer de Verklaring van Stockholm, het RAMSAR-

Verdrag en het Biodiversiteitsverdrag. Via deze brief trachtte ze UNEP te overtuigen de 

impact op het milieu na te gaan via een studie. Niet enkel UNEP werd een brief toegestuurd. 

Ook UNESCO werd om dezelfde gunst gevraagd, aangezien de biosfeerreservaten onder 

UNESCO kunnen worden gebracht.
471

  

7.3.6. Werelderfgoedverdrag UNESCO 1972 

In haar vordering roept Nicaragua een schending in van het Werelderfgoedverdrag van 

UNESCO van 1972.
472

 Nicaragua is sinds 17 december 1979 lid van het Verdrag en Costa 

Rica werd verdragspartij op 23 augustus 1977.
473

  

Op zich is het opmerkelijk dat Nicaragua dit verdrag inroept. De enige connectie met 

UNESCO zit immers vervat in de Biosfeerresrevaten. Er situeert zich geen natuurlijk erfgoed 

in het bediscussieerde gebied.
474

 In haar brief aan UNESCO verwees Nicaragua naar de 

verplichtingen die verdragspartijen dragen met betrekking tot de gebieden beschermd via 

artikel 1 en 2 van het UNESCO Werelderfgoedverdrag. Artikel 6.3 van het 

Werelderfgoedverdrag stelt immers dat verdragstaten zich dienen te onthouden van 

opzettelijke maatregelen die de beschermde gebieden opgesomd in artikel 1 en 2 kunnen 

beschadigen. Wellicht wil Nicaragua een analoge redenering doorvoeren met betrekking tot 

de Biossfeerreservaten. 

Het is echter nog steeds onduidelijk welke rol het Werelderfgoedverdrag zal of kan spelen bij 

de uitspraak van het Hof.  

7.3.7. Agreement over the Border Protected Areas between Nicaragua and Costa Rica 

van 15 december 1990 

Nicaragua werpt in haar vordering ook een schending op van de ‘Agreement over the Border 

Protected Areas between Nicaragua en Costa Rica’ (SI-A-PAZ-Agreement).
475

 

Aangezien beide staten belang hebben aan een goede samenwerking met betrekking tot de 

San Juan River werd in 1988 de SI-A-PAZ-Agreement opgemaakt op de algemene 

vergadering van de IUCN.
476

 Deze lanceert een bilateraal project, gewijd aan de bescherming 

van het beschermde gebied tussen beide staten en het grensoverschrijdende beheer en behoud 

ervan. Zo worden de activiteiten van de beschermde gebieden nu gecoördineerd zodat een 

gelijkaardige aanpak geldt voor beide staten.
477

 Verder zou SI-A-PAZ ook het behoud en de 

duurzame ontwikkeling van de grenszone mogelijk moeten maken, onder andere via het 

systeem van beschermde gebieden.
478

 In die zin wordt het gebied beschreven als een ‘Vrede 
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Park’ (Peace Park). Deze zijn een bijzondere vorm van beschermde gebieden waarbij de 

nadruk ligt op het behoud van de vrede in het grensgebied tussen twee staten.
479

 De nationaal 

beschermde gebieden van beide staten worden besproken in hoofdstuk 7.4. 

7.3.8. Convention for the Conservation of the Biodiversity and the Protection of 

Wilderness Areas in Central America 

Dit verdrag tussen Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama 

werd aangenomen op 5 juni 1992 in Managua.
480

 Het verdrag ging van kracht op 20 december 

1994. 

Het Verdrag voorziet onder andere in de opmaak van beschermde gebieden waar later op 

ingegaan zal worden. Ook wordt vermelding gemaakt van de SI-A-PAZ overeenkomst met 

betrekking tot het grensgebied (artikel 18). 

Naast de algemene bepalingen omtrent het instellen van beschermde gebieden bevat het 

Verdrag ook een informatieverplichting voor de verdragspartijen wanneer mogelijks 

schadelijke activiteiten kunnen plaatsvinden in de naburige staten (artikel 33). 

Er valt weinig informatie terug te vinden over dit verdrag waardoor hier dan ook niet dieper 

op zal worden ingegaan. 

7.4. Nationaal Beschermde Gebieden (Protected Areas)  

Beschermde gebieden kunnen worden omschreven als een gebied van land en/of zee dat 

speciaal is gewijd aan de bescherming van de biologische diversiteit en van natuurlijke of 

geassocieerde culturele rijkdommen, en dat wordt beheerd door wettelijke of andere 

effectieve middelen.
481

 Ook andere verdragen en overeenkomsten hebben definities 

ontwikkeld voor specifieke soorten beschermde gebieden.
482

 Een beschermd gebied vereist 

een aangepast beheer.
483

 Zoals opgemerkt door CLIQUET krijgt een beschermd gebied pas 

volledige bescherming wanneer er wettelijke maatregelen voorhanden zijn die negatieve 

invloeden tegengaan.
484

 Naast het behoud van de diversiteit van soorten en ecosystemen 

kunnen beschermde gebieden ook andere doelstellingen hebben. Nu de partijen zeer veel 

verwijzen naar hun nationaal beschermde gebieden is het interessant hier nog even kort bij stil 

te staan. 

Verschillende verdragen voorzien in de oprichting van beschermde gebieden. Deze kunnen 

een globale werking hebben zoals onder andere het Biodiversiteitsverdrag (artikel 8, a) maar 

er is ook sprake van tal van regionale initiatieven, zoals de Convention for the Conservation 

of the Biodiversity and the Protection of Wilderness Areas in Central America daar een 

voorbeeld van is. Ook nationale wetgeving voorziet echter in de oprichting van beschermde 

gebieden. 
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Costa Rica beroept zich meermaals op beschermde wildlifegebieden waar Nicaragua schade 

aan toegebracht zou hebben. Costa Rica doelt hiermee op wildlifegebieden in Laguna 

Maquenque, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo en Tortuguero National Park.
485

   

Barra del Colorado Wildlife Refuge is het grootste wildlifegebied van Costa Rica en werd 

opgericht bij decreet op 26 juli 1985.
486

 Barra del Colorado is gelegen bij het Tortuguero 

National Park, het tweede grootste beschermde regenwoudgebied van Costa Rica.
487

 Het is in 

dit Barra del Colorado Wildlife Refuge dat ook de Colorado Rivier stroomt, die door de 

werken van Nicaragua vervuild wordt. Barra del Colorado valt onder Categorie IV van de 

IUCN opdeling en wordt omschreven als een Habitat/Soorten beheersgebied (Habitat/Species 

Management Area).
488

 De bescherming van de nationale beschermingszones van Costa Rica 

is verspreid over talloze wetten. De National System of Conservation Areas (SINAC) is de 

instantie die een uniform kaderwerk voor deze beschermde gebieden dient uit te werken.
489

 

Ook Nicaragua herbergt nationale beschermde gebieden. Deze zijn Indio Maz Biological 

Reserve en het San Juan Wildlife Refuge waar ook naar wordt verwezen in haar vordering.
490

 

Ook deze vallen beide onder categorie IV van de IUCN indeling. Nicaragua verwijst in haar 

vordering tevens naar beschermde gebieden van Costa Rica. Zo zou de Coloradorivier, 

gelegen in het Barra del Colorado gebied, vervuild worden door de chemicaliën die vrijkomen 

uit de industrie van Costa Rica. Ook het Caño Negro wildlifegebied krijgt vermelding in de 

vordering van Nicaragua, nu de vervuiling in dit gebied effect heeft op het grondgebied van 

Nicaragua.
491

  

Beide partijen kunnen zich met andere woorden schuldig maken aan schendingen aan deze 

nationaal beschermde gebieden. Costa Rica heeft in haar voorlopige maatregelen reeds het 

belang van deze gebieden benadrukt. Het blijft afwachten in welke mate het Hof zich zal 

uitspreken over de vervuiling afkomstig van de ananasplantages en mijnwerken, aangezien 

deze losstaan van de wegenwerken. 

8. Conclusie 

Het spreekt voor zich dat het Hof zich allereerst zal moeten uitspreken over de territoriale 

conflicten tussen beide partijen voor het zich kan uitspreken over de ingeroepen verdragen. 

Zoals Nicaragua opmerkt in haar pleidooi heeft Costa Rica  geen belang bij het beschermen 

van het gebied indien het Hof ten voordele van Nicaragua besluit. Hetzelfde geldt uiteraard 

voor Nicaragua indien het Hof beslist ten voordele van Costa Rica.
492

 Pas na de uitspraak van 

het Hof wordt dus duidelijk wie welke verplichtingen draagt en welke verdragen van 

toepassing zijn. Dit houdt het Hof echter niet tegen principes uit te werken met betrekking tot 

verschillende vorderingen ingeroepen door de partijen.  
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In verband met de principes uit het gewoonterecht krijgt het Hof alleszins de kans haar 

recente uitspraak met betrekking tot de opmaak van een EIA in de zaak ‘Pulp Mills on the 

River Uruguay’ bij te schaven. Ook de gewoonterechtelijke samenwerkingsverplichting 

kwam reeds aan bod in de voorlopige maatregelen. Beide staten stellen zich bloot aan een 

schending van dit principe indien ze geen informatie verschaffen of met elkaar consulteren 

ingeval van potentiële milieuschade. 

Welke invloed de ingeroepen verdragen zullen hebben op de uitspraak valt nog af te wachten. 

In de rechtsleer wordt vurig gehoopt op een verduidelijking van de verplichtingen onder het 

RAMSAR-Verdrag nu deze eerder vaag geformuleerd zijn. Het is op zijn minst onzeker of het 

Hof zo ver zal gaan dat ze een opmaak tot EIA verplicht ziet via het RAMSAR-Verdrag. Ook 

het Biodiversiteitsverdrag werd ingeroepen door Nicaragua. Het Hof kan zich dus tevens 

uitspreken over de verplichtingen voortvloeiend uit dit verdrag, die grotendeels 

overeenstemmen met de ingeroepen gewoonterechtelijke bepalingen. 

Het Hof heeft alvast haar hoge standaard voor het toekennen van voorlopige maatregelen, 

zoals deze ook gebruikt werden in de ‘Pulp Mills’ zaak, bevestigd. Beide partijen dienen te 

bewijzen dat er sprake is van een onmiddellijke dreiging die onherstelbare schade zal 

veroorzaken wat de bewijslast dus zeer hoog legt.  

Ongeacht ten voordele van welke partij het Hof zich zal uitspreken, lijkt het einde van de 

conflicten tussen beide staten nog lang niet in zicht. Nog in 2014 werd opnieuw een 

rechtszaak aangespannen door Costa Rica. Dit zal de vierde rechtszaak voor het ICJ zijn in 

nog geen tien jaar tijd, wat de relatie tussen beide staten niet ten goede komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

DEEL 4: De invloed van niet-bindende principes en resoluties bij de interpretatie van 

verdragen 

Naar aanleiding van de ‘Whaling in the Antarctic’ zaak wordt hier nog even kort ingegaan op 

de invloed van resoluties en principes bij de interpretatie van (milieu)verdragen en de 

eventuele mogelijkheid van een evolutieve interpretatie. Australië trachtte immers aan te 

tonen dat het behoud van de walvis vandaag prioritair is en dat het verdrag vanuit dit oogpunt 

geïnterpreteerd diende te worden. Bij een evolutieve interpretatie wordt niet gekeken naar het 

recht op het tijdstip van het maken van het verdrag maar wel naar het recht en de situatie die 

heerst op het moment van de interpretatie.
493

 Een dergelijke interpretatie is op zijn minst 

wenselijk voor meer gedateerde (milieu)verdragen die ten tijde van het opstellen van het 

verdrag nog niet geconfronteerd werden met het belang van het behoud van het milieu.
494

 

Toch dient men zich af te vragen of dit wel altijd mogelijk is. Een opdeling kan gemaakt 

worden tussen de invloed van algemene rechtsprincipes, zoals bijvoorbeeld het 

voorzorgsbeginsel en de verplichting een EIA op te maken, en de invloed van niet-bindende 

aanbevelingen geformuleerd door de organen bij een verdrag. 

Het gebruik van algemene principes in het internationaal recht kent een aantal voordelen. Zo 

zijn de principes ruim geformuleerd waardoor ze op verscheidene situaties van toepassing 

kunnen zijn, wat van belang is nu de feitelijke achtergrond van elke zaak verschilt. Bovendien 

evolueert de maatschappij haar  bezorgdheid om het milieu zienderogen. Deze principes zijn 

flexibel geformuleerd waardoor op z’n minst een minimum niveau van bescherming 

bestaat.
495

 Toch is de status van sommige principes onzeker, zoals reeds op werd gewezen in 

de ‘Whaling in the Antarctic’ zaak
496

 waardoor men zich kan afvragen welke werking deze 

principes hebben voor een Hof. 

In de ‘Gabčíkovo-Nagymaros Project’ zaak werd door het Hof bevestigd dat het bilateraal 

verdrag tussen beide staten dynamisch diende geïnterpreteerd te worden, waarbij rekening 

diende gehouden te worden met de nieuw ontwikkelde principes uit het milieurecht.
497

 Toch 

dient er worden opgemerkt dat het Hof hier niet zelf overging tot zo een interpretatie maar dat 

dit werd overgelaten aan de partijen.
498

 Meer recent in de ‘Pulp Mills on the River Uruguay’ 

zaak werd door het Hof bevestigd dat het voorzorgsbeginsel aangenomen kon worden bij de 

interpretatie van verdragen, naar aanleiding waarvan de opmaak van een EIA als een principe 

van het gewoonterecht werd beschouwd.
499

 Dit wijst er op dat het Hof zich bewust is van het 

belang van deze principes en erkent dat deze in aanmerking dienen genomen te worden bij de 

interpretatie van verdragen. Daarom is het des te vreemder dat het Hof zich niet genoodzaakt 

zag haar eigen rechtspraak op te volgen in de ‘Whaling in the Antarctic’ zaak, waar het 

voorzorgsbeginsel door beide partijen werd ingeroepen en zeer duidelijk een rol kon spelen, 

                                                           
493

 Zie hierover: P. M. DUPUY, “Evolutionary Interpretation of Treaties”, in E. CANNIZZARO, The law of Treaties, 

Beyond the Vienna Convention”, Oxford University Press, Oxford, 2010, 123-137. 
494

 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australië v. Japan), Seperate Opinion rechter TRINDADE.  
495

 L. PARADELL-TRIUS, “Principles of International Law: an Overview”, RECIEL 2000, 93-94. 
496

 Het voorzorgsbeginsel werd tot op heden door het Hof niet erkend als een beginsel van internationaal 

gewoonterecht. 
497

 ICJ, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hongarije v. Slowakije), Judgement van 25 september 1997, para. 112; 

Hongarije had opgeworpen dat ze niet verplicht was het verdrag met Slowakije nog na te komen nu er nieuwe 

principes bestonden in het internationaal milieurecht. Het Hof volgde deze redenering echter niet en stelde dat 

deze principes Hongarije er niet van konden weerhouden het verdrag uit te voeren. De principes dienden 

daarentegen de partijen te begeleiden, nu het verdrag aanpasbaar was aan deze nieuwe normen. 
498

 P. M. DUPUY, “Evolutionary Interpretation of Treaties”, in E. CANNIZZARO, The law of Treaties, Beyond the 

Vienna Convention”, Oxford University Press, Oxford, 2010, 129. 
499

 ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentinië v. Uruguay), Judgement van 20 april 2010, para. 164 en 

204. 



72 

 

bijvoorbeeld bij het beoordelen van niet-dodelijke vangstmethodes. Bovendien was het 

verkieselijk geweest dat het Hof uiteengezet had waarom ze deze principes niet heeft 

gebruikt. Ook in de voorgaande rechtspraak werd amper verduidelijkt waarom nu wel of niet 

ingegaan werd op principes en waarom ze relevant waren.
500

 Wellicht zal het Hof de principes 

niet in dezelfde mate kunnen negeren in de zaak tussen Costa Rica en Nicaragua, waar 

Nicaragua haar vordering bijvoorbeeld ruim op gewoonterechtelijke principes steunt.
501

 

Net zoals de principes eerder algemeen geformuleerd zijn, zitten deze vaak ook zo vervat in 

multilaterale milieuverdragen zoals het Biodiversiteitsverdrag. Deze kunnen dan later 

uitgewerkt worden aan de hand van bindende wijzigingen, bijvoorbeeld via een Protocol. Een 

andere manier om verdragstaten hun verplichtingen bij te schaven is via het aannemen van 

resoluties. Deze zijn evenwel niet bindend.  

Zoals opgemerkt door rechter TRINDADE kunnen de organen bij een verdrag een belangrijke 

functie vervullen bij de aanpassing van het verdrag aan de noden van de huidige 

maatschappij, waarbij hij doelt op de resoluties die geformuleerd werden door de IWC. In de 

‘Whaling in the Antarctic’ zaak werd uitdrukkelijk door het Hof gesteld dat de in consensus 

aangenomen resoluties van de ICRW, hoewel niet-bindend, bij kunnen dragen aan de 

interpretatie van het verdrag en het bijbehorende Schema.
502

 Wanneer men dit doortrekt naar 

bijvoorbeeld het RAMSAR-Verdrag, zou dit kunnen betekenen dat de aanbevelingen van de 

COP eveneens in aanmerking kunnen genomen worden bij de interpretatie van het verdrag en 

dat volgend uit de samenwerkingsverplichting de verdragspartijen er op z’n minst rekening 

mee moeten houden bij de uitvoering van hun verplichtingen. Een gelijkaardige en zelfs 

verdergaande interpretatie werd aangenomen door de Kroon van Nederland. Het valt echter af 

te wachten hoe het Hof hier mee zal omgaan in de toekomst, nu ze bijvoorbeeld Japan niet 

veroordeeld heeft voor procedurele inbreuken onder paragraaf 30. Dit ondanks de duidelijke 

inbreuken op de samenwerkingsverplichting die voortvloeit uit de richtlijnen met betrekking 

tot deze paragraaf. Hoewel het erkennen van deze samenwerking dus een goede zaak is, lijkt 

het Hof niet zover te gaan als deze werkelijk af te dwingen, wat valt te betreuren. 

Hoewel men het liever anders zou zien, is het Hof niet overgegaan tot een dynamische 

interpretatie van het ICRW. Hoewel er duidelijk een verschuiving heeft plaatsgevonden naar 

het behoud van de walvis en het milieu in het algemeen, stelt het ICRW nog steeds 

uitdrukkelijk dat de wetenschappelijke walvisvaart is toegelaten en is het moratorium in 

principe een tijdelijk gegeven. Daarom is dus onzeker of een dynamische interpretatie wel op 

zijn plaats is, mede omdat het ICRW in de mogelijkheid van amendering voorziet via het 

Schema.
503

 Eerder dan een zeer vergaande interpretatiekracht toe te kennen aan deze 

resoluties, leidde het Hof er een samenwerkingsverplichting uit af. Dit lijkt een correcte 

beslissing rekening houdend met de verdragstekst maar niet rekening houdend met de 

ontwikkelingen in het milieu. Andere verdragen met een minder duidelijke tekst staan 

wellicht meer open voor een dergelijke interpretatie waardoor principes en resoluties meer 

kans maken een grote invloed na te laten.  
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DEEL 5: Conclusie 

Men kan er niet meer omheen, de ICJ vervult stilaan een steeds prominentere rol in het 

beslechten van milieuzaken. Hoewel het Hof nog steeds zijn weg aan het zoeken is, worden 

gestaag principes ontwikkeld waar alle partijen zich aan dienen te houden en zich 

daarenboven zelf op kunnen beroepen wanneer er sprake is van milieuschade op hun 

grondgebied. Als deze tendens zich voortzet kan het ICJ zich, net als het Europees Hof van 

Justitie, zich ontwikkelen tot een rechtsprekende instantie met veel aanzien op het vlak van 

milieurecht. 

Toch lokt de langverwachte uitspraak in de zaak ‘Whaling in the Antarctic’ gemengde 

reacties uit. Enerzijds wordt de aanpak van het Hof geprezen, waarbij gedoeld wordt op de 

handelswijze van het Hof met betrekking tot de vele wetenschappelijke informatie die 

voorhanden was en de objectieve toetsingsmaatstaf die gehanteerd werd. Anderzijds is het 

Hof nauwelijks ingegaan op de milieuprincipes aangehaald door Australië, zoals onder meer 

het preventiebeginsel en het principe van het rechtsmisbruik. Bovendien laat de uitspraak van 

het Hof nog steeds wetenschappelijke walvisvaart toe, wat pijnlijk duidelijk wordt nu Japan 

opnieuw een walvisvloot laat uitvaren naar de Stille Oceaan en binnenkort wellicht terug naar 

Antarctica. Dit duidt echter eveneens op pijnpunten binnen de IWC en de ICRW. Het is dan 

ook aan de IWC om haar conventie een nieuw leven te blazen en de verdragspartijen op één 

lijn te krijgen.  

De uitspraak over de zaken hangende tussen Costa Rica en Nicaragua is nog lang niet in zicht. 

Opnieuw krijgt het Hof een enorme lading informatie over zich heen, zeker toen besloten 

werd beide zaken samen te voegen. Wellicht zal het Hof niet ingaan op alle verdragen die 

door de partijen werden opgesomd. Toch is het reikhalzend uitkijken naar het uiteindelijke 

arrest en dit om meerdere redenen. Ten eerste is het de eerste zaak voor het ICJ waar het 

RAMSAR-Verdrag een dergelijke grote rol krijgt toebedeeld. De verplichtingen onder dit 

verdrag zijn vaag omschreven waardoor een precisering van de verdragsbepalingen meer dan 

welkom is. Dit geldt eveneens voor de verplichtingen voortvloeiend uit het 

Biodiversiteitsverdrag dat door Nicaragua werd ingeroepen. Ten tweede hebben beide partijen 

de gewoonterechtelijke verplichting tot het opstellen van een EIA ingeroepen. Het Hof kan 

dus kort na de ‘Pulp Mills on the River Uruguay’ haar eigen rechtspraak verfijnen en dit 

nieuw gewoonterechtelijk principe verduidelijken wat de toekomstige rechtspraak ten goede 

zal komen en bovendien duidelijkheid zal scheppen voor staten wanneer zei overgaan tot 

activiteiten met een mogelijks grensoverschrijdende werking. 

Alhoewel deze ontwikkelingen lijkt het Hof nog steeds een lange weg voor de boeg te 

hebben. Het ICJ wordt in de rechtsleer meermaals bekritiseerd omwille haar 

terughoudendheid en ook in de ‘Whaling in the Antarctic’ zag het Hof zich niet genoodzaakt 

in te gaan op bepaalde (soft law) principes bij de interpretatie van verdragen. Het Hof lijkt 

inderdaad nog steeds eerder onwillig relevante milieuprincipes op te nemen in haar besluit, 

ondanks de erkenning van het Hof zelf dat deze relevant kunnen zijn bij de interpretatie van 

verdragen. Nu het milieu steeds meer op de voorgrond treedt, zal het Hof zich vroeg of laat 

dienen te ontdoen van dit keurslijf. 
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