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INLEIDING  

1. Internationaal recht is gefundeerd op twee tegenstrijdige veronderstellingen: ten eerste, dat 

staten als soevereine entiteiten, niet gebonden zijn door enige rechtsdwang en ten tweede dat 

internationaal recht wel dergelijke dwang uitoefent.1 

Deze premisse maakt onmiddellijk duidelijk dat internationaal recht tot uiteenlopende meningen 

leidt; niet alleen in de academische wereld maar ook in de internationale politiek. Terwijl sommigen 

fervente voorvechters zijn van deze rechtsorde, zijn anderen deze liever kwijt dan rijk. Voornamelijk 

op het vlak van bronnen van internationaal recht is de verwarring vaak compleet.  

2. Artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof2 wordt algemeen aanvaard als 

de oplijsting van de bronnen van internationaal recht. Deze zijn:  

a. Internationale verdragen, zowel van algemene als bijzondere aard, die regels 

vastleggen die uitdrukkelijk erkend zijn door de staten betrokken in het conflict; 

b. internationaal gewoonterecht, als bewijs van een algemene praktijk aanvaard als 

recht; 

c. de door beschaafde volken erkende algemene rechtsbeginselen; 

d. rechterlijke beslissingen en de zienswijzen van de meest bevoegde schrijvers van 

verschillende staten, als ondergeschikt middel om rechtsregels te bepalen. 

Dit artikel geeft echter slechts vage definities en zegt weinig over de hiërarchie van de verschillende 

bronnen en de invloed die ze op elkaar kunnen uitoefenen.  

3. Voornamelijk inzake de omschrijving van internationaal gewoonterecht is het laatste woord 

nog niet gezegd. Hoewel het bestaan van internationaal gewoonterecht al meerdere eeuwen 

aanvaard is, lijkt de academische wereld het maar niet eens te raken over een duidelijke en 

eenduidige theorie. De rechtspraak van het Internationaal Gerechtshof biedt enige duiding maar 

zorgt soms voor meer vragen dan antwoorden. 

In het eerste deel van deze thesis zullen we de verschillende theorieën van internationaal 

gewoonterecht bespreken. Op deze manier zullen antwoorden gezocht worden op verschillende 

vragen. Hoe ontstaat internationaal gewoonterecht? Wat zijn de kenmerken ervan en hoe kan het 

veranderen of tenietgaan? Verder wordt er uitleg geboden bij belangrijke concepten, zoals 

                                                           
1 JOSEPH FRANKEL, “International relations in a changing world”, Oxford University Press, 1988, 243, p. 
23. 
2 Article 38, Statute of the International Court of Justice, concluded on 26 June 1945, 59 Stat. 1055, 
33 U.N.T.S. 993. 
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statenpraktijk, opinio juris sive necessitatis, persistent objectors en hun impact op ons verstaan van 

wat internationaal gewoonterecht inhoudt. De verschillende theorieën die academici geformuleerd 

hebben over deze materie, worden vergeleken met de arresten die het Internationaal Gerechtshof 

over deze materie geveld heeft. Een theorie is immers slechts nuttig indien deze ook in de praktijk 

wordt toegepast of minstens toepasbaar is. 

4. De tweede belangrijke bron van internationaal recht is verdragsrecht. Hier bestaat er veel 

minder twijfel en discussie over de bindende kracht en de regels ter zake. Dit is grotendeels te 

danken aan het werk van de Internationale Rechtscommissie die het Weens Verdrag inzake het Recht 

der Verdragen3 heeft voorbereid en de navolgende onderhandelingen door verschillende staten over 

dit onderwerp. Iedere bespreking van verdragsrecht zal dus ook dit verdrag als vertrekpunt moeten 

nemen. Dit is op zich echter niet voldoende aangezien het niet de volledige problematiek behandelt 

en sommige regels verdere verduidelijking behoeven aan de hand van de praktijk die tussen staten 

bestaat. 

Door de ruime omvang van het verdragsrecht, zal de studie zich hier beperken tot de totstandkoming 

van verdragen. In het tweede deel zullen we eerst een zo duidelijk mogelijk beeld geven van wat 

verstaan wordt onder de term verdrag. Daarna nemen we het vormingsproces, van de voorbereiding 

tot de inwerkingtreding, onder de loep. We zullen zien dat de verdragspartijen een enorme vrijheid 

krijgen in de vorming van multilaterale verdragen. Deze vrijheid brengt zowel voordelen als valkuilen 

met zich mee waar staten zich bewust over moeten zijn. 

5. Er mag natuurlijk niet vergeten worden dat internationaal recht een rechtssysteem is. De 

regels en principes ervan reageren op, en moeten geïnterpreteerd worden tegen de achtergrond van 

andere regels en principes. Internationaal recht is dus geen willekeurige verzameling van 

verschillende normen: er zijn betekenisvolle relaties tussen hen.4  

Voornamelijk internationaal gewoonterecht en verdragsrecht kunnen een significante invloed 

uitoefenen op elkaar. Niet alleen is dit algemeen erkend, het is ook bevestigd door het Internationaal 

Gerechtshof in verschillende zaken. Hiervan zijn de belangrijkste ontegensprekelijk de Noordzee-

zaken5 en de Nicaragua-zaak.6 Toch is de literatuur over deze wederzijdse verhouding beperkt.7  

                                                           
3 Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 1155 UNTS 331. 
4 INTERNATIONAL LAW COMMISSION, “Fragmentation of International Law: difficulties arising from the 
diversification and expansion of international law”, 2006, U.N. Doc. A/CN.4/L.702, 25, p. 7. 
5 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3. 
6 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). 
Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14. 
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Daarom zal in het derde deel de relatie tussen beide bronnen zo extensief mogelijk onderzocht 

worden. We zullen proberen te schetsen hoe en in welke mate internationaal gewoonterecht kan 

afgeleid worden uit verdragsrecht. Bovendien zal onderzocht worden of internationaal 

gewoonterecht verdragsregels kan aanpassen of buitenspel zetten. De theoretische inslag zal in de 

mate van het mogelijke verduidelijkt worden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.  

6. De twee belangrijkste bronnen van internationaal recht worden in deze tekst dus besproken 

op een zo accuraat mogelijke wijze, met aandacht voor de verschillende theorieën. Voornamelijk de 

complementariteit met de beslissingen van het Internationaal Gerechtshof, de werkbaarheid en het 

praktisch nut van iedere theorie, zijn de belangrijkste elementen die in aanmerking worden genomen 

om de waarde van een theorie te bepalen.  

Op deze manier poogt dit werk een duidelijk overzicht te geven over een boeiend, maar bijwijlen 

complex onderwerp dat door de toenemende globalisering, het intensiveren van internationaal 

overleg en de explosie van multilaterale verdragen sinds de Tweede Wereldoorlog steeds relevanter 

wordt. 

  

                                                                                                                                                                                     
7 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 3. 
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1. INTERNATIONAAL GEWOONTERECHT  

7. Gewoonterecht heeft altijd een moeilijke plaats gehad in internationaal recht. 8 Het bestaan 

ervan blijkt immers moeilijk vast te stellen en het blijft een eeuwige oefening om a priori zelfstandig 

vast te stellen of een regel al dan niet het niveau van internationaal gewoonterecht heeft bereikt.9 

Hoewel sommige auteurs moeilijkheden hebben met het bestaan van internationaal gewoonterecht, 

lijkt het toch een onontkoombare conclusie. Deze uitkomst brengt zijn eigen gevolgen en valkuilen 

met zich mee. 

8. Hoewel het bestaan van internationaal gewoonterecht al eeuwen erkend is,10 vormt 

momenteel artikel 38 van de statuten van het Internationaal Gerechtshof het klassieke startpunt bij 

het omschrijven van internationaal gewoonterecht.11 Dit artikel omschrijft internationaal 

gewoonterecht als “international custom, as evidence of a general practice accepted as law.”12 De 

gebrekkige, of op zijn minst vage, formulering van artikel 38 is een publiek geheim.  

9. Door de grote onzekerheid komen verscheidene auteurs met verschillende theorieën naar 

voren om de verschillende enigma’s op te lossen. Deze kunnen grotendeels in één van de drie 

volgende scholen worden ondergebracht. 

De klassieke school wordt in verband gebracht met de positivistische school. Hierbij wordt vooral de 

nadruk gelegd op de statenpraktijk als belangrijkste element. De opinio juris wordt gezien als een 

secundaire stap om een onderscheid te maken tussen een rechtspraktijk en een praktijk uit 

overwegingen niet ingegeven door een rechtsgevoel; om bijvoorbeeld een onderscheid te maken 

tussen statenpraktijk die voortvloeit uit overwegingen van beleefdheid en deze die echt uit een 

gevoel van wettelijke verplichting volgt.13 

De moderne school ziet vooral in de opinio juris-vereiste het doorwegende element. Volgens deze 

school moet de nadruk meer gelegd worden op wat staten zeggen, dan op wat staten doen. Hier zijn 

belangrijke elementen bijvoorbeeld stemmingen in de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties of verklaringen gemaakt tijdens internationale conferenties.  

                                                           
8 BEDERMAN, D., Custom as a source of law, Cambridge University Press, 2010, 266, p. 135. 
9
 LEPARD, B., Customary international law: a new theory with practical applications, Cambridge 

University Press, 2010, 418, p. 3. 
10 SLAMA, J., “Opinio juris in customary international law”, Oklahoma City University Law Review 
Summer, 1990, 603, p. 603. 
11 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 15. 
12 Article 38, Statute of the International Court of Justice, concluded on 26 June 1945, 59 Stat. 1055, 
33 U.N.T.S. 993. 
13 MOREMEN, P., “National court decisions as state practice: a transnational judicial dialogue?”, North 
Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 2006, 259, p. 268-270. 
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Een recente nieuwe aanpak in de zoektocht naar internationaal gewoonterecht is de ‘rational 

choice’-aanpak die voornamelijk steunt op de spel-theorie. Deze school wordt geleid door 

professoren GOLDSMITH en POSNER. In hun theorie werken staten in een beperkt aantal gebieden 

samen en kan dit verklaard worden door de rationele keuze-theorie. Hier wordt het belang van 

opinio juris volledig aan de kant geschoven en worden staatshandelingen verklaard uit overwegingen 

van eigenbelang.  

10. Niettegenstaande deze verschillende scholen zijn de meeste auteurs het grotendeels eens 

over een definitie. Vooral het verschil tussen de klassieke en moderne school wordt beschreven als 

‘oude wijn in nieuwe zakken gieten’.14 Aldus kan internationaal gewoonterecht gedefinieerd worden 

als bestaande uit twee elementen. Ten eerste moet er een praktijk zijn die consistent is tussen staten 

en die stand houdt gedurende een bepaalde tijdsperiode (statenpraktijk) [1.1]. Ten tweede moeten 

staten ook geloven dat deze praktijk wettelijk verplicht is (opinio juris sive necessitatis) [1.2].15 Deze 

definitie is ook bevestigd door het Internationaal Gerechtshof in zowel de Continental Shelf-zaak van 

198516 als de Nicaragua-zaak van 1986.17 

Hierna zal naar beide componenten afzonderlijk gekeken worden en zullen deze in een hedendaagse 

context geplaatst worden. Vervolgens zal er ook gekeken worden naar hoe internationaal 

gewoonterecht kan veranderen [1.3]. 

1.1.  STAT EN PR AKTI JK  

11. Statenpraktijk is het objectieve element van de definitie en kan veel verschillende vormen 

aannemen.18 Een ruime opvatting van het begrip statenpraktijk is aangewezen en omvat iedere 

handeling, uitspraak of andere vorm van gedrag door een staat in zoverre dat het een bewuste 

opvatting van de staat inhoudt om bij te dragen tot de vorming van een gewoonterechtelijke regel.19 

Belangrijk is wel dat deze praktijken toewijsbaar zijn aan de staat, zij het aan de rechterlijke, 

uitvoerende of wetgevende tak of aan andere personen die handelen in naam en voor rekening van 

een staat.20 

                                                           
14 MOREMEN, P., “National court decisions as state practice: a transnational judicial dialogue?”, North 
Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 2006, 259, p. 270. 
15

 LEPARD, B., Customary international law: a new theory with practical applications, Cambridge 
University Press, 2010, 418, p. 3. 
16 Continental Shelf (Libyan Arab Jarnahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 13, §27. 
17 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, §183. 
18

 WOOD, M., “State Practice”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 1107, 2010, §2. 
19

 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 16. 
20 WOOD, M., “State Practice”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law 1107, 2010, §7. 
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12. In 1950 heeft de Internationale Rechtscommissie de volgende klassieke bronnen van 

statenpraktijk opgesomd: verdragen, beslissingen van nationale en internationale hoven, nationale 

wetgeving, meningen van nationale rechtsadviseurs, diplomatieke correspondentie en de praktijk 

van internationale organisaties.21 Dit mag niet als een exhaustieve opsomming opgevat worden.  

13. Hieruit kunnen we ook besluiten dat, hoewel de term statenpraktijk anders doet vermoeden, 

ook gedragingen van andere organisaties met internationale rechtspersoonlijkheid kunnen bijdragen 

tot het vormen van internationaal gewoonterecht.22 De volgende voorbeelden kunnen hierbij 

aangehaald worden: de acties van de Europese Unie, uitspraken van het Internationaal Gerechtshof 

of van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, resoluties door de VN, de praktijken van de 

Internationale Maritieme Organisatie, acties van de Wereldhandelsorganisatie.  

Als voorbeeld kan de recente uitbreiding van het recht van zelfverdediging vermeld worden. Hier 

werd vroeger door het Internationaal Gerechtshof ervan uitgegaan dat enkel daden begaan door een 

staat, recht kunnen geven aan een tweede staat om zijn recht op zelfverdediging (zoals beschreven in 

artikel 51 van het VN Charter)23, uit te oefenen.24 De resoluties van de VN Veiligheidsraad25 en de 

uitspraken van het Noord-Atlantische Verdragsorganisatie,26 naar aanleiding van de aanslagen van elf 

september, dragen bij tot de vorming van een gewoonterechtelijke aanpassing op het recht van 

zelfverdediging door ook de daden van individuen of niet-statelijke actoren te omvatten. 

14. Er is ook de vraag of enkel concrete acties van staten kunnen bijdragen tot statenpraktijk, of 

ook abstracte gedragingen zoals geschreven of mondelinge verklaringen hierbij moeten gerekend 

worden. Dat hier controverse over bestaat kan gezien worden in de verschillende visies.  

Zo verklaarde rechter Read in the Visserij-zaak tussen het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen voor 

het Internationaal Gerechtshof dat een restrictieve visie op statenpraktijk moet gehanteerd 

worden.27 Hij stelde dat als een staat gewoon een claim hanteert over het maritiem gebied waarover 

hij soevereiniteit wil uitoefenen, dit niet voldoende is. Echte statenpraktijk kan enkel volgen als de 

                                                           
21O’Hudson, M., “Article 24 of the Statute of the International Law Commission”, Yearbook of the 
International Law Commission, 1950, II, 25, 26-30. 
22Ibid, p. 30.; 
GUNNING, I., “Modernizing Customary International Law: the Challenge of Human Rights”, Vanderbilt 
Journal of International Law, 1991, 211, p. 220. 
23 Article 51, Charter of the United Nations, concluded at San Francisco on 26 June 1945, U.N.T.S. 
24 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, §196. 
25Security Council Resolution 1368, SCOR S/RES/1368,2001. 
Security Council Resolution 1373, SCOR S/RES/1373, 2001. 
26 NATO, Statement by the North Atlantic Council, 40 (126) ILM, 2001 
27 Dissenting opinion of Judge J.E. Read, Fisheries case (UK/Norway), Judgment of December 18th, 
I95I, I.C.J. Reports 1951, p. 116, p. 191. 
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kuststaat effectief zijn soevereiniteit uitoefent over dit gebied door bijvoorbeeld schepen te 

arresteren die onder een buitenlandse vlag varen. Ook D’AMATO stelt dat verklaringen niet aanvaard 

mogen worden, doordat staten verschillende, mogelijks conflicterende verklaringen kunnen 

afleggen, maar staten op een bepaald moment in de tijd slechts op één manier kunnen handelen.28 

De meeste recente visies aanvaarden echter wel dat mondelinge verklaringen kunnen bijdragen tot 

statenpraktijk. Zo werd in de Nicaragua-zaak voor het Internationaal Gerechtshof zonder aarzelen 

overgegaan tot verklaringen die gedaan werden tijdens diplomatieke conferenties toen het Hof 

stelde dat het verbod op het gebruiken van geweld verder bevestigd werd in verschillende 

verklaringen van staatsvertegenwoordigers die dit principe als deel van het internationaal 

gewoonterecht beschouwen. 29 

15. Het aanvaarden van deze ruimere notie van statenpraktijk heeft verschillende voordelen; zo 

is het in de praktijk veel makkelijker om bijvoorbeeld de werking van de Algemene Vergadering van 

de Verenigde Naties te onderzoeken aangezien hiervan uitgebreide verslagen te vinden zijn.30 Verder 

kunnen mondelinge verklaringen ook veel bijdragen tot het al dan niet aanwezig zijn van opinio juris 

in een bepaalde statenpraktijk31. Ten laatste maakt AKEHURST een interessant punt dat, door het 

aanvaarden van mondelinge verklaringen, staten die een nieuwe regel van internationaal 

gewoonterecht willen creëren, niet eerst de oude regel van internationaal gewoonterecht moeten 

breken ten einde deze aan te passen.32 

Het niet in acht nemen van mondelinge en schriftelijke verklaringen kan tot vreemde resultaten 

leiden. Zo is er bijvoorbeeld een regel in het internationaal gewoonterecht dat cultureel erfgoed 

moet beschermd worden tijdens gewapende conflicten.33 Tijdens de oorlog tussen Irak en de 

Verenigde Staten van Amerika is er een massale plundering geweest van het Museum van Bagdad die 

zes dagen duurde, zonder dat het nabije Amerikaanse leger ingreep.34 Indien we mondelinge 

verklaringen niet in aanmerking nemen, zou dit moeten leiden tot de interpretatie dat de Verenigde 

                                                           
28 D’AMATO, I., The concept of custom in international law, Cornell University Press, 1971, 286, p. 88. 
29Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, §190. 
30 GUERNSEY, K., “The North Sea Continental Shelf Cases”, Ohio Northern University Law Review, 2000, 
141, p. 155. 
31

 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 20-22 
32 AKEHURST, M., “Custom as a source of international law”, British Yearbook of International Law, 
1975, 1, p. 8. 
Zie ook §65. 
33

 FRANCIONI, F., “The destruction of the Buddhas of Bamiyan and international law”, European Journal 
of International Law September, 2003, 619, p. 619. 
34

 JOHNSON, J., “Under new management: the obligation to protect cultural property during military 
occupation”, Military Law Review, 2006-2007, p. 1 
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Staten van Amerika de bescherming van cultureel erfgoed niet aanvaardt als zijnde een regel van 

internationaal gewoonterecht. Als we echter kijken naar de verklaringen gedaan door de Verenigde 

Staten, is het duidelijk dat ze zich wel gebonden voelen tot deze verplichting en hebben ze zich 

verbonden om in de toekomst strenger op de naleving hiervan toe te zien. 35 

1.1.1.  AL GE M EN E S TAT ENPR A KTIJ K  

16. De statenpraktijk moet, zoals vermeld in artikel 38 van de statuten van het Internationaal 

Gerechtshof, algemeen zijn. Dit staat tegenover het verdragsrecht in hetzelfde artikel waarbij het 

verdrag slechts moet geratificeerd zijn door de staten betrokken in het voorliggende conflict.  

Zo heeft het Internationaal Gerechtshof in de Visserijzaak tussen Noorwegen en het Verenigd 

Koninkrijk erkend dat de tien nautische mijl-regel zowel in nationale wetgeving als in verdragen werd 

gehanteerd door sommige staten en deze regel ook werd toegepast in arbitrale uitspraken. Het Hof 

stelde vervolgens echter dat andere staten een andere afbakeningsregel toepasten.36 Hier leidde het 

Hof uit af dat de tien mijl-regel niet de autoriteit van algemene rechtsregel had verkregen.  

In de Noordzee-zaak, postuleerde het Hof dat statenpraktijk extensief moet zijn.37 Het Hof 

impliceerde dat deze voorwaarde niet vervuld werd voor het equidistantie-principe aangezien er 

slechts een vijftiental zaken werden aangehaald waarin gebruik werd gemaakt van dit principe en dat 

dit slechts een kleine portie was van de zaken die potentieel tot afbakening kunnen leiden in de 

wereld.  

17. De voorwaarde van een ‘algemene’ statenpraktijk verwijst naar het aantal staten dat actief of 

passief moeten bijdragen aan de vorming van een gewoonterechtelijke regel. Met andere woorden, 

er is dus ook een kwantitatieve voorwaarde die vervuld moet worden. Dit impliceert dat de 

statenpraktijk wijdverspreid moet zijn tussen staten. Een universele toepassing van een praktijk is 

echter niet vereist maar de praktijk moet toch representatief zijn. 

18. Twee implicaties van deze voorwaarde moeten hierbij opgemerkt worden.  

Ten eerste lijkt deze voorwaarde een essentiële voorwaarde voor een regel van algemeen 

gewoonterecht die bindend is voor alle staten. Het Internationaal Gerechtshof heeft dit duidelijk 

gemaakt in de Noordzeezaken toen het stelde dat regels van gewoonterecht door hun aard, gelijke 

                                                           
35 GERSTENBLITH, P., “From Bamiyan to Baghdad: warfare and the preservation of cultural heritage at 
the beginning of the 21st century”, Georgetown Journal of International Law Winter, 2006, 245, p. 
299-300. 
HOWÉ, Z., “Can the 1954 Hague Convention apply to non-state actors?: A study of Iraq and Libya”, 
Texas International Law Journal, Spring 2012, 403, p. 417-418. 
36 Fisheries case (UK/Norway), Judgment of December 18th, I95I, I.C.J. Reports 1951, p. 116, p. 171. 
37 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, §74. 
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bindende kracht moeten hebben op alle leden van de internationale gemeenschap.38 Deze algemene 

bindende kracht is wat een algemene aanvaarding van statenpraktijk nodig maakt in de wereld als 

een geheel, i.e. op de basis van een algemene praktijk in tegenstelling tot het gedrag van enkele 

individuele staten. Bij gebrek aan deze algemeenheid kan dit echter wel nog leiden tot een speciale 

gewoonterechtelijke regel, zijnde een lokale of regionale regel. 

Ten tweede verzekert deze voorwaarde dat er slechts één regel van gewoonterechtelijke aard kan 

gecreëerd worden ten opzichte van één probleemstelling. De statenpraktijk moet zo wijdverspreid 

zijn dat iedere inconsistentie marginaal en zonder legaal effect zal zijn. Als er bijvoorbeeld twee 

verschillende oplossingen zijn die gebruikt worden in de wereld voor één bepaald probleem, zal dit 

zorgen dat geen van deze twee op zichzelf tot een algemene statenpraktijk kan leiden, met als gevolg 

dat geen regel van internationaal gewoonterecht ontstaat39.  

In de rechtsleer besluiten sommige auteurs al te snel dat deze voorwaarde vervuld is. Zo stelt BAXTER 

dat een praktijk die gevolgd wordt door vijf à tien staten reeds voldoende kan zijn.40 Deze stelling kan 

overduidelijk niet aanvaard worden. Dit is geen ‘algemene statenpraktijk’ en voldoet niet aan de 

twee gevolgen die hierboven beschreven zijn. Verder is deze uitspraak ook inconsistent met het 

arrest in de Noordzeezaken. 

1.1.2.  SPE CI AAL GEAF F ECT E E RDE ST ATE N  

19. Is de praktijk van staten die een speciaal belang hebben in verband met een zekere regel 

belangrijker dan staten met een indirect belang of moet iedere staat evenveel doorwegen ten 

opzichte van elke regel? 

In de Noordzeezaken heeft het Hof erkend dat een wijdverspreide participatie in de conventie van 

Genève over het continentaal plateau van 1958 op zich kan volstaan, op voorwaarde dat de staten 

wiens belangen speciaal geaffecteerd waren hieraan deelnemen. Deze speciaal geaffecteerde staten 

waren deze kuststaten die een continentaal plateau bezitten in tegenstelling tot landstaten die 

waarschijnlijk geen interesse hadden om deel te nemen aan deze conventie.41 

Speciaal geaffecteerde staten kunnen beschreven worden als landen die specifiek deelnemen binnen 

een bepaalde praktijk of landen die een grotere of directere invloed ondergaan door een bepaalde 

                                                           
38 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, §63. 
39 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 29-30. 
40 BAXTER, R., “Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law”, British Yearbook of 
International Law, 1965-1966, 275, p. 276. 
41 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, §73. 
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praktijk. Een klassiek voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de USSR en de Verenigde Staten van Amerika 

tijdens het beginstadium van de space race.42 

20. Sommige auteurs beweren dat deze uitspraak als implicatie had dat zonder de praktijk van 

alle speciaal geaffecteerde staten een gewoonterechtelijk regel nooit kan ontstaan. VILLIGER stelt 

bijvoorbeeld dat de regels in verband met het gebruik van nucleaire wapens enkel staten zou 

affecteren die de technologie hebben om dergelijke wapens te ontwikkelen en te onderhouden. Het 

feit dat niet alle staten met dergelijke mogelijkheden alle verdragen in verband met dit onderwerp 

hebben goedgekeurd, zou dan leiden tot de onmogelijkheid van het ontstaan van 

gewoonterechtelijke regels. Ook wijst hij erop dat het Zeerechtverdrag van 1982 dan nooit 

gewoonterechtelijke regels zou kunnen produceren door het niet deelnemen van traditionele 

maritieme mogendheden zoals de Verenigde Staten, Rusland of Japan. 43 

Deze visie kan echter niet gevolgd worden. De uitspraken van het Internationaal Gerechtshof zouden 

tot de omgekeerde conclusie moeten leiden dan deze die VILLIGER voorstaat. Het Internationaal 

Gerechtshof stelde immers dat wanneer alle speciaal geaffecteerde staten deelnemen in een 

bepaalde praktijk, dit op zich voldoende kan zijn om tot het besluiten van een gewoonterechtelijke 

regel over te gaan. Dit is op zich niet verwonderlijk. Zo kan hier het voorbeeld van het 

ruimterechtverdrag44 aangehaald worden. Indien dit verdrag enkel de partijen telt die de 

mogelijkheid hebben tot ruimtevaart, kan dit als dusdanig voldoende zijn als speciaal geaffecteerde 

staten en kan hun praktijk leiden tot een regel van internationaal gewoonterecht. Indien een derde 

staat nu plots de technologie zou ontwikkelen om ook deel te nemen aan ruimtevaart, is het logisch 

dat deze zich houdt aan de regels die al in werking waren, zelfs zonder verdragspartij te zijn. 

21. Het Hof heeft echter nooit gesteld dat enkel door participatie van alle speciaal geaffecteerde 

staten een regel van internationaal gewoonterecht kan ontstaan. Delen van het Zeerechtverdrag 

kunnen op zich nog steeds leiden tot de vorming van internationaal gewoonterecht indien er een 

algemene statenpraktijk bestaat (gepaard met opinio juris). Het ontbreken van één of enkele 

pertinente staten kan niet op zichzelf verhinderen dat er een algemene statenpraktijk ontstaat. 

 

 

                                                           
42 WORSTER, W., “The transformation of quantity into quality: critical mass in the formation of 
customary international law”, Boston University International Law Journal, Spring 2013, 1, p. 19. 
43

 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 31. 
44 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies, concluded on 27 January 1967, 610 U.N.T.S. 206. 
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1.1.3.  DE I MPA CT V AN A FW IJ K END E ST ATE N  

1.1.3.1.  PE RS ISTE NT O B JE CTO RS  

22. Wanneer een staat vanaf het ontstaan van een regel van gewoonterechtelijke aard 

consistent weigert de regel te erkennen en hiervan afwijkt, spreken we van een persistent objector. 

De meeste auteurs lijken dit concept te aanvaarden.45 Ook het Internationaal Gerechtshof lijkt deze 

theorie te aanvaarden. Zo werd bijvoorbeeld in de Visserij-zaak46 gesteld door het Hof dat, in zoverre 

een gewoonterechtelijke regel bestaat dat enkel baaien met een ingang kleiner dan 10 mijl kunnen 

behoren tot de territoriale zee, dit nog steeds niet inroepbaar kan zijn tegen Noorwegen doordat 

deze altijd consistent deze regel heeft afgewezen in toepassing op de Noorse kust.47 

Ook in de Asielzaak tussen Peru en Colombia48 is de beslissing van het Internationaal Gerechtshof 

impliciet op het figuur van persistent objector gestoeld. In deze zaak nam een Peruviaanse militaire 

leider toevlucht tot een Colombiaanse ambassade in Lima. Alle staten respecteren de 

onschendbaarheid van buitenlandse ambassades op hun grondgebied. Toch is er echter geen globale 

gewoonterechtelijke regel die vereist dat een staat ook veilige toevlucht biedt aan een vluchteling 

over hun territorium naar de staat van asiel. Toch werd er beweerd door Colombia dat er in Zuid-

Amerika wel een regionale gewoonterechtelijke regel van diplomatiek asiel wass ontstaan die precies 

dit inhoudt. Peru weigerde dit toe te passen en ontkende gebonden te zijn door deze zogezegde 

regionale gewoonterechtelijke regel. Het Internationaal Gerechtshof heeft het standpunt van de 

Peruviaanse overheid gevolgd en gesteld dat, wanneer het een regionale gewoonte betreft, de stilte 

van een staat ten opzichte van een opkomende praktijk betekent dat deze staat zich verzet tegen 

deze regel. Een stilzwijgend of ambigu antwoord betekent afwijzing.49 

23. Een staat die zich aanhoudend verzet tegen een eventuele regel van internationaal 

gewoonterecht, is niet door deze regel gebonden indien ze twee voorwaarden vervult. Ten eerste 

moeten de bezwaren reeds volgehouden zijn vanaf het begin van het ontstaan van de regel, 

                                                           
45 BEDERMAN, D., “Acquiescence, objection and the death of customary international law”, Duke 
Journal of Comparative & International Law, Fall 2010, 31, p. 31-32. 
VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 33-34. 
LEPARD, B., Customary international law: a new theory with practical applications, Cambridge 
University Press, 2010, 418, p. 229. 
46 Fisheries case (UK/Norway), Judgment of December 18th, I95I, I.C.J. Reports 1951, p. 116. 
47 BEDERMAN, D., “Acquiescence, objection and the death of customary international law”, Duke 
Journal of Comparative & International Law, Fall 2010, 31, p. 31-32. 
VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 33-34. 
48 Colombian-Peruvian Asylum case, Judgment of November 20th 1950 : I.C.J. Reports 1950, p. 266. 
49 BEDERMAN, D., “Acquiescence, objection and the death of customary international law”, Duke 
Journal of Comparative & International Law, Fall 2010, 31, p. 31-32. 
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doorheen de vorming van de regel en verder. Recent onafhankelijke staten worden gezien als 

aanhoudend verzettend indien ze binnen een redelijke termijn achter hun ontstaan hun bezwaren 

uiten, zelfs al bestond de regel voor hun onafhankelijkheid.50  

Ten tweede moeten de bezwaren consistent geuit worden aangezien een andere staat die eventueel 

afhangt van de positie van de bezwaarhebber, moet beschermd worden.51 Een bezwarende staat 

mag geen profijt hebben van zijn eigen inconsistenties. Dus, wanneer een staat de ene keer bezwaar 

maakt en in andere gevallen de regel zelf inroept, moet zijn gedrag als inconsistent beschouwd 

worden en kan hij zich niet meer beroepen op de status van persistent objector. In ieder geval, berust 

de bewijslast van dit uitzonderingsstatuut bij de staat die aanhoudend verzet inroept.  

24. Het nut van deze regel wordt het best omschreven door de International Law Association. 

Deze stelde dat de persistent objector-regel enerzijds de soevereiniteit van een staat respecteert en 

deze beschermt tegen het opleggen van een regel tegen hun wil door een meerderheid en anderzijds 

het progressief ontwikkelen van een regel mogelijk maakt zonder te moeten wachten op het traagste 

konvooi.52 Aangezien een statenpraktijk algemeen maar niet universeel moet zijn, kan een 

aanhoudende verzetter op zich niet de vorming van een regel van internationaal gewoonterecht 

verhinderen. Het aanvaardbare aantal van persistent objectors is relatief; hoe hoger het aantal staten 

dat actief een regel volgt, hoe hoger het aantal objectors kan zijn zonder een impact te hebben op de 

algemene gewoonterechtelijke regel.  

25. Zo kunnen de recent onafhankelijke staten een grote impact hebben indien deze identieke 

bezwaren opwerpen ten opzichte van een regel. Dit kan immers de algemene statenpraktijk-vereiste 

in gedrang brengen waardoor een regel zijn status als internationaal gewoonterecht kan verliezen. 53 

Toch zijn er echter ook auteurs die stellen dat nieuwe staten automatisch gebonden zijn aan 

internationaal gewoonterecht dat ontstaan is voor hun onafhankelijkheid.54 

 

                                                           
50 HILLIER, T., Sourcebook on International Law, Cavendish Publishing Limited, 883, p. 74. 
51 MACGIBBON, I., “Some observations on the part of protest in international law”, British Yearbook of 
International Law, 1953, 293, p. 318. 
AKEHURST, M., “Custom as a source of international law”, British Yearbook of International Law, 1975, 
1, p. 24. 
52INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, Committee on Formation of Customary International Law, 
Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law: Report 
of the Sixty-Ninth Conference, London, Section II.C.15, Comment (c) (July 25-29, 2000). 
53

 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 33-36. 
54 AKEHURST, M., “Custom as a source of international law”, British Yearbook of International Law, 
1975, 1, p. 28. 
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1.1.3.2.  SUB SE QUE NT  O B JE CTO RS  

26. Een tweede mogelijke situatie is dat staten zich verzetten tegen een regel van internationaal 

gewoonterecht na de vorming ervan. Dit brengt een moeilijke situatie met zich mee. Andere staten 

kunnen immers ervan uitgaan en ervan afhangen dat deze subsequent objectors zich houden aan 

deze regel zoals ze voordien ook deden. Ook gaat dit in tegen de essentie van internationaal 

gewoonterecht die immers bindend is voor alle staten. Het kan niet de bedoeling zijn dat een staat 

zich slechts houdt aan een regel van internationaal gewoonterecht tot het niet meer in hun voordeel 

speelt. Of met de woorden van het Internationaal Gerechtshof: “customary law rules ..., by their very 

nature, must have equal force for all members of the international community, and cannot therefore 

be the subject of any right of unilateral exclusion exercisable at will by anyone of them in its own 

favor.”55 

27. Toch kunnen deze subsequent objectors een rol spelen bij internationaal gewoonterecht: 

indien hun aantal groot genoeg is, kan dit leiden tot het tenietgaan of aanpassing van een regel van 

internationaal gewoonterecht. 56 Sommige auteurs stellen dat iedere handeling inconsistent met een 

regel van internationaal gewoonterecht, de zaden bevat van een nieuwe regel.57 Hoewel deze stelling 

zeker een kern van waarheid bevat, kan hier toch de beslissing in de Nicaragua-zaak van het 

Internationaal Gerechtshof aangehaald worden. Het Hof stelde dat een statenpraktijk inconsistent 

met een zekere regel algemeen moet gezien worden als een inbreuk op deze regel, niet als indicatie 

van de erkenning van een nieuwe regel.58 

28. Een samensmelting van deze verschillende standpunten kan echter bereikt worden. Als een 

staat een regel van internationaal gewoonterecht veranderd wilt zien zonder deze te breken, kan 

deze verbale verklaringen afleggen in bijvoorbeeld de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties. Indien een groot aantal staten dit doet, kan dit uiteindelijk leiden tot de aanpassing of 

afschaffing van een internationaal gewoonterechtelijke regel. 

1.1.4.  PA SS I EF G EDRA G  

29. Het gedrag van een staat is actief wanneer deze zich uitdrukkelijk of impliciet verbindt tot 

een gewoonterechtelijke regel of hiervan uitdrukkelijk afwijkt. Passief gedrag betekent dat een staat 

niets doet, noch een regel aanvaardt noch ervan afwijkt, door bijvoorbeeld niet te stemmen tijdens 

                                                           
55 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, §68. 
56

 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 36-37. 
57

 VAN HOOF, G., Rethinking the sources of international law, Kluwer Law International, 1983, 322, p. 
99. 
58Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, §186. 
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een diplomatieke conferentie of tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties. Eén visie hierop 

stelt dat passief gedrag bijdraagt tot de algemene statenpraktijk nodig om een regel van 

internationaal gewoonterecht tot stand te brengen.59 Eén van de elementen die deze visie aanhaalt is 

dat artikel 38 van de IGH-statuten spreekt over een algemene praktijk bij internationaal 

gewoonterecht, terwijl het bij verdragsrecht spreekt over ‘uitdrukkelijk’ erkende verdragsregels, wat 

erop kan wijzen dat voor internationaal gewoonterecht uitdrukkelijke of impliciete aanvaarding niet 

nodig is van alle staten.  

30. De ratio van dergelijke interpretatie is dat niet iedere staat zich geroepen voelt om deel te 

nemen in praktijk van een bepaalde gewoonterechtelijke regel.60 Regels betreffende het continentaal 

plateau zullen bijvoorbeeld enkel interesse wekken bij staten die beschikken over dergelijk plateau.  

31. Het moet hier echter wel gaan om gekwalificeerd stilzwijgen, aangezien dit stilzwijgen ook 

kan voortvloeien uit ongenoegen. Een staat kan bijvoorbeeld in het verleden al duidelijk gemaakt 

hebben dat het zich verzet tegen een bepaalde regel. Dus in de mate dat een staat niet in het 

verleden zich expliciet of impliciet heeft verzet tegen een bepaalde regel, kunnen andere staten er 

normaliter van uitgaan dat deze zich berust in de vorming van een regel. Een tweede voorwaarde is 

ook dat passief gedrag enkel als gekwalificeerd stilzwijgen kan gezien worden wanneer de staat op de 

hoogte is dat er mogelijks wordt bijgedragen tot de vorming van internationaal gewoonterecht. Of 

met de woorden van D’AMATO: “Surely, one cannot draw any conclusion from the fact that a state did 

not do what it was not capable of doing.”61 Dit moet echter gerelativeerd worden: tijdens een 

drafting process kan een staat zich niet beroepen op de onwetendheid dat zijn stilzwijgen bijdraagt 

tot de vorming van regels. 62 In de praktijk wordt de lat relatief hoog gelegd; zo werd in de 

Visserijzaak door het Verenigd Koninkrijk aangehaald dat ze niet op de hoogte waren van de Noorse 

praktijken. Het Internationaal Gerechtshof veegde dit argument van tafel en stelde dat het Verenigde 

Koninkrijk, een kuststaat aan de Noordzee met een interesse in visserij, die tegelijk een maritieme 

macht is die zich traditioneel bezighoudt met zeerecht en een grote verdediger van de vrijheid op de 

zee, zich wel degelijk bewust moestzijn van het Noorse Decreet van 1869.63 

 

                                                           
59 AKEHURST, M., “Custom as a source of international law”, British Yearbook of International Law, 
1975, 1, p. 29. 
60 WORSTER, W., “The transformation of quantity into quality: critical mass in the formation of 
customary international law”, Boston University International Law Journal, Spring 2013, 1, p. 19. 
61 D’AMATO, A, The concept of custom in international law, Cornell University Press, 1971, 286, p. 82 
62

 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 37-40. 
63 Fisheries case (UK/Norway), Judgment of December 18th, I95I, I.C.J. Reports 1951, p. 139. 
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1.1.5.  UNI FOR M IT EIT EN C ON S IS TE NTI E V AN  D E PRA K TIJ K  

32. Het Internationaal Gerechtshof heeft nog een extra voorwaarde gesteld in verband met de 

algemene praktijk die noodzakelijk is: deze moet uniform en consistent zijn. Wat dit precies inhoudt, 

kan verder onderzocht worden in verschillende zaken die voor het Internationaal Gerechtshof 

verschenen zijn. 

Zo stelde het Hof in de Nicaragua-zaak dat wanneer een regel als internationaal gewoonterecht 

beschouwd moet worden, dit niet betekent dat de praktijk in absolute strikte conformiteit moet zijn 

met de regel. Om het bestaan van een gewoonterechtelijke regel af te leiden, is het voldoende dat 

het gedrag van staten ‘algemeen’ consistent is met dergelijke regel. 64 

In de Noordzeezaak eiste het Hof dat binnen de periode in kwestie - hoe kort dan ook – de 

statenpraktijk, inclusief die van staten die speciaal geaffecteerd zijn, zowel uitgebreid als virtueel 

uniform moet zijn.65 

33. Het Hof heeft in de Asielzaak expliciet gesteld wat niet als uniform gedrag gezien kan 

worden: “the facts brought to the knowledge of the Court disclose so much uncertainty and 

contradiction, so much fluctuation and discrepancy in the exercise of diplomatic asylum and in the 

official views expressed on various occasions, there has been so much inconsistency in the rapid 

succession of conventions on asylum, ratified by some states and rejected by others, and the practice 

has been so much influenced by considerations of political expediency in the various cases, that it is 

not possible to discern in all this any constant and uniform usage, accepted as law, with regard to the 

alleged rule.”66 

34. Samengevat, de voorwaarde van uniformiteit bestaat erin dat de statenpraktijk de uiting 

moet zijn van dezelfde gewoonterechtelijke regel. Deze uniformiteit moet niet compleet zijn en er 

blijft een zekere ruimte voor interpretatie.67 Een voorbeeld waarbij dit duidelijk kan worden, is het 

verbod op foltering en andere mensonterende behandelingen; wat de ene staat als foltering 

beschouwt, zal door een andere staat misschien niet zo benoemd worden. Toch kan er algemeen wel 

een gewoonterechtelijke regel gezien worden in het verbod op foltering die berust op toch een bijna 

algemene interpretatie van foltering. 

 

                                                           
64Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, §186. 
65 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, §74. 
66 Colombian-Peruvian Asylum case (Colombia/Peru), Judgment, I.C.J. Reports 1950, p. 266, p. 276. 
67

 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 42-44 
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1.2.  OPIN IO  J UR IS  

35. Opinio juris sive necessitatis (“opinio juris”) is het psychologische, subjectieve element van 

internationaal gewoonterecht dat als steen der wijzen functioneert die de diverse hoop gewoontes 

transformeert in het goud van een bindende regel.68 Dit element heeft tot veel controverse en 

discussie geleid in de rechtsleer. Dit is niet verwonderlijk gezien opinio juris op het eerste gezicht 

duidt op een circulaire redenering. Voor een regel van internationaal gewoonterecht moeten staten 

niet enkel een uniforme statenpraktijk hebben, de staten moeten ook geloven dat ze wettelijk 

verplicht zijn op die bepaalde manier te handelen.69 Anders gesteld, om een regel van internationaal 

gewoonterecht te creëren moeten staten geloven dat er reeds een regel van internationaal 

gewoonterecht bestaat.  

36. Dit element is echter nodig om een onderscheid te maken tussen praktijken die wel en niet 

leiden tot een wettelijke regel.70 

Dit kan met een voorbeeld verduidelijkt worden. De laatste jaren is er een tendens om cultureel 

erfgoed dat in een ver verleden van een staat werd ontnomen, terug te bezorgen aan de originele 

eigenaars.71 Zo is dit onder andere gebeurd met betrekking tot de Schotse Kroningssteen.72 Er zijn 

dus indicaties dat er een zekere statenpraktijk bestaat in het teruggeven van vroeger bemachtigd 

cultureel erfgoed. Maar bij nader toezicht, blijkt dat bij iedere instantie er een bijgevoegde verklaring 

is die stipuleert dat de teruggave op een vrijwillige basis is gebeurd. De staten voelden zich hiertoe 

dus niet juridisch verplicht.73 Ze hebben dus zelf expliciet duidelijk gemaakt dat er inderdaad een 

zekere statenpraktijk bestaat, maar dat deze echter niet gepaard gaat met opinio juris en dus niet 

kan leiden tot een regel van internationaal gewoonterecht. De redenering hierachter is logisch: 

indien een dergelijke regel zou bestaan, zou dit wereldwijd leiden tot een quasi volledige leegstand 

van talrijke musea.  

                                                           
68 HILLIER, T., Sourcebook on Public International Law, Cavendish Publishing Limited, 883, p. 76. 
69 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
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70 CHINEN, M., “Game theory and customary international law: a response to professors Goldsmith 
and Posner”, Michigan Journal of International Law, Fall 2001, 143, p. 178. 
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stolen property to the countries of origin and the rightful heirs of the wrongfully dispossessed”, 
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37. Er zijn al verschillende zaken geweest voor het Internationaal Gerechtshof waar de eis van 

een partij niet voldaan is wegens het onvoldoende aantonen van opinio juris. Zo is de Franse eis 

gesneuveld in de Lotus-zaak voor het Permanente Hof van Internationale Justitie.74 Dit conflict tussen 

Turkije en Frankrijk betrof het instellen van een criminele vervolging van een Frans schip door Turkse 

autoriteiten. Frankrijk had verschillende instanties aangehaald waarbij niet-vlagstaten zich 

onthielden van het instellen van dergelijke vervolgingen. Hierover zei het Permanent Hof het 

volgende: “Even if the rarity of the judicial decisions to be found among the reported cases were 

sufficient to prove in point of fact the circumstances alleged by the agent for the French government, 

it would merely show that states had often, in practice, abstained from instituting criminal 

proceedings, and not that they recognized themselves as being obliged to do so; for only if such 

abstention were based on their being conscious of a duty to abstain would it be possible to speak of 

an international custom. The alleged fact does not allow one to infer that these states have been 

conscious of having such a duty; on the other… there are other circumstances calculated to show that 

the contrary is true.”75 Ook de Nederlandse en Deense eisen bleken onvoldoende de opinio juris te 

kunnen bewijzen in de Noordzee-zaken.76 

38. De moeilijkheden gepaard gaande met deze opinio juris-vereiste heeft geleid tot 

verschillende theorieën die hieronder zullen worden weergegeven en afgewogen. Voornamelijk 

professoren D’AMATo en SUY hebben hier al intensief werk naar verricht. Zo verdeelt D’AMATO de 

verschillende scholen in vier categorieën: 

De traditionele school die zich voornamelijk focust op de circulariteit van het opinio juris-begrip. Een 

tweede groep die opinio juris gelijkstelt met toestemming, berusting of gebrek aan protest. De derde 

school beroept zich voornamelijk op het verschijnen of herhalen van regels in verschillende 

multilaterale verdragen. De laatste groep gebruikt een heel brede theorie van opinio juris en stelt dit 

gelijk met concepten als sociale noodzakelijkheid, wereldwijde publieke opinie of consensus.77 

1.2.1.  DE TRAD ITI ON E LE T HE ORI E  

39. “Hoe kan gewoonte recht creëren als het psychologische element vereist dat acties volgen 

uit recht dat de gewoonte voorafgaat?” Dit is de vraag die de traditionele school zichzelf stelt om de 

impasse die uit deze contradictorische stelling volgt, op te lossen.78 
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40. De traditionele school gebruikt voornamelijk de zogenaamde ‘fout-theorie’ zoals beschreven 

door HANS KELSEN. Deze theorie komt er grotendeels op neer dat staten op een bepaalde manier 

handelen omdat ze denken dat er een wettelijke verplichting was tot dergelijk gedrag, zonder dat die 

verplichting op dat moment effectief bestond. 79 

Deze theorie werd al vanuit verschillende hoeken onder vuur genomen, zo stelde KELSEN dat 

dergelijke misvatting er niet toe in staat was om niet-bestaand recht om te vormen tot positief 

recht.80 D’AMATO voegde zich bij dit standpunt en voegde hier aan toe dat het moeilijk in te beelden 

was dat alle staten zich zo kunnen vergissen in het al dan niet bestaan van een wettelijke 

verplichting.81 SUY kon zich ook niet vinden in de fout-theorie doordat, als er al een reeds bestaande 

regel is, er geen nood zou zijn om gewoonterecht te creëren.82 Toch lijkt de traditionele theorie 

diegene te zijn die het Permanent Gerechtshof van Internationale Justitie83 en zijn opvolger, het 

Internationaal Gerechtshof, volgen.84 

1.2.2.  OP I NI O  JURI S  D OOR IN S TE M MIN G ,  S TI L ZW IJ G EN  OF GE BRE K AAN PR OT E ST  

41. Een tweede categorie die wordt onderscheiden is deze die opinio juris afleidt uit instemming, 

stilzwijgen,berusting of gebrek aan protest. De schrijvers geassocieerd met deze visie zijn MACGIBBON, 

WOLFKE & SUY. Zoals WEIL omschrijft, hangt het bestaan van een regel van internationaal 

gewoonterecht af van een delicate balans tussen enerzijds de mogelijkheid tot het ontstaan van 

dergelijke regel zonder het vereisen van de toestemming van iedere individuele staat en anderzijds 

de mogelijkheid voor een individuele staat om niet gebonden te zijn aan een regel die ze niet 

erkennen als zijnde internationaal gewoonterecht. 

42. De persistent objector-exceptie hierboven beschreven, is een element die deze visie op 

opinio juris ondersteunt. Aangezien enkel staten die consequent en vanaf het begin zich verzetten 

tegen een regel van internationaal gewoonterecht niet gehouden zijn tot deze regel, kan logisch 

afgeleid worden dat staten die zich niet expliciet verzetten tegen een regel, zich in deze regel 

                                                                                                                                                                                     
Summer, 1990, 603, p. 621-622. 
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80 SLAMA, J., “Opinio juris in customary international law”, Oklahoma City University Law Review 
Summer, 1990, 603, p. 621-622. 
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berusten. Deze visie heeft als voordeel dat het een werkbare vorm inhoudt die makkelijk toe te 

passen is. Het is een flexibele manier om opinio juris te beschouwen. Zeker in het licht van 

internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, waarin het relatief makkelijk is om de 

aanvaarding van een regel of verzet ertegen uit te drukken ten opzichte van staten. 

43. Toch zijn er ook problemen die met deze visie gepaard gaan. Gebrek aan verzet kan immers 

gepaard gaan met andere overwegingen dan berusting in een bepaalde regel, zoals politieke of 

diplomatieke overwegingen. Een staat kan immers niet reageren door het besef dat zijn verzet geen 

significante impact zou hebben. Wanneer een staat niet direct betrokken is in een bepaald conflict, 

kan een mogelijks verzet ook gezien worden door de betrokken staten als een ongevraagde 

inmenging of verzet kan bijdragen tot de bekendheid van een bepaalde regel die de niet-betrokken 

staat hoopt te vermijden. Ten derde kan een gebrek aan verzet ook voortvloeien door de overtuiging 

van een bepaalde staat dat de praktijk niet leidde tot een rechtsregel maar eerder tot een praktijk uit 

overwegingen van hoffelijkheid of vriendschappelijkheid.85  

1.2.3.  VERDRA G EN A L S DE V IN DPLA AT S V OOR OPI NI O  JURI S  

44. Een derde school die D’AMATO onderscheidt, zijn de theoretici die opinio juris vinden door het 

opnemen van een bepaalde regel in multilaterale verdragen. Op deze optie zal in het derde deel 

dieper ingegaan worden. 

1.2.4.  OPI NI O  JURI S  A L S C ON SE N SUS O F BE PAA LD DOOR MOR E LE EN SO C IAL E 

OV ERW E G IN GE N  

45. In de theorieën van RAMAN, SORENSON, LE FUR, SCELLE, KELSEN en KOPELMANAS spelen niet-legale 

overwegingen een belangrijke rol in de bepaling van opinio juris. Zo baseert RAMAN
86

 zich op de 

gezamenlijke verwachtingen van de statengemeenschap voor de noodzakelijkheid van toekomstige 

beslissingen te bepalen. Een theorie die ook recent nog grotendeels gevolgd werd door LEPARD.87
 

SORENSON en KOPELMANAS baseren zich dan weer op sociale noodzakelijkheid voor het bepalen van 

opinio juris. Een theorie die ook gevolgd wordt door SCELLE. LE FUR
88baseert zich gelijkaardig op de 
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rechtvaardigheid van een regel. KELSEN
89

 verbreedt de opinio juris dan weer tot iedere norm uit 

rechts- of andere overwegingen.90 

46. Natuurlijk houden veel regels van internationaal gewoonterecht wel rekening met een notie 

van rechtvaardigheid en sociale overwegingen. In de hierboven beschreven visies wordt hieraan 

echter disproportioneel veel waarde gehecht. Zo geven bijna alle ontwikkelde landen 

ontwikkelingssteun aan armere landen, de meeste van deze landen zullen getuigen dat ze hiertoe 

een morele verplichting voelen. Geen enkel land zal echter beweren dat deze 

ontwikkelingssamenwerking voortvloeit uit een gevoel van wettelijke verplichting. De immoraliteit 

van sommige oorlogspraktijken werd ook al veel langer aanvaard dan deze praktijken illegaal 

werden.91 

Het Internationaal Gerechtshof heeft zich over deze morele overwegingen uitgesproken in de 

Zuidwest-Afrikazaak. Humanitaire overwegingen werden verschillende keren ingeroepen in deze 

zaak en er werd gesteld dat deze op zichzelf voldoende waren om wettelijke plichten en rechten te 

creëren. Het Hof heeft dit echter afgewezen en gesteld dat het een rechtshof is en enkel morele 

principes in aanmerking kan nemen voor zover deze worden uitgedrukt in rechtsregels.92 Zo werd er 

ook in de Haya de la Torre-zaak door het Hof beslist dat er een verschil bestaat tussen 

rechtsverplichtingen en overwegingen uit beleefdheid of goed nabuurschap.93 

1.2.5.  DE ARTI CUL AT IE-TH EO RIE  

47. De articulatie-theorie is gecreëerd door D’AMATO. Deze theorie onderscheidt twee elementen 

bij de vorming van een regel van internationaal gewoonterecht: 1. Een kwalitatief element; de 

articulatie en 2. Een kwantitatief element; de statenpraktijk.94 

De articulatie van een regel van internationaal gewoonterecht, zijnde een nieuwe regel of de 

aanpassing van een bestaande regel, kan ofwel voorafgegaan worden door een positieve actie van 

een staat of ermee gepaard gaan. Deze articulatie zorgt ervoor dat staten op de hoogte zijn van het 

feit dat een beslissing of actie legale implicaties met zich meebrengt. Anders gesteld, dergelijke 
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notificatie zorgt ervoor dat staatsverantwoordelijken vrijelijk kunnen beslissen of ze al dan niet een 

bepaalde beleidslijn volgen, wetende dat hun handelingen mogelijks internationaal recht kunnen 

creëren of aanpassen.  

Onder de visie van D’AMATO kan een enkele staat of één schrijver een regel articuleren, op 

voorwaarde dat er geen conflicterende regel reeds gearticuleerd is. Bij conflicten tussen twee regels, 

wordt de regel die het vaakst gearticuleerd is, gevolgd.95 Deze visie heeft enige waarde, hoewel ze 

minder revolutionair is dan aangekondigd door de auteur en veeleer een uitwerking is van een reeks 

onderzoeken die gesteld kunnen worden onder de traditionele theorie.96 

1.2.6.  OPI NI O  JURI S  A F GE L EI D UIT E EN V R EE S V O OR SA NCTI E S  

48. Een andere groep van theorieën in verband met opinio juris zijn diegene die dit afleiden uit 

eventuele sancties die gepaard gaan met een inbreuk op een bepaalde regel.97 Zo stelt Professor 

WEISBURD dat de opinio juris-vereiste ten eerste inhoudt dat een staat moet geloven dat wanneer het 

een regel breekt, het land tegenover wie ze een verplichting had, vragen mag stellen over het gedrag 

van deze staat.  

Als illustratie kan hier de vrijheid van de volle zee worden aangehaald. Als staat A deze vrijheid 

aanvaardt, kan deze niet handelen tegen schepen die varen onder een buitenlandse vlag. Wanneer 

staat B dan staat A beschuldigt van dergelijke inmenging, kan staat A niet beweren dat staat B 

hierover geen vragen mag stellen. Staat A kan dergelijke inmenging ontkennen of 

rechtvaardigingsgronden inroepen (zoals piraterij) maar het kan niet tegelijkertijd de vrijheid van de 

volle zee erkennen en staat B zijn recht op uitleg weigeren.98 

49. Het tweede element van een wettelijke verplichting houdt volgens WEISBURD in dat de staat 

ook de plicht heeft om iedere inbreuk van een regel recht te zetten. Deze rechtzetting kan 

verschillende vormen aannemen; restitutie, compensatie of genoegdoening.99 Genoegdoening houdt 

in dat de staat die verantwoordelijk is voor de inbreuk, een handeling stelt waarmee deze zijn fout 

erkent. Wanneer een staat dus een inbreuk pleegt op een bepaalde regel, zonder verzachtende 
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omstandigheden of uitzonderingen in te roepen en vervolgens toch ontkent dat rechtzetting moet 

gebeuren, ontkent deze staat in werkelijkheid dat een regel een wettelijke verplichting inhoudt. 

Samengevat: in internationaal recht, kan een verplichting geen wettelijke verplichting inhouden 

tenzij inbreuk erop een plicht met zich meebrengt om deze te remediëren.100 

50. Ook VILLIGER volgt een gelijkaardige visie door te stellen dat opinio juris de overtuiging van 

een staat is dat het een bepaalde regel moet volgen en wanneer het zou afwijken van die bepaalde 

regel, een sanctie zal volgen of zou kunnen volgen.101 Deze theorie ligt in feite niet zo ver van de 

traditionele school aangezien staten moeten overtuigd zijn van de bindende kracht van een regel 

voor de regel zogezegd als bindend beschouwd kan worden. Het probleem hierbij is wel dat het 

vaststellen van opinio juris enkel na een vermeende inbreuk kan gebeuren; het is dus niet mogelijk 

om aan de hand van deze theorie op voorhand te bepalen of een regel al dan niet behoort tot 

internationaal gewoonterecht. 

51. Deze vrees voor sancties kan uit een internationale rechtszaak bestaan, zoals voor het 

Internationaal Gerechtshof of het International Tribunal for the Law of the Sea. Maar het is ook 

mogelijk dat deze een andere vorm aannemen; bijvoorbeeld de economische sancties die zowel de 

Verenigde Staten van Amerika102 als de Europese Unie103 aan Rusland hebben opgelegd. Deze kunnen 

gezien worden als een maatregel omwille van de schending van de soevereiniteit en territoriale 

integriteit van Oekraïne door Rusland. Beide zijn immers principes van internationaal gewoonterecht. 

52. Ook officiële reacties van overheden en internationale organisaties kunnen beschouwd 

worden als een vorm van sancties. Deze reacties zullen natuurlijk niet hetzelfde gewicht dragen als 

de meer rechtstreekse sancties hierboven besproken.  

Zo heeft in maart 2001 het Taliban-regime twee eeuwenoude Boeddhabeelden vernietigd door er 

gaten in te boren en deze op te vullen met dynamiet om de beelden op te blazen.104 Deze beelden 

waren de grootste ter wereld en van onschatbaar cultureel belang. De internationale opinie 

reageerde uniform in hun ongeloof toen Afghanistan op voorhand hun intentie duidelijk maakte. 

Publieke veroordelingen en oproepen om hun beslissing te heroverwegen, kwamen van 
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internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie maar ook van individuele 

staten zoals India, de Verenigde Staten, Frankrijk, Thailand, Sri Lanka, Iran en Pakistan.105 Deze 

verbale veroordelingen kunnen gezien worden als een sanctie voor de inbreuk op de 

gewoonterechtelijke regel die staten verplicht cultureel erfgoed te beschermen aangezien dit 

erfgoed de wereld als een geheel toekomt. 

1.2.7.  DE TH EOR IE V A N ON M I DDE LL IJ K G EW OON TER E CHT  

53. Eén van de meer afwijkende theorieën over internationaal gewoonterecht is deze van 

Professor CHENG. HIJ spreekt over de mogelijkheid van “onmiddellijk gewoonterecht.” Deze theorie 

houdt in dat een regel internationaal gewoonterecht kan worden door het geloof dat een regel 

aankomend gewoonterecht inhoudt. Deze theorie hecht dus enkel belang aan opinio juris als 

constitutief element van internationaal gewoonterecht. Volgens hem is er geen reden waarom opinio 

juris niet op een heel korte termijn kan ontstaan en zo kan leiden tot het ontstaan van een regel van 

internationaal gewoonterecht. Statenpraktijk is geen constitutief element volgens CHENG maar kan 

nuttig zijn om de onderliggende regel te bewijzen en kan mogelijks bijdragen om de opinio juris te 

vinden.106 

Deze theorie verwijst dan bijvoorbeeld naar het ruimterecht dat redelijk vlug ontstaan is en door 

sommige auteurs snel werd gezien als behorende tot het internationaal gewoonterecht doordat 

staten geloofden dat deze regels het hele gebruik van de ruimte moeten regelen. 

54. Deze theorie kan inderdaad het ontstaan van sommige regels verklaren die reeds op korte 

termijn ontstaan zijn en werden gezien als gewoonterecht. Toch kan dit ook tot misbruiken en 

verkeerde conclusies leiden. Het gevaar ligt erin te vlug tot opinio juris te besluiten en soms een regel 

af te leiden uit een al te specifieke situatie. 

Zo werd deze theorie van onmiddellijk gewoonterecht al gebruikt om te beweren dat de Bush-

doctrine een deel van internationaal gewoonterecht is. LANGILLE roept de oproep van Bush in als de 

formulering van opinio juris gesteund door het feit dat resoluties van de Verenigde Naties volgden en 

verschillende landen deelnamen aan de oorlog tegen Afghanistan. Hierdoor kwam hij tot een regel 
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van internationaal gewoonterecht die toelaat om te strijden tegen alle terroristen en alle staten die 

terroristen steunen.107 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Bush-doctrine (reeds) deel uitmaakt van internationaal 

gewoonterecht. Deze stelling toont de zwakke punten van de theorie van CHENG. Nine Eleven was een 

heel specifieke situatie die polariserend werkte. Het is gevaarlijk om daaruit een algemene regel af te 

leiden. Precies daarom is er toch een zekere algemene statenpraktijk nodig die zich voordoet in 

verschillende instanties, aangezien het gevaar anders bestaat om dergelijke praktijken als 

internationaal gewoonterecht te bestempelen buiten iedere context. 

1.2.8.  CONC LU SI E  

55. Zoals wel vaker lijkt de waarheid over opinio juris in het midden te liggen. Iedere theorie 

heeft zijn waarde om opinio juris te bepalen en afhankelijk van de situatie kan één of meerdere van 

deze theorieën best geschikt zijn. 

De theorie van CHENG kan bijvoorbeeld zijn waarde hebben bij het bepalen van internationaal 

gewoonterecht indien een onderwerp voordien nog niet of nauwelijks geregeld is, maar door 

bepaalde technologische of sociale ontwikkelingen regels noodzakelijk zijn voor een goede werking 

tussen verschillende staten. Dit zien we ook bevestigd in de afwijkende mening van rechter Lachs in 

de Continental Shelf-zaken. Deze erkent dat bijvoorbeeld op vlak van ruimterecht op heel korte 

termijn regels van internationaal gewoonterecht zijn ontstaan.108 Hier is vooral de flexibiliteit een 

groot pluspunt aangezien de maatschappij voortdurend evolueert en het recht mee moet 

veranderen indien dit relevant wilt blijven. 

De traditionele theorie is nog steeds deze die in grote mate wordt gevolgd door het Internationaal 

Gerechtshof. Deze wordt echter aangevuld door de andere theorieën in verschillende zaken. 

Zo aanvaardde het Hof in de Continental Shelf-zaak tussen Libië en Malta dat opinio juris in zekere 

mate kan afgeleid worden uit verdragen.109 Verder kan ook berusting en protest een belangrijke rol 

spelen in het vinden van opinio juris, zoals evident werd in de Lotus-zaak voor het Permanent Hof 

voor Internationale Justitie.110 Dit maakt duidelijk dat ook de theorieën die hierop steunen hun 

waarde hebben in het vinden van opinio juris. De mogelijkheid van sancties is eerder een gevolg van 
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de traditionele theorie, maar is ook een element dat kan helpen om het onderscheid te maken 

tussen gewoontes uit vriendelijkheid of hoffelijkheid en echte verplichtingen voor een staat. 

56. Zoals eerder gesteld, is opinio juris een essentieel element in het vinden van internationaal 

gewoonterecht. Het hangt samen met de voorwaarde van statenpraktijk en helpt een onderscheid te 

maken tussen gewoontes uit hoffelijkheid en deze die een echte legale obligatie inhouden.111 

1.3.  HET  A ANP ASS EN  EN V ERDWIJN EN VAN  IN T ERN ATIONAAL  

G EWOONT ER ECHT  

57. Een vaak gehoorde kritiek op internationaal gewoonterecht luidt dat deze moeilijk aan te 

passen is. Soms wordt er zelf beweerd dat internationaal gewoonterecht niet kan ‘sterven’.112 Neem 

nu het voorbeeld van de exclusiviteit van de vlagstaatjurisdictie op volle zee. Indien verschillende 

staten niet meer akkoord zijn met deze exclusiviteit, hoe kan dit dan aangepast worden? Een staat 

die niet meer akkoord gaat en hoopt dat deze regel aangepast of vernietigd zal worden, kan ervoor 

kiezen om deze regel niet verder te respecteren. Dit houdt echter sowieso een inbreuk op de regel in.  

58. Eén ding is zeker: om internationaal gewoonterecht aan te passen of teniet te doen, moet 

één van de constitutieve elementen aangetast worden; hetzij de statenpraktijk, hetzij de opinio 

juris.113 

Sommige auteurs beweren dat vooraleer een oude gewoonterechtelijke regel opgedoekt kan 

worden, er een nieuwe regel moet ontstaan. Hiervoor geven ze als reden dat er anders lacunes 

ontstaan in het internationaal recht.114 Anderen aanvaarden het tenietgaan van een 

gewoonterechtelijke regel zodra één van de elementen niet meer aanwezig is, ook al gebeurt dit 

voor het rijp worden van de nieuwe regel.115 

59. Toch moet erop gelet worden dat bestaande regels niet al te gemakkelijk afgewezen worden. 

Er moet een hogere drempel bereikt worden van uniformiteit, consistentie en volume van 
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statenpraktijk om een oude, vaststaande regel te beëindigen.116 Ook mag er geen afbreuk gedaan 

worden aan een bestaande regel door vage of onsamenhangende verklaringen.117 

1.3.1.  AANPA S SI N G DO OR INB REUK EN  

60. Een eerste oplossing die sommige auteurs voorstellen, is het plegen van inbreuken op de 

regel om deze aan te passen. Deze auteurs stellen dat een bepaalde actie zowel een inbreuk op een 

bestaande regel kan zijn, als een bouwsteen voor de vorming van een nieuwe regel.118 

61. Hier moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de regel op zich en de metaregels in 

verband met de vorming van internationaal gewoonterecht. Een vaak aangehaald voorbeeld is dit 

van de rode hoed. Stel dat de meeste personen een rode hoed dragen en geloven dat het dragen van 

deze rode hoed door de wet verplicht is. Dan hebben we dus praktijk die het dragen van een rode 

hoed voorstaat en de opinio juris dat ze ook wettelijk verplicht zijn deze kleur van hoed te dragen. 

Als men dan een onderscheid maakt tussen legaal en illegaal gedrag waarbij enkel legaal gedrag kan 

bijdragen tot een norm, dan moet men besluiten dat internationaal gewoonterecht inderdaad 

onveranderlijk is. Het dragen van een rode hoed draagt dan immers bij tot de versterking van de 

regel en het dragen van bijvoorbeeld een groene hoed kan niet in aanmerking genomen worden, 

aangezien dit illegaal gedrag uitmaakt.  

Dit kan echter niet volgehouden worden. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 

materiële regel en de formele regels in verband met de vorming van internationaal gewoonterecht. 

Indien persoon X nu een groene hoed zou dragen, zou dit een duidelijke inbreuk zijn op de materiële 

regel die het verplicht om een rode hoed te dragen. Op formeel vlak is dit dragen van een groene 

hoed eigenlijk een bouwsteen van de praktijk voor het ontstaan van een nieuwe regel. Indien dan 

genoeg mensen een groene hoed dragen, tast dit zowel de praktijk aan van de rode hoed-regel als de 

opinio juris. Indien iedereen dan een groene hoed zou dragen, kan dit leiden tot de vorming van een 

nieuwe regel die het dragen van een groene hoed verplicht.119 Als iedereen echter een verschillende 

kleur hoed zou dragen, leidt dit gewoon tot het tenietgaan van de rode hoed-regel zonder een 

nieuwe regel te doen ontstaan. 
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62. Bij het voorbeeld van de exclusieve vlagstaatjurisdictie zou een staat dus tegelijkertijd een 

inbreuk kunnen plegen op deze regel en bijdragen tot de vorming van een nieuwe regel. Hoewel 

deze theorie inderdaad een oplossing kan vormen voor het aanpassen van internationaal 

gewoonterecht, lijkt deze niet ideaal te zijn. Het kan nog best vergeleken worden met het afbreken 

van een bestaand huis. De regel is het huis. Als een staat dan een inbreuk pleegt op een bepaalde 

regel, dan neemt hij één steen weg uit dit symbolische huis. Met één steen minder, blijft het huis nog 

steeds staan. Als genoeg mensen elk één steen wegnemen, wordt de veiligheid al vlug in gevaar 

gebracht en kan het huis ineenstorten. Echter als één persoon alleen staat in zijn poging om het huis 

af te breken, zullen de andere personen vlug een nieuwe steen plaatsen om de stabiliteit te 

garanderen. Dit kan dan vergeleken worden met een staat die de regel overtreedt en veroordeeld 

wordt door bijvoorbeeld het Internationaal Gerechtshof. 

63. D’AMATO stelt dat iedere inbreuk op een bestaande praktijk de fundering kan leggen voor een 

nieuwe regel van internationaal gewoonterecht.120 Dit kan echter niet bevestigd worden. Veel hangt 

immers af van de concrete omstandigheden. Zo spelen het gedrag van de overtredende staat en de 

reacties van de andere staten een belangrijke rol. WOLKFE stelt dat, als een overtredende staat zijn 

gedrag probeert goed te praten als een toegelaten uitzondering op een bepaalde regel, dit niet wijst 

op verandering in de opinio juris.121 Dit is iets wat ook bevestigd werd in de Nicaragua-zaak voor het 

Internationaal Gerechtshof.122 Verder hangt er ook veel af van de reactie van andere staten: zien zij 

dit als een inbreuk op een belangrijke regel, aanvaarden ze dit, juichen ze dit toe, beginnen ze ook 

inbreuken te plegen op de regel?123 

1.3.2.  AANPA S SI N G DO OR V ER DRAG EN  

64. Eén van de beste mogelijkheden die een staat ter beschikking heeft om een regel van 

internationaal gewoonterecht aan te passen, is het vormen van verdragen. Hier zal in het derde deel 

dieper op ingegaan worden. 

1.3.3.  AANPA S SI N G DO OR V ER KL AR IN G EN E N S TE M MI NG EN  

65. Een andere optie die staten toelaat om regels die niet meer wenselijk zijn aan te passen 

binnen het internationaal gewoonterecht, is er gekomen met de opkomst van internationale 
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organisaties. Zoals we al eerder hebben gezien, kunnen stemmingen of verklaringen binnen de 

Verenigde Naties of binnen diplomatieke conferenties statenpraktijk uitmaken.  

Een mogelijke manier om regels aan te passen, is via deze internationale organisaties. Het grote 

voordeel is dan natuurlijk dat een staat regels kan aanpassen zonder deze eerst te moeten breken124 

en zich zo bloot te stellen aan mogelijke sancties. Toch moet hier voor ogen gehouden worden dat 

één diplomatieke conferentie of één Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties niet per se een bepaalde regel verandert of vernietigt,125 denk maar aan het voorbeeld van de 

Bush-doctrine. 

1.4.  CON CLUSI E  

66. Er is al decennia onduidelijkheid over de precieze aard van internationaal gewoonterecht. Tot 

vandaag is deze controverse nog niet definitief beslecht De meeste theorieën zijn het wel 

grotendeels eens over de twee belangrijkste elementen van internationaal gewoonterecht: 

statenpraktijk en opinio juris. Deze componenten zijn ook in verschillende zaken bevestigd door het 

Internationaal Gerechtshof. Het gewicht dat aan beide wordt gegeven, verschilt echter van auteur 

tot auteur.  

Hoewel het Hof al verschillende keren vragen over de aard en toepassing van internationaal 

gewoonterecht op zijn bord heeft gekregen, heeft ze haar verantwoordelijkheid niet opgenomen om 

voor eens en altijd de twistpunten de wereld uit te helpen. Haar rechtspraak is consequent over de 

noodzaak aan zowel statenpraktijk als opinio juris, maar de inconsistenties over de precieze 

draagwijdte van deze concepten heeft ruimte gegeven aan legio interpretaties.  

67. Bij statenpraktijk is er relatief weinig discussie, hoewel er in de rechtsleer zowel een ruime 

als enge interpretatie ervan wordt teruggevonden. Dit pleit is echter grotendeels beslecht in het 

voordeel van de ruime interpretatie waardoor bijna alle acties die staten ondernemen, ook enkel 

verbale verklaringen, bijdragen tot statenpraktijk. Ook de handelingen van internationale 

organisaties worden aanvaard als statenpraktijk. We hebben gezien dat het opteren voor deze 

zienswijze de juiste was, aangezien anders nieuwe valkuilen zouden gecreëerd worden om 

gewoonterecht aan te passen. 

68. Voornamelijk bij de opinio juris-vereiste, is het Hof er niet in geslaagd om de circulariteit van 

het begrip op te lossen. De verschillende theorieën die we aangehaald hebben, doen elk hun poging 

om dit recht te zetten. De fout-theorie van de traditionele school is op het eerste gezicht consistent 
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met de rechtspraak van het Internationaal Gerechtshof en is theoretisch coherent. Toch is het 

praktisch nut ervan eerder gering doordat het weinig waarschijnlijk lijkt dat staten een dergelijke 

misopvatting hebben van de reikwijdte en inhoud van internationaal gewoonterecht. 

Opinio juris op basis van instemming, berusting en protest lijdt niet aan dit probleem. Door de 

opkomst van diverse internationale fora zoals de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, is 

dit een relatief laagdrempelige manier om de opinio juris te onderzoeken. Verder houdt het ook een 

mooi evenwicht tussen de soevereiniteit van staten en de gerechtvaardigde verwachtingen van de 

statengemeenschap als een geheel in. Een balans die verder versterkt wordt door het figuur van de 

persistent objector. 

Opinio juris afgeleid uit een vrees voor sancties, is een andere bruikbare methode. Deze methode is 

moeilijker te hanteren om a priori vast te stellen of een bepaalde regel tot het internationaal 

gewoonterecht behoort. Staten zullen immers vaak niet hun vrees voor sancties vooraf verkondigen. 

Indien er reeds een concreet conflict is geweest met dreiging of toepassing van sancties, zal dit in 

navolgende instanties wel bijdragen tot de opinio juris-vereiste. 

De theorie van onmiddellijk gewoonterecht lijkt slechts in bepaalde instanties bruikbaar; als de regels 

over onderwerpen handelen die voordien nog niet in het internationaal recht behandeld zijn. Zoals is 

gebleken, moet met deze theorie toch voorzichtig omgesprongen worden. Het gevaar bestaat 

immers dat een specifieke situatie generiek veralgemeend wordt, zonder de nodige fundering. 

69. Eén van de klassieke bezorgdheden in verband met internationaal gewoonterecht is de 

zogezegde onveranderbaarheid en onsterfelijkheid ervan. We hebben dit standpunt echter weerlegd. 

Door de opkomst van de internationale organisaties, het gebruik van verdragen en inbreuken te 

aanvaarden als bouwstenen, kan een regel van internationaal gewoonterecht aangepast, uitgebreid 

of tenietgedaan worden. 

70. Hoewel er dus nog steeds vraagtekens bestaan in verband met internationaal 

gewoonterecht, is het uiteindelijke plaatje minder problematisch dan men vaak doet uitschijnen. De 

grote lijnen zijn gekend en algemeen aanvaard en ondanks de problemen inzake de precieze 

definiëring, kan afhankelijk van de concrete omstandigheden toch een sluitende redenering gemaakt 

worden in het bepalen van internationaal gewoonterecht. 

  



30 
 

  



31 
 

2. VORMING VAN MULTILATERALE VERDRAGEN  

71. In dit tweede deel zullen multilaterale verdragen behandeld worden. Verdragen zijn de 

tweede belangrijke bron van internationaal recht, zoals blijkt uit de Statuten van het Internationaal 

Gerechtshof126 en één van de hoekstenen van de banden die staten onderling vormen.127  

72. Maar wat zijn nu deze verdragen, hoe worden ze gevormd, hoe moeten ze geïnterpreteerd 

worden en waarin verschillen ze van andere bronnen van internationaal recht? Wanneer we 

verdragen bestuderen, is het belangrijkste instrument voor secundaire regels het Weens Verdrag 

inzake het Verdragenrecht128, ook wel het Verdragenverdrag of Verdragsrechtverdrag genoemd. Dit 

verdrag zal dus het vertrekpunt vormen voor ons onderzoek. Verder zal de primaire focus liggen bij 

de vorming van een verdrag.  

73. Eerst zal de definitie van een verdrag bekeken worden met aandacht voor de verschillende 

elementen uit de definitie [2.1]. Daarna zullen de verschillende fases die men gewoonlijk doorloopt 

bij de vorming van een multilateraal verdrag, onderzocht worden [2.2]. Zoals zal blijken, gebruiken 

staten verschillende manieren om tot een verdragstekst te komen. Gebruiken ze hierbij de meest 

efficiënte wijze of is er ruimte tot verbetering? 

2.1.  WAT  I S  EEN V ER DR AG  

74. Het Verdragenverdrag heeft een beperkt toepassingsveld, aangezien het enkel van 

toepassing is op verdragen tussen staten.129 Om dit euvel te verhelpen, zijn er nog twee additionele 

verdragen ontstaan: het Weens Verdrag inzake Verdragenrecht tussen Staten en Internationale 

Organisaties130 en het Weens Verdrag inzake Statenopvolging met betrekking op verdragen.131 

75. Het Verdragenverdrag heeft 114 partijen de dato132 en wordt gezien als behorende tot 

internationaal gewoonterecht.133 De definitie van een verdrag luidt als volgt: “een internationale 
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overeenkomst, gesloten tussen staten in geschreven vorm en door internationaal recht bestuurd, 

hetzij in een enkel instrument, hetzij in twee of meer verwante instrumenten, losstaande de eventuele 

benaming.”134 Door deze definitie worden dus zowel overeenkomsten tussen staten onderling en 

tussen staten en andere internationale rechtssubjecten, uitgesloten. Ook niet-geschreven 

overeenkomsten vallen niet onder deze definitie, zonder dat het rechtskarakter van deze 

overeenkomsten wordt aangetast.135 

Hierna wordt ieder element van de definitie apart besproken met speciale aandacht voor de 

implicaties van elk bestanddeel. 

2.1.1.  EEN INT ERNA TI ONA LE OV ER EE NK OM ST  

76. Om als een verdrag beschouwd te mogen worden, moet een overeenkomst een 

internationaal karakter hebben. Het Verdragenverdrag gebruikt de term verdrag als een generische 

term,136 die verschillende soorten verdragen omvat zoals bilaterale, regionale/plurilaterale of 

multilaterale. Op zich zorgt dit bestanddeel voor onnodige verwarring, maar toch kunnen er enkele 

conclusies uit getrokken worden. Zo maakt het duidelijk dat verdragen een specifieke vorm van 

overeenkomsten zijn. Alle verdragen zijn noodzakelijk een overeenkomst, maar niet alle 

overeenkomsten zijn een verdrag.137 Een overeenkomst brengt ook specifieke implicaties met zich 

mee; zo kan een overeenkomst bijvoorbeeld nooit ontstaan uit één actor.138 Toch heeft dit element 

weinig specifieke impact op wat een verdrag precies is. 

2.1.2.  AF GE S LOT EN TUS S EN ST A TEN  

77. De vereiste dat het verdrag moet afgesloten zijn tussen staten is een logisch gevolg van het 

reeds eerder besproken toepassingsveld van het Verdragenverdrag.139 Deze voorwaarde heeft als 

belangrijkste gevolg dat overeenkomsten tussen multinationals onderling of tussen bedrijven en 

staten niet onder de noemer verdrag kunnen vallen.140 Dit wordt ook bevestigd in de rechtspraak van 
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het Internationaal Gerechtshof in de Anglo-Iranian Oil Company-zaak.141 In deze zaak heeft het Hof 

bevestigd dat een olie-concessie uitgereikt door een staat aan een bedrijf geen verdrag kan zijn, 

aangezien de staat van de nationaliteit van het bedrijf geen partij uitmaakt bij dergelijke concessie.142 

78. Toch moet ook aanvaard worden dat een verdrag kan gesloten worden tussen een staat en 

een ander subject van internationaal recht,143 voornamelijk internationale organisaties, of door 

internationale organisaties onderling.144 Dit wordt bevestigd door het reeds vermelde Weens 

Verdrag inzake Verdragenrecht tussen Staten en Internationale Organisaties.145 Dit verdrag is echter 

nog niet in werking getreden aangezien er minstens 35 staten dit moeten goedkeuren,146 wat tot nog 

niet gebeurd is.147 

2.1.3.  IN G E SC HREV EN V OR M  

79. Een verdrag kan enkel geschreven zijn. Deze beperking is uit praktische overwegingen 

ingevoerd148 aangezien het te onduidelijk bleek hoe een mondelinge overeenkomst getekend, 

geratificeerd of geregistreerd kan worden.149 Hoewel dit de eventuele bindende kracht van 

mondelinge overeenkomsten niet verhindert, 150 zijn de regels van het Verdragenverdrag niet van 

toepassing op dergelijke overeenkomsten.151 Deze geschreven vorm wordt in de praktijk vaak als een 

getypte of geprinte tekst gezien. Toch wordt deze vereiste in de doctrine ruim beschouwd als 
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Reports 1952, p. 93. 
142AUST, A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2007, 547, p. 18. 
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omvattende alles van telegram, telex, faxbericht tot e-mails. Als voorwaarde wordt wel gesteld dat 

de tekst moet gereduceerd kunnen worden tot een onveranderlijke, leesbare vorm.152 

2.1.4.  DOOR I NTER NAT IO NAA L R EC HT B E STUURD  

80. Algemeen erkend als het meest belangrijke en controversiële element van de definitie is de 

voorwaarde dat de overeenkomst door internationaal recht bestuurd moet zijn.153 In de mening van 

de Internationale Rechtscommissie impliceert deze voorwaarde een voornemen om verplichtingen 

onder internationaal recht te creëren.154 Indien er dus geen dergelijk voornemen is, kan de 

overeenkomst geen verdrag zijn.155 Dit laat de staten toe om zelf te beslissen of iets al dan niet als 

een verdrag beschouwd moet worden.156 

81. Het probleem bestaat er natuurlijk in hoe de bedoeling van een staat te bepalen. Een 

voornemen of een bedoeling van een individu bepalen, kan al een moeilijke opgave zijn. Voor 

institutionele entiteiten zoals staten of een internationale organisatie blijkt dit nog veel moeilijker.157 

Voor deze bepaling is het noodzakelijk om naar de bewoording van een tekst te kijken en de 

omringende omstandigheden voor het afsluiten van de tekst.158 Zo kunnen partijen in de tekst zelf 

indicaties geven door expliciet te stellen dat een tekst als verdrag moet beschouwd worden of te 

stellen dat de tekst niet de bedoeling heeft om rechten of plichten tussen de partijen te creëren. 

Vaak blijft een tekst echter stil of dubbelzinnig over de exacte bedoelingen van de partijen.159 

82. Wanneer dergelijke onduidelijkheid bestaat, kan in de rechtspraak van het Internationaal 

Gerechtshof gezien worden dat het Hof veel eerder teruggrijpt naar de inhoud van de overeenkomst 

en objectieve indicaties om de bedoeling van de partijen te achterhalen, dan naar verklaringen die 
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post-hoc door de partijen in kwestie zijn geuit. Zo werd in de zaak rond het continentaal plateau van 

de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije naar de bewoording van het gezamenlijk communiqué 

van de eerste ministers van beide landen gekeken en naar de specifieke omstandigheden waarin het 

was opgesteld om de aard van de overeenkomst te bepalen. Uit deze elementen besloot het Hof dat 

er geen bedoeling was om de internationale overeenkomst te onderwerpen aan de jurisdictie van 

het Internationaal Gerechtshof.160 

In een zaak tussen Qatar en Bahrein heeft het Hof wel besloten dat de landen een bindende 

rechtsovereenkomst hadden gesloten die onderworpen was aan de jurisdictie van het Hof en dit 

ondanks protest van de minister van buitenlandse zaken van Bahrein dat dit niet de bedoeling was. 

Het Hof baseerde zich hier opnieuw op de bewoording en de omstandigheden van de overeenkomst 

op zich en weigerde verklaringen die achteraf gemaakt werden over de bedoeling in rekening te 

nemen.161 

2.1.5.  ONG EAC HT D E B ENA MI N G  

83. Zoals reeds in de vorige sectie gestipuleerd, heeft de benaming van een overeenkomst geen 

invloed op de status van verdrag.162 In de praktijk worden er verschillende namen gebruikt om 

internationale overeenkomsten te benoemen: overeengekomen minuten, intentieverklaringen, 

charter163, conventie, note verbale, protocol164, statuten… De naam op zich bepaalt niet of een 

overeenkomst een verdrag is, al kan in bepaalde gevallen de benaming helpen om de bedoeling van 

de partijen te verduidelijken.165 

2.1.6.  AANTA L IN S TRUM EN TE N  

84. De klassieke vorm van een verdrag is een tekst in één enkel formeel instrument. Toch 

gebeurt verdragsvorming vaak op een veel minder formele manier, zoals door het uitwisselen van 

brieven.166 Sommige verdragen zijn ook door middel van verschillende instrumenten opgebouwd. De 

                                                           
160 Aegan Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey), Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 3, §104-105. 
161 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction and 
Admissibility, Judgment, I.C.J. Report, 1991, p. 112, §27 
162 South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Judgment of 21 
December 1962, I.C.J. Report 1962, p. 319, p. 331 
163 Charter of the United Nations, concluded at San Fransisco on 26 June 1945, U.N.T.S. 
164 Protocol relating to the Status of Refugees, concluded at New York on 31 January 1967, 
606U.N.T.S. 267 
165

 HOLLIS, D., “Defining Treaties” in The Oxford Guide to Treaties, edited by HOLLIS, D., Oxford 
University Press, 2012, 769, p. 29. 
AUST, A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2007, 547, p. 23-24. 
166KLABBERS, J., The Concept of Treaty in International Law, Kluwer Law International, 1996, 307, p. 44. 
HOLLIS, D., “Defining Treaties” in The Oxford Guide to Treaties, edited by HOLLIS, D., Oxford University 
Press, 2012, 769, p. 29. 



36 
 

Algiers-akkoorden van 1981 bijvoorbeeld werden opgesteld om eisen tussen Iran en de Verenigde 

Staten van Amerika te behandelen. Deze bestonden uit twee verklaringen van Algerije; een algemene 

verklaring,167 en een verklaring betreffende de afhandeling van eisen.168 Verder was er ook nog een 

borgovereenkomst tussen de Verenigde Staten, de Federale Reserve Bank van New York, Bank 

Markazi, Iran en de Centrale Bank van Algerije.169 

2.1.7.  CONC LU SI E  

85. De ruime definitie van een verdrag in het Verdragsrechtverdrag laat heel wat flexibiliteit toe. 

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de overeenkomst geschreven moet zijn en dat er een 

bedoeling moet zijn om rechten en plichten te creëren onder internationaal recht. Staten moeten 

zich bewust zijn van deze flexibele definitie, aangezien ze anders onopzettelijk een verdrag kunnen 

creëren. Een dergelijke ruime beschrijving van de voorwaarden van een verdrag heeft echter wel zijn 

verdienste aangezien er een heel diverse praktijk bestaat in de vorming van multilaterale verdragen. 

Dit gegeven wordt hieronder uitvoerig besproken. 
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2.2.  VOR MIN G V AN  MULTI LATE RALE V ER DR AGEN  

86. De focus zal hier liggen op multilaterale verdragen, zijnde verdragen waarbij drie of meer 

landen partij zijn. Dit staat tegengesteld aan bilaterale verdragen waarbij het verdrag afgesloten is 

tussen twee staten (maar waarbij eventueel meer dan twee staten betrokken zijn, zoals bij de 

Algiers-akkoorden).170  

87. Multilaterale verdragen worden vaak afgesloten in de schoot van internationale organisaties 

zoals de Verenigde Naties, de Internationale Maritieme Organisatie, de Raad van Europa, de 

Wereldhandelsorganisatie,… De wijzen waarop deze verdragen gevormd worden, zijn uiterst divers 

en vaak afhankelijk van de organisatie die toekijkt op de verdragsvorming.  

Zelfs binnen één internationale organisatie verloopt de praktijk echter niet altijd uniform. Zo is de 

wijze waarop het Zeerechtverdrag gevormd werd binnen de Verenigde Naties fundamenteel 

verschillend van hoe bijvoorbeeld het Ruimteverdrag werd gecreëerd.171 

88. De enige veralgemening die over verdragsvorming kan gesteld worden, is dat het vaak in 

meerdere fases gebeurt.172 Om een verdrag te maken, kunnen er dus verschillende stadia 

onderscheiden worden: 

1. De onderhandelingen van het verdrag;  

2. het afsluiten van de verdragstekst; 

3. de toestemming om gebonden te zijn door het verdrag;  

4. de inwerkingtreding van het verdrag.173 

2.2.1.  ONDER HAND E LIN G EN  

89. De Verenigde Naties hebben geen vaststaande procedures voor de vorming van multilaterale 

verdragen, in tegenstelling tot sommige andere internationale organisaties. Verschillende redenen 

kunnen dit verklaren. Zo spreidt het werkingsveld van de Verenigde Naties zich veel breder uit dan 

sommige andere instanties zoals de Internationale Maritieme Organisatie[IMO]. Het IMO houdt zich 

enkel bezig met maritieme problemen, terwijl de VN zich bezighoudt met een breed arsenaal aan 

potentiële, mogelijks controversiële probleemgebieden zoals ontwapening, mensenrechten, 

oprichten van gespecialiseerde organisaties en agentschappen. Verder is het lidmaatschap van de 
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Verenigde Naties ook meer divers dan dat van vele andere organisaties. Iedere staat heeft namelijk 

andere standaarden en prioriteiten. Ook de culturele verschillen kunnen een rol spelen. Ondanks 

deze diversiteit is het toch vaak makkelijker om bijvoorbeeld regionaal een gemeenschappelijke 

minimale standaard te vinden, zoals gebeurt in de Raad van Europa.174 

90. Er kunnen echter voorbeelden gevonden worden waarin de verdragsvorming enigszins 

volgens een bepaald patroon geschiedde. Het meest duidelijke hiervan is de Internationale 

Rechtscommissie aangezien hun werkmethode deels bepaald is door hun statuten.175 Deze 

procedure verloopt vaak in drie fases: voorafgaande overwegingen, eerste lezing en de tweede 

lezing, waarbij in elke fase nog aparte stappen kunnen onderscheiden worden. Er wordt echter geen 

tijdskader voorzien voor de verschillende stappen waardoor er toch nog een mate van onzekerheid 

blijft bestaan. Verder behandelt dit enkel de voorbereiding door de Internationale Rechtscommissie, 

hoe het resultaat van hun werk verder leidt tot de afsluiting van een multilateraal verdrag wordt ad 

hoc beslist en blijft dus divers.176 In de meeste gevallen stuurt men de ontwerptekst door naar de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze organiseert dan op zijn beurt een 

codificatieconferentie waarbij ‘alle staten’ uitgenodigd werden om deel te nemen. Deze manier van 

werken lijkt echter gedateerd aangezien geen enkele grote conferentie heeft plaatsgevonden 

gedurende de laatste vijfentwintig jaar, met als enige uitzondering de Conferentie van Rome van 

1998 om de statuten van het Internationaal Strafhof voor te bereiden.177 

91. Hoewel de resolutie die de United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL) heeft opgericht minder gedetailleerd is, kan ook hier een patroon ontdekt worden. Eerst 

neemt UNCITRAL een beslissing dat een bepaald onderwerp verdere studie verdient. Deze verdere 

studie wordt dan toegewezen aan een werkgroep. Ondertussen voert het secretariaat een 

achtergrondonderzoek uit over het bestaande nationale en internationale recht, door middel van 

informatie verkregen uit vragenlijsten aan staten. Op basis van dit materiaal en na informele 

onderhandelingen, stelt een meer formeel comité ontwerpartikelen op. Na dit ontwerp, bereidt het 

Secretariaat een commentaar met uitleg voor.  

Na een eerste overweging van het gehele onderwerp, gaat de werkgroep over tot een tweede lezing. 

De tekst kan nu goedgekeurd worden door de werkgroep en gecirculeerd worden naar de 
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verschillende overheden en geïnteresseerde internationale organisaties, met de voorbereide 

commentaar eraan toegevoegd. Hierna ontvangt UNCITRAL de goedgekeurde ontwerptekst, de 

bijhorende commentaar, opmerkingen van staten en internationale organisaties en een analyse van 

deze opmerkingen door het secretariaat. De commissie zelf overweegt dan de ontwerptekst tijdens 

een bijzondere sessie, bijgestaan door een ontwerpcomité, waarna ze een gereviseerde tekst 

goedkeurt die de Algemene Vergadering dan kan voorleggen aan een conferentie met volle 

krachten.178 

92. De Verenigde Naties Conferentie over het Internationaal Zeerecht kwam dan weer samen 

over een periode van verschillende jaren en gebruikte een arsenaal aan verschillende technieken en 

creatieve oplossingen voor een wijde variëteit aan problemen. Een voorbeeld hierbij is de package-

deal methode, waarbij geen enkel akkoord officieel gesloten was, zolang er geen overeenstemming 

bereikt werd over de hele materie. Ook vonden er parallelle formele en informele 

onderhandelingsrondes plaats.179 

93. De diplomatieke conferenties die bijeenkomen om een multilateraal verdrag te maken, 

volgen in hun procedure voornamelijk praktijken die geïnspireerd zijn op een parlementaire werking. 

Ondanks de verschillende pogingen om procedurele regels te codificeren, is men er niet in geslaagd 

om sluitend resultaat te produceren. Dit kan verklaard worden doordat staten verkiezen om alle 

mogelijkheden open te houden en aan te passen aan iedere conferentie afhankelijk van het 

onderwerp en het doel. Toch wordt er in de praktijk vaak teruggegrepen naar de procedureregels 

van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.  

94. Het belangrijkste aspect van het onderhandelingsproces blijft echter de beslissingsregel: zal 

er gewerkt worden met unanimiteit, consensus, gewogen meerderheid of eenvoudige meerderheid? 

De recente trend is om zo een breed mogelijke overeenstemming te zoeken bij iedere stap van het 

proces en bij ieder artikel van de ontwerptekst, in de hoop dat het verdrag door zoveel mogelijk 

staten wordt aanvaard.180 
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2.2.2.  AF SLU IT EN V AN E EN V E RDRAG  

2.2.2.1.  VOLMA CH T EN  

95. Indien een persoon een staat wil vertegenwoordigen, moet deze beschikken over 

volmachten (full powers/pleins pouvoirs).181 Het Verdragsrechtverdrag definieert deze volmachten 

als: “een document uitgaande van de competente autoriteit van een staat die een persoon of 

personen aanduidt om de staat te vertegenwoordigen om een verdragstekst te onderhandelen, aan 

te nemen, te bekrachtigen, of om de toestemming van een staat te uiten om gebonden te zijn door 

een verdrag of voor iedere andere handeling aangaande een verdrag te ondernemen.”182  

Deze volmachten zijn een waarborg voor landen om te verzekeren dat ze met een persoon 

onderhandelen die over de nodige autoriteit beschikt.183 De volmachten moeten onderscheiden 

worden van de geloofsbrieven. Dit zijn documenten die een persoon toelaten om deel te nemen aan 

een conferentie en zo een tekst te onderhandelen en aan te nemen, zonder hem echter te mogen 

ondertekenen.184 Binnen de praktijk van de Verenigde Naties, zijn de geloofsbrieven ook voldoende 

om de uiteindelijke tekst te ondertekenen.185 

96. De precieze inhoud kan van volmacht tot volmacht verschillen. Het is mogelijk dat de 

geloofsbrieven en de volmachten in één enkel document worden uitgereikt.186 De persoon of 

personen die de macht hebben om deze volmachten uit te reiken, kunnen variëren van staat tot 

staat, maar algemeen wordt aanvaard dat dit onder andere kan gebeuren door staatshoofden, 

regeringsleiders en ministers van buitenlandse zaken.187 Deze personen moeten zelf geen volmacht 
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voorzien indien ze deelnemen aan een conferentie.188 De speciale positie van een minister van 

buitenlandse zaken met betrekking tot het afsluiten van internationale overeenkomsten is ook door 

het Permanent Hof van Internationale Justitie bevestigd.189 

97. In een multilaterale setting worden deze volmachten voornamelijk bezorgd aan het 

secretariaat van de conferentie of van de internationale organisatie waarbinnen de 

onderhandelingen plaatsvinden door middel van een notificatie of note verbale. Het secretariaat 

controleert deze dan en contacteert de staat indien er een probleem hierover opduikt.190 Hoewel er 

een tendens is naar een informalisering en simplificering van verdragsluiting, is het toch nog steeds 

belangrijk om een volmacht te bezorgen. Zo zal bijvoorbeeld de depositaris van een verdrag (zoals 

het VN-Secretariaat of een andere internationale organisatie) vaak eisen dat de volmachten toch 

bewezen worden.191 

2.2.2.2.  AANN EM EN VAN DE V ER DR AGST EK S T  

98. Het aannemen van een verdragstekst is een formele handeling waarbij de vorm en inhoud 

van een voorgesteld verdrag worden vastgelegd.192 Het gebeurt dus na de onderhandelingen van een 

verdrag en is de eerste beslissende stap in het afsluiten van een verdrag.193 

99. De verdragstekst wordt vastgelegd en bestaat vaak uit verschillende standaardclausules 

zoals: 

a. Een preambule met de namen van de participerende landen, een korte beschrijving van het 

doel van de tekst en de namen en officiële titel van de vertegenwoordiging van de partijen. 

Verder bevat dit deel ook vaak een paragraaf waarin wordt gesteld dat de 

vertegenwoordigingen over een correcte volmacht beschikken en dat ze het eens zijn over de 

volgende artikelen.  

b. De verschillende substantiële artikelen van het verdrag; deze bevatten dus de rechten en 

verplichtingen. Het aantal varieert van verdrag tot verdrag, zo bevat het Zeerechtverdrag194 

304 substantiële artikelen terwijl het vluchtelingenverdrag ‘slechts’ 46 artikelen telt.195 
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c. Finale clausules; deze bevatten regelingen over allerlei zaken, gaande van de territoriale 

applicatie van het verdrag, handtekening, ratificatie, toetreding, inwerkingtreding, 

amenderingen, duur tot het maken van voorbehouden bij het verdrag. 

d. Het testimonium; een standaardformulering die stelt: “In whitness whereof, the undersigned 

Plenipotentiaries (being duly authorized thereto) have signed this convention/treaty.” 

e. De locatie en datum.196 

100. Het aannemen van de verdragstekst (adoption) is niet hetzelfde als het definitief vastleggen 

van de tekst (authentication). Na de authentication is de verdragstekst definitief en authentiek, 

nadien kan geen enkele partij nog de tekst aanpassen.197 Het aannemen van de tekst leidt er ook niet 

toe dat de partijen erkennen dat ze gebonden zijn door het verdrag.198 Het zorgt er wel voor dat 

sommige van de voorzieningen van het verdrag beginnen gelden, zoals deze inzake authentificatie, 

toestemming om gebonden te zijn, voorbehouden, depositaris en andere zaken die noodzakelijk 

plaatsvinden voor de inwerkingtreding van het verdrag.199 

101. Artikel 9 van het Weens Verdragsrechtverdrag stipuleert de weinige regels die hierover 

bestaan. Artikel 9.1 voorziet de standaardregel dat de toestemming van alle partijen, betrokken bij 

het opstellen van het verdrag, nodig is om de verdragstekst aan te nemen.200 Deze standaardregel is 

bruikbaar bij bilaterale verdragen of eventueel bij plurilaterale verdragen. De toepassing ervan wordt 

voornamelijk moeilijk bij de echte multilaterale verdragen waaraan een dergelijk groot aantal landen 

deelneemt dat de toestemming verkrijgen van ieder afzonderlijk land, problematisch kan worden. 

De architecten van het Weens Verdrag hadden dit echter voorzien en in artikel 9.2 lezen we dat het 

aannemen van een verdrag tijdens internationale conferenties kan geschieden met een 2/3-

meerderheid, tenzij anders wordt besloten.201 Deze regels zijn gebaseerd op de praktijk uit de jaren 
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’60. Tegenwoordig worden de verdragen veel meer gemaakt op conferenties die samenkomen op 

basis van een resolutie van de Algemene Vergadering. Het VN Secretariaat zal dan, in samenspraak 

met de staten, een ontwerp van procedureregels opstellen dat onder andere een stemregel bevat. 

De eerste orde van zaken van de conferentie zal dan het aannemen van deze regels zijn.202 

102. Het aannemen van het verdrag verloopt vaak in twee afzonderlijke fases. Eerst zal de 

onderhandelingsgroep (het comité, de commissie, …) de tekst finaliseren die het resultaat is van de 

onderhandelingen tussen de verschillende partijen.203 Deze finalisering kan dus afhangen van de 

concrete regels die afgesproken zijn. Toch wordt vaak gewerkt op basis van consensus.204 Dit heeft 

verschillende redenen. Zo werd, door de opkomst van nieuwe staten, de 2/3-regel vaak 

ondoeltreffend om de belangen van een minderheid van belangrijke of pertinente staten te 

beschermen. Indien het belang van deze staten niet in acht werd genomen, leidde dit vaak tot 

ondoeltreffendheid van het verdrag. 

Om dit met een voorbeeld duidelijk te maken: het Weens Verdrag betreffende de Representatie van 

Staten in hun Relaties met Internationale Organisaties met een Universeel Karakter van 1975205 was 

al van het begin gedoemd te mislukken doordat de regels onaanvaardbaar waren voor de meest 

ontwikkelde landen en deze het vaakst internationale organisaties en conferenties organiseren. Deze 

waren echter in de minderheid en de regels konden opgelegd worden door de 2/3 meerderheid. 

Hierdoor heeft geen enkel groot ‘gastland’ de conventie goedgekeurd en zelfs indien het verdrag in 

werking zou treden, zou het praktische belang ervan nihil zijn. 

103. De termen consensus en algemene overeenkomst worden soms door elkaar gebruikt. Het 

concept werd populair in de jaren zeventig maar een algemeen aanvaarde definitie bleef uit. Toch 

kunnen er enkele karakteristieken bepaald worden. Vooreerst is het belangrijk te benadrukken dat 

consensus niet hetzelfde is als unanimiteit.206 Veeleer is dit het ontbreken van enige formele 

bezwaren tegen een bepaalde regel.207 Toch wordt in de procedureregels vaak nog een 
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meerderheidsstemming als fallback option behouden om te vermijden dat één staat de 

onderhandelingen kan blokkeren. Dergelijke praktijken leiden wel tot een toename van reservaties of 

interpretatieve verklaringen bij het verdrag. Ook leidt het gebruik van consensus tot langdurige 

onderhandelingen en kan het de complexiteit van een tekst doen toenemen. 

Dit is echter de prijs die betaald moet worden om de effectiviteit van een verdrag te garanderen. Het 

doordrukken van een verdrag zonder consensus leidde bijvoorbeeld wel tot het afsluiten van het 

Kernstopverdrag,208 maar zonder de medewerking van landen zoals India, Noord-Korea, Pakistan en 

de Verenigde Staten van Amerika kan het niet in werking treden.209 Een gelijkaardige situatie is 

voorgevallen bij het Landmijnverdrag210 dat wel in werking getreden is, maar zonder de grote spelers 

als de Verenigde Staten, China en Rusland een belangrijk deel van zijn effectiviteit verliest.211 

104. De tweede fase bestaat dan uit het versturen van de gefinaliseerde tekst en een bijhorende 

aanbeveling naar de organisatie in wiens schoot het verdrag onderhandeld werd, zoals de VN 

Algemene Vergadering. Deze kan in principe de tekst nog wijzigen. In de praktijk van de Verenigde 

Naties zal de Algemene Vergadering moeten stemmen over een resolutie waarbij het verdrag 

geannexeerd is. Bij diplomatieke conferenties kan dit anders gebeuren maar wordt het in principe 

gestemd door de Plenaire Vergadering van de conferentie,212 zoals gebeurde op de Rome-

conferentie voor het opstellen van de statuten van het Internationaal Strafhof.213 

2.2.2.3.  AU T HE N TI F I CA T IE VAN DE VER DR AG S TE KS T  

105. Zoals eerder aangegeven, is de volgende stap in het afsluiten van een verdrag de 

authentificatie van het verdrag. Dit kan geschieden volgens verschillende methodes; door te 

initialiseren, te ondertekenen of door een handtekening ad referendum te plaatsen.214 Dit laatste 

houdt in dat de vertegenwoordiger een handtekening plaatst, onder het voorbehoud dat dit achteraf 
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door zijn staat bevestigd wordt.215 Bij initialiseren zetten de deelnemers hun initialen aan de 

onderzijde van iedere pagina van de verdragstekst. Dit maakt duidelijk dat deze versie overeenkomt 

met de tekst die de partijen hebben afgesproken, het is echter een methode die eerder in bilaterale 

verdragen wordt toegepast dan in grote multilaterale verdragen.216 Dit zijn de standaardmethodes, 

maar er kan altijd tot een alternatieve authentificatiewijze besloten worden in de procedureregels.217 

106. Voor verdragen opgemaakt binnen een internationale organisatie, wordt de verdragstekst 

vaak geauthentificeerd door middel van een resolutie van de plenaire vergadering van de conferentie 

of, indien toepasselijk, door de VN Algemene Vergadering.218 De authentificatie legt de tekst 

definitief vast. In het geval van meerdere versies in verschillende officiële talen, is het dus belangrijk 

dat deze overeenstemmen. Bij de werking van de Verenigde Naties worden verdragen in de zes 

officiële talen voorzien, zijnde Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans. De werktalen 

binnen de Verenigde Naties zijn echter enkel Frans en Engels. Als gevolg sluipen er vaak typ- en 

andere fouten in de vertalingen.219 Bijgevolg moeten er dan correcties uitgevoerd worden, volgens 

de procedure voorzien in artikel 79 van het Weens Verdrag. 

2.2.2.4.  SLO TAK TE  

107. De slotakte is een document dat een samenvatting van het verloop van de conferentie 

bevat,220 waaronder basisinformatie zoals het doel van de conferentie, de aanwezige partijen, de 

voorzitter en de samenstelling van de subcomités. De slotakte wordt gewoonlijk ondertekend, maar 

dit is niet verplicht. Ondertekening brengt ook niet de plicht mee om het verdrag te ratificeren.221 De 

slotakte behoort over het algemeen niet tot het verdrag en bevat geen substantiële provisies. Er 

kunnen echter wel wensen, aanbevelingen en beleidsrichtlijnen instaan.222 
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2.2.3.  TOE ST E MM IN G O M G EB OND EN T E Z IJ N  D OOR H ET V ERDR A G  

108. Een staat die deelgenomen heeft aan de onderhandelingen en zijn handtekening onder de 

gefinaliseerde tekst heeft geplaatstt, is in se nog steeds niet gebonden door dit verdrag. Om hiertoe 

over te gaan, moet de partij nog steeds zijn toestemming uiten om gebonden te zijn. Dit is een 

belangrijke actie die op verschillende manieren kan geschieden.223 

De verschillende manieren waarop dit kan gebeuren, staan beschreven in artikel 11 van het Weens 

Verdragsrechtverdrag: 

1. Door handtekening 

2. Uitwisseling van instrumenten die een verdrag uitmaken 

3. Ratificatie, aanvaarding of goedkeuring 

4. Toetreding 

5. Op iedere andere manier zo overeengekomen 

De structuur van artikel 11 is dus tweeledig ; eerst wordt een specifieke lijst van mogelijke manieren 

opgesomd, daarna wordt een algemene clausule ingevoerd die partijen de mogelijkheid geeft om 

nog andere manieren overeen te komen. Daaruit kan afgeleid worden dat het eerste deel een 

ondergeschikte functie uitvoert.224 

2.2.3.1.  DOOR  HA NDT EK EN IN G  

109. Wanneer de procedureregels dit voorzien, kan de handtekening van een verdrag tevens de 

definitieve handtekening225 uitmaken.226 Dit komt voornamelijk voor bij bilaterale verdragen of 

beperkt regionale verdragen227 en er wordt soms naar verwezen als overeenkomsten in 

vereenvoudigde vorm (accords en forme simplifiée/agreements in simplified form).228 Het voordeel 

hierbij is natuurlijk dat het verdrag vlug in werking kan treden, zonder een moeizame 

ratificatieperiode. In veel landen is bij deze overeenkomsten ook niet vereist dat ze eerst door het 
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parlement zijn goedgekeurd. Daardoor boet deze praktijk aan transparantie en de mogelijkheid tot 

debat in,229 dus aan democratische legitimiteit algemeen. 

110. Het Verdragsrechtverdrag voorziet ook de mogelijkheid van impliciete toestemming om de 

uitdrukking van toestemming te laten gebeuren door handtekening.230 Toch moet hiermee opgepast 

worden aangezien er dan ook geen enkele twijfel mag bestaan over de bedoeling van de staat.231 De 

hypothese van een uitdrukkelijke bepaling in het verdrag lijkt dan ook aangewezen en komt vaak 

voor. Deze inwerkingtredingclausule bepaalt dan meestal: ‘Dit verdrag zal in werking treden op 

datum van de ondertekening’ of een gelijkaardige formulering.232 

2.2.3.2.  U IT WI SS EL IN G VA N IN S T R U MEN TE N  

111. Deze vorm van toestemming tussen partijen is best geschikt voor bilaterale verdragen en 

wordt voor ongeveer één op drie van de verdragen, geregistreerd bij de Verenigde Naties, 

toegepast.233 Daarom zal hierop slechts kort ingegaan worden teneinde een volledig beeld te geven. 

Deze uitwisseling komt tot stand wanneer één partij de voorwaarden van een overeenkomst 

voorstelt aan de andere partij, door middel van het opsturen van een diplomatieke nota234 (of door 

brieven - de vorm is niet belangrijk).235 In deze diplomatieke nota wordt bevestigd dat een positief 

antwoord toestemming zal inhouden vanwege deze partij of op een andere manier als dit duidelijk is 

tussen de partijen.236 De antwoordnota van de andere partij zal, meestal, de substantiële inhoud van 

de diplomatieke nota verbatim herhalen en de toestemming bevatten van deze partij om gebonden 

te zijn door deze inhoud.237 Soms zal de inwerkingtreding van de overeenkomst nog uitgesteld 
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worden tot beide partijen elkaar op de hoogte brengen dat de constitutionele (of andere) 

formaliteiten voltooid zijn.238 

2.2.3.3.  RAT IF I CAT I E  

112. Ratificatie, ook wel bekrachtiging genoemd, is één van de oudste vormen van instemming 

door een staat om gebonden te zijn door een verdrag.239 Het Weens Verdragenverdrag definieert het 

als: “de internationale handeling van die naam, waarmee een Staat op internationaal niveau zijn 

instemming door een verdrag gebonden te worden vastlegt.”240 Uit deze definitie kan dus afgeleid 

worden dat ratificatie van een verdrag op internationaal niveau moet onderscheiden worden van het 

gelijknamige proces op nationaal en vaak grondwettelijk niveau.241 Het gaat immers over een 

internationale handeling op internationaal niveau.242 Het proces is tweeledig243 (1): een instrument 

van ratificatie uitgevaardigd door de uitvoerende macht en (2): of de uitwisseling van het instrument 

voor dat van de andere partij (bij een bilateraal verdrag), of de neerlegging ervan bij de depositaris 

van het multilateraal verdrag. 244 

113. In de meeste gevallen is ratificatie enkel mogelijk voor partijen die het verdrag getekend 

hebben bij het aannemen en de authentificatie van het verdrag.245 De reden waarom verdragen 

ratificatie vereisen, is dat staten tijd nodig hebben na het tekenen van het verdrag vooraleer ze hun 

toestemming volledig verlenen. Deze vertraging geschiedt om verschillende redenen. Vooreerst kan 

er nieuwe of bijkomende wetgeving nodig zijn. Deze wordt best uitgevaardigd vooraleer het verdrag 

in werking treedt, anders kan de partij immers een verdragsschending begaan. Ten tweede komt het 

vaak voor dat de constitutionele structuur van een staat vereist dat de parlementaire tak zijn 

goedkeuring verleent of dat het verdrag gepubliceerd wordt vooraleer de uitvoerende macht haar 

toestemming kan verlenen. In sommige landen is bovendien de goedkeuring van de bevolking 
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vereist.246 Ten laatste kan een staat ook tijd nodig hebben om de volle implicaties van het verdrag 

goed te kunnen inschatten of te onderzoeken.247 

114. Artikel 14 van het Weens Verdragenrechtverdrag voorziet dat een staat toestemming geeft 

om gebonden te zijn door een verdrag door middel van ratificatie wanneer:  

“De instemming van een Staat door een verdrag gebonden te worden, wordt tot uitdrukking 

gebracht door bekrachtiging, indien : 

a) het verdrag er in voorziet dat deze instemming door bekrachtiging tot uitdrukking wordt 

gebracht;248 

b) het op andere wijze vaststaat, dat de Staten die aan de onderhandelingen hebben 

deelgenomen, waren overeengekomen dat bekrachtiging is vereist;249 

c) de vertegenwoordiger van deze Staat het verdrag onder voorbehoud van bekrachtiging 

heeft ondertekend; of250 

d) de bedoeling van deze Staat om het verdrag te ondertekenen onder voorbehoud van 

bekrachtiging uit de volmacht van zijn vertegenwoordiger blijkt of tijdens de 

onderhandelingen te kennen is gegeven.” 

Na de bekrachtiging van een verdrag is het nog steeds niet bindend voor de ratificerende staat 

aangezien het verdrag nog steeds moet in werking treden.251 

115. Het instrument van ratificatie moet door de uitvoerende macht namens de staat 

ondertekend worden. Zoals bij de volmacht, wordt door de internationale praktijk aanvaard dat dit 

door één van de “Grote Drie” kan gebeuren (zijnde het staatshoofd, de regeringsleider of de minister 

van buitenlandse zaken) afhankelijk van de interne rechtsregels van iedere staat.252 Indien het door 

iemand anders wordt ondertekend, moet deze voorzien worden van een volmacht.253  
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251AUST, A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2007, 547, p. 105. 
252KORONTZIS, G., “Making the treaty” in The Oxford Guide to Treaties, edited by Hollis, D., Oxford 
University Press, 2012, 769, p. 198. 
253Deze volmacht moet dan weer voorzien worden door één van de Grote Drie, dus in de praktijk is 
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116. Er zijn geen vormvereisten maar toch moet de definitie van artikel 2.1(b) van het Weens 

Verdragsrechtenverdrag in herinnering gehouden worden. Daarom is het vereist dat het instrument: 

1. Het verdrag identificeert bij volledige naam en de datum waarop en de plaats waar het is 

afgesloten; 

2. de naam en de titel geeft van de persoon die het instrument ondertekent; 

3. de plaats en tijd geeft wanneer het instrument werd gemaakt. 

Dit instrument kan de vorm aannemen van een brief maar moet ondertekend worden. De zegel van 

één van de Grote Drie is niet voldoende, aangezien het persoonlijk moet goedgekeurd zijn. De taal 

van het instrument doet niet ter zake, toch is het verstandig om één van de officiële talen te 

gebruiken van de depositaris teneinde vertragingen te vermijden. Het instrument moet opgestuurd 

worden naar de overheid van de depositarisstaat of naar de hoofdzetel van de internationale 

organisatie die fungeert als depositaris.254 Deze zal een formele bevestiging van ontvangst 

versturen.255 

117. Er is geen algemene verplichting om een verdrag te ratificeren (zelfs niet na ondertekening). 

Hoewel het Permanent Hof van Internationale Justitie ooit wel gesuggereerd heeft dat, in 

uitzonderlijke zaken, een weigering te ratificeren een rechtsmisbruik kan uitmaken.256 

2.2.3.4.  AAN VAAR DI NG OF G OED KEU R ING  

118. Aanvaarding of goedkeuring is een proces dat nagenoeg identiek verloopt als ratificatie. 

Dezelfde regels als hierboven beschreven zijn van toepassing en, tenzij het verdrag anders voorziet, 

heeft het ook hetzelfde effect.257 De reden waarom staten soms verkiezen om deze vorm te 

gebruiken, is om zo de grondwettelijke vereisten inzake parlementaire goedkeuring te ontwijken.258 

Dit is ook bevestigd door de Internationale Rechtscommissie: “op het internationaal niveau is 

aanvaarding eerder een uitvinding van terminologie dan van methode.”259 

 

                                                           
254 HILLIER, T., Sourcebook on Public International Law, Cavendish Publishing Limited, 883, p. 132. 
255AUST, A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2007, 547, p. 108-109. 
256Case of the German Interests in Polish Upper Silesia (Germany v. Poland), PCIJ Rep Series A, N°7, p. 
30. 
257AUST, A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2007, 547, p. 110. 
258COUNCIL OF EUROPE, Treaty-making-Expression of Consent by States to be Bound by a Treaty, Kluwer 
Law International, 2001, p. 12. 
KORONTZIS, G., “Making the treaty” in The Oxford Guide to Treaties, edited by Hollis, D., Oxford 
University Press, 2012, 769, p. 199. 
259INTERNATIONAL LAW COMMISSION, “Draft articles on the law of treaties between States and 
international organizations or between international organizations”, Yearbook of the International 
Law Commission, 1982, volume II (2), p. 19. 
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2.2.3.5.  TOETR EDI NG  

119. Toetreding van een staat tot een verdrag gebeurt wanneer deze staat niet deelnam aan de 

onderhandelingen en aldus het verdrag niet getekend heeft maar toch wenst een partij te zijn bij het 

verdrag.260 Toetreding is enkel mogelijk indien het verdrag dit voorziet, de onderhandelende staten 

dit toelaten of de partijen bij het verdrag (i.e. na de inwerkingtreding van het verdrag) hiermee 

akkoord gaan.261 Aldus kan toetreding beperkt worden tot een bepaalde categorie van staten of 

afhangen van bepaalde voorwaarden (zoals het eerst goedkeuren van een ander verdrag).262 Zo 

kunnen staten toetreden bij het Antarctica Protocol betreffende milieubescherming van 1991,263 op 

voorwaarde dat ze reeds partij zijn bij het Verdrag inzake Antarctica.264 Toetreding gebeurt meestal 

na de inwerkingtreding van het verdrag,265 maar dit is niet meer verplicht.266 

2.2.3.6.  OP  IED ER E AND ER E M AN I ER  ZO O VER EEN GE KOM E N  

120. Een meerderheid van de onderhandelaars volgde tijdens het opstellen van het Weens 

Verdragsrechtenverdrag niet de mening van de Internationale Rechtscommissie om geen algemene 

regeling op te nemen. De onderhandelende partijen waren bang dat zonder dergelijke clausule de 

positie van overeenkomsten in vereenvoudigde vorm onzeker zou zijn. Uiteindelijk hebben de 

delegaties van de Verenigde Staten, Polen en België artikel 11 in zijn huidige vorm voorgesteld.267 Dit 

is een goed voorbeeld van de flexibiliteit van het verdragsrecht. Deze ‘iedere andere manier zo 

overeengekomen’ kan zowel expliciet als impliciet blijken.268 

 

                                                           
260UNITED NATIONS, “Glossary of Terms relating to Treaty actions”, United Nations Treaty 
Collection,https://treaties.un.org/pages/Overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml, 
bekeken op 4 juni 2014 
261Article 15, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 1155 
UNTS 331. 
262AUST, A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2007, 547, p. 111. 
KORONTZIS, G., “Making the treaty” in The Oxford Guide to Treaties, edited by Hollis, D., Oxford 
University Press, 2012, 769, p. 201. 
263 Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, concluded at Madrid on 10 April 
1991, 30 I.L.M. 1455. 
264 Antarctic Treaty, concluded at Washington on 1 December 1959, 402 U.N.T.S. 71 
265“Glossary of Terms relating to Treaty actions”, United Nations Treaty 
Collection,https://treaties.un.org/pages/Overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml, 
bekeken op 4 juni 2014 
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268AUST, A., Modern Treaty Law and Practice , Cambridge University Press, 2007, 547, p. 113-114. 
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2.2.3.7.  REC H TE N EN VER P L IC H TI NGE N VO OR  HE T IN WER K IN GTR EDE N VAN  

HE T VER DR AG  

121. In de periode tot het verdrag in werking getreden is, zullen zekere rechten en plichten voor 

de onderhandelende en contracterende staten en de depositaris ontstaan. Vanaf het moment dat de 

verdragstekst is aangenomen zullen natuurlijk de artikels die van toepassing zijn op de depositaris, 

toestemming om gebonden te zijn, voorbehouden en andere artikels die logischerwijze van 

toepassing zijn voor het inwerkingtreden van het verdrag, reeds gelden.269 

Artikel 18 van het Weens Verdragsrechtenverdrag bevat ook de verplichting om het voorwerp en het 

doel van een verdrag niet ongedaan te maken alvorens zijn inwerkingtreding en stelt: “Een Staat 

moet zich onthouden van handelingen die een verdrag zijn voorwerp en zijn doel zouden ontnemen, 

indien: 

a) hij het verdrag heeft ondertekend of de akten die het verdrag vormen, heeft uitgewisseld onder 

voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, totdat hij zijn bedoeling geen partij te 

willen worden bij het verdrag kenbaar heeft gemaakt; 

b) hij zijn instemming door het verdrag gebonden te worden tot uitdrukking heeft gebracht in de 

periode die aan de inwerkingtreding van het verdrag voorafgaat op voorwaarde dat deze 

inwerkingtreding niet onnodig wordt vertraagd.” 

122. Dit houdt niet in dat een staat zich reeds moet houden aan ieder artikel van het verdrag, 

aangezien dan ratificatie maar weinig belang zou hebben. Een staat mag echter niets doen dat er 

later toe zou leiden dat hij niet meer aan zijn verdragsverplichtingen kan voldoen.270 Een mogelijk 

voorbeeld zou zijn indien een verdrag wordt gemaakt voor het terugkeren van cultureel erfgoed naar 

de staat van oorsprong en de staat die deze goederen in bezit heeft, voor het inwerkingtreden van 

het verdrag, deze vernietigt. Deze verplichting geldt dus tot de staat duidelijk heeft gemaakt toch 

geen partij te worden bij het verdrag.  

Zo hadden de Verenigde Staten het Rome-statuut van het Internationaal Strafhof ondertekend in 

1998 onder de administratie van Bill Clinton. De navolgende Bush-administratie was hier niet mee 

opgezet. Aldus heeft deze op 6 mei 2002 een diplomatieke nota verzonden naar de depositaris 

waarin ze kenbaar maakte geen partij te willen zijn bij dit verdrag. Vanaf dit moment golden de 

verplichtingen van artikel 18 niet meer voor de Verenigde Staten.271 

 
                                                           
269Article 24, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 1155 
UNTS 331. 
270AUST, A., Modern Treaty Law and Practice , Cambridge University Press, 2007, 547, p. 116-119. 
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 AMMAN, D., “United States of America and the International Criminal Court”, The American Journal 
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2.2.4.  RES ERV A TI E S BIJ  EEN V ERDRA G  

123. Een voorbehoud bij een verdrag is een verklaring afgelegd door een staat waarbij deze poogt 

om het rechtseffect van zekere provisies van het verdrag uit te sluiten of aan te passen in hun 

werking ten opzichte van deze staat.272 Reservaties of voorbehouden bij een verdrag worden 

algemeen aanzien als één van de meest complexe onderwerpen van verdragsrecht.273 Als illustratie 

hierbij kan verwezen worden naar de studie van de Internationale Rechtscommissie die gestart is in 

1993. In 1994 werd Professor ALAIN PELLET aangeduid als speciale rapporteur en zijn uiteindelijk 

verslag werd pas gepubliceerd in 2011.274 

124. Hoewel reservaties vaak een negatieve connotatie met zich meebrengen, is er vaak geen 

reëel probleem mee gepaard. Reservaties kunnen soms gemaakt worden om conformiteit met de 

interne rechtsorde te verzekeren275 en rekening te houden met nationale wettelijke, culturele en 

politieke omstandigheden. Deze hebben vaak slechts een nationale impact waardoor de 

internationale rechtsorde niet gecompromitteerd wordt.276 

125. Hoewel het Weens Verdragenrechtverdrag het onderscheid tussen multilaterale en bilaterale 

verdragen hier niet maakt, is het wel van belang. Voorbehouden bij een bilateraal verdrag 

amenderen in de praktijk immers de verdragstekst. Indien de andere partij dan protesteert, leidt dit 

tot een gebrek aan wederzijdse toestemming en kan er geen bindend verdrag tot stand komen.277 

126. De bestaande regels zijn vervat in artikel 19-23 van het Weens Verdragsrechtenverdrag. 

Voorbehouden kunnen gemaakt worden op het moment van ondertekening, bekrachtiging, 
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aanvaarding of goedkeuring of bij de toetreding tot een verdrag.278 Hoewel staten dus eenzijdig de 

verplichtingen van een verdrag kunnen veranderen (enkel met betrekking tot henzelf), blijken in de 

praktijk weinig problemen op te treden.279 Zo zijn er slechts weinig nationale of internationale 

rechterlijke uitspraken in verband met deze materie.280 

127. Alvorens een voorbehoud in werking kan treden, moeten twee voorwaarden vervuld zijn. 

Ten eerste moet het voorbehoud toelaatbaar zijn, i.e. in abstracto niet expliciet of impliciet 

verboden. Ten tweede moet het voorbehoud ook aanvaard worden opdat deze bindend en 

inroepbaar wordt ten opzichte van een andere verdragspartij.281 

2.2.4.1.  VER BODEN VO OR BE HOU DEN  

128. Toch zijn de mogelijkheden van een staat niet onbeperkt; voorbehouden worden niet 

toegelaten indien een verdrag dit expliciet verbiedt.282 Het verdrag kan een algemeen verbod 

inhouden op voorbehouden of bij bepaalde essentiële bepalingen dergelijk verbod uitdrukkelijk 

ingeschreven zijn.283 Dit komt steeds vaker voor; zo is ieder voorbehoud bij het Rome-statuut284 

expliciet verboden. Ook voor alle verdragen opgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie285 

zijn reservaties uitgesloten. Dit is te verklaren door de drieledige structuur met zowel vakbonden, 

werkgeversorganisaties als overheden286 waarin de bepalingen vaak een evenwichtige compromis 

inhouden tussen deze drie. In de praktijk bieden deze verdragen wegens hun duidelijke taal weinig 

problemen.287 
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129. Verder zijn voorbehouden ook niet toegelaten indien het verdrag slechts bepaalde 

voorbehouden toelaat waaronder niet het voorbehoud in kwestie.288 Het kan immers voorkomen dat 

tijdens de onderhandelingen reeds duidelijk wordt dat geen consensus zal kunnen bereikt worden, 

tenzij sommige staten de mogelijkheid hebben om zich te onttrekken aan bepaalde delen van het 

verdrag.289 Door de voorbehouden expliciet te voorzien in het verdrag vermijdt men een carte 

blanche te geven over iedere provisie. Als voorbeeld kan hier natuurlijk gedacht worden aan het 

verbod voorzien in artikel 320 van de United Nations Convention on the Law of the Sea om 

voorbehouden te maken tenzij deze mogelijkheid expliciet voorzien is.290 Deze uitzonderingsgevallen 

werden ingevoegd teneinde sommige partijen (waarvan de belangrijkste de Verenigde Staten van 

Amerika zijn) te overtuigen het verdrag alsnog goed te keuren. 

130. Indien het voorbehoud niet verenigbaar is met het doel en voorwerp van het verdrag291 is dit 

ook niet toegelaten. Terwijl de vorige twee situaties relatief makkelijk te onderzoeken zijn, is het niet 

altijd eenvoudig om het doel en voorwerp van een verdrag en de compatibiliteit met het voorbehoud 

te onderzoeken. Daarom is er in het verleden ook kritiek ontstaan op dit vage criterium aangezien er 

geen algemene regel of werkwijze bestaat om het doel en voorwerp van een verdrag te bepalen. Of 

zoals AGO stelde: “de compatibiliteit van een voorbehoud met een verdrag is een objectief criterium 

dat enkel subjectief kan toegepast worden.”292 Waar het bij verdragen met een beperkt werkingsveld 

nog relatief makkelijk is om het doel en voorwerp te bepalen (denk maar aan bijvoorbeeld het anti-

folterverdrag293) kan dit voor bredere verdragen vaak moeilijk blijken (zoals het zeerechtverdrag met 

zijn 230 verschillende artikelen en 9 bijkomende annexen294).295  

2.2.4.2.  REAC T IE S DOOR  A NDER E  VER DR AGSP AR T IJ EN  

131. Ook kunnen andere staten protesteren tegen het voorgestelde voorbehoud. Hoewel er 

meestal geprotesteerd wordt tegen een reservatie omwille van legale redenen, is dit niet vereist. 

Andere redenen kunnen ook voldoende zijn om protest aan te tekenen, zoals redenen van politieke 
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aard.296 Indien een staat echter niet binnen twaalf maanden protest aantekent tegen het 

voorbehoud,297 zal het voorgestelde voorbehoud het verdrag tussen de twee partijen op die manier 

wijzigen.298 Hierbij moeten er drie uitzonderingen vermeld worden die voorzien zijn door het 

Verdragsrechtverdrag.  

132. Ten eerste kan een verdragspartij geen protest aantekenen tegen een voorbehoud indien de 

mogelijkheid om reservaties te maken expliciet wordt voorzien door het verdrag.299 

133. Ten tweede moet, wanneer het verdrag voorziet in de oprichting van een internationale 

organisatie, het competent orgaan van deze organisatie het voorbehoud goedkeuren.300 Dit is een 

regel die de integriteit van de organisatie moet bewaren. Zo is het ondenkbaar dat een EU-lidstaat 

eenzijdig een voorbehoud maakt over de samenstelling van bijvoorbeeld het Europees Parlement bij 

het goedkeuren van één van de EU-verdragen zonder deze hierover in te lichten. Reservaties bij EU-

verdragen worden meestal op voorhand overeengestemd en goedgekeurd om de situatie -indien 

nodig- aan te passen aan de specifieke situatie van een lidstaat. 

134. Ten slotte wordt bij de zogeheten plurilaterale verdragen (ook wel gesloten multilaterale 

verdragen genoemd301) het voorbehoud enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van 

iedere verdragspartij.302 Dus, indien blijkt uit het doel en voorwerp van een verdrag dat de toepassing 

van het verdrag in zijn volledige integriteit een cruciale voorwaarde is van zijn inwerkingtreding voor 

ieder van de partijen, wordt afgeweken van de impliciete toestemmingsregel. Soms worden er 

immers concessies gedaan door bepaalde partijen in ruil voor toegevingen op andere vlakken door 

partijen, zeker wanneer er slechts een beperkt aantal staten deelneemt aan de onderhandelingen. 

Indien deze toegevingen dan achteraf worden teniet gedaan door een voorbehoud, kan het doel en 

voorwerp van het verdrag zwaar gecompromitteerd worden. Vanuit dit perspectief is een dergelijke 
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afwijkende regel volledig gelegitimeerd. Bij de volledig multilaterale verdragen is het gevaar op een 

quid pro quo minder reëel door het grote aantal partijen. 

In de gevallen die hierboven niet vermeld zijn, geldt de regeling beschreven door artikel 20.4 van het 

Verdragsrechtverdrag. De voorzieningen van dit artikel pogen een flexibele werkwijze aan te bieden 

die een compromis zoekt tussen de tegenstrijdige belangen van de reserverende staat en de andere 

partijen. Aldus voorziet het Verdrag dat in de andere gevallen dan hierboven beschreven en indien 

het verdrag niets anders bepaalt:  

a) ”Maakt de aanvaarding van een voorbehoud door een andere verdragsluitende Staat de 

Staat die het voorbehoud heeft gemaakt partij bij het verdrag met betrekking tot deze andere 

Staat, indien het verdrag in werking is of wanneer het in werking treedt voor deze Staten; 

b) Verhindert het bezwaar van een andere verdragsluitende Staat tegen een voorbehoud niet de 

inwerkingtreding van het verdrag tussen de Staat die het bezwaar heeft aangetekend en de 

Staat die het voorbehoud heeft gemaakt; tenzij de tegengestelde bedoeling duidelijk is 

uitgedrukt door de Staat die het bezwaar heeft aangetekend; 

c) Wordt een akte, waarin de instemming van een Staat door het verdrag gebonden te worden 

tot uitdrukking wordt gebracht en die een voorbehoud bevat, van kracht zodra ten minste één 

andere verdragsluitende Staat het voorbehoud heeft aanvaard.”303 

In de meeste gevallen zal een staat nooit een tegengestelde bedoeling zoals beschreven onder b) 

uitdrukken. Hij zal daarentegen, na bezwaar te uiten tegen het voorbehoud, toch verklaren dat het 

verdrag in werking beschouwd wordt tussen de bezwarende staat en de staat die een voorbehoud 

indient. Eén van de enige uitzonderingen die vermeld kan worden is die van Nederland bij de 

Genocide-conventie.304 Nederland beschouwde iedere staat die een voorbehoud maakte met 

betrekking tot de jurisdictie van het Internationaal Hof van Justitie inzake onenigheden tussen de 

partijen,305 niet als een partij bij de conventie.306 

135. De verantwoordelijkheid wordt bij de staat gelegd die het voorbehoud ontvangt: die moet 

handelen binnen de twaalf maanden na het voorbehoud te ontvangen. Indien dit niet gebeurt, wordt 
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deze geacht het voorbehoud te aanvaarden.307 Dit brengt enkele praktische problemen met zich 

mee. Zo zullen de meeste ministeries van buitenlandse zaken zich onvoldoende bezig houden met 

het onderzoeken van ieder voorbehoud dat aan hen genotificeerd wordt.308 Verder kan een staat ook 

geconfronteerd worden met een voorbehoud nadat het reeds zijn toestemming had geuit om 

gebonden te zijn door het verdrag, dit kan uiteraard niet gelijkgesteld worden aan aanvaarding van 

het voorbehoud. 309 Als laatste is er ook het probleem als slechts één staat (of enkele) protesteert op 

grond dat het voorbehoud niet verenigbaar is met het doel en voorwerp van het verdrag. Indien dit 

aanvaard wordt, zal het voorbehoud ook niet in werking kunnen treden met de andere staten die 

geen bezwaar bij de reservatie hebben ingediend.310 

2.2.4.3.  REC H TS GE VO LGE N VA N HE T VOO R B E HOU D  

De gevolgen van een voorbehoud worden beschreven in artikel 21 van het Verdragsrechtverdrag. 

Ten eerste verandert een aanvaard voorbehoud niet de tekst of de rechten en plichten onder het 

verdrag tussen de staten die geen voorbehoud hebben ingediend onderling.311  

Ten tweede zal een voorbehoud dat (impliciet of expliciet) aanvaard werd door een andere 

verdragspartij de verdragsbepalingen in twee richtingen aanpassen in de manier bepaald in het 

voorbehoud.312 Deze wederkerigheid van voorbehouden is reeds lang aanvaard en kan al gezien 

worden in rechtszaken tijdens de Eerste Wereldoorlog.313 

Ten slotte, indien een staat bezwaar oppert tegen het voorbehoud maar wel de inwerkingtreding van 

het verdrag tussen beide partijen aanvaardt, zal het voorbehoud geen effect hebben tussen deze 

partijen.314 

 

 

                                                           
307 Article 20.5, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 1155 
UNTS 331. 
308 AUST, A., Modern Treaty Law and Practice , Cambridge University Press, 2007, 547, p. 142. 
309HORN, F., Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, North-Holland, 
1988, 514, p. 126. 
310 AUST, A., Modern Treaty Law and Practice , Cambridge University Press, 2007, 547, p. 144-145. 
311 Article 21.2, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 1155 
UNTS 331. 
312 Article 21.1, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 1155 
UNTS 331. 
313 HORN, F., Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, North-Holland, 
1988, 514, p. 145. 
314 Article 21.3, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 1155 
UNTS 331. 
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2.2.5.  INW ERK IN GTR EDI N G V A N EE N V ERDRA G  

136. Zelfs nadat een partij bij het verdrag haar toestemming uitdrukt om gebonden te worden 

door het verdrag, wil dit niet automatisch zeggen dat het verdrag in werking treedt voor deze partij. 

De inwerkingtreding kan afhangen van allerlei voorwaarden. 

137. Artikel 24 van het Verdragsrechtverdrag voorziet dat een verdrag in werking treedt op de 

wijze en op de dag zoals voorzien in de verdragsbepalingen of op een andere wijze overeengekomen 

tussen de verschillende deelnemende staten. Verdragen kunnen verschillende manieren voorzien. Zo 

kan bijvoorbeeld geëist worden dat alle deelnemende staten het verdrag eerst moeten ratificeren,315  

verdragen kunnen ook een minimumaantal van de onderhandelende staten voorzien die het verdrag 

moeten ratificeren,316 andere verdragen voorzien een expliciete datum of verwijzen naar een datum 

die later bepaald moet worden.317 Een combinatie van verschillende van deze voorwaarden of nog 

andere voorwaarden is ook reëel. 

138. Indien het verdrag geen dergelijke bepaling bevat, zal het verdrag pas in werking kunnen 

treden nadat de instemming om gebonden te zijn door het verdrag gegeven is door alle staten die 

hebben deelgenomen aan de onderhandeling.  

139. De datum van inwerkingtreding wordt ook vaak bepaald in het verdrag zelf en zal vaak een 

bepaald aantal dagen zijn na de laatste vereiste ratificatie om de inwerkingtreding te 

bewerkstelligen.318 Zo voorziet het Weens Verdragsrechtverdrag zelf dat het in werking zal treden de 

dertigste dag na de datum van de vijfendertigste bekrachtiging of toetreding.319 

  

                                                           
315 Zie bijvoorbeeld de Europol-conventie: Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the 
Treaty on European Union, on the protection of the European Communities' financial interests, 
Official Journal C 316, p. 0049 – 0057, concluded on 27/11/1995 
316 Zo vereisen zowel UNCLOS als het Rome-statuut een minimum van 60 ratificaties alvorens in 
werking te kunnen treden.  
317 De Lockerbie-overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland voorzag dergelijke 
clausule. 
318 AUST, A., Modern Treaty Law and Practice , Cambridge University Press, 2007, 547, p. 168. 
319 Article 84, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 1155 
UNTS 331. 
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2.3.  CON CLUSI E  

140. De manier waarop verdragen gevormd worden, is heel divers. Het Weens 

Verdragsrechtverdrag biedt het kader waarbinnen staten moeten werken, maar uiteindelijk houden 

deze laatste de teugels strak in de hand. Het verdrag biedt ook deze vrijheid door enkel fallback 

opties te voorzien voor de situatie waarin de verdragspartijen zelf niet andere bepalingen stipuleren. 

Dit biedt verdragspartijen een ruime vrijheid om verdragen aan te passen aan de specifieke context 

waarbinnen ze handelen. 

141. Toch kunnen er verschillende grote fases onderscheiden worden in de verdragsvorming: de 

onderhandelingen, het afsluiten van een verdrag, de toestemming om gebonden te zijn, het maken 

van voorbehouden bij het verdrag en de inwerkingtreding. Deze verschillende stadia kunnen dan nog 

verder onderverdeeld worden. 

De onderhandelingen gebeuren meestal op basis van een tekst die is voorbereid door een 

organisatie. Deze organisaties kunnen in hun eigen statuten voorschrijven hoe de totstandkoming 

van deze ontwerptekst gebeurt. Dit is bijvoorbeeld bij zowel de Internationale Rechtscommissie als 

UNCITRAL gebeurd. Op basis van deze ontwerptekst zal de conferentie verder onderhandelen. 

Pogingen om universele regelen hierover te bepalen, zijn mislukt. De facto worden echter vaak 

dezelfde procedurele regels gebruikt zoals in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 

Belangrijk is natuurlijk welke stemmingsregel gebruikt wordt. Er wordt vaak gepoogd om op basis van 

consensus te werken, maar het Verdragsrechtverdrag bepaalt dat, als er geen andere regels bepaald 

zijn, een twee/derde meerderheid volstaat. Dit is nuttig om op terug te vallen wanneer één of enkele 

staten dwarsliggen en zo de onderhandelingen blokkeren. 

Nadat de verdragstekst gefinaliseerd en geauthentificeerd is, moeten de verschillende staten hun 

toestemming om gebonden te zijn nog uitdrukken. Ook hier voorziet het Verdragsrechtverdrag 

verschillende opties hoe dit kan gebeuren, niettegenstaande partijen nog andere manieren kunnen 

bepalen die toelaatbaar zijn voor hen.  

Deze toestemming kan echter specifieke voorwaarden stellen, de zogenaamde voorbehouden of 

reservaties, waarvan hun toestemming afhankelijk is. Het probleem van deze voorbehouden hebben 

we onderzocht en we hebben gezien dat deze niet altijd toelaatbaar zijn. Toch is het belangrijk dat 

staten zelf oplettend zijn wanneer een andere staat een voorbehoud maakt aangezien ze slechts een 

korte periode hebben waarbinnen ze moeten protesteren indien ze niet akkoord gaan hiermee.  

De inwerkingtreding van het verdrag wordt bepaald door het verdrag zelf. Er kan een minimumaantal 

gesteld worden van goedkeurende staten, een bepaalde datum kan bepaald worden, het 
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representatief belang van de staten in de materie kan in aanmerking genomen worden of een 

combinatie van deze voorwaarden kan gebruikt worden alvorens het verdrag in werking treedt. 

142. Er moet met al deze vrijheden die staten hebben in hun verdragsvorming opgelet worden; 

staten moeten altijd op hun hoede zijn om geen onduidelijkheden te creëren. Zoals we hebben 

gezien in de Egeïsche Zee-zaak voor het Internationaal Gerechtshof, wordt er geen rekening 

gehouden met verklaringen die na het ontstaan van het verdrag gemaakt worden om de aard van 

een verdrag te bepalen. Tot en met de inwerkingtreding kunnen staten dus de inhoud en 

interpretatie van het verdrag grotendeels vrij bepalen aan de hand van de voorbereidende werken, 

het opstellen van de tekst en het maken van voorbehouden. Eenmaal dit allemaal vastligt, zal het 

verdrag veeleer een eigen leven beginnen leiden, met alle gevolgen die daarmee gepaard gaan.   
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3. DE INTERACTIE TUSSEN VERDRAGEN EN INTERNATIONAAL 

GEWOONTERECHT  

“There is no doubt that this process is a perfectly possible one and does from time to time occur: it 

constitutes indeed one of the recognized methods by which new rules of customary international law 

may be formed. At the same time, this result is not lightly to be regarded as having been attained.”320 

143. Dit was het antwoord van het Internationaal Gerechtshof in de Noordzeezaken op de vraag 

of een verdragsregel een regel van internationaal gewoonterecht kan worden. Op die manier kan 

deze immers bindend worden voor derde staten.  

Zoals bij nationaal recht kunnen de verschillende bronnen van internationaal recht niet los van elkaar 

beschouwd worden. Het wordt algemeen aanvaard dat zowel verdragsrecht als internationaal 

gewoonterecht een invloed kunnen uitoefenen op elkaar. Maar op welke manier gebeurt dit en wat 

zijn de gevolgen hiervan? Indien beide bronnen elkaar tegenspreken, welke norm zal dan de 

bovenhand halen? Heeft het Internationaal Gerechtshof zich over deze hiërarchie uitgesproken en op 

welke punten? Dit hoofdstuk zal pogen een antwoord te formuleren op deze vragen. Er wordt ook 

aangeduid op welke vlakken er onduidelijkheid blijft bestaan. 

144. Om de invloed te bestuderen moeten eerst duidelijk de verschillen en gelijkenissen tussen 

beide onderzocht worden[3.1]. Zoals in deel 1 aangegeven, kunnen verdragen zowel bijdragen tot 

het vinden van statenpraktijk[3.2] als een uiting vormen van opinio juris [3.3].  

145. In de Noordzeezaak voor het Internationaal Gerechtshof heeft het Hof zich uitgesproken over 

hoe een verdrag zich kan verhouden tot internationaal gewoonterecht. Het IGH voorzag drie 

mogelijke situaties; het verdrag kan regels van internationaal gewoonterecht bevatten die op het 

moment van afsluiten bindend waren [3.4], het kan een eindstadium uitmaken in de uitbreiding van 

normen van internationaal gewoonterecht [3.5] of het kan een nieuwe norm introduceren die later 

kan bevestigd worden door statenpraktijk en zo kan leiden tot de vorming van een regel van 

internationaal gewoonterecht [3.6].321 De vroegere president van het Internationaal Gerechtshof, E. 

JIMENEZ DE ARACHAGA, heeft deze drievoudige relatie benoemd als declaratief, kristalliserend of 

genererend/creërend.322 Deze termen zullen ook hier gebruikt worden. Deze drie manieren waarop 

verdragen een invloed kunnen uitoefenen op internationaal gewoonterecht, zijn dus uitzonderingen 

                                                           
320 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, §41. 
321 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, §37. 
322 DE ARACHAGA, E., “Customary International Law and the Conference on the Law of the Sea” in 
Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs, edited by MACARCZYK, J., Martinus 
Nijhoff Publishers, 1984, 757, p. 577-578. 
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op een gekend principe van verdrags-323 en gewoonterecht: pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Dit 

adagium betekent, vrij letterlijk vertaald, dat verdragen noch derden kunnen schaden, noch in hun 

voordeel kunnen zijn. Met andere woorden, verdragen kunnen noch rechten noch plichten creëren 

voor derden. Dat hierop uitzonderingen mogelijk zijn, wordt bevestigd door artikel 38 van het Weens 

Verdragsrechtverdrag.324 Een verdragsregel kan, volgens dit artikel, bindend worden voor een derde 

staat als een gewoonterechtelijke regel van internationaal recht indien deze zodanig erkend wordt. 

Deze verdragsprovisie dient dus als herinnering dat dit proces bestaat, zonder de voorwaarden te 

bepalen die nodig zijn om dergelijke regel te laten overgaan tot internationaal gewoonterecht.325 Ook 

de omgekeerde hypothese zal onderzocht worden: de mogelijke invloed van gewoonterecht op 

verdragsrecht [3.7]. 

3.1.  DE HI ËR ARCHI E EN VERS CHI LLEN T US S EN INT ERN AT ION AAL 

GEWOONT ER ECHT EN  V ER DRAGSR ECHT  

146.  Internationaal recht is onduidelijker dan zijn nationale tegenhanger in het bepalen van een 

duidelijke volgorde van de verschillende bronnen. Deze situatie wordt verder bemoeilijkt door de 

proliferatie van verschillende internationale hoven en tribunalen die functioneren zonder duidelijke 

hiërarchie.326 Er is ook geen eensgezindheid tussen de verschillende autoriteiten over de hiërarchie. 

Zoals we hieronder zullen zien, is het bepalen van een hiërarchie niet louter technisch, maar brengt 

dit concrete implicaties met zich mee. Terwijl sommigen een duidelijke primauteit zien van 

verdragsrecht ten opzichte van internationaal gewoonterecht,327 houden andere auteurs liever vast 

aan de equivalentie van de verschillende bronnen van internationaal recht.328 Deze laatsten 

verkiezen dezelfde interpretatieregels te gebruiken die ook in nationaal recht kunnen gevonden 

worden. 

                                                           
323 Article 34-37, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 
1155 UNTS 331. 
324 Article 38, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 1155 
UNTS 331. 
325 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 186. 
326 SHAW, M., International Law, Cambridge University Press, 2008, 1542, p. 123. 
327 MCGINNIS, J., “The appropriate hierarchy of global multilateralism and customary international law: 
the example of the WTO”, Virginia Journal of International Law, 2003, 229, p. 231. 
328 DUPUY, P., Droit international public, Dalloz, 2004, 811, p. 14-16. 
VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 34-35. 
HILLIER, T., Sourcebook on Public International Law, Cavendish Publishing Limited, 883, p. 83. 
O’Hudson, M., “Article 24 of the Statute of the International Law Commission”, Yearbook of the 
International Law Commission, 1950, II, 25, p. 25. 
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Zo stelt AKEHURST dat de geldende norm moet worden bepaald door te kijken welke norm het meest 

recent in tijd is of welke regel meer specifiek is.329 Hier herkennen we natuurlijk de rechtsadagia lex 

posterior derogat legi anteriori330 en lex specialis derogat legi generali331 in. Maar kunnen dergelijke 

regels van nationaal metarecht simpelweg getransponeerd worden naar het internationaal niveau? 

147. Hoewel de discussie tussen beide visies nog niet definitief beslecht is, lijkt de equivalente 

waarde van verdragsrecht en gewoonterecht de overwegende strekking te zijn. Dit wordt verder 

versterkt doordat we zullen zien dat een verdragsregel kan aangepast worden door afwijkend en 

aanvullend gewoonterecht. Dit zou niet mogelijk zijn indien verdragsrecht hiërarchisch is ten 

opzichte van internationaal gewoonterecht aangezien een ‘lagere’ bron niet van een hogere kan 

afwijken. Toch zullen we ook zien dat in de praktijk voornamelijk de verdragsregel de bovenhand zal 

halen door zowel de inherente karakteristieken van verdragsrecht ten opzichte van internationaal 

gewoonterecht als andere praktische overwegingen. 

3.1.1.  DE PRE CI E ZE AARD V AN  V ER DRA GSR EC HT  

148. Zoals we in hoofdstuk één hebben gezien, is er nog steeds veel onduidelijkheid omtrent 

internationaal gewoonterecht. Verdragsrecht wordt veel minder geconfronteerd met dit probleem. 

Ten eerste voorziet een verdrag een neergeschreven regel waarbij de verdragspartijen 

overeenstemming bereiken over de formulering ervan.332 Natuurlijk kunnen ook hier 

onduidelijkheden opduiken, maar deze worden eenvoudiger opgelost doordat er reeds een 

geschreven tekst is waarop een interpretatie kan gebaseerd worden. Verder wordt er bij verdragen 

vaak een commentaar gevoegd die verduidelijking kan bieden en zijn er aanvaarde regels over de 

interpretatie van verdragen.333  

149. Een verdrag definieert daarbovenop zelf de context waarbinnen de regel functioneert. 

Internationaal gewoonterecht heeft de tendens om principes te ontwikkelen die dan inroepbaar 

worden buiten de originele context van de regel.334  

Dit kan met een voorbeeld verduidelijkt worden. Eén of meerdere buurstaten met 

gemeenschappelijke rivieren of waterwegen kunnen in een verdrag overeenkomen om het 

                                                           
329 AKEHURST, M., “The Hierarchy of Sources in International Law”, British Yearbook of International 
Law, 1977, 273, p. 274. 
330 De latere wet gaat voor op de vroegere wet [eigen vertaling]. 
331 De gespecialiseerde wet gaat voor op de algemene regels [eigen vertaling] 
332 CHINEN, M., “Game theory and customary international law: a response to professors Goldsmith 
and Posner”, Michigan Journal of International Law, Fall 2001, 143, p. 164. 
333 Article 31-33, Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969, 
1155 UNTS 331. 
334 MCGINNIS, J., “The appropriate hierarchy of global multilateralism and customary international law: 
the example of the WTO”, Virginia Journal of International Law, 2003, 229, p. 232. 
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voorzorgsbeginsel toe te passen op mogelijk schadelijke acties met betrekking tot deze waterwegen. 

Hier is er een duidelijke context waarbinnen het verdrag functioneert. Indien één van deze staten nu 

beslist een fabriek toe te laten op zijn grondgebied die mogelijks zwaar luchtvervuilend is voor het 

luchtruim van de buurstaat, is het duidelijk dat het voorzorgsbeginsel uit het verdrag in verband met 

de waterwegen hier niet op toegepast kan worden aangezien dit niet mogelijke schade aan het 

luchtruim regelt. Indien er echter erkend wordt dat het voorzorgsbeginsel een regel van 

internationaal gewoonterecht is, kan dit in iedere, of buiten iedere context worden ingeroepen. Dit 

voorzorgsbeginsel zal dan zowel gelden in verband met de waterwegen, het luchtruim, 

grondvervuiling etc. We zullen zien dat een verdrag kan bijdragen tot de statenpraktijk-vereiste van 

internationaal gewoonterecht, maar het is onzeker of de staten in het bovenstaande voorbeeld 

zouden instemmen met dergelijke ruime interpretatie. Verdragen houden immers vaak een trade-off 

in, waarbij staten instemmen tot een bepaalde regel ten einde andere staten te overtuigen om ook 

tot concessies over te gaan.335 

3.1.2.  VERDRA G SR EC HT H EE F T L A GER E A G ENC Y C OS T S  

150. Agency costs is een begrip dat stamt uit de economische sfeer en verwijst naar de 

moeilijkheden die ontstaan als een principaal een agent inhuurt om zijn belangen te verdedigen. 

Aangezien deze laatste vaak over meer informatie beschikt en andere belangen heeft dan de 

principaal, ontstaat er een risico dat de agent niet altijd in het beste belang van de principaal 

handelt.336 Dit probleem treedt ook op in het juridische domein waarbij regeringen en parlementen 

de agenten zijn of moeten zijn van hun burgers. We zullen zien dat de agency costs bij zowel 

verdragsrecht als internationaal gewoonterecht reëel en substantieel zijn, maar dat ook hier 

verdragsrecht het duidelijk beter doet.  

151. De statenpraktijk vereist voor internationaal gewoonterecht is vaak relatief onbekend bij de 

burger, de media bericht minder over documenten zoals VN-resoluties dan over multilaterale 

verdragen. Deze obscuriteit maakt het makkelijker voor leiders en lobbygroepen om zichzelf te 

bevoordelen ten koste van hun onderdanen.337 Verder wordt de statenpraktijk ook vaker enkel 

vanuit de uitvoerende macht geleverd. Hoewel rechtspraak ook bijdraagt tot statenpraktijk, is dit 

vaak moeilijk te onderzoeken en is het onduidelijk hoeveel rechtszaken nodig zijn. Hier kan de 

Noordzee-zaak van het Internationaal Gerechtshof in herinnering gebracht worden aangezien de 

                                                           
335 MCGINNIS, J., “The appropriate hierarchy of global multilateralism and customary international law: 
the example of the WTO”, Virginia Journal of International Law, 2003, 229, p. 240. 
336 DE CLERCQ, M., Economie toegelicht, Garant, 2007, 721, p. 279. 
337 MCGINNIS, J., “The appropriate hierarchy of global multilateralism and customary international law: 
the example of the WTO”, Virginia Journal of International Law, 2003, 229, p. 242. 
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vijftien rechtszaken die Nederland en Denemarken aanhaalden in hun conclusies onvoldoende 

bleken voor het Hof om te besluiten tot een regel van internationaal gewoonterecht. 338 

Nationale wetgeving kan ook bijdragen tot statenpraktijk waardoor in principe de 

volksvertegenwoordiging een invloed kan uitoefenen op de vorming van internationaal 

gewoonterecht. De bijhorende moeilijkheden zijn echter aanzienlijk aangezien alle of een groot deel 

van de nationale wetgeving moet onderzocht worden en er hier geen consensus bestaat over hoe 

wijdverspreid de wetgeving moet zijn om voldoende geacht te worden als statenpraktijk. Deze 

vindkosten worden nog vergroot door de veelheid aan verschillende talen, de verschillen tussen de 

rechtsculturen en het gebrek aan gemeenschappelijke definities van rechtstermen waardoor soms 

onterecht regels gelijkgesteld worden. 

152. Verdragsrecht doet het dan beter, hoewel verre van schitterend. Zoals eerder aangegeven is 

de kans groter dat de media zal berichten over multilaterale verdragen. Dit punt mag echter niet 

overdreven worden. Grote klimaattops en verdragen die individuele rechten339 kunnen beknotten, 

krijgen vaak aandacht. Verdragen van een meer technische aard zullen daarentegen vaak door de 

mazen van het net glippen op vlak van media-aandacht.  

Verder worden de agentkosten in de meeste moderne democratieën gereduceerd. Vaak wordt op 

nationaal niveau de goedkeuring van het parlement gevraagd alvorens een verdrag in werking kan 

treden. Zo wordt in de Verenigde Staten vereist dat de Senaat zijn instemming geeft met ieder 

verdrag dat afgesloten wordt.340 In Nederland is de goedkeuring van de Staten-Generaal nodig om 

het verdrag bindend te maken voor de staat.341 Ook in België is de goedkeuring van het parlement 

vereist.342 Zwitserland gaat zelfs nog verder door iedere toetreding tot een verdrag afhankelijk te 

stellen van een volksreferendum. Deze procedures verhogen de democratische legitimiteit van 

verdragsrecht aanzienlijk, hoewel niet alle volksvertegenwoordiging deze verantwoordelijkheid even 

rigoureus draagt.  

                                                           
338 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, §75. 
339 Hier kan als voorbeeld de Passenger Name Record Agreement tussen de EU en de VSA aangehaald 
worden; Agreement between the European Community and the U.S. on the processing and transfer 
of PNR data by air carriers to the U.S. Departement of Homeland Security, Bureau of Customs and 
Border Protection, Council Directive 2004 O.J. (L 183) 94 (EC). 
340 HAGGENMACHER, P., “Some hints on the European Origins of Legislative Participation in the Treaty-
Making Function”, Chicago-Kent Law Review, 1991, 313, p. 330-339. 
TRIMBLE, P., “A Revisionist View of Customary International Law”, University of California, Los Angeles 
Law Review, 1986, 665, p. 716. 
341 Artikel 2, Rijkswet van 7 juli 1994 houdende regeling betreffende de goedkeuring en 
bekendmaking van verdragen en de bekendmaking van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, 
Nederland. 
342 Artikel 167, §2, Gecoördineerde Belgische Grondwet van 17 februari 1994, België. 
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153. Sommige auteurs beweren dat de moderne vorm van internationaal gewoonterecht 

agentkosten reduceert door de (indirecte) beïnvloeding van non-gouvernementele organisaties en 

dat deze de democratische legitimiteit verhogen omdat ze de burgers rechtstreeks 

vertegenwoordigen.343 Deze stelling kan echter niet gevolgd worden want NGO’s zijn 

belangengroepen die niet representatief zijn voor de bevolking. NGO’s zoals Greenpeace of Friends of 

the Earth zijn grote voorvechters van milieubescherming en strenge regels hieromtrent. Deze 

organisaties zijn echter voornamelijk westers en bovendien ook niet representatief voor iedere 

burger. 344 Sommige burgers zullen bijvoorbeeld verkiezen om meer belang te leggen bij economische 

groei dan bij milieubescherming. Een probleem dat gepaard gaat met het in rekening nemen van de 

zienswijze van NGO’s, is dat deze vaak vechten voor een ongenuanceerd strijdpunt. Veel burgers zijn 

echter gematigder in hun visie op strijdpunten. 

3.1.3.  GE WO ONT ER ECH T H EE F T E E N ER GA OM NE S-WE RKIN G  

154. Pacta sunt servanda345 is de hoeksteen van het verdragsrecht. Verdragsrecht bindt de 

partijen en beknot aldus hun soevereiniteit om vrij te handelen. Een andere regel van verdragsrecht 

is dat deze in principe geen verplichtingen of rechten voor een derde staat schept.346 Zoals in de 

inleiding aangegeven, is de uitzondering hierop dat de verdragsregel wel derden kan binden indien 

dit ook een gewoonterechtelijke regel van internationaal recht uitmaakt. 

155. Internationaal gewoonterecht heeft immers wel een erga omnes-werking en bindt in principe 

iedere staat (tenzij deze persistent objector-status heeft347).348 Dit is natuurlijk het grootste voordeel 

van internationaal gewoonterecht ten opzichte van verdragsrecht. Zelfs onwillige staten kunnen hun 

verantwoordelijkheid niet ontlopen onder internationaal gewoonterecht en worden gebonden door 

de generaliteit van de andere staten. Terwijl participatie in een verdrag door een onwillige staat 

daarentegen enkel kan bewerkstelligd worden via politieke druk en er geen rechtsmogelijkheden zijn 

om een staat te dwingen verdragspartij te worden.  
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156. Dit bindend karakter van internationaal gewoonterecht is voornamelijk belangrijk bij 

humanitair recht en milieurecht. Een verbod op gebruik van nucleaire wapens kan bewerkstelligd 

worden door een verdrag, maar als een belangrijke nucleaire macht weigert hieraan mee te werken, 

kan dit desastreuze gevolgen hebben. Deze staat dwingen zich hieraan te houden via internationaal 

gewoonterecht kan hiervoor een oplossing bieden aangezien een algemeenheid van de staten dit kan 

creëren zonder dat het noodzakelijk is dat absoluut iedere staat hieraan deelneemt. Ook bij 

milieurecht kan dit soms belangrijk zijn aangezien weigerende staten hier aanzienlijke gevolgen 

kunnen veroorzaken voor andere staten.  

3.1.4.  HET ICJ-STA TUUT E N H ET WE EN S VERDRA G SR ECH TV ERDR AG  

157. Noch het ICJ-statuut, noch het Weens Verdragsrechtverdrag spreken zich expliciet uit over de 

hiërarchie van de bronnen van internationaal recht. Meer nog, in de originele ontwerptekst van het 

Weens Verdrag opgesteld door de Internationale Rechtscommissie was het volgende voorzien: “A 

treaty may be modified by subsequent practice in the application of the treaty establishing the 

agreement of the parties to modify its provisions.”349 Deze regel zou dus het lex posteriori-adagium 

invoeren in het internationaal recht. Deze provisie is echter afgewezen door tien deelnemende 

staten. Sommigen stelden dat de regel niet in overeenstemming was met bestaand internationaal 

recht, anderen voorzagen moeilijkheden door de onprecieze aard van gewoonterecht en nog 

anderen vonden dat deze regel buiten het doel van het Weens Verdragsrechtverdrag viel.350 

Hoewel het ICJ-statuut zelf niet expliciet een hiërarchie opstelt, zijn veel rechtsgeleerden er toch van 

overtuigd dat de volgorde van artikel 38 niet zonder belang is en wel de primauteit van verdragsrecht 

inhoudt.351 Zo merkt PELLET op dat het Internationaal Gerechtshof, zonder zich ooit uit te spreken 

over de hiërarchie, deze bronnen wel successief gebruikt, beginnend met verdragen, daarna 

gewoonterecht, alvorens algemene principes te gebruiken.352 

                                                           
349 Article 38, Draft Articles on the Law of Treaties and Commentaries, Reports of the International 
Law Commission on the second part of its seventeenth session and its eighteenth session, 1966, 21 
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352 PELLET, A., “Article 38” in The International Court of Justice – A Commentary, edited by ZIMMERMAN, 
TOMUSCHAT, OELLERS-FRAHM, 2006, 1808, p.773. 
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De internationale rechtscommissie stelt ook dat er geen strikte hiërarchie is, maar dat de applicatie 

van lex specialis derogat legi generali in de praktijk meestal zal leiden tot het verdrag boven de norm 

van internationaal gewoonterecht.353 

158. AKEHURST stelt dat dergelijke hiërarchie niet bestaat in de internationale rechtsorde. Dit 

omdat zowel verdragsrecht als internationaal gewoonterecht autonome bronnen zijn: de 

voorwaarden van hun vorming en werking hangt niet af van elkaar.354 Hieruit ontstaat dus de 

mogelijkheid dat beide elkaar kunnen beïnvloeden. 

159. Het kan aangewezen zijn de mogelijke gevolgen hiervan met een voorbeeld te verduidelijken. 

Zo is de vrijheid van de volle zee ruim aanvaard als behorend tot het internationaal 

gewoonterecht.355 Het internationaal gewoonterecht voorziet hier ook uitzonderingen op 

(achtervolgingsrecht op de zee,356 piraterij,357 slavenhandel, uitzendingen zonder toelating)358. Als 

staten nu in een verdrag overeenkomen om extra uitzonderingen hierover te maken of het zelfs 

helemaal af te schaffen, is dit volkomen mogelijk. Dit is ook wat gebeurd is met de zogenaamde SUA-

conventie.359 Dit verdrag werd opgesteld naar aanleiding van het Achille Lauro-incident. De Achille 

Lauro was een Italiaans cruiseschip dat op 8 oktober 1988 gekaapt werd door Palestijnse 

guerrillastrijders die de vrijlating van Palestijnen uit Israëlische gevangenissen eisten. Na deze crisis, 

waarbij één Amerikaanse man het leven gelaten heeft, werd maritiem terrorisme een brandend 

actueel onderwerp. 360 Om de bestrijding hiervan mogelijk te maken op volle zee, werd de SUA-

conventie gecreëerd die meer mogelijkheden voorzag buiten de traditionele uitzonderingen op de 

vrijheid van volle zee.  
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10 December 1982, 31363 UNTS 1833. 
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160. Omgekeerd kunnen we hier het voorbeeld van het achtervolgingsrecht op de zee aanhalen. 

Dit was een gewoonterechtelijke regel,361 die zowel in de conventie van Genève362 als in het 

Zeerechtverdrag363 gecodificeerd is. Maar we zien dat deze regel verder gewoonterechtelijk is blijven 

evolueren na zijn opname in het verdrag. Zo stellen de verdragen dat een visueel of geluidssignaal 

moet gegeven worden aan het achtervolgde schip. De reden hiertoe was dat ten tijde van het 

codificeren (zeker ten tijde van de conventie van Genève) radiocommunicatie als onvoldoende 

betrouwbaar werd beschouwd. Met de hedendaagse technologische vooruitgang is 

radiocommunicatie ondertussen veel betrouwbaarder en is dit het voornaamste 

communicatiemiddel op zee. Daarom zien we in verschillende zaken364 dat het gebruik ervan wel 

toegelaten wordt tijdens deze hot pursuit en dit ondanks de bewoordingen van de regel in de 

conventies. Als verdragsrecht hiërarchisch hoger zou staan, zou een dergelijke afwijking niet mogelijk 

zijn.  

3.2.  VER DR AGS R ECH T  ALS  S TAT EN PR AKTI JK  

161. Zoals in het eerste deel reeds werd aangegeven, kunnen verdragen beschouwd worden als 

instanties van statenpraktijk.365 Dit is ook door het Internationaal Gerechtshof bevestigd in 

ondermeer de Nottebohm-zaak. In deze zaak nam het Hof snel de nodige statenpraktijk aan door 

zich te beroepen op de Bancroft-verdragen, de Pan-Amerikaanse Conventie van 1906 over de status 

van genaturaliseerde burgers en de Haagse Conventie over het conflict van nationaliteitswetgeving 

om te besluiten dat de ‘werkelijke band’-vereiste noodzakelijk is tussen een staat en zijn onderdaan 

om een internationale rechtsclaim in te dienen in naam van deze onderdaan.366 Geen van deze drie 

verdragen was echter in werking tussen de twee betrokken partijen (Guatemala en Liechtenstein), 

dus het is hier dus duidelijk dat het Hof zich baseerde op internationaal gewoonterecht, zonder 

echter een grondige en diepgaande analyse te maken.367 
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Het aannemen van multilaterale verdragen als bewijs van statenpraktijk heeft natuurlijk veel 

voordelen. Zo zal het veel makkelijker zijn om een verdrag waaraan vijftig staten deelnemen als 

statenpraktijk aan te merken, dan het zou geweest zijn om de statenpraktijk van deze vijftig staten 

allemaal afzonderlijk te onderzoeken. Het verdrag is duidelijker en directer. Het brengt minder 

taalproblemen met zich mee en kan onderzocht worden ongeacht een onderliggende rechtscultuur 

die soms nodig is om de afzonderlijke statenpraktijk effectief te begrijpen. 

162. Over het aannemen van verdragen als statenpraktijk, stelt D’AMATO dat “als de structuur van 

een verdrag zo is, dat het de bedoeling duidelijk maakt om zekere provisies te generaliseren in regels 

van internationaal gewoonterecht, terwijl andere enkel beperkt blijven tot het verdrag, moet deze 

intentie gewicht gegeven worden in het bepalen of een specifieke provisie geciteerd kan worden als 

zijnde een regel van internationaal gewoonterecht creërend.”368 Naar alle waarschijnlijkheid heeft 

D’AMATO zich voor deze redenering geïnspireerd op het vonnis van het Internationaal Gerechtshof 

toen deze de discussie binnen de Internationale Rechtscommissie in aanmerking nam bij het bepalen 

van de aard van het equidistantie-beginsel in de Noordzeezaken. In deze discussie was duidelijk dat 

het principe niet als een algemeen geldende regel gold (aangezien er voorkeur gegeven werd aan 

overeenkomsten of arbitrage).369 Dergelijke verregaande interpretatie is niet aangewezen om 

verschillende redenen. 

163. Niettegenstaande verdragsregels internationaal gewoonterecht kunnen creëren, staat dit 

immers los van ‘de intentie’ om dit te doen.370 Een verdrag van bijvoorbeeld X staten kan wel stellen 

dat deze regels de bedoeling hebben om internationaal gewoonterecht te bepalen, maar wie heeft 

deze X staten deze macht gegeven? Staten kunnen niet zonder meer door een verklaring afdwingen 

dat de regels die ze onderling bepalen ook gelden voor niet-verdragspartijen. De fout die D’AMATO en 

anderen hier maken, is dat de wil van de staten over de al dan niet generaliseerbaarheid van een 

regel niet bepalend is, maar wel of de regel zelf generaliseerbaar is.  

164. Het is immers duidelijk dat niet iedere verdragsregel kan evolueren naar internationaal 

gewoonterecht. Veel van de maritieme regels of humanitaire regels zijn generaliseerbaar en kunnen 

dus verder evolueren naar internationaal gewoonterecht. Maar bij internationaal strafrecht of 

handelsrecht ligt dit veel moeilijker. Al zou driekwart van de wereld bijvoorbeeld een verdrag 

afsluiten waarin ze toestemmen om in hun onderlinge verhoudingen de most favoured nation-regel 
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toe te passen, dan nog is het duidelijk dat dit niet kan leiden tot de opname van de regel in 

internationaal gewoonterecht. De overige kwart staten zullen nooit kunnen beweren dat in de 

verhouding tussen een niet-verdragspartij en een verdragstaat de MFN-regel moet toegepast 

worden, deze regel is simpelweg niet generaliseerbaar. 

3.3.  VER DR AGS R ECHT  ALS  O PIN IO J UR IS  

165. Multilaterale verdragen kunnen gewichtig bewijs leveren in het vinden van opinio juris. Dit 

om verscheidene redenen. 

Ten eerste zijn verdragen een handeling die de zienswijze van staatshoofden, regeringen en 

parlementen uitdrukken. Ten tweede, zoals eerder aangegeven, is de verdragsvorming vaak 

democratischer door de parlementaire inspraak als vertegenwoordiging van het volk. Ten derde 

hebben verdragen een rechtskarakter.371 Het is duidelijk dat de regels opgenomen in een verdrag 

geen overwegingen van een sociaal of diplomatisch karakter zijn. Minstens voor de verdragspartijen 

uiten ze de overtuiging dat het hier om rechtsregels met een bindend karakter gaat. 

166. Er moet dan ook meer gewicht worden gegeven aan de ratificatie van een verdrag door een 

staat dan enkel het goedkeuren van de tekst tijdens bijvoorbeeld de diplomatieke conferentie. Het 

goedkeuren van de tekst brengt immers geen concrete rechtsgevolgen voor staten voort, daardoor is 

dit in principe ‘kosteloos’ en kunnen staten toch besluiten het verdrag niet te ratificeren ondanks de 

goedgekeurde tekst.372  

167. Het sterkste bewijs van opinio juris ontstaat als niet-verdragspartijen verklaren de regels uit 

het verdrag te aanvaarden en toe te passen doordat ze overtuigd zijn van het gewoonterechtelijke 

karakter van de regel. Het probleem hierbij is dan wel dat als voornamelijk de handelingen en 

overtuigingen van niet-verdragspartijen in overweging worden genomen, een toeneming in aantal 

verdragspartijen bijdraagt tot een vermindering van het bewijsmateriaal. 373 Zo draagt het feit dat de 

Verenigde Staten veel van de principes uit het Zeerechtverdrag toepassen, significant bij tot het 

vinden van opinio juris in het verdrag zelf. Indien de Verenigde Staten partij zouden worden bij het 

Zeerechtverdrag zou er bijgevolg minder bewijs zijn voor het vaststellen van een gewoonterechtelijke 

regel. Men zou dan kunnen argumenteren dat deze regels enkel gevolgd worden omwille van de 

contractuele verplichting van het verdrag. 
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3.4.  CODI FI CATI E V AN  INT ERNATION AAL GEWOO N T ER ECHT :  D E DECLARATI EV E 

WERKIN G VAN V ER DR AGEN  

“Indeed, in many cases treaties do no more than express and define for more accurate reference the 

principles of law already existing.”374 

168. Codificatie duidt de transformatie aan van een ongeschreven gewoonterechtelijke regel van 

internationaal recht naar één van geschreven recht. 375 Codificatie is dus het opnemen van bestaande 

gewoonterechtelijke regels in een geschreven tekst. Een voorbeeld hiervan is het recht van 

onschuldige doorvaart.376 Deze regel werd al in 1869 gehanteerd in het Engelse common law-

systeem en werd ook in 1886 door de Verenigde Staten erkend en zelfs door hen ingeroepen tegen 

Spanje in 1895. Daarna is deze gecodificeerd door het verdrag van Genève377 om uiteindelijk 

gecodificeerd te worden door het Zeerechtverdrag.378 

169. Volgens een specifieke academische strekking is dit een pure herhaling van de 

gewoonterechtelijke regel.379 Zo definieerde HURST codificatie als: “het vaststellen en neerschrijven 

van een bestaande regel van internationaal recht, zonder rekening te houden of de regel 

bevredigend of onbevredigend, verouderd of nog steeds relevant, rechtvaardig of niet in de ogen van 

diegene die het formuleren.”380 Dergelijke rigide visie op codificatiepogingen kan echter niet gevolgd 

worden.  

170. Zoals eerder vermeld is internationaal gewoonterecht vaak vaag, algemeen en onprecies. 

Daarom is het moeilijk om een precieze replica te produceren op papier. Codificatiepogingen leiden 

dikwijls tot de formulering van een regel die preciezer en systematischer is. De afzonderlijke regels 

van internationaal gewoonterecht moeten gegroepeerd worden tot een logisch en coherent geheel 

en er moet een selectie gemaakt worden tussen bestaande tegenstrijdige regels. De regel moet ook 

soms een update krijgen om relevant te blijven in de hedendaagse maatschappij. Zo bevatten zowel 
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artikel 23 van de Conventie van Genève inzake de volle zee381 als artikel 111 van het 

Zeerechtverdrag,382 de codificatie van de gewoonterechtelijke regel,383 betreffende 

achtervolgingsrecht op zee. Toch is de formulering van beide artikels niet identiek. Aangezien het 

Zeerechtverdrag het exclusieve economische zone-regime invoerde, moest de regel aangepast 

worden om hier rekening mee te houden en verduidelijking te brengen inzake de verhouding tussen 

de twee regels.384 

171. Bij codificatiepogingen door individuen of internationale organisaties heeft het 

codificatieresultaat geen enkele bindende kracht op zich, aangezien deze geen formele bron van 

internationaal recht uitmaakt. De bindende kracht van de regel blijft uitgaan van de ongeschreven 

internationale gewoonterechtelijke regel. 385 Dit ligt anders bij verdragen aangezien deze wel één van 

de bronnen van internationaal recht uitmaken. De codificatie van gewoonterecht in een verdrag 

zorgt ervoor dat de regel een dubbele rechtsbasis krijgt. Niet alleen wordt een staat verplicht een 

bepaalde regel te volgen op basis van de bindende kracht van internationaal gewoonterecht, deze 

verplichting krijgt ook een contractuele aard door het pacta sunt servanda-beginsel. Hoewel de 

regels soms identiek van inhoud kunnen zijn, moeten ze toch nog als apart en onafhankelijk van 

elkaar beschouwd worden. Dit is bevestigd in de Nicaragua-zaak voor het Internationaal Gerechtshof. 

Deze zaak betrof een dispuut tussen de Verenigde Staten van Amerika en Nicaragua betreffende 

steun door de Verenigde Staten aan rebellen tegen de overheid van Nicaragua. De Verenigde Staten 

riepen de zogenaamde Vandenberg-clausule in om de jurisdictie van het Hof niet te erkennen. Deze 

clausule sloot de jurisdictie uit ten opzichte van conflicten die voortkwamen uit een multilateraal 

verdrag. Het Hof volgde dit argument niet en besloot dat, hoewel verschillende regels die de 

Verenigde Staten hadden geschonden ook voorkwamen in multilaterale verdragen (zoals het V.N.-

charter), deze ook normen van internationaal gewoonterecht uitmaakten.386  

172. Een groot aantal partijen bij een codificatieverdrag duidt aan dat de statengemeenschap in 

de verdragsregels het best geschikte recht ziet voor dat bepaalde onderwerp. Het aantal 
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verdragspartijen heeft dus een invloed op de politieke autoriteit van een tekst. De ontwerptekst van 

een verdrag kan opgesteld worden door een panel van hooggekwalificeerde juristen. Dit kan een 

verdrag ook voorzien van de nodige wetenschappelijke autoriteit. Als voorbeeld kan hier het werk 

van de Internationale Rechtscommissie aangehaald worden. Ongeacht de politieke of 

wetenschappelijke autoriteit van een tekst, moet iedere regel op zijn eigen waarde geëvalueerd 

worden. De verdragsregel moet toegepast worden als een contractuele verplichting en de nodige 

constitutieve elementen van internationaal gewoonterecht moeten aangetoond worden voor iedere 

onderliggende regel. Toch zal een verdrag met een hoge autoriteit er vaak toe leiden dat staten de 

tekst op zich alleen al voldoende vinden als bewijs van het bestaan van een gewoonterechtelijke 

regel.387 

173. Soms bepaalt de verdragstekst expliciet dat deze bestaand internationaal recht codificeert. 

Verdragen waarin dit gebeurd is, zijn bijvoorbeeld in de preambule van de Haagse Conventie nopens 

de Wetten en Gebruiken van de Oorlog te Land,388 het Weens Verdrag inzake Statensuccessie ten 

opzichte van Verdragen,389 en het Weens Verdrag inzake Statenopvolging ten opzichte van 

staatseigendom, archieven en overheidsschulden.390 De verdragstekst bindt enkel de 

verdragspartijen maar de gewoonterechtelijke regel die correspondeert met de verdragsregel blijft 

alle staten binden, ook al zijn deze geen partij bij het verdrag.391 Naast deze directe verwijzing van de 

verdragstekst naar internationaal gewoonterecht, zijn er nog twee methodes die kunnen vermeld 

worden om dit verband te verifiëren: een verwijzing naar de voorbereidende werken die dit kunnen 

vermelden of de verdragstekst kan vergeleken worden met de corresponderende 

gewoonterechtelijke norm.392 Bij de eerste twee methodes moet er toch opgepast worden aangezien 

de verdragspartijen op zich niet de nodige autoriteit hebben om te bepalen of de regels die ze 

opnemen in het verdrag ook gewoonterecht uitmaken. Indien het verdrag voortvloeit uit 

internationale organisaties met bijna universeel lidmaatschap, zoals de Verenigde Naties of de 

Internationale Maritieme Organisatie, lijkt dit nog enigszins aanvaardbaar. Maar als bijvoorbeeld de 
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Europese Unie een humanitair verdrag opstelt en in de preambule of voorbereidende werken 

vermeldt dat dit bestaand gewoonterecht codificeert, lijkt dit minder acceptabel te zijn aangezien 

algemeen geweten is dat de EU één van de hoogste wereldstandaarden heeft wat betreft humanitair 

en mensenrecht.  

3.5.  PROGR ES SI EV E ONTWI KKE LIN G VAN IN TERN ATIONAAL GEWOONT ER ECHT :  

D E KRI ST ALLI S ER EN DE WERKIN G VAN V ER DR AGEN  

174. De progressieve ontwikkeling van internationaal recht wordt door de Internationale 

Rechtscommissie in hun statuten omschreven als “de voorbereiding van ontwerpverdragen over 

onderwerpen die nog niet gereguleerd worden door internationaal recht of ten opzichte waarvan het 

recht nog niet voldoende ontwikkeld is in de statenpraktijk.”393 Regels die nog niet behoren tot het 

internationaal gewoonterecht maar waarvan vroege patronen van statenpraktijk aanwezig zijn, 

bijvoorbeeld tijdens een diplomatieke conferentie, duiden dus op de zogenaamde kristallisatie van 

internationaal gewoonterecht.394 De kiem is er al maar door de opname van de regel in een groot 

multilateraal verdrag, komt de bloem tot bloei. Het gaat hier dus om een transformatie van een 

praktijk die nog lex ferenda is, zijnde iets wat nog geen recht is maar in de nabije toekomst het wel 

kan worden, in lex lata, bindend recht.395 

175. Het Internationaal Gerechtshof heeft zijn bereidheid getoond om een verdragstekst te 

erkennen die een opkomende regel van internationaal gewoonterecht kristalliseert in enkele van zijn 

beslissingen. Zo stelde het Hof in de Noordzeezaken dat eens een principe algemeen aanvaard is 

tijdens een internationale conferentie, een regel van internationaal gewoonterecht kan ontstaan, 

zelfs voordat het verdrag getekend is (het Hof spreekt immers van de adoptie van de tekst door de 

conferentie, niet de ratificatie door de verdragspartijen).396 Dit standpunt werd bevestigd in de zaak 

Tunesië v. Libië.397
 In deze zaak stelde het Hof dat, ten opzichte van de regels van het 

Zeerechtverdrag (dat toen nog maar een ontwerptekst was); “it could not ignore any provision of the 

draft convention if it came to the conclusion that the content of such provision is binding upon all 
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members of the international community because it embodies or crystallizes a pre-existing or 

emergent rule of customary law.”398  

176. Opnieuw kunnen we in de provisies van het Zeerechtverdrag illustraties vinden van deze 

kristalliserende werking, bijvoorbeeld in het doortochtregime.399 Doortocht is de uitoefening van de 

vrijheid van navigatie en de vrijheid van overvliegen om continu en snel een doortocht te maken 

tussen één deel van de volle zee of EEZ naar een ander deel van de volle zee of EEZ door middel van 

een straat.400 Het is algemeen aanvaard dat dit regime geen codificatie was van reeds bestaand 

gewoonterecht.401 De oorsprong van de praktijk is beïnvloed door verschillende factoren en 

ontwikkelingen in de zeevaart en zeerecht, voornamelijk door de uitbreidingen van de verschillende 

zeezones.402 Sinds de kristallisatie van het doortochtregime in het Zeerechtverdrag wordt het wel 

beschouwd als behorende tot het internationaal gewoonterecht. Iets wat ook door onder andere de 

Verenigde Staten van Amerika is bevestigd.403 

3.6.  VAN V ER DRAGSR ECHT  NAAR  INT ERNATION AAL G EWOO NT ER ECHT :  D E 

GEN ER ERENDE W ERKI N G VAN  V ERDR AGEN  

177. Hoewel niet aanvaard door iedereen, zijn er steeds meer academici en rechters die 

aanvaarden dat verdragen internationaal gewoonterecht kunnen creëren. Meer nog, door de vlug 

veranderende en steeds globalere interactie tussen staten, kan verdragsrecht één van de meest 

betrouwbare uitingen worden van internationaal gewoonterecht. Niet ieder verdrag leidt echter tot 

gewoonterecht, aanvullende voorwaarden zijn vereist. 

178. Een relatief betrouwbare manier om te bepalen of verdragen tot internationaal 

gewoonterecht kunnen leiden is drieledig en ontwikkeld door GARY SCOTT en CRAIG CARR. Voldoende 

staten moeten participeren aan het verdrag.[1]404 Verder moeten deze staten representatief zijn voor 
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RAMPILLA, N., “The Law of the Sea: Customary Norms and Conventional Rules”, American Society of 
International Law Proceedings, 1987, 75, p. 77-78. 
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79 
 

het onderwerp dat behandeld wordt. [2]405 Als laatste mag er met betrekking tot de relevante 

provisie, geen mogelijkheid tot reservaties zijn (of deze mag niet gebruikt worden). [3]406 Zoals 

eerder besproken, moet de regel ook een fundamenteel normcreërend karakter hebben; de regel 

moet generaliseerbaar zijn buiten de context van het verdrag.407 

3.6.1.  EEN V O LD OE ND E AANT A L V ERDRA G SP ARTIJ EN  

179. Zoals we onder de vereiste van statenpraktijk gezien hebben, is het belangrijk dat deze 

praktijk ‘algemeen’ is. De wijdverspreide acceptatie van een rechtsregel is dus nodig om als deel van 

internationaal gewoonterecht gezien te worden.408 Dit criterium is ook vaak aangehaald door het 

Internationaal Gerechtshof in verschillende van hun zaken. 

180. Zo riep in de Asielzaak tussen Colombia en Peru, Colombia een verdrag in dat niet 

geratificeerd was door Peru. Het Hof moest dan bepalen of de ingeroepen verdragsregel ook een 

regel was van regionaal gewoonterecht en aldus kon ingeroepen worden tegen Peru. Door de 

beperkte ratificaties van de ingeroepen conventies (de Montevideo Conventie van 1933409 was toen 

geratificeerd door 11 staten, die van 1939410 slechts door twee) besloot het Hof dat deze regels niet 

tegen Peru gebruikt konden worden.411 

181. In de Noordzee-zaken moest het Hof bepalen of artikel 6 van de Conventies van Geneve 

inzake zeerecht het domein van internationaal gewoonterecht had betreden. In hun onderzoek of 

het verdrag zelf voldoende ruim verspreide en representatieve participatie had, stelde het Hof: “… 

het nummer van ratificaties en toetredingen die tot nu toe gebeurd zijn, is, hoewel respectabel, 

nauwelijks voldoende.”412 Het Hof erkende dat er andere redenen kunnen zijn voor de niet-

participatie aan een verdrag buiten het niet akkoord gaan met de verdragsregels, maar dat dit 
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nauwelijks als een basis kan gelden waarop de aanvaarding van de principes kan gesteund worden.413 

Hieruit kan besloten worden dat enkel een voldoende groot aantal verdragspartijen kan leiden tot 

het impliceren van opinio juris om een verdragsprovisie over te zetten naar een regel van 

internationaal gewoonterecht.414  

182. Voornamelijk recent onafhankelijke staten hebben reeds verschillende bezwaren geuit tegen 

internationaal gewoonterecht dat tot stand is gekomen door de participatie van onvoldoende staten. 

Een voorbeeld hiervan is het Weens Verdragsrechtverdrag zelf. Het verdrag is gemaakt in 1969 en 

trad in werking vanaf 35 staten dit geratificeerd hadden. In 1969 was dit 25 procent van de 

bestaande staten. Toen het verdrag in werking trad in 1980, stelden deze 35 staten nog slechts 21 

procent voor van het aantal staten. Verder waren deze verdragspartijen slechts verantwoordelijk 

voor iets meer dan 25 procent van het totaal aantal gecreëerde verdragen en enkel drie van de tien 

‘top’ verdragmakende staten waren lid van het verdrag. Voor zover het verdrag slechts bestaande 

gewoonterechtelijke regels codificeerde (zie boven), levert dit weinig problemen op. Maar indien 

nieuwe gewoonterechtelijke regels ontstaan zijn door hun incorporatie in het Weens Verdrag wil dit 

zeggen dat 21% van de staten bindend recht heeft gecreëerd voor henzelf en de 79% andere 

landen.415  

3.6.2.  HET R E LEV A NT E BE LAN G V AN D E PART IJ EN  

“A very widespread and representative participation in the convention might suffice of itself,  

provided it included that of States whose interests were specially affected”416 

183. Naast een kwantitatief element (aantal partijen) voegt het Hof aldus ook een kwalitatief 

element toe. Een verdrag kan moeilijk leiden tot de creatie van regels van internationaal 

gewoonterecht indien staten die een speciaal belang hebben in de materie, niet eraan deelnemen. 

Dit is ook logisch vanuit zowel een politieke realiteit als een legale realiteit. Deze staten zouden we 

kunnen aanduiden als zogenaamde sine qua non-staten, staten zonder wiens participatie de 

verdragsregels geen significante impact zouden hebben op de realiteit. Dit kan verduidelijkt worden 

aan de hand van een voorbeeld. Stel dat alle landlocked staten een verdrag sluiten met betrekking 

tot maritiem recht maar geen enkele grote maritieme mogendheid neemt hieraan deel. Hoewel 

iedere staat, zelfs landstaten, vlagstaten kunnen zijn, zou het significante belang van het verdrag 
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gering zijn. Besluiten dat de verdragsregels dan internationaal gewoonterecht zouden uitmaken, lijkt 

dan hoogstens een idealistische notie.417 

184. Zoals eerder vermeld, zijn bij verdragsrecht de pertinente of sine qua non-staten die staten 

die het meeste verdragen afsluiten. In ruimterecht zouden de pertinente staten dan diegene zijn met 

de technische mogelijkheden om ruimteobjecten te lanceren. Als ten tijde van de creatie van het 

verdrag al deze staten deelnemen aan het verdrag, lijkt het aanvaardbaar om te bepalen dat staten 

die later ook deze technische mogelijkheden ontwikkelen zich moeten houden aan de reeds 

bepaalde verdragsregels ook al zijn ze geen partij bij dit verdrag.  

Gelijkaardig zouden voor regels aangaande diepzeebedontmijningsmogelijkheden, enkel de staten 

die ertoe in staat zijn dergelijke ontmijningen uit te voeren als de sine qua non-staten moeten 

beschouwd worden. Het feit dat er een bijkomend protocol over diepzeebedontmijning bij het 

zeerechtverdrag is gevoegd om deze staten te overtuigen alsnog te participeren in het verdrag, 

bewijst nog maar eens het belang dat ook staten hechten aan het criterium van pertinente staten.418  

Soms is het moeilijk te bepalen welke de SQN-staten zijn. Bij verdragen inzake ius in bello kunnen er 

bijvoorbeeld verschillende visies gevolgd worden. Zijn de pertinente staten deze met de grootste 

legermacht? Of eerder deze staten die het vaakst betrokken zijn in gewapende conflicten? Indien het 

eerste criterium gehanteerd wordt, zou bijvoorbeeld Duitsland als pertinente staat kunnen 

aangemerkt worden, indien het tweede geselecteerd wordt, is de status van Duitsland onduidelijk. 

Ook geografische criteria kunnen bepalen welke de SQN-staten zijn, zeker om een regionale 

gewoonterechtelijke regel tot stand te brengen.  

185. Voornamelijk bij maritieme conventies is het relatief makkelijk criteria te bepalen om 

pertinente staten te selecteren. Zo wordt er vaak gekeken naar het percentage van de wereldwijde 

tonnage die de staten vertegenwoordigen. Dit is een eerlijk criterium en kan bovendien makkelijk 

onderzocht worden doordat de Internationale Maritieme Organisatie hierover cijfers publiceert.419 

Zo heeft de SOLAS-conventie van 1974420 170 verdragspartijen, terwijl het protocol van 1978421 
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‘slechts’ 119 verdragspartijen heeft. Als we dit verschil van 51 staten echter omzetten naar het 

percentage van de wereldtonnage, representeert SOLAS 1974 98.77 procent en het protocol 1978 

96.86 procent. Dus hoewel het protocol 30 procent minder staten telt dan de conventie, leidt dit in 

representatief belang maar tot een verschil van 1.91 procent. 

186. Soms wordt er bezwaar opgeworpen over de vereiste dat pertinente staten verdragspartij 

moeten zijn, alvorens de regels als internationaal gewoonterecht kunnen beschouwd worden. Men 

zou dan immers de toegevoegde waarde in twijfel kunnen trekken. Dit bezwaar is enkel legitiem 

indien alle staten partij bij het verdrag zijn, iets wat tot op heden nog bij geen enkel verdrag is 

voorgevallen en waarschijnlijk ook nooit zal voorvallen. Maar als we bijvoorbeeld het MARPOL-

verdrag422 aanhalen dat regels stipuleert ten einde vervuiling door schepen te vermijden, zien we dat 

dit verdrag 152 partijen telt die 99.2 procent van de wereldtonnage vertegenwoordigen. 

Olievervuiling kan echter zo schadelijk zijn voor het maritieme milieu, zelfs door enkele schepen, dat 

het nodig is om deze regels ook als internationaal gewoonterecht te beschouwen zodat de overige 

0.8 procent zich hier ook aanhoudt. 

187. Om aan dit criterium te voldoen, is het niet altijd vereist dat iedere pertinente staat een 

verdragspartij is maar enkel een voldoende aantal ervan. Hoeveel dit precies is, hangt af van de 

concrete omstandigheden en van verdrag tot verdrag. Zo zal bij het ruimteverdrag iedere SQN-staat 

partij moeten zijn door het beperkte aantal pertinente staten. Bij maritiem recht is het dan weer 

mogelijk dat één of enkele pertinente staten niet deelnemen aan het verdrag aangezien er hier een 

groter aantal SQN-staten zijn.423  

188. Verder moet er ook nog opgemerkt worden dat het niet altijd noodzakelijk is dat de 

pertinente staat een verdragspartij is, hoewel dit eerder een uitzonderlijke situatie is. De Verenigde 

Staten van Amerika zijn geen verdragspartij bij het Zeerechtverdrag, toch hebben ze reeds 

verschillende malen laten weten zich aan het grootste deel van de verdragsregels te houden 

aangezien ze deze beschouwen als behorende tot het internationaal gewoonterecht. Los van het feit 

of de VSA hier een correcte evaluatie maken van de status van de verdragsregels als internationaal 

gewoonterecht, draagt deze verklaring wel bij als de deelname van een pertinente staat ten einde 

het criterium te vervullen. Met andere woorden, ook al waren de regels van het zeerechtverdrag 

geen internationaal gewoonterecht, door de verklaring van de Verenigde Staten kan deze als 

participerende SQN-staat worden beschouwd. Mits vervulling van de andere voorwaarden kan dit 
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ertoe leiden dat de regels van het zeerechtverdrag wel aanzien worden als internationaal 

gewoonterecht. 

De Verenigde Staten hebben ook ditzelfde patroon gevolgd ten opzichte van de regels van de 

Convention for the Protection of Cultural Property during Armed Conflicts.424 Tijdens de Irak-oorlog 

was de VSA nog geen verdragspartij maar verklaarden ze toch de regels van het verdrag te volgen als 

zijnde van internationaal gewoonterecht. Sinds 2009 zijn ze echter partij bij het verdrag.425 

3.6.3.  DE M O GE LIJ KH EI D TO T R ES ERV AT I E S  

De derde voorwaarde om te bepalen of een verdragsregel een regel van internationaal 

gewoonterecht kan worden, is de mogelijkheid tot het maken van reservaties. In de Noordzee-zaken 

heeft het Internationaal Gerechtshof gesteld dat iedere verdragsprovisie waarbij reservaties kunnen 

gemaakt worden door staten, niet kan beschouwd worden als internationaal gewoonterecht 

creërend.426 In deze zaak maakte het Hof het verschil tussen enerzijds artikel 1 tot 3 van de 

Conventie van Genève inzake het Continentaal Plateau waarbij geen voorbehouden mogelijk zijn en 

de resterende artikels die dit wel toelaten. Zoals eerder vermeld, betrof het in deze zaak het 

inroepen van artikel zes. Hierover zei het Hof het volgende: 

“Ten slotte, de mogelijkheid tot het maken van voorbehouden bij artikel 6, hoewel het op zich niet kan 

voorkomen dat het equidistantie-beginsel uiteindelijk als gewoonterecht zal beschouwd worden, 

maakt het toch beduidend moeilijker om dit resultaat als bekomen te beschouwen (of eventueel 

mogelijks bekombaar te beschouwen) op de basis van het verdrag.”427 

189. Anders gesteld, indien een verdragsregel een reservatie toelaat, kan de provisie nog steeds 

een deel van internationaal gewoonterecht worden op andere wijzen maar het verdrag zelf kan niet 

bijdragen tot de vorming ervan.428 Meer nog, het Hof stelde verder dat: “… het moet opgemerkt 

worden dat er geen geldige conclusies kunnen getrokken worden uit het feit dat de mogelijkheid van 

voorbehouden te maken…. zeldzaam en enkel binnen bepaalde grenzen is gebruikt.”429 Het is dus niet 

belangrijk of staten reservaties hebben gemaakt maar wel of ze dit kunnen doen. 
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190. Het is duidelijk dat, van de drie voorwaarden, deze laatste de strengste is. Veel multilaterale 

verdragen laten het maken van voorbehouden immers toe. De redenering van het Hof kan echter wel 

verklaard worden. Eén van de kenmerken van internationaal gewoonterecht is immers dat het een 

erga omnes-werking heeft. Zoals eerder gesteld, kan er wel van internationaal gewoonterecht 

worden afgeweken door middel van een verdrag, maar een verdrag is nooit eenzijdig. Dus staten 

kunnen overeenkomen om bijvoorbeeld vrijheid van de volle zee en de exclusieve jurisdictie van de 

vlaggenstaat aan te passen door toe te laten dat deze staten ook onderlinge controles kunnen 

uitvoeren op elkaars schepen maar dit is een wederzijdse beslissing. Een voorbehoud is echter een 

eenzijdige beslissing. Indien UNCLOS bijvoorbeeld voorbehouden zou toelaten bij het artikel inzake 

de exclusieve jurisdictie van vlaggenstaten en een staat een voorbehoud maakt dat stelt dat ze 

zichzelf het recht voorbehouden om ieder schip op volle zee te controleren, zou dit duidelijk in strijd 

zijn met internationaal gewoonterecht juist op basis van dit eenzijdig karakter. Er kan wel 

geprotesteerd worden tegen voorbehouden waardoor deze geen effect hebben in de onderlinge 

verhouding van de staat die het voorbehoud indient en deze die bezwaar aantekent. Zoals reeds 

vermeld zijn er slechts weinig staten waar de overheid continu ieder voorbehoud dat gemaakt wordt, 

onderzoekt. 

191. Toch kan geargumenteerd worden dat deze vereiste misschien te restrictief is. Zo worden 

voorbehouden toegelaten voor het Weens Verdragsrechtverdrag zelf en heeft bijvoorbeeld Costa 

Rica een reservatie ingediend met betrekking tot artikel 38. Artikel 38 is de regel die bepaalt dat een 

verdragsregel derde staten kan binden als deze ook een internationaal gewoonterechtelijke regel 

uitmaakt. Volgens de redenering van het Hof kan deze verdragsregel dus geen deel worden van het 

internationaal gewoonterecht. Er zou geopteerd kunnen worden om staten die een voorbehoud 

maken, te beschouwen als een vorm van persistent objectors. Dan zouden ze immers wel een impact 

hebben, zonder dat ze echter iedere vorming van een gewoonterechtelijke regel kunnen 

tegenhouden. Of het Hof kan terugkomen op zijn oordeel en toch enkel de effectief gemaakte 

reservaties bekijken, in plaats van de mogelijkheid tot reservaties. 

192. Maar zoals het Hof zelf heeft aangegeven, is het afleiden van internationaal gewoonterecht 

uit een verdragsregel iets dat “not lightly to be regarded as obtained” moet zijn.430 Toch mogen de 

problemen niet overschat worden. Verdragen zijn (zeker in de periode sinds de Tweede 

Wereldoorlog) de belangrijkste bron van internationaal recht. Deze verdragen scheppen wettelijke 

rechten en verplichtingen voor de partijen erbij en deze partijen zijn vaak de staten die het meest 

belang erbij hebben, de pertinente staten. Dus in de meeste gevallen is er weinig praktisch belang 

                                                           
430 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 
Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, §42. 
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om deze verdragsregels uit te breiden tot regels van internationaal gewoonterecht.431 Verder moet 

ook vermeld worden dat het mogelijk is om multilaterale verdragen te creëren zonder voorbehouden 

toe te laten en steeds meer verdragen dit voorzien. Het zeerechtverdrag432 is een voorbeeld van 

dergelijk verdrag (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald) en ook het Rome-statuut van het 

Internationaal Strafhof433 laat geen voorbehouden toe. 

193. Als laatste opmerking hierbij moet herinnerd worden aan het feit dat deze voorwaarden 

enkel gelden voor het zelfstandig creëren van internationaal gewoonterecht door middel van een 

verdrag. Zelfs indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, kan het verdrag nog steeds 

bijdragen aan het bepalen van de constitutieve elementen van internationaal gewoonterecht, zijnde 

de statenpraktijk en opinio juris. 

3.7.  DE AANP ASSIN G VAN V ER DR AGSR ECHT DOO R N AVO LGEN D 

GEWOONT ER ECHT  

194. Hierboven hebben we gezien hoe verdragsrecht gewoonterecht kan aanpassen, maar zoals 

reeds aangegeven is het geen eenrichtingsstraat. Ook gewoonterecht heeft de mogelijkheid om 

verdragsregels te amenderen, aan te passen en eventueel volledig uit gebruik te halen.434 Zoals alle 

vormen van geschreven recht kunnen verdragen immers ook achterhaald en onnuttig worden en 

aldus in onbruik raken (desuetude/désuétude). Recht is immers geen statisch begrip, het is 

voortdurend in beweging.435 Zo zullen de Haagse Conventies van 1899436 en 1907437 grotendeels niet 

meer aangepast zijn aan de hedendaagse oorlogspraktijken.438 

195. Een voorbeeld hiervan vinden we in het Zeerechtverdrag. Sommige regels hiervan werden al 

gekristalliseerd in internationaal gewoonterecht nog voor de inwerkingtreding van het verdrag en 

hebben aldus de regels van de conventies van Genève van 1958 aangepast nog voor er sprake was 

van pacta sunt servanda. Zo kan de extensie van de aangrenzende zone van 12 nautische mijl ten 

                                                           
431 SCOTT, G. & CARR, C., “Multilateral Treaties and the Formation of Customary International Law”, 
Denver Journal of International Law and Policy, 1996, 1, p. 12-13. 
432 United Nations Convention on the Law of the Sea, concluded at Montego Bay on 10 December 
1982, 31363 UNTS 1833. 
433 Rome Statute of the International Criminal Court, concluded at Rome on 17 July 1998, 2187 UNTS 
90. 
434 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 195. 
435 WILLEM WITTEVEEN, “De geordende wereld van het recht: een inleiding”, Amsterdam University 
Press, 444, p. 57. 
436 Hague Conventions of 1899 with Respect to the Laws and Customs of War on Land , concluded at 
The Hague on 24 July 1899. 
437 Hague Conventions of 1907 Laws and Customs of War on Land, concluded at The Hague on 18 
October 1907. 
438 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 204. 
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tijde van de Conventie van Genève naar 24 nautische mijl al voor de inwerkingtreding van het 

Zeerechtverdrag bemerkt worden.439  

196. Een andere reden om de aanpassing van verdragsregels te aanvaarden zijn de veranderingen 

die in de internationale gemeenschap plaatsvinden. Zo zijn er veel nieuwe onafhankelijke staten 

ontstaan tussen 1950 en 1970, die niet allemaal even tevreden waren met de bestaande regels van 

de Conventies van Genève van 1958.440 

197. De mogelijkheid hiertoe is ook bevestigd door het Internationaal Gerechtshof in het 

visserijconflict tussen IJsland en het Verenigd Koninkrijk.441 Hier erkende het Hof dat een regel die 

niet vastgelegd was in de conventies van Genève (het invoeren van een exclusieve visserijzone) snel 

na deze conventies internationaal gewoonterecht is geworden. Dit ondanks de conflicterende regel 

die wel opgenomen was in het verdrag, zijnde de vrijheid van de volle zee.442 

Dit voorbeeld kan een uiting zijn van het adagium: lex specialis derogat legi generali aangezien het 

exclusieve visserijzone-regime specifieker is dan de vrijheid van de volle zee. Dit adagium vindt zijn 

legitimatie in het feit dat dergelijk speciaal recht, aangezien het concreter is, vaak meer rekening 

houdt met de bijzondere kenmerken van de context waarin het moet toegepast worden dan 

algemene principes. De toepassing ervan zal ook vaak meer billijke resultaten creëren die in de 

meeste gevallen beter de bedoeling van de rechtssubjecten zal reflecteren. De toepassing van dit 

adagium kan gebeuren ongeacht de context; verdragsprovisies binnen hetzelfde verdrag of binnen 

meerdere verdragen, een conflict tussen een verdragsstandaard en internationaal gewoonterecht of 

tussen meerdere gewoonterechtelijke normen, allen kunnen onder de werking van dit adagium 

vallen.443 Toch zullen we nogmaals herhalen dat in de praktijk de verdragsregel meestal de lex 

specialis zal uitmaken.444  

198. Een gevaar bij het aanvaarden van deze mogelijkheid, is dat rechtbanken, zoals het 

Internationaal Gerechtshof, successief eerst verdragen als bronnen gebruiken om dan pas over te 

                                                           
439 KONTOU, N., The Termination and Revision of Treaties in the Light of New Customary International 
Law, Clarendon Press, 186, p. 37.  
440 VILLIGER, M., Customary international law and treaties: a manual on the theory and practice of the 
interrelation of sources, Kluwer Law International, 1997, 346, p. 204. 
441 Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 3, § 52. 
442 Article 2, Geneva Convention on the High Seas, concluded at Geneva on 29 April 1958, 450 UNTS 
11. 
443 INTERNATIONAL LAW COMMISSION, “Fragmentation of International Law: difficulties arising from the 
diversification and expansion of international law”, 2006, U.N. Doc. A/CN.4/L.702, 25, p. 8-9. 
444 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, §274. 
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gaan op internationaal gewoonterecht.445 Aldus zal de partij die inroept dat de verdragsregel is 

aangepast door navolgend gewoonterecht vaak met overtuigender en extensiever bewijsmateriaal 

moeten komen indien deze het Hof de aanpassing van de verdragsregel wil doen aanvaarden dan in 

de omgekeerde situatie. 

199. Er moet dus geconcludeerd worden dat dit proces mogelijk is, maar toch vaak moeilijk te 

bewijzen zal zijn. Er is sprake van veel onzekerheid en de beginnende ontluiking van de 

gewoonterechtelijke praktijk kan makkelijk gepaard gaan met een overtreding van pacta sunt 

servanda. Toch lijkt het proces aanvaardbaar, indien het slechts over een minieme 

gewoonterechtelijke aanpassing gaat van de verdragsregel (zoals bij het gegeven voorbeeld van het 

achtervolgingsrecht op de zee en het gebruik van radiocommunicatie daarbij) of de aanpassing het 

gevolg is van lex specialis derogat legi generali.  

  

                                                           
445 PELLET, A., “Article 38” in The International Court of Justice – A Commentary, edited by ZIMMERMAN, 
TOMUSCHAT, OELLERS-FRAHM, 2006, 1808, p.773. 
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3.8.  CON CLUSI E  

200. Verdragsrecht en internationaal gewoonterecht kunnen gezien worden als de twee 

belangrijkste bronnen van internationaal recht. Beide hebben echter hun eigen karakteristieken. 

Verdragsrecht is geschreven, waardoor het duidelijker, preciezer en beter vindbaar is. Een verdrag 

bepaalt ook de context waarbinnen het functioneert en bindt enkel de partijen die het goedgekeurd 

hebben. Verder liggen de agency costs van verdragsrecht lager, wat zijn democratische legitimiteit 

ten goede komt. 

Internationaal gewoonterecht heeft hiervan de omgekeerde kenmerken: het is vaak onprecies en 

poneert principes die kunnen functioneren in iedere context. Het grote voordeel ten opzichte van 

verdragsrecht is natuurlijk dat gewoonterecht alle staten bindt, waardoor onwillige staten alsnog 

kunnen gedwongen worden enkele basisregels en -principes te respecteren. 

201. Ondanks de beweringen van enkele auteurs, hebben we toch vastgesteld dat er geen 

hiërarchie is tussen beide bronnen. Het gevolg hiervan is dat -in theorie- verdrags- en gewoonterecht 

een wederzijdse invloed op elkaar kunnen uitoefenen, hetgeen niet mogelijk is indien er een 

bepaalde rangorde is tussen de twee.   

202. Vooreerst kunnen verdragen als bewijs dienen van zowel statenpraktijk als opinio juris. 

Verdragsvorming wordt traditioneel beschouwd als één van de mogelijke uitingen van statenpraktijk. 

Dit is bevestigd door zowel de Internationale Rechtscommissie als door het Internationaal 

Gerechtshof.  

Minstens voor de verdragspartijen zelf, bewijst een verdrag dat ze deze regels als wettelijk bindend 

beschouwen en dus niet als vrijblijvende gewoonte. Een verdrag is dus een eenvoudige manier om 

opinio juris te bewijzen, zeker als ook niet-verdragspartijen verklaren de regels te volgen. 

203. In de Noordzee-zaken heeft het Internationaal Gerechtshof zich uitgesproken over de 

directere impact die verdragsrecht kan hebben op internationaal gewoonterecht. We hebben daarin 

drie situaties onderscheiden: de declaratieve, kristalliserende en genererende werking van 

verdragen. 

De declaratieve werking van verdragen geschiedt wanneer een verdrag bestaand gewoonterecht 

codificeert. Het gaat hier dus om een omzetting van ongeschreven naar geschreven recht. Dit proces 

zal vaak gepaard gaan met een herformulering van de regel, aangezien dit een inherent gevolg is van 

deze transformatie. Zoals in de Nicaragua-zaak van het Internationaal Gerechtshof bevestigd is, 

blijven beide regels een apart bestaan behouden, zelfs na de codificatie. Soms kan de verdragstekst 

aanduiden dat dit een codificatiepoging betreft (bijvoorbeeld in de preambule). Ook de 
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voorbereidende werken kunnen dit aanduiden, of men kan de gewoonterechtelijke regel vergelijken 

met de verdragsregel om dit vast te stellen.  

De kristalliserende werking van verdragen betreft regels waarvan sporen van statenpraktijk aanwezig 

zijn, maar deze praktijk nog niet verspreid genoeg is om te besluiten dat het om internationaal 

gewoonterecht gaat. Door de opname van de betreffende regel in een groot multilateraal verdrag 

kan deze echter kristalliseren en internationaal gewoonterecht worden. Dit proces is erkend geweest 

door het Internationaal Gerechtshof in de Noordzee-zaken en de Tunesië v. Libië zaak. In de 

Noordzee-zaken stelde het Hof dat een regel internationaal gewoonterecht kan zijn indien er een 

algemene overeenkomst is over deze, tijdens de algemene conferentie (nog voor de verdragstekst in 

werking is getreden dus). In de Tunesië v. Libië-zaak weigerde het Hof regels uit het Zeerechtverdrag 

(dat toen nog in de ontwerpfase was) te negeren indien het vaststelde dat deze een opkomende 

regel van internationaal gewoonterecht kristalliseerde. 

Eén van de meest controversiële vragen is natuurlijk of verdragen, uit het niets, internationaal 

gewoonterecht kunnen creëren. Dat met deze hypothese voorzichtig moet omgesprongen worden, is 

evident door de potentieel grote impact dat dit tot gevolg kan hebben. Toch is deze mogelijkheid 

reëel en hebben we hier een drieledig onderzoek vooropgesteld om te bepalen of het verdrag tot 

gewoonterecht leidt. Vooreerst moet het verdrag een groot aantal partijen hebben. Deze 

voorwaarde spreekt voor zich en het belang ervan is ook bevestigd door het Internationaal 

Gerechtshof, in zowel de Asielzaak en de Noordzeezaken. Ten tweede moeten we ook het relevante 

belang van de verdragspartijen in acht nemen. Indien een verdrag regels wil vastleggen over het 

continentaal plateau en geen enkele verdragspartij zelf over een continentaal plateau beschikt, is het 

duidelijk dat het moeilijk aanvaardbaar zou zijn dat de regels hierin internationaal gewoonterecht 

zouden worden. Als laatste mogen voorbehouden met betrekking tot de regel niet mogelijk zijn, dit 

conflicteert immers met de aard van internationaal gewoonterecht dat bindend is erga omnes. Dit 

drieledig onderzoek is behoorlijk restrictief, maar zoals het Internationaal Gerechtshof zelf heeft 

aangeduid is de aanvaarding van verdragsregels als internationaal gewoonterecht een resultaat “dat 

niet lichtelijk mag beschouwd worden als zijnde behaald.”  

204. Ook internationaal gewoonterecht kan regels uit bestaande verdragen aanpassen. Verdragen 

zijn immers een creatie van hun tijd en kunnen overbodig worden of niet meer aangepast zijn aan 

nieuwe technologische ontwikkelingen. Deze aanpassing kan het gevolg zijn van lex specialis derogat 

legi generali of lex posteriori derogat legi anteriori. Toch moet voorzichtig met deze hypothese 

omgesprongen worden. Verdragsrecht zal vaker de lex specialis zijn en het Internationaal 

Gerechtshof (en andere internationale tribunalen) kijken vaak eerst naar de toepasselijke verdragen, 

alvorens ze aan de soms moeilijke evenwichtsoefening beginnen om internationaal gewoonterecht 
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te onderzoeken. Hierdoor zal de bewijslast in de praktijk vaak hoger liggen dan bij de omgekeerde 

situatie.   
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