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Opinie & Debat

Verbs politici van het'edict van Davids'
K e n n e t h M a n u -
s a m a i s u n i v e r s i -
ta i r decent vo l -
kenrecht aan de
Vrije Unlverslteit
A m s t e r d a m .

V o l k e n r e c h t
De discussie over legitimi-
tei t van mi l i ta i re interven-
ties is te restrictief. Een
toetsingskader kan recht
doen aan het graduete ka-
raktervan iegitimitelt.

egeestvandeCom-
miss ie -Dav idswaar t

^ nog steeds rond opI hetBinnenhof.Ter-
I wijlwewordenge-
B confronteerd met

e e n i m m i n e n t e h u -
manitaire tragedie in

Kobani.Syrie, debatteerc politick Den
Haag over de vraag of er een volken-
rechtelijkmandaat is voor militaire
ingrijpen. Sinds het rapport Davids
U!t20i0staat het volkenrecht cen-
traal in het buitenlands beleid en
wordtin de politiekeike steun aan
militaire interventies bepaald door
magische term '(adequaat) volken-
rechtelijk mandaat'. Dat klinkt nobel
en in lijn met de grondwetteiijke tra-
ditie om de Internationale rechtsorde
te bevorderen, maar maskeert de po-
litieke en juridische realiteit.

In degeestvan Davids groeide de

eisvan een volkenrechtelijk mandaat
uittotVeiligheidsraad-fetisjismeial-
leende VN-Veiligheidsraad lean toe-
stemminggeven voorgewapend in
grijpen. Bij afwezigheid daarvan is in
hetgeval van Irak anno 2014 de in-
stemming van Irak ook een mandaat
en Iever tNeder landsachtF-16'som
hetgrote kwaad te bestrijden.

Elk debac over een altematieve
rechtsgrondslagvooroptreden bui-
ten Irak, zoals collectievezelfverdedi-
gingvan Irak, kan in Nederland nlet
op enige steun rekenen, anders dan
In de VS.Nu nadeyezidi'sookeen hu-
manitaire ramp lljkt te ontstaan in
het Koerdlsche deel van Syrie blijven
velen zich krampachtigenongemak-
kelijk vasthouden aan de Veiligheids-
raad. De afgelopen dagen barstte de
stri jd ech ter los tussen het edict van
Davids en een ander concept, name-
lijk dat van'illegaal, maar legitiem':
als een militaire interventie strikt ge-
nomen illegaal is, maar wel legitiem
om redenen zoals humanitaire nood-
zaak dan moet het kunnen.

Dit conflict ligt al verstopt in het re-
geerakkoord: de regering wil voor mi-
litairingrijpen een volkenrechtelijk
mandaat maars lu i thuman i ta i re in -
terventle zonder mandaat niet uit.
Ditcompromis tussen deregerings-
partijen staatnuonderhoogspan-
ning. De WD wil maar al te graag in
grijpen met of zonder rechtsgrond-
slag, maar iaat die beslissing over aan
het kabinet, terwijl de PvdA aan het
Davids-adagium vasthoudt.

In het licht van het consistent falen
van de VN-Veiligheidsraad inzake hu
manitaire tragedies wint de kreet'il
legaal maar legitiem' terrein. Meer
dan ooit tevoren wordt er ook in juri-

Mensen slaan de strijd om Kobani toe vanaf een heuvel in Turkije.

dische kringen weergesproken over
delegitimiteitvan een buitenrechte-
lijk militair ingrijpen in sommige nij-
pende, humanitaire situaties, maar
ook in gevallen als de Krim.

Het is wel in het belang van het vol
kenrecht dat humanitaire interventie
geen rechtsgrondslag wordt, maar
een bultenrechtelijke uitzondering
blijft. Daarmee wordt het voortdu-
rende belang onderstreept van het
fiindamentelegeweldsverbod, ter
wijl de realiteit niet uit het oog wordt
verloren. Ingezamenlijke rapporten
uit2000 en 2009 steunden de Com-
missievoorVolkenrechtelijkeVraag-
stukken en de Adviesraad Internatio

nale Vraagstukken de verder ontwik-
kelingvan zo'n rechtvaardigings-
grond.

Deze rapporten geven ook een aan-
zettoteen procedureel toetsingska
der, met onder meer de voorwaarde
dat er eersc autorisatie van de Veilig-
heidsraad wordt gezocht. Dit is wat
anders dan een lijstje van materiele
voorwaarden waaronder mil i tair in
grijpen magplaatsvinden. Hetge-
bruiken van een dergelijk toetsings
kader doet recht aan het graduele ka-
raktervan legitimiteiL Hetverhoogt
de Iegitimitelt van de interventie
want een militaire humanitaire inter
ventie kan meer of minder legitiem

Foto EPA

zljn. De inherente ambiguiteiten het
risico op mlsbruikvan het concept
'legitimiteit' kan met een toetsings
kader worden beperkt.

De legltimiteitvan de VN-Veilig-
heidsraad is tot een deplorabel ni
veau gedaald en de politieke realiteit
heeft de Veiligheidsraad op een zij-
spoorgezet.Toch blijft Den Haag zich
verschuiienachterhetgebrekaan in
terna tionale consensus om een be-
sluit te ontwijken terwijl Nederland
een bijdrage kan leveren aan de ont-
wikkelingvan het volkenrecht op dit
gebied. Ook dat bevordert de intema-
tionale rechtsorde. En laat de Koerdi-
sche Syriers daar dan van profiteren.


