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Veroordeling en Vrijspraak bij het ICC
Lubanga, Ngudjolo en Controversiële Aansprakelijkheidsconstructies

Prof.mr. E. van Sliedregt

ICC Judgment, Trial Chamber I, Case No. ICC-01/04-01/06, 14 maart 2012 
( Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo); ICC Judgment, Trial Chamber II, 
case No. ICC 01/04-02/12, 18 december 2012 (Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui)

1 Inleiding
Het Internationaal Strafhof (ICC) vierde in 2012 zijn 
10-jarig bestaan. Het Hof is opgericht in 1998 en trad in 
2002 in werking. In zijn tiende levensjaar velde het ICC 
de eerste twee vonnissen: een veroordeling en een vrij-
spraak. Het ICC heeft hiermee volgens William Schabas 
‘a batting average at trial of only 50%’.1 Het is te vroeg om 
het ICC op deze score af te rekenen. Toch zijn er redenen 
om kritisch te zijn; met name als het gaat om de voort-
gang. 

1.1 Lubanga
De Lubanga-zaak, de eerste veroordeling door het ICC, 
was een eenvoudige zaak vergeleken met de andere 
strafzaken die op de rol van het Hof staan (14 in totaal2). 
Thomas Lubanga Dyilo werd vervolgd ter zake van één 
oorlogsmisdrijf (meerdere malen gepleegd); de inzet en 
het gebruik van kindsoldaten in de oorlog in de Congo.3 
Op 14 maart 2012 werd hij schuldig bevonden4 waarna hij 
op 10 juli 2012, in een aparte sentencing decision, werd 
veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf.5 Met de Lubanga-
zaak doet het ICC ook voor het eerst een uitspraak over 
herstelbetalingen aan slachtoffers.6 Betalingen zullen 
worden uitgevoerd door de Trust Fund for Victims (TFV), 

een instelling die is opgericht door de Vergadering van 
ICC-lidstaten. De slachtoffers zullen niet rechtstreeks van 
Lubanga herstelbetalingen ontvangen.

De Kamer van Berechting heeft ruim twee jaar nodig 
gehad om het onderzoek ter terechtzitting af te ronden. 
Lubanga was de eerste verdachte die terecht stond bij 
het ICC. De zaak had daarmee een hoog trial and error-
gehalte. Dit mag echter geen verzachtende omstandigheid 
zijn, zeker niet vanuit het perspectief van de verdachte 
en diens recht op een vlotte afhandeling van de zaak. Bo-
vendien laat de eerste zaak bij het Joegoslavië-tribunaal 
zien dat trial and error ook korter kan. Het onderzoek ter 
terechtzitting in de zaak Tadić, met bijna twee keer zoveel 
getuigen, nam precies een jaar in beslag. 

De duur van het proces houdt rechtstreeks verband met 
problemen rondom disclosure; het vrijgeven van (mogelijk) 
ontlastend bewijsmateriaal. Aanklager Luis Moreno Ocam-
po weigerde, ter bescherming van zijn bronnen, bepaalde 
documenten ter beschikking te stellen aan de verdediging. 
Deze kwestie, die in dit tijdschrift door Knoops is bespro-
ken,7 leidde tot een schorsing van het proces, een stay of 
proceedings, en zelfs bijna de vrijlating van Lubanga.8 

In deze annotatie zal ik niet ingaan op de procedurele 
kwesties van de Lubanga-zaak, maar wil ik stilstaan bij 
de interpretatie van artikel 25(3) van het ICC-statuut, in 

1 W.A. Schabas, ‘With Ngudjolo Acquittal Prosecu-
tor is now batting 50/50’, http://humanrights-
doctorate.blogspot.nl/2012/12/with-ngudjolo-
acquittal-prosecutor-is.html.

2 Op 9 februari 2013.
3 Art. 8(2)(e)(vii) van het ICC-statuut.
4 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment, 

Trial Chamber I, ICC-01/04-01/06, 14 maart 2012.
5 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on 

Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, 

Trial Chamber I, ICC-01/04-01/06, 10 juli 2012 
(hierna Lubanga Judgment).

6 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision 
establishing the principles and procedures to be 
applied to reparations, Trial Chamber I, ICC-
01/04-01/06, 7 augustus 2012.

7 G.J. Knoops, ‘De zaak Lubanga: Disclosure-
perikelen in de eerste Strafhof-zaak’, AA 2009-09, 
p. 566-569 (AA20090566).

8 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision 

on the release of Thomas Lubanga Dyilo, Trial 
Chamber I, ICC-01/04-01/06, 2 juli 2008. De 
Kamer van Beroep draaide deze beslissing terug 
maar bevestigde de eis tot het overhandigen van 
ontlastend bewijsmateriaal: Prosecutor v. Thomas 
Lubanga Dyilo, Judgment on the Appeal of the 
Prosecutor against the decision of the Trial Cham-
ber I entitled ‘Decision on the release of Thomas 
Lubanga Dyilo’, Appeals Chamber, ICC-01/04-
01/06, 21 oktober 2008.
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het bijzonder subparagraaf 39 die ziet op daderschap en 
deelneming. Ik zal ingaan op de aansprakelijkheidscon-
structie die aan de veroordeling van Lubanga ten grond-
slag ligt: de control of the crime-theorie. 

Weergave van enkele passages Prosecutor v. Thomas 
Lubanga Dyilo, Judgment, Trial Chamber I, Case No. 
ICC-01/04-01/06, 14 maart 2012, par. 996-999
Both Articles 25(3)(a) and (d) address the situation in which a number 
of people are involved in a crime. In the judgment of the Majority, the 
critical distinction between these provisions is that under Article 25(3)
(a) the co-perpetrator ‘commits’ the crime, whilst under Article 25(3)
(d) the individual ‘contributes in any other way to the commission’ of 
a crime by a group of individuals acting with a common purpose. The 
Majority’s view is that a systematic reading of these provisions leads to 
the conclusion that the contribution of the coperpetrator who ‘commits’ 
a crime is necessarily of greater significance than that of an individual 
who ‘contributes in any other way to the commission’ of a crime.

Article 25(3)(c) establishes the liability of accessories – those who aid, 
abet or otherwise assist in the commission or attempted commission 
of the crime. In the view of the Majority, principal liability ‘objectively’ 
requires a greater contribution than accessory liability. If accessories 
must have had ‘a substantial effect on the commission of the crime’ 
to be held liable, then co-perpetrators must have had, pursuant to a 
systematic reading of this provision, more than a substantial effect.

The conclusion that principal liability must require more than acces-
sory liability is supported, in the view of the Majority, by the statutory 
provision on attempt liability (Article 25(3)(f) of the Statute). Only those 
individuals who attempt ‘to commit’ a crime, as opposed to those who 
participate in a crime committed by someone else, can be held liable 
under that provision. The same conclusion is supported by the plain 
lan guage of Articles 25(3)(b) and (c), which require for secondary liability 
that the perpetrator at least attempt to commit the crime. As such, sec-
ondary liability is dependent on whether the perpetrator acts. Converse-
ly, principal liability, which is closer to the violation of the legal interests 
protected by the norm, is not the subject of such dependence. Hence, the 
Majority concludes that this confirms the predominance of principal over 
secondary liability, which, in turn, supports a notion of principal liability 
that requires a greater contribution than accessory liability.

The Majority is of the view that the contribution of the coperpetrator 
must be essential, as has been consistently and invariably established 
in this Court’s jurisprudence. The Statute differentiates between the 
responsibility and liability of those persons who commit a crime (at 
Article 25(3)(a)) and those who are accessories to it (at Articles 25(3)(b) 
to (d)). It would be possible to expand the concept of principal liability 
(or ‘commission’ or ‘perpetration’), to make it more widely applicable, 
by lowering the threshold that the accused’s contribution be essential. 
However, lowering that threshold would deprive the notion of principal 
liability of its capacity to express the blameworthiness of those persons 
who are the most responsible for the most serious crimes of inter-
national concern. Instead, a notion of coperpetration that requires an 
essential contribution allows for the different degrees of responsibility 
to be properly expressed and addressed.

De Kamer van Berechting is unaniem met betrekking tot 
verdachtes schuld en rol als medepleger. De rechters ver-
schillen echter van mening over de daaraan ten grondslag 
liggende deelnemingstheorie. Rechter Fulford is kritisch 
ten aanzien van de control of the crime-theorie waarop 
de meerderheid zich baseert. In een separate and partly 
dissenting opinion stelt hij dat deze doctrine niet geba-
seerd kan worden op het ICC-statuut en bovendien een 
onevenredig zware belasting voor de Aanklager met zich 
meebrengt. Deze moet immers aantonen dat de verdachte 
als medepleger een essential contribution leverde aan 
het gezamenlijke plan dat tot het plegen van misdrijven 
leidde.

Weergave van enkele passages van Separate and Partly 
Dissenting opinion bij Lubanga-uitspraak Judge Fulford, 
par. 5-9 
The Pre-Trial Chamber, in essence, provided two reasons for adopting 
the control of the crime approach to co-perpetration. First, to ‘distin-
guish between principals and accessories’. Second, to ensure that the 
liability of principals extends to individuals who, notwithstanding 
their absence from the scene of the crime, exercised control over its 
commission because they were in a position to decide whether and, if 
so, how the offence was to be committed. I will first address the basis 
of this theory, and thereafter explain my approach to joint perpetra-
tion under Article 25(3)(a) of the Statute. The control of the crime 
theory is unsupported by the text of the Statute.

As set out above, the Pre-Trial Chamber’s adoption of the control 
of the crime theory was founded, in the first place, on the perceived 
necessity to establish a clear dividing line between the various forms 
of liability under Article 25(3)(a) – (d) of the Statute and, in particu-
lar, to distinguish between the liability of ‘accessories’ under Article 
25(3)(b) and that of ‘principals’ under Article 25(3)(a) of the Statute. 
I respectfully disagree with this view.

In my judgment, the plain text of Article 25(3) defeats the argument 
that subsections (a) – (d) of Article 25(3) must be interpreted so as to 
avoid creating an overlap between them. Article 25(3)(a) establishes 
the concept of committing a crime through another, whilst Article 
25(3)(b) focuses on ordering, soliciting and inducing the commission 
of the offence. These concepts, which appear in separate subsections, 
will often be indistinguishable in their application vis-à-vis a particu-
lar situation, and by creating a clear degree of crossover between the 
various modes of liability, Article 25(3) covers all eventualities. Put 
otherwise, in my judgment the plain language of Article 25(3) demon-
strates that the possible modes of commission under Article 25(3)(a) 
– (d) of the Statute were not intended to be mutually exclusive.

Some have suggested that Article 25(3) establishes a hierarchy of 
seriousness as regards the various forms of participation in a crime, 
with Article 25(3)(a) constituting the gravest example and Article 
25(3)(d) the least serious.14 I am unable to adopt this approach. In 
my judgment, there is no proper basis for concluding that ordering, 

9 Art. 25(3)(a) ICC St. luidt: ‘In accordance with this 
Statute, a person shall be criminally responsible 
and liable for punishment for a crime within 
the jurisdiction of the Court if that person: (a) 
Commits such a crime, whether as an individ-
ual, jointly with another or through another 
person, regardless of whether that other person 
is criminally responsible; (b) Orders, solicits or 
induces the commission of such a crime which in 
fact occurs or is attempted; (c) For the purpose of 
facilitating the commission of such a crime, aids, 
abets or otherwise assists in its commission or 

its attempted commission, including providing 
the means for its commission; (d) In any other 
way contributes to the commission or attempted 
commission of such a crime by a group of persons 
acting with a common purpose. Such contribution 
shall be intentional and shall either: (i) Be made 
with the aim of furthering the criminal activity 
or criminal purpose of the group, where such 
activity or purpose involves the commission of a 
crime within the jurisdiction of the Court; or (ii) 
Be made in the knowledge of the intention of the 
group to commit the crime; (e) In respect of the 

crime of genocide, directly and publicly incites 
others to commit genocide; (f) Attempts to commit 
such a crime by taking action that commences its 
execution by means of a substantial step, but the 
crime does not occur because of circumstances 
independent of the person’s intentions. However, 
a person who abandons the effort to commit the 
crime or otherwise prevents the completion of the 
crime shall not be liable for punishment under 
this Statute for the attempt to commit that crime 
if that person completely and voluntarily gave up 
the criminal purpose’.



304  Ars Aequi april 2013 arsaequi.nl/maandblad  AA20130302annotatie

soliciting or inducing a crime (Article 25(3)(b)) is a less serious form 
of commission than committing it ‘through another person’ (Article 
25(3)(a)), and these two concepts self-evidently overlap. Similarly, I 
am unable to accept that the criminality of accessories (Article 25(3)
(c)) is greater than those who participate within a group (Article 25(3)
(d)), particularly since many of history’s most serious crimes occurred 
as the result of the coordinated action of groups of individuals, who 
jointly pursued a common goal.

I am also unpersuaded that it will assist the work of the Court to 
establish a hierarchy of seriousness that is dependent on creating 
rigorous distinctions between the modes of liability within Article 
25(3) of the Statute. Whilst it might have been of assistance to ‘rank’ 
the various modes of liability if, for instance, sentencing was strictly 
determined by the specific provision on which an individual’s convic-
tion is based, considerations of this kind do not apply at the ICC. 
Article 78 of the Statute and Rule 145 of the Rules of Procedure and 
Evidence, which govern the sentences that are to be imposed, provide 
that an individual’s sentence is to be decided on the basis of ‘all the 
relevant factors’, ‘including the gravity of the crime and the indi-
vidual circumstances of the convicted person’. Although the ‘degree of 
participation’ is one of the factors listed in Rule 145(1)(c) of the Rules, 
these provisions overall do not narrowly determine the sentencing 
range by reference to the mode of liability under which the accused 
is convicted, and instead this is simply one of a number of relevant 
factors.

1.2 Ngudjolo
Een half jaar na het Lubanga-vonnis velt het ICC zijn 
tweede vonnis, deze keer een vrijspraak.10 De Congolees 
Mathieu Ngudjolo Chui wordt vrijgesproken van oorlogs-
misdrijven en misdrijven tegen de mensheid begaan 
tijdens en na afloop van de aanval op het dorp Bogoro in 
de Democratische Republiek Congo. 

De zaak van Ngudjolo was eerder gevoegd met die van 
Germain Katanga. Ngudjolo en Katanga werden verdacht 
van het gezamenlijk uitvoeren van de aanval op Bogoro. 
Aansprakelijkheid was gebaseerd op een samenstelling 
van twee deelnemingsvormen: indirect perpetration en 
co-perpetration (art. 25(3)(a)).11 Op 21 november 2012 
besloot de Kamer de zaken echter te splitsen en de ten-
lastelegging in de zaak tegen Katanga te wijzigen en toe 
te spitsen op deelneming aan ‘a group of persons acting 
with a common purpose’ (art. 25(3)(d)).12 Deze wijziging 
van de tenlastelegging,13 is controversieel nu deze hele-

maal aan het eind van het onderzoek ter terechtzitting 
wordt gelast en zal leiden tot (verdere) vertraging van het 
proces. In scherpe bewoordingen neemt rechter Van den 
Wyngaert afstand van het oordeel van de meerderheid 
tot wijziging en splitsing.14 De wijziging van de tenlaste-
legging wekt volgens haar de schijn van partijdigheid op.15 
Dit is een terecht punt wanneer we bedenken dat de split-
sing en wijzigingsuitspraak een week voor de vrijspraak 
van Ngudjolo is gewezen. Door de een vrij te spreken en 
de zaak van de ander af te splitsen en aan te houden, ont-
staat de indruk dat de Kamer met betrekking tot Katanga 
een veroordeling wil veiligstellen. Op het moment van 
schrijven heeft de Kamer van Beroep nog geen uitspraak 
gedaan in de Regulation 55-kwestie.

De vrijspraak van Ngudjolo wordt ook gezien als een 
teken dat het systeem van justice werkt bij het ICC. 
Dat de vrijspraak is gegrond op een unaniem oordeel 
ten aanzien van de ongeloofwaardigheid van getuigen is 
echter ook zorgelijk. Zeker wanneer we bedenken dat om 
soortgelijke redenen reeds andere strafzaken strandden 
bij de Kamer van Vooronderzoek bij het bevestigen van de 
aanklacht (de confirmation phase).16 Het ICC, dat onder 
grote druk staat van de lidstaten om spaarzaam met de 
middelen om te gaan, kan zich geen zwakke zaken veroor-
loven. Dat de Aanklager hoger beroep heeft aangetekend 
in Ngudjolo valt daar op het eerste gezicht moeilijk mee 
te rijmen. Wellicht speelt mee de roep om genoegdoening 
en erkenning van de zijde van de slachtoffers; zij spelen 
een belangrijke rol in het procesmodel van het Hof. In dat 
licht is het opvallend dat de Kamer van Berechting in het 
Ngudjolo-vonnis onderstreept dat een vrijspraak niet ge-
lijk staat aan het vaststellen van zijn onschuld: ‘Dès lors, 
declarer qu’un accusé n’est pas coupable ne veut pas né-
cessairement dire que la Chambre constate son innocence. 
Une telle décision démontre simplement que les preuves 
présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas 
permis de se forger une conviction “au-delà de tout doute 
raisonnable.”’17 Het lot van de vrijgesproken Ngudjolo is 
vooralsnog onzeker. Hij heeft een asielverzoek ingediend 
bij de Nederlandse autoriteiten nu hij naar eigen zeggen 
niet terug kan naar Congo.18 

10 Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, Jugement 
rendu en application de l’article 74 du Statut, 
Trial Chamber II, ICC-01/04-02/12, 18 december 
2012.

11 Prosecutor v. Germain Katanga, Decision on the 
Joinder of the Cases against Germain Katanga 
and Mathieu Ngudjolo Chui, Pre-Trial Chamber I, 
ICC-01/04-01/07, 10 maart 2008, p. 3-4, 6.

12 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu 
Ngudjolo Chui, Decision on the implementation of 
regulation 55 of the Regulations of the Court and 
severing the charges against the accused persons, 
Trial Chamber II, ICC-01/04-01/07, 21 november 
2012.

13 Op basis van Regulation 55(1) van de ‘Regulations 
of the Court’: ‘In its decision under article 74, the 
Chamber may change the legal characterisation of 
facts to accord with the crimes under articles 6, 7 
or 8, or to accord with the form of participation of 
the accused under articles 25 and 28, without ex-
ceeding the facts and circumstances described in 

the charges and any amendments to the charges’.
14 Opinion dissidente de Mme la Juge Christine van 

den Wyngaert to Prosecutor v. Germain Katanga 
and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the im-
plementation of regulation 55 of the Regulations 
of the Court and severing the charges against the 
accused persons, Trial Chamber II, ICC-01/04-
01/07, 21 november 2012.

15 Ibidem: ‘Le fait que la Décision de la Majorité 
soit rendue à une phase si tardive peut donc faire 
naître le désagréable soupçon que la Chambre 
intervient pour s’assurer que Germain Katanga 
sera déclaré coupable.’ (par. 28).

16 In vier zaken heeft de Kamer van Vooronderzoek 
geoordeeld dat onvoldoende bewijsmiddelen aan-
wezig waren ‘voor de vaststelling van substantiële 
gronden om aan te nemen dat de persoon alle ten-
lastegelegde misdrijven heeft begaan’ (art. 61(7) 
ICC-Statuut. Het betreft de zaken tegen Abua 
Garda, Mbarushimana, Kosgey (Kenya I) en Ali 
(Kenya II). Het probleem van ongeloofwaardig/

inconsistent getuigenbewijs speelde vooral in de 
zaak tegen Mbarushimana: Prosecutor v. Callixte 
Mbarushimana, Decision on the Confirmation of 
Charges, Pre-Trial Chamber I, ICC-01/04-01/07, 
16 december 2011. 

17 Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Jugement 
rendu en application de l’article 74 du Statut, 
Trial Chamber II, ICC-01/04-02/12, par. 36.

18 Zie www.nrc.nl/nieuws/2013/02/10/vrijgespro-
ken-congolese-rebellenleider-vraagt-asiel-aan-in-
nederland (laatst bezocht op 10 februari 2013). Zie 
over de positie van Nederland als gastland van 
het ICC en het recht op asiel van getuigen, vrijge-
sprokenen en van hen die hun straf hebben uitge-
zeten: J. van Wijk, ‘When International Criminal 
Justice Collides with Principles of International 
Protection: Assessing the Consequences of ICC 
Witnesses Seeking Asylum, Defendants Being 
Acquitted, and Convicted Being Released’, Leiden 
Journal of International Law 2013, p. 173-191.
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Het Ngudjolo-vonnis is erg feitelijk ingestoken; het bevat 
geen bevindingen ten aanzien van het toepasselijke recht. 
Schabas vergelijkt het met een jury verdict.19 Interessant 
is de concurring opinion van Rechter Van den Wyngaert 
bij deze uitspraak; zij gaat wel in op het recht. Ze onder-
schrijft de vrijspraak, maar grijpt de gelegenheid aan 
zich uit te spreken over de control of the crime-theorie 
die ten grondslag lag aan de vervolging van Ngudjolo (en 
Katanga). Evenals Rechter Fulford in zijn separate and 
partly dissenting opinion bij het  Lubanga-vonnis, stelt 
Van den Wyngaert dat deze theorie niet kan worden ge-
baseerd op het ICC-statuut en derhalve dient te worden 
verworpen. 

Weergave van enkele passages van Concurring opinion bij 
Ngudjolo-uitspraak Judge Christine van den Wyngaert, 
par. 16, 22-23, 61-64
I am firmly of the view that treaty interpretation cannot be used 
to fill perceived gaps in the available arsenal of forms of criminal 
responsibility. Even if the ‘fight against impunity’ is one of the 
overarching raisons d’être of the Court which may be relevant for the 
interpretation of certain procedural rules, this cannot be the basis 
for a teleological interpretation of the articles dealing with criminal 
responsibility.

(…)

The control of the crime theory has been introduced ostensibly to 
provide a criterion to make a normative distinction between princi-
pals under Article 25(3)(a) and accessories under Articles 25(3)(b)-(d) 
of the Statute. The perceived need for making such a distinction is 
premised on the assumption that there exists a hierarchy in Article 
25(3) according to which principals are considered to be more blame-
worthy than accessories. Although I can see that there is a concept-
ual difference between principal and accessorial criminal responsibil-
ity (one is direct and the other derivative), I do not believe that this 
necessarily translates to a different legal treatment of those who are 
found guilty under one or the other form. Indeed, the fact that princi-
pals are connected more directly to the bringing about of the material 
elements of the crime than accessories does not imply that the role of 
the former should be regarded as inherently more blameworthy.

I see nothing in the Statute or the travaux préparatoires for 
concluding that Article 25(3)(a) would be distinct from the other 
sub-paragraphs because it entails a higher level of blameworthiness. 
Like Judge Pulford, I see no proper basis for concluding that acting 
under Article 25(3)(b) of the Statute is less serious than acting under 
Article 25(3)(a). In fact, I believe that ordering and inducing others 
to commit crimes is often at least as morally reprehensible as com-
mitting the act oneself. It matters little, in this regard, whether one 
views ordering as a form of indirect perpetration under Article 25(3)
(a) or whether one sees it as a derivative form of criminal responsibil-
ity under Article 25(3)(b).

(…)

This combined reading [van ‘co-perpetration’ en ‘indirect perpetra-
tion’, EvS] leads to a radical expansion of Article 25(3)(a) of the Stat-
ute, and indeed is a totally new mode of liability. Under the Pre-Trial 
Chamber’s interpretation, it becomes possible to hold the accused 
responsible for the conduct of the physical perpetrator of a crime, 

even though he/she neither exercised any direct influence or authority 
over this person, nor shared any intent with him or her.

I accept that different forms of criminal responsibility under the 
Statute may be combined, as long as all the elements of each form 
are proven. Accordingly, when A and B commit a crime through C 
by jointly subjugating the latter’s will, I would have no problem in 
holding A and B jointly responsible for C’s behaviour (Article 25(3)
(a) second plus third alternative). In the same way, I accept that other 
forms of attribution under Article 25(3) can be combined. For example, 
it is possible to envisage that, in certain circumstances, two or more 
persons jointly order or induce another to commit a crime under 
the  Statute (Article 25(3)(a) plus (b)). It would indeed seem overly 
restrict ive to limit ordering and inducing to cases where there is only 
one person giving orders or inducing.

However, the Pre-Trial Chamber’s interpretation in the Confirmation 
Decision goes well beyond a common-sense combination of forms of 
criminal responsibility. It creates the possibility of confirming charges 
on an ‘indirect co-perpetration’ theory without being able to confirm 
on either a joint perpetration theory or an indirect perpetration 
theory. One needs to look no further than the (now largely discredited) 
facts confirmed by the Pre-Trial Chamber in the current case for an 
example of how this could be so.

For these reasons, I believe that the concept of ‘indirect coperpetra-
tion’, as interpreted by Pre-Trial Chamber I, has no place under the 
Statute as it is currently worded. The concept is based on an expan-
sive interpretation of Article 25(3)(a) of the Statute which is inconsist-
ent with Article 22(2) of the Statute.

In het onderstaande zal de aansprakelijkheidstheorie 
worden besproken die centraal staat in de Lubanga en 
Ngudjolo-zaken (toen laatstgenoemde zaak nog gevoegd 
was met die van verdachte Katanga) en die in een sepa-
rate and partly dissenting opinion van rechter Fulford 
en een concurring opinon van rechter Van den Wyngaert 
scherp is bekritiseerd. 

Noot

1 Lubanga is veroordeeld voor co-perpetration – vrij 
vertaald: medeplegen – van de inzet en het gebruik van 
kindsoldaten. Co-perpetration bij het ICC wordt geïnter-
preteerd aan de hand van het werk van de Duitse jurist 
Claus Roxin. Op basis van de Eichmann-zaak, ontwik-
kelde deze een aansprakelijkheidstheorie, Tatherrschaft, 
die ziet op toerekening van, door een individu dan wel een 
collectief gepleegde, misdrijven aan personen in posities 
van gezag/controle.20 Roxins theorie kent twee belangrijke 
verschijningsvormen: medeplegen en indirect plegen. 
Hij maakt een strikt onderscheid tussen medeplegers en 
indirect plegers enerzijds, en uitlokkers en medeplichtigen 
anderzijds. Eerstgenoemden valt volgens Roxin meer te 
verwijten dan laatstgenoemden. Vanwege de positie van 
controle zijn medeplegers en indirect plegers als ‘meest 
schuldig’ en daarmee als dader/pleger aan te merken. 

19 www.humanrightsdoctorate.blogspot.nl/2012/12/
with-ngudjolo-acquittal-prosecutor-is.html (laatst 
bezocht op 1 maart 2013).

20 Zie C. Roxin, ‘Straftaten im Rahmen organisatori-
scher Machtsapparate’, Goltdammer’s Archiv für 

Strafrecht (GA) (1963) vertaald in het Engels: C. 
Roxin, ‘Crimes as Part of Organized Power Struc-
tures’, 9 Journal of International Criminal Justice 
2011, p. 193-205. Zie voorts S. Roxin, Täterschaft 
und Tatherrschaft, Berlijn: De Gruyter 2006, 

p. 242-252, 704-717; C. Roxin, Strafrecht Allgemei-
ner Teil (Vol. 2), München: C.H. Beck 2003, p. 46 et 
seq.
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Op deze indeling is in de Duitse strafrechtelijke litera-
tuur kritiek geuit vanwege de positie van uitlokken.21 De 
uitlokker zou, juist vanwege het uitoefenen van controle/
macht over degene die wordt bewogen tot het plegen van 
strafbare feiten, als dader kunnen worden aangemerkt. 
Wat ervan zij, de insteek van de theorie van Tatherrschaft 
met daaraan ten grondslag liggend een sociaal, niet-fysiek 
handelingsbegrip, maakt dat Roxins theorie aanslaat bij 
het ICC.

In het Nederlandse strafrecht worden de doen pleger, 
medepleger en uitlokker met de pleger ‘als daders ge-
straft’ (art. 47 Sr).22 Anders dan in Roxins theorie heeft de 
Nederlandse wetgever uitlokken aan daderschap gelijk 
willen stellen terwijl genoemde aansprakelijkheidsmodi 
deelnemingsvormen zijn en blijven. Het verschil in behan-
deling tussen ‘daders’ en ‘als daders’ lijkt voor de praktijk 
nauwelijks van belang.23 Wel kan de gelijkschakeling 
van deelneming aan daderschap van belang zijn voor de 
interpretatie van deelneming. Zoals De Hullu schrijft, het 
maakt dat de bijdrage aan het strafbare feit substantieel 
moet zijn.24 Hiermee is direct het onderscheid met mede-
plichtigheid gegeven. Medeplichtigheid is geen deelne-
mingsvorm die als een vorm van daderschap wordt gezien. 
De betrokkenheid met het strafbare feit is bij medeplich-
tigheid marginaler hetgeen ook tot uitdrukking komt in 
de sanctietoemeting. Voor medeplichtigheid geldt, net als 
Beihilfe in het Duitse recht, een korting op het strafmaxi-
mum van de hoofdstraffen (art. 49, eerste lid Sr). 

De Tatherrschaft-theorie, met name de indirect plegen-
variant, zouden we in de Nederlandse context het best 
kunnen vergelijken met functioneel daderschap. Ook daar 
wordt bij de objectieve zijde van de aansprakelijkheid 
uitgegaan van een niet-fysiek handelingsbegrip; aankno-
pingspunt is de beschikkingsmacht over een ander.25 

2 Co-perpetrator is volgens de Lubanga Kamer van Voor-
onderzoek – en dit wordt overgenomen door de Kamer van 
Berechting – hij die ‘[a]long with others, control over the 
offence [heeft, EvS] by reason of the essential tasks as-
signed to them.’26 Co-perpetration vereist een gezamenlijk 
plan of overeenkomst tussen twee of meer personen dat 
ziet op het plegen van misdrijven. Een dergelijk plan hoeft 
niet intrinsically criminal te zijn, maar wel moet het een 
strafbaar element bevatten in de zin dat ‘its implemen-
tation embodied a sufficient risk that, if events follow the 

ordinary course, a crime will be committed.’27 Lubanga kon 
niet direct in verband worden gebracht met het rekruteren 
van kindsoldaten. Zijn co-perpetrators, militie leiders over 
wie hij volgens de rechters controle uitoefen de, daaren-
tegen wel. Zij hadden reeds eerder gebruik gemaakt van 
kind soldaten. Het plan om met deze personen een strijd-
macht op te bouwen impliceerde volgens de Kamer van 
Berechting het rekruteren van kinderen.28 Op deze redene-
ring is kritiek geuit, de invulling van co- perpetration zou te 
ruim zijn. Wirth meent dat de relatie tussen Lubanga en 
degenen die kindsoldaten rekruteerden vaag is; er wordt 
een schakel overgeslagen.29 

Lubanga wordt als principal aansprakelijk gehouden voor 
genoemde misdrijven; op grond van eigen daderschap. Co-
perpetration in artikel 25(3)(a) wordt als principal liability 
onderscheiden van accessorial liability in artikel 25(3)(b-d). 
Geheel volgens Roxins theorie wordt een strakke grens 
getrokken tussen principal en accessorial liability, tussen 
daderschap en deelneming. Co-perpetration en indirect 
perpetration worden aan de kant van daderschap geplaatst 
en ordering/inducing/soliciting (vrij vertaald: uitlokken), 
aiding and abetting en het deelnemen aan ‘a group of per-
sons acting with a common purpose’, worden aan de kant 
van deelneming geplaatst. De grens wordt bepaald door een 
objectieve voorwaarde voor delictsbetrokkenheid: controle. 
Dader/pleger is degene die controle uitoefent over het 
handelen of nalaten van degene die het misdrijf pleegt. Het 
ijkpunt voor strafbaarheid als co-perpetrator/medepleger 
is gezamenlijke controle, hetgeen tot uitdrukking komt in 
de eis dat de co-perpetrator een essentiële rol heeft gespeeld 
in overeenstemming met een gezamenlijk plan. De Kamer 
van Berechting bepaalt dat: ‘[o]nly those to whom essential 
tasks have been assigned – and who, consequently, have 
the power to frustrate the commission of the crime by not 
performing their tasks – can be said to have joint control 
over the crime’.30 Co- perpetration vereist geen lijfelijke aan-
wezigheid bij de plaats van het delict of het zelf invullen van 
delicts bestanddelen. Zolang de verdachte controle uitoefent 
over het plegen van het misdrijf, kan hij/zij zich op fysieke 
afstand bevinden van het plegen van het misdrijf.31

3 Katanga en Ngudjolo werden tot op het moment van de 
splitsing/wijzigingsbeslissing en de vrijspraak van Ngud-
jolo, vervolgd voor indirect co-perpetration, vrij vertaald: 
medeplegen van indirect plegen van misdrijven. Deze 

21 Zie T. Weigend, ‘Perpetration Through an Or-
ganization. The Unexpected Career of a German 
Legal Concept’ (2011) 9 Journal of International 
Criminal Justice 2011, p. 101-102 met verwijzin-
gen naar G. Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 
Berlijn: de Gruyter Verlag 1991, note 21/103; R.D. 
Herzberg, ‘Mittelbare Täterschaft und Anstiftung 
in formalen Organisationen’, in K. Amelung (red.), 
Individuelle Verantwortung und Beteiligungs-
verhältnisse bei Straftaten in bürokratischen Or-
ganisationen des Staates, der Wirtschaft und der 
Gesellschaft, Sinzheim: Pro Universitate Verlag 
2000, p. 33, 48-49.

22 Zie J. de Hullu, Materieel Strafrecht. Over algeme-
ne leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijk-

heid naar Nederlands recht (5e druk), Deventer: 
Kluwer 2012, p. 416. Hetzelfde geldt voor het 
Anglo-Amerikaanse en Franse recht. Zie E. van 
Sliedregt, Individual Criminal Responsibility in 
International Law, Oxford: Oxford University 
Press 2012, p. 65-74. 

23 De Hullu, p. 417.
24 De Hullu, p. 416.
25 IJzerdraad-arrest HR 23 februari 1954, NJ 1954, 

378, m.nt. Röling, zie De Hullu, p. 154-158. Zie 
ook H. van der Wilt, ‘Joint Criminal Enterprise 
and Functional Perpetration’, in P.A. Nollkaem-
per & H. van der Wilt (eds), System Criminality 
in International Law, Cambridge: Cambridge 
University Press 2009.

26 Decision on the Confirmation of Charges, Luban-
ga, (ICC-01/04-01/06), 29 January 2007 (Lubanga 
Confirmation Decision), paragraaf 332. 

27 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment, 
Trial Chamber I, Case No. ICC-01/04-01/06, 
14 maart 2012, paragraaf 984.

28 Idem, paragraaf 1018.
29 S. Wirth, ‘Co-perpetration in the Lubanga Trial 

Judgment’, 10 Journal of International Criminal 
Justice 2012, p. 971-995.

30 Lubanga Judgment, par. 925 en 1000, verwijzend 
naar de uitspraak van de Kamer van Vooronder-
zoek, Lubanga Decision, paragrafen 342 en 347.

31 Lubanga Judgment, paragrafen 1003-1004.
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aansprakelijkheidsconstructie staat niet in het Statuut. 
Het is een samenvoeging van co-perpetration en indirect 
perpetration die wel als zodanig in het Statuut staan. 
Indirect pleger is hij die de controle/beschikkingsmacht 
heeft over degene die het misdrijf pleegt. Indirect plegen 
is ruimer dan doen plegen in het Nederlandse strafrecht. 
De feitelijke uitvoerder hoeft niet straffeloos te zijn nu 
artikel 25(3)(a) ICC St bepaalt dat het gaat om plegen: 
‘jointly with another or through another person, regard-
less of whether that other person is criminally responsi-
ble.’32 Het is ook ruimer dan uitlokken. daar geen gebruik 
hoeft te worden gemaakt van een uitlokkingsmiddel. 

De Kamer van Vooronderzoek bevestigt de aanklacht op 
basis van deze samengestelde constructie nu de onder-
geschikten van de een, vanwege een bepaalde etnische 
herkomst, geen bevelen zouden hebben aangenomen van 
de ander en toch beide milities verantwoordelijk waren 
voor de aanval op Bogoro. Het gezamenlijk uitoefenen van 
controle over de ondergeschikten is de schakel waarmee 
toerekening van misdrijven gepleegd door ondergeschik-
ten van de een kunnen worden toegerekend aan de ander. 
Deze uitbreiding van deelneming, een constructie die we 
in het Nederlandse strafrecht kennen als samengestelde 
deelneming,33 is op zichzelf niet bezwaarlijk, zij het dat 
gevaar van grenzeloze uitbreiding van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid op de loer ligt. Dit gevaar wordt ver-
groot door de ruime invulling die het ICC geeft aan het 
begrip control. Zoals Weigend opmerkt: ‘the critical issue 
lies not in joining human tools but in what it means to 
“control” their operation’.34

Volgens de Kamer van Vooronderzoek in Katanga & 
Ngudjolo kan controle niet alleen worden uitgeoefend 
over individuen maar ook over een organisatie (Organi-
zed Structure of Power). Deze wordt als instrument van 
de (militaire) meerdere gebruikt om misdrijven te plegen. 
Ook hier volgt men Roxin. Deze ontwikkelde een organi-
satievariant van de Tatherrschaftlehre: de Organisations-
herrschaft-theorie, oftewel daderschap vanwege controle 
over een uitvoerend collectief. Voor strafbaarheid is 
vereist dat de controle over de organisatie volledig is. Dat 
is het geval wanneer leden van de organisatie vervang-
baar (fungible) zijn – vertrek uit de organisatie heeft 
geen invloed op het plegen van misdrijven – en bevelen 
van hogerhand mechanisch worden opgevolgd (automatic 
compliance). Deze vorm van daderschap, die ondertus-
sen ook door andere ICC-kamers van Vooronderzoek is 
overgenomen,35 is niet onomstreden. In de Duitse doctrine 
is de toepassing van Roxins organisatietheorie scherp 
bekritiseerd nu toepassing ervan heeft geleid tot ruime 
aansprakelijkheidsconstructies.36 

4 Zowel Fulford als Van den Wyngaert nemen afstand van 
de control of the crime-theorie. Volgens Fulford is deze 
zonder enige goede grond ingelezen in het ICC-statuut. 
Van der Wyngaert stelt dat moet worden uitgegaan van 
de ordinary meaning van artikel 25(3). De tekst van de 
bepaling geeft geen aanleiding tot deze interpretatie. Ze 
wijst op artikel 21 ICC St dat ziet op de rechtsbronnen die 
ter interpretatie van het Statuut dienen. Daarin wordt het 
Statuut aangemerkt als primaire bron hetgeen volgens 
haar betekent dat in eerste instantie een grammaticale 
interpretatie is aangewezen. Anders dan bij de ad hoc 
Tribunalen voor Joegoslavië en Rwanda spelen interna-
tionaal gewoonterecht en algemene rechtsbeginselen een 
ondergeschikte rol bij de interpretatie van het Statutaire 
recht. Ook wijst ze op artikel 22(2) ICC St dat bepaalt dat, 
‘the definition of a crime shall be strictly construed and 
shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, 
the definition shall be interpreted in favour of the per-
son being investigated, prosecuted or convicted’. Kortom, 
terug houdendheid is vereist bij de interpretatie van 
artikel 25(3) ICC St; diens gewone betekenis moet leidend 
zijn. Om deze redenen is Van den Wyngaert het ook niet 
eens met de interpretatie die leidt tot de samengestelde 
deelnemingsvorm indirect co-perpetration in Katanga & 
Ngudjolo. Over de organisatievariant van indirect plegen 
stelt ze dat deze niet strookt met de tekst van artikel 
25(3)(a) die spreekt van ‘perpetration … through another 
person’.37 

Los van de argumenten ten faveure van een gramma-
ticale interpretatie en een common sense benadering van 
artikel 25(3), benadrukken zowel Fulford als Van der Wyn-
gaert dat de controletheorie geen gewoonterechtelijke sta-
tus heeft. Deze is evenmin aan te merken als uitdrukking 
van een algemeen rechtsbeginsel. Inderdaad, zoals Mana-
corda & Meloni en ook Weigend betogen,38 is Roxins theo-
rie omstreden in Duitsland. Daarbuiten is deze slechts 
toegepast in die stelsels die de Duitse strafrechtsdoctrine 
hebben geïmporteerd: Spanje, een aantal Zuid-Amerikaan-
se landen (Peru, Chili, Argentinië) en Japan. Dat duidt op 
een weinig brede/internationale aanvaarding.

Fulford en Van der Wyngaert nemen voorts stelling 
tegen het onderscheid dat in beide zaken wordt gemaakt 
tussen principal liability en accessorial liability en de hië-
rarchie van aansprakelijkheid die daaruit zou voorvloeien. 
Een dergelijke hiërarchie past volgens Fulford niet bij de 
systematiek van sanctietoemeting bij het ICC. Zo is er 
geen strafmaximum gekoppeld aan de verschillende deel-
nemingsvormen in artikel 25(3). In een aparte sentencing 
procedure wordt de straf bepaald aan de hand van alle 
relevante factoren. De deelnemingsvorm is slechts één van 

32 Zie ook noot 9.
33 Voor het eerst aangenomen met HR 24 januari 

1950, NJ 1950, 287, m.nt. Röling (Examen-arrest). 
Zie De Hullu, p. 488-490.

34 Weigend, p. 111.
35 Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Ruto et. al. 

Decision on the Confirmation of Charges Pursu-
ant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 
23 January 2012, ICC-01/09-01/11-373, para. 292; 

Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Muthaura et. 
al. Decision on the Confirmation of Charges Pur-
suant to Article 61(7)(a)(b) of the Rome Statute, 
23 January 2012, ICC-01/09-02/11-382-Red, para. 
297.

36 Zie Weigend, p. 94-101.
37 Zie voetnoot 9. Van den Wyngaert merkt voorts op 

dat, op zichzelf, de combinatie van indirect perpe-
tration en co-perpetration kan. Zolang maar aan 

alle vereisten van de afzonderlijk deelnemings-
vormen is voldaan. Nu dat niet het geval, wijst ze 
indirect co-perpetration af. 

38 S. Manacorda & Ch. Meloni, ‘Indirect Perpetration 
versus Joint Criminal Enterprise. Concurring Ap-
proaches in the Practice of International Criminal 
Law?’, Journal of International Criminal Justice 
2011, p. 159-178, at 170; Weigend, p. 105.
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die factoren.39 Een vaste strafkorting, zoals wij die kennen 
voor medeplichtigheid, geldt niet bij het ICC. Van den 
Wyngaert merkt voorts op dat er weliswaar een conceptu-
eel onderscheid kan worden gemaakt tussen subparagraaf 
3(a) dat ziet op direct liability (daderschap) en 3(b-d) dat 
ziet op derivative liability (accessoire aansprakelijkheid/
deelneming), maar dat dit niet noodzakelijkerwijs een 
verschil in legal treatment met zich meebrengt. 

5 Ik schaar mijzelf aan de zijde van de minderheid en 
onderschrijf in grote lijnen de bezwaren tegen de controle-
theorie zoals die door Fulford en Van den Wyngaert zijn 
aangedragen. Drie observaties zou ik daar echter aan toe 
willen voegen. 

Allereerst dat Roxins theorie wel kan worden be-
schouwd als impliciet besloten liggend in subparagraaf 
3(a), namelijk in de vorm van indirect perpetration. Deze 
aansprakelijkheidsvorm is de klassieke variant van 
Tatherrschaft.40 Indirect plegen is, wat ik maar noem 
parallelle aansprakelijkheid; het genereert geen acces-
soire aansprakelijkheid zoals bij een deelnemingsvorm als 
uitlokken. In die zin wijkt het ook af van de hydraulische 
relatie van aansprakelijkheid bij doen plegen waarbij 
straffeloosheid van de pleger strafbaarheid van de doen 
pleger meebrengt. Daarmee zeg ik overigens niets over de 
wenselijkheid van een dergelijke lezing van het Statuut: je 
kunt de Tatherrschaftlehre erin lezen, het hoeft niet.

Om nu de Tatherrschaft-theorie aan de interpretatie 
van de hele bepaling te leggen, gaat echter te ver. Arti-
kel 25(3) ICC St is geen systeem van elkaar uitsluitende 
aansprakelijkheidsvormen met een coherente theoretische 
grondslag. In tegendeel, uit de verdragsgeschiedenis kan 
worden afgeleid dat artikel 25(3) ICC St bestaat uit een 
aantal, elkaar deels overlappende deelnemingsvormen. 
Artikel 25(3) is tot stand gekomen in grote onderlinge ver-
deeldheid als gevolg waarvan verschillende aansprakelijk-
heidsbegrippen, afkomstig uit verschillende strafstelsels, 
zijn samengebracht.41 Mijn interpretatie van artikel 25 
ICC St is dat subparagraaf 3(a) ruimte laat voor aanspra-
kelijkheidsconstructies zoals Roxins theorie en functio-
neel daderschap. Subparagrafen (b-c) omvatten klassieke 
deelnemingsvormen terwijl subparagraaf 3(d) een vorm 
van groepsaansprakelijkheid bevat die enigszins te ver-
gelijken is met deelneming aan een criminele organisatie, 
zij het dat deze als deelnemingsvorm en niet als zelfstan-
dig misdrijf is geformuleerd. Je zou artikel 25(3) kunnen 
vergelijken met de Nederlandse daderschaps- en deel-

nemingsregeling waar functioneel daderschap een plek 
heeft naast de klassieke/accessoire deelnemingsregeling in 
de artikelen 47-49 Sr. Overigens merkt De Hullu over de 
Nederlandse regeling op dat in het algemeen de verschil-
len tussen pleger, dader en medeplichtige zijn vervaagd.42 
Het niet-fysieke handelingsbegrip dat ten grondslag ligt 
aan functioneel daderschap wordt ook gebruikt voor de 
interpretatie van deelneming. Bovendien wordt in de 
rechtspraktijk de terminologie van plegen, deelnemen en 
daderschap niet scherp onderscheiden. 

Ten tweede moet gezegd worden dat het onderscheid 
tussen principal liability en accessorial liability van 
belang kan zijn voor fair labeling. Ik verwijs naar wat ik 
eerder in dit tijdschrift heb gezegd over de didactische en 
narratieve functie van internationale  strafprocessen.43 
Vanuit dat perspectief kan de kwalificatie principal/ dader 
van belang zijn voor de duiding van iemands rol.44 Princi-
pal heeft, in navolging van Roxin, de lading van most cul-
pable. Daar staat tegenover dat de controletheorie, zoals 
uiteengezet in het Lubanga-vonnis (maar ook in de con-
firmation decisions in Lubanga en Katanga & Ngudjolo) 
dermate complex is opgeschreven dat het deze didactische 
functie uiteindelijk moeilijk kan waarmaken. Het meer 
dan 600 pagina’s tellende vonnis is op z’n zachtst gezegd 
hard to digest,45 zelfs voor experts. Het recht zoals daarin 
uiteengezet is moeilijk uit te leggen aan de verdachte, 
de slachtoffers, laat staan het grote publiek. Bovendien, 
en dit is mijn laatste observatie, Van de Wijngaert heeft 
gelijk: het belangrijkste verschil tussen principal liability 
en accessorial liability is een conceptueel verschil, het 
verschil tussen eigen daderschap en accessoire aanspra-
kelijkheid. Accessoire aansprakelijkheid impliceert niet 
dat de deelnemer, vanwege een minder substantiële rol, 
een minder ernstig verwijt valt te maken dan degene die 
als dader wordt vervolgd. Dit komt het sterkst tot uit-
drukking door indirect plegen en uitlokken naast elkaar 
te zetten. Iemand die een ander aanzet tot het plegen 
van internationale misdrijven via soliciting/inducing/
ordering in subparagraaf (b)) valt in beginsel niet minder 
te verwijten dan iemand die als indirect perpetrator ex 
subparagraaf (a) een ander als instrument gebruikt voor 
het plegen van misdrijven. Uitgerekend op dit punt is ook 
Roxins theorie scherp bekritiseerd en uiteindelijk door de 
heersende literatuur terzijde geschoven. 

6 Toegegeven, indachtig de Nederlandse gelijkschakeling 
van medeplegen aan daderschap, en de daaruit afgeleide 

39 Rule 145 (1)(c) van de Rules of Procedure and 
Evidence van het ICC bepaalt dat rechters bij de 
sanctietoemeting rekenschap geven van de ‘degree 
of participation of the convicted person’.

40 Weigend, p. 99 e.v. Zie ook G. Werle & Boris 
Burghardt, ‘The German Federal Supreme Court 
(Bundesgerichtshof, BGH) on Indirect Perpetra-
tion’, Journal of International Criminal Justice 
2011, p. 209-224; M. Bohlander, Principles of 
German Criminal Law, Oxford: Hart Publishing 
2009, p. 161-163. 

41 Zo weet de voorzitter van de ‘Working Group on 
General Principles’ zich te herinneren zich dat de 

codificatie van art. 25(3), ‘[p]osed great difficulties 
to negotiate’ because ‘experts from different 
legal systems … took strongly held positions, 
based on their national law’ and ‘they seemed 
to find it hard to understand that another legal 
system might approach the issue in another way. 
Uitendelijk werd een ‘near-consensus’ bereikt 
namelijk dat er een, ‘[o]ne single article to cover 
the responsibility of principals and all other 
modes of participation (except command respon-
sibility), and to cover both completed crimes and 
attempted ones’. The format and structure of the 
article was based on the corresponding article in 

the ILC’s Draft Code of Crimes. There was also 
growing agreement to refer issues concerning 
punishment to the part on penalties’. 

42 De Hullu, p. 416.
43 E. van Sliedregt, ‘Fair Labelling’, AA 2011-12, 

p. 884-889 (AA20010884).
44 D. Guilfoyle, ‘Responsibility for Collective Atroci-

ties: Fair labelling and Approaches to Commission 
in International Criminal Law’ Current Legal 
Problems, 2011, p. 6 e.v.

45 W.A. Schabas op: http://humanrightsdoctorate.
blogspot.nl/2012_03_01_archive.html.
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aanwijzing dat de bijdrage van een medepleger aan het 
strafbaar feit substantieel moet zijn, kan co-perpetration 
in de most culpable-zin worden opgevat. Toch moeten we 
ervoor waken de Nederlandse regeling naar het ICC te 
vertalen. De substantiële bijdrage-eis geldt voor mede-
plegen toch vooral in het onderscheid met medeplichtig-
heid. Er is echter geen reden eenzelfde relatie te veronder-
stellen tussen co-perpetration en aiding and abetting in 
het ICC-statuut, al was het maar omdat het Statuut niet 
voorziet in een korting op het strafmaximum voor aiding 
and abetting waarmee een marginale bijdrage aan het 
grondfeit tot uitdrukking zou worden gebracht.

Het verschil tussen indirect plegen in subparagraaf (a) 
en uitlokken in subparagraaf (b) van artikel 25(3) van het 
ICC-statuut is uiteindelijk alleen conceptueel. Het is een 
verschil in benadering. Bij indirect plegen draait het om 
een niet-fysiek handelingsbegrip. Startpunt is degene die 
controle over een ander uitoefent en in die zin als most 
responsible kan worden aangemerkt. Bij uitlokken in sub-
paragraaf (b) is het uitgangspunt een fysiek handelings-
begrip. Startpunt is degene die fysiek de delictshandeling 
pleegt, de uitgelokte, op wiens aansprakelijkheid die van 
de uit lokker berust. Het is in feite het verschil tussen een 
top-down en een bottom-up benadering van aansprakelijk-
heid. 

7 Tot slot een korte opmerking over de voorwaarde van 
een essentiële bijdrage als ijkpunt van aansprakelijkheid 
als co-perpetrator. Zowel Fulford als Van den Wyngaert 
zijn kritisch. Fulford stelt dat het moet gaan om ‘[a] 
contribution to the crime, which may be direct or indirect, 
provided either way there is a causal link between the 
individual’s contribution and the crime’.46 Dit is een vage 
norm met als ondergrens het vereiste van een causaal 
verband; daarmee is het vatbaar voor een ruime invulling. 
Van den Wyngaert kiest voor het andere uiterste: mede-
plegen vereist een ‘direct contribution to the realisation 
of the material elements of the crime… only persons who 
have committed a crime together can be held responsi-
ble’.47 De medepleger dient deels zelf de delictsbestand-
delen te vervullen. Dit is een wel erg klassieke invulling 
van co-perpetration. Dat met deze benadering het verband 
met het strafbare feit strakker wordt aangetrokken is op 
zichzelf geen slechte zaak; zoals gezegd, het gevaar van 
uitbreiding van aansprakelijkheid ligt op de loer. Ander-
zijds moet onder ogen worden gezien dat deze invulling 
van co-perpetration niet goed past bij de aard van interna-

tionale misdrijven waar verdachten zich vaak op fysieke 
afstand bevinden van het daadwerkelijke bloedvergieten. 

Aantrekkelijker is het voorstel van Yarev en Kooijmans 
om de rechtspraak van het Joegoslavië-tribunaal tot 
uitgangspunt te nemen en delictsbetrokkenheid subjectief 
in te vullen; het ijkpunt van medeplegen is dan geen joint 
control maar een common intent.48 Deze benadering wordt 
reeds toegepast bij het Joegoslavië-tribunaal en is terug 
te voeren op rechtspraak van het Neurenberg tijdperk. 
Het heeft daarmee een breder toepassingsbereik dan 
Roxins theorie die geen brede internationale erkenning 
geniet. Een subjectieve invulling sluit bovendien aan bij 
de interpretatie van medeplegen in een reeks nationale 
strafrechtstelsels, waaronder het Nederlandse. Zoals 
Hartmann recentelijk heeft opgemerkt, wordt bij aanspra-
kelijkheid voor medeplegen de afgelopen jaren een grotere 
rol weggelegd voor de subjectieve voorwaarde. Dat heeft 
mede te maken met de niet-fysieke invulling van medeple-
gen waarbij passieve aanwezigheid ook aansprakelijkheid 
voor medeplegen genereert.49 

8 De interpretatie van artikel 25 van het ICC-statuut 
heeft tot vuistdikke vonnissen en veel literatuur geleid. 
De bepaling is inzet van een richtingenstrijd bij het Hof. 
Het gaat tussen voor- en tegenstanders van een op het 
Duitse recht geïnspireerde aansprakelijkheidsconstructie, 
waarbij vooralsnog de voorstanders in de meerderheid 
zijn. Bezwaarlijk is de academische aard van deze recht-
spraak. De controletheorie is een tekentafelconstructie. 
Dit wordt het duidelijkst zichtbaar in de organisatie-
variant van de controletheorie overgenomen van Roxin. 
De rechters in de Katanga & Ngudjolo-zaak hebben mijns 
inziens onvoldoende oog gehad voor de verschillen tussen 
de Nazirealiteit waar Roxin zich op baseerde en de situa-
tie in de Congo. Organisaties met een Pruisische discipline 
en rigide structuur laten zich moeilijk vergelijken met een 
diffuus georganiseerde Afrikaanse militie. Dat de Kamer 
van Berechting in de Katanga-zaak voor een ander aan-
sprakelijkheidsanker wil gaan liggen (common purpose ex 
art. 25(3)(d) ICC St) is in die zin te begrijpen. Ook de vrij-
spraak in Ngudjolo geeft aanleiding de organisatievariant 
van indirect plegen te verwerpen.50 Laten we hopen dat 
de Kamer van Beroep, die zich moet uitspreken in beide 
hier besproken zaken, een meer common sense benadering 
kiest en de controletheorie in zijn huidige vorm afzwakt 
door deze te beperken tot 25(3)(a) ICC St, dan wel geheel 
terzijde schuift.

46 Paragraaf 16.
47 Paragraaf 44.
48 L. Yanev & T. Kooijmans, ‘Divided Minds in the 

Lubanga Trial Judgment: A Case against the 
Joint Control Theory’ (concept in bezit van de 
auteur).

49 A.R. Hartmann, ‘Medeplegen: Back to Basics’, 
Delikt en Delinkwent 2012, p. 456-457.

50 Paragrafen 369-370, 390.


