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“Ook al zouden de VS meewerken, dan 
nog is het Internationaal Strafhof een 
doodgeboren kind” 
Bijdragen 

Het Hof is niet levensvatbaar 
Natuurlijk zien de Amerikanen spoken als het gaat om de kracht van het Internationaal 
Strafhof. Als enig overgebleven wereldmacht zullen de Verenigde Staten immers hoe dan 
ook kunnen voorkomen dat Amerikanen voor het Hof terecht zullen staan. De Amerikanen 
zijn echter open en eerlijk in hun bedoelingen; zij laten er geen misverstand over bestaan dat 
zij het Hof niet willen.  

Het ongelukkig geredigeerde Statuut voor het Internationaal Strafhof zal er zelf voor zorgen 
dat het Hof niet levensvatbaar is. Het Statuut onderwerpt de bevoegdheid van het Hof aan het 
zogenaamde complementariteitsbeginsel. De taak voor de vervolging ligt immers primair bij 
staten. Dit betekent dat het Hof pas kan optreden als staten niets doen. Er gaat enige tijd over 
heen voordat kan worden vastgesteld dat staten geen initiatief tot vervolging nemen. Het is 
een paradox dat àls het Hof dan eindelijk bevoegd is en actief wordt, het vervolgens voor de 
bewijslevering en aanhouding afhankelijk is van staten die eerder stilzaten. Tal van 
weigeringsgronden kunnen door hen worden ingeroepen om niet met Hof mee te werken, om 
te vertragen, te blokkeren of anderszins in de weg te staan aan een goed functioneren van 
het Internationaal Strafhof.  

Het falen van het Strafhof zal naar mijn inschatting dan ook worden veroorzaakt door de 
landen die het Statuut hebben goedgekeurd, maar dit niet door daden laten volgen. Weinig 
landen hebben rechtsmacht geschapen om oorlogsmisdrijven begaan buiten hun eigen 
grondgebied te vervolgen. Een nog geringer aantal heeft een gespecialiseerde opsporings- 
en vervolgingsdienst opgericht. Ook Nederland sluit in het ontwerp Wet Internationale Mis 
drijven vrijwel uit dat het kan vervolgen, door Nederlandse rechtsmacht afhankelijk te maken 
van de aanwezigheid van de verdachte. De toekomstige WIM biedt beperktere 
vervolgingsmogelijkheden dan de oude Wet Oorlogsstrafrecht, die ondanks vrijwel 
onbeperkte rechtsmacht het sinds de invoering in 1952 tot geen enkele vervolging leidde. 
Zeker, Nederland is ijverig in zijn rol als gastheer van het Internationaal Strafhof, maar dat is 
een positie waarin wel de lusten ('het Hof staat toch maar mooi in Den Haag!') maar niet de 
lasten ('vervolging van buitenlandse staatshoofden en hoge militairen schaadt de 
buitenlandse betrekkingen') worden gedragen.  
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