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De rechtsbasis voor militair ingrijpen in Irak
(1998)

Guido den Dekker en Ramses A. Wessel

I. Inleiding

De problemen die de inspectieteams van
de Verenigde Naties (VN) hebben onder-
vonden bij de controle op massa-
vernietigingswapens in Irak zijn
maandenlang voorpagina-nieuws geweest.
In de laatste maanden van 1997 dreigde de
situatie reeds te escaleren, toen Irak de
toegang tot inspectieplaatsen weigerde aan
Amerikaanse wapeninspecteurs, en eind
februari 1998 bereikte de crisis opnieuw
een dramatisch hoogtepunt. De Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties, Kofi
Annan, slaagde er ternauwernood in een

rnilitaire confrontatie met Irak te
voorkomen. Er werd een overeenkomst
getekend waarin Irak zich verbindt om
mee te werken aan de uitvoering van de
resoluties van de Veiligheidsraad en meer
in het bijzonder orb onmiddellijke, on-
voorwaardelijke en onbeperkte toegang te
verlenen tot die plaatsen die van belang
zijn voor de wapeninspecties.1
De juridische discussie heeft zich toe-
gespitst op de vraag of de Verenigde
Staten en zijn coalitiegenoten zonder
nadere machtiging van de Veiligheidsraad

over konden gaan tot militair optreden om
de naleving door Irak van zijn ver-
plichtingen uit hoofde van de relevante

resoluties, met name 687 (1991) en 715

(1991) af te dwingen.2 In dit artikel zullen

wij beargumenteren waarom naar onze
mening een militair ingrijpen in Irak
onmogelijk is zonder een nieuwe resolutie
van de Veiligheidsraad die daartoe ex-
pliciet machtig. Alvorens we op deze
rechtsvraag ingaan, zal worden gekeken
naar de oorsprong van het conflict en de
achtergronden van de wapeninspecties in
Irak.

II. Achtergronden van
de wapeninspecties in
Irak

Irak viel, zoals bekend, in 1990 Koeweit
binnen en bezette deze staat. De reactie
van de internationale gemeenschap loog er

niet om en in een grootscheepse aanval
werd het Iraakse leger verslagen.3 Ten

tijde van deze (tweede) Golfoorlog4 was
het duidelijk geworden dat Irak een zeer
groot aantal wapenontwikkelings-
pro-gamma's had ]open, waaronder
chemische en biologische wapens. Er
waren zelfs vermoedens dat er
grondstoffen voor een nucleair wapen
aanwezig waren.

5

Na afloop van de Golfoorlog werd bij
Veiligheidsraad-resolutie 687 (1991)
onder meet bepaald dat Irak onvoor-
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waardelijk moest toestaan dat al zijn

chemische en biologische wapens en alle
ballistische raketten met een bereik
boven de 150 kilometer zouden worden
vernietigd. Voor de implementatie van

dit besluit werd voorzien in de oprichting
6

van een 'Special Commission'. De taak
van deze United Nations Special
Commission (UNSCOM), zo volgt uit de
bewoordingen van resolutie 687, is het
uitvoeren van speciale inspecties op die
plaatsen waar eerder biologische en
chemische wapens alsmede raketten
ontdekt waren en op letterlijk elke andere
plaats die UNSCOM zelf aanwijst;
bovendien dient Irak die plaatsen op te
geven in verklaringen (declarations).
Voorts dient Irak onder de supervisie van
UNSCOM alle aanwezige chemische en
biologische wapens en alle raketten te
vernietigen (§9(b, ii)).
Zoals bekend is het Iraakse regime na
afloop van de Golfoorlog stevig in het
zadel blijven zitten. Om nu te voorkomen

dat in de toekomst onder ditzelfde regime
opnieuw massavernietigings-wapens zou-
den worden ontwikkeld, bepaalt resolutie
687 (in § 10) tevens dat UNSCOM in de
toekomst de naleving van de ver-

plichtingen door Irak zal blijven
controleren ('ongoing monitoring and
verification' zegt de resolutie). Wat betreft

het materiaal bruikbaar voor het

ontwikkelen van kernwapens bepaalt de
resolutie dat onmiddellijk inspectie ter
plaatse zal worden uitgevoerd door het
Internationaal Atoomagentschap met de
bijstand van UNSCOM (§ 12 en 13). De
taken van UNSCOM zijn nader uitgewerkt

in de Veiligheidsraad-resoluties 707 en
715 (1991).

Kort nadat resolutie 687 was aangenomen
(in 1991) gingen de inspecties van start. Er
vonden direct al incidenten plaats. 7 Ont-
dekkingen door UNSCOM voedden de
verdenking dat Irak in het geheim een
arsenaal aan massavernietigings-wapens
had opgebouwd.8

Hoewel UNSCOM de nodige successen
boekte,9 konden de verdenkingen tegen
het Iraakse regime niet volledig worden
weggenomen. Bovendien begon de

Iraakse regering steeds grilliger gedrag te
vertonen, waarbij het uitvoeren van de
controleactiviteiten onmogelijk werd ge-
maakt. De Veiligheidsraad veroordeelde
dit gedrag herhaaldelijk in scherpe be-
woordingen.' 0  De eerdere inspecties
hebben duidelijk gemaakt dat Irak in staat
was vrijwel ongemerkt de meest

gruwelijke massavernietigings-wapens te
ontwikkelen en gebruiksklaar te hebben.
De recente acties van Saddam Hoessein
hebben opnieuw de verdenking doen
rijzen dat Irak de nodige wapens te
verbergen heeft. Terecht achtte de VN er

dus zeer veel aan gelegen om de
controleactiviteiten in overeenstemming
met de Veiligheidsraad-resoluties te
hervatten.
Na vele vruchteloze pogingen om langs
vreedzame weg tot een oplossing te
komen, besloot een aantal staten, de
Verenigde Staten voorop, om een uitkomst

te forceren. Een oorlogsvloot werd naar de
Golf gedelegeerd en er werden plannen
gemaakt voor een nieuwe militair operatic,
onder de naam Desert Thunder. Dit
militaire machtsvertoon werd nog extra
kracht bijgezet door verklaringen van de

hoogste Amerikaanse functionarissen.
waarin zij stelden dat de VS het recht

hadden om unilateraal militair op te treden

Merkourios

9



op basis van bestaande Veiligheidsraad-

besluiten. Een nieuwe Veiligheidsraad-

resolutie, die expliciet zou machtigen tot
bet opnieuw gebruiken van militair

geweld, werd dus niet noodzakelijk

geacht. Andere leden van de
Veiligheidsraad, met name de permanente

leden Frankrijk en Rusland, dachten hier

heel anders over. Een militaire
confrontatie kon tenslotte worden

afgewend in een laatste poging door VN

Secretaris-Generaal Annan, die een
akkoord sloot met Irak. De
Veiligheidsraad bekrachtigde dit akkoord

in resolutie 1154 (1998).
Ook na de totstandkoming van het

akkoord tussen Annan en de Iraakse

regering, is de vraag naar een eventuele
rechtsbasis voor militair optreden tegen

Irak relevant. De VS hebben namelijk

opnieuw hun standpunt herhaald dat zij op

basis van de bestaande Veiligheidsraad-
resoluties tot rmilitair ingrijpen over

kunnen gaan. In bet vervolg zal de

juistheid van dit standpunt worden

onderzocht.

III. De rechtsbasis voor
militaire actie tegen
Irak

III 1 Inleiding

Een militair ingrijpen vormt het sluitstuk
van het collectieve veiligheidsysteem van

het Handvest van de Verenigde Naties.

Het unieke karakter ervan wordt
onderstreept door bet feit dat militair

ingrijpen op gezag van de Veiligheidsraad,

naast het recht van zelfverdediging (art. 51

HV), de enige derogatie vormt op het

inter-statelijk geweldsverbod dat als

centrale norm het gehele Handvest

doordringt (zie art. 2(4) HV). Het is

duidelijk, dat met dergelijke expliciete

uitzonderingen op een centrale norm

zorgvuldig moet worden omgesprongen,

omdat anders de centrale norm zelf zijn

gezag verliest.
Nadat eerst gekeken wordt naar de
bepalingen die Irak geschonden heeft,

wordt achtereenvolgens onderzocht of

resolutie 678 (1990), dan wel resolutie

1154 (1998), een rechtsbasis kunnen

bieden voor militair optreden.

11L2 De verplichtingen die Irak

geschonden heeft

Resolutie 687 (1991) stelt het staakt-het-

vuren in en bevat de essentile voor-
waarden voor het herstel van vrede en

veiligheid in de regio. Een integraal deel
van deze resolutie bevat, zoals gezegd. een

mechanisme van 'ongoing monitoring and

verification' van de naleving door Irak van

zijn verplichtingen uit hoofde van
paragrafen 10, 12 en 13 van resolutie 687.

Voortbouwend op deze basis-resolutie
vereist resolutie 707 (1991) dat Irak

volledige openheid betracht ten aanzien
van alle aspecten van zijn wapen-

progamma's en worden in resolutie 715
(1991) de plannen voor de 'ongoing

monitoring and verification' goedgekeurd.
Het niet-meewerken door Irak aan de
'ongoing monitoring and verification',

door de inspecteurs de toegang tot
bepaalde plaatsen te weigeren, of door

voorwaarden te stellen aan de inspectie

van bepaalde plaatsen. is in strijd met de
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termen van resolutie 687. De leden van de
Veiligheidsraad hebben meermalen vast-
gesteld dat dit gedrag van Irak een

'material breach' van resolutie 687
opleverde.1 Ook latere schendingen van
resoluties in verband met het wapen-
inspectie-regime in Irak werden steevast

teruggevoerd op resolutie 687. Resolutie
687 moet derhalve worden beschouwd als
de basis-resolutie voor wat betreft het
wapeninspectie-regime in Irak.

De tekst van deze resolutie zelf biedt geen
aanknopingspunten voor een mogelijk

militair optreden in geval van niet-
naleving ervan. Ook de stroom aan
resoluties die tussen 1991 en 1998 zijn
aangenomen in de kwestie Irak geven geen

rechtsbasis voor militair optreden.
Nergens wordt gerefereerd aan een
'authorization' of 'decision' om militair op
te treden; er wordt hoogstens gerefereerd
aan het bestaan van een firm intention' van
de Veiligheidsraad om verdere
maatregelen te nemen.12 De verplichtingen
die Irak zijn opgeIegd zijn allen
voortgekomen uit Veiligheidsraad-

resoluties en de meest recente crisis heeft
zich ontvouwd rond de weigering -in strijd

met de relevante resoluties- om VN-
inspecteurs toe te laten tot bepaalde
'presidenti~le' plaatsen. In bet vervolg

wordt bekeken of er mogelijk een rechts-

basis voor militair optreden tegen Irak kan
worden gevonden in Veiligheidsraad-

resoluties die dateren van voor de
instelling van het wapeninspectie-regime
en in resoluties die dateren van daarna.

111.3 Militair optreden en

resolutie 678

In de meeste commentaren wordt resolutie
678, van 29 november 1990. genoemd als
de rechtsbasis voor een mogelijk militair
optreden tegen Irak. Resolutie 678 is de
resolutie die de Lidstaten van de VN die
samenwerken met Koeweit machtigt om
,all necessary means' te gebruiken om een

einde te maken aan de Iraakse bezetting
van Koeweit.13 Een aantal aspecten van

deze resolutie zal worden onderzocht om
duidelijk te maken dat de koppeling tussen
deze resolutie en resolutie 687 (1991)
zoals die door sommigen wordt
(uit)gelegd ter staving van het standpunt
dat voor een militair ingrijpen geen
nieuwe Veiligheidsraad-resolutie nodig

is,' 4 onhoudbaar is.

111.3.1 Het doel van militair
geweldgebruik onder resolutie

678

Uit resolutie 678 (1990) komt naar voren
dat de met Koeweit samenwerkende staten
gemachtigd worden om gezamenlijk

geweld te gebruiken met het oog op bet
beindigen van de bezetting van Koeweit.
Het was deze agressie en de bezetting die

erop volgde, die een schending van art.
2(4) van het Handvest opleverden, en

waarop door de Veiligheidsraad werd

gereageerd in resolutie 660 (1990) en
volgende. Het herstel van de soevereiniteit
en territoriale integriteit van Koeweit was

de inzet van het optreden tegen Irak. De
machtiging die werd verleend was dan ook
een blanco machtiging tot het gebruik

van geweld maar diende in de eerste plaats
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tot het ongedaan maken van de bezetting.
Een tweede doel was het herstel van de

internationale vrede en veiligheid in de

regioI 5 De middelen die noodzakelijk
waren voor het herstel van Koeweits

territoriale soevereiniteit waren duidelijk:

slechts met een militaire actie was het

leger van Irak uit Koeweit te verdrijven.
Deze redenering gaat echter niet op voor

het afdwingen van de wapeninspecties in

Irak. Een verband tussen resolutie 678 en

resolutie 687. de 'moeder-resolutie'
waarop bet gehele wapeninspectie-regime

gebaseerd is, kan worden gelegd door vol

te houden dat het voor de toekomst

garanderen van de 'internationale vrede en
veiligheid in de regio' wordt nagestreefd

door de instelling van het wapeninspectie-

regime op basis van resolutie 687, en de

uitwerkingen daarvan.16 Dit betekent

echter niet, dat de machtiging tot geweld-

gebruik zich daarom uitstrekt tot de
handhaving van alle resoluties die na

resolutie 678 zijn aangenomen en die niets

meet met de agressie van Irak tegen

Koeweit te maken hebben. Resolutie 678

somt immers de nummers van de

resoluties op, die Irak v66r 15 januari

1991 volledig had moeten implementeren

om het gebruik van geweld te
voorkomen. 11  Uiteraard bevat deze

opsomming geen nummers van resoluties

na resolutie 678 zelf. Hierbij kan nog

worden opgemerkt dat de formulering in §

2 van resolutie 678 niet op resoluties van

later datum gericht is: de machtiging tot

het gebruik van 'all necessar, means'

wordt aan de met 'Koeweit

samenwerkende Staten' gegeven 'to uphold

and implement resolution 660 and all

subsequent relevant resolutions and to
restore international peace and security in

the area'. De toegevoegde cursivering
geeft aan. dat het implementeren van de

relevante resoluties een zelfstandig doel is,

los van het herstellen van de internationale
vrede en veiligheid in het gebied. 18 De
verwijzing naar 'relevante resoluties' kan

slechts betrekking hebben op de in de

preambule van resolutie 678 genoemde

resoluties.
1 9

Leurdijk en Siekmann stellen overigens op

zichzelf terecht dat er een koppeling

tussen resolutie 678 en 687 bestaat.20 Deze

koppeling is evenwel gelegen in het feit

dat het wapeninspectie-regime van
resolutie 687, dat op de Iraakse

soevereiniteit aanzienlijk inbreuk maakt,

dwingend aan Irak kan worden opgelegd

in overeenstemming met internationaal
recht dankzij de agressie tegenover

Koeweit en de dreiging van het gebruik
van massavernetigings-wapens die Irak

tentoongespreid heeft, en waarvoor Irak

op grond van resolutie 678 de prijs heeft

moeten betalen. Zonder deze agressie was

de positie van Irak in dit verband niet
anders geweest dan die van andere staten,

voor zover zij geen partij zijn bij de

relevante wapenbeheersings-akkoorden:
2 1

zij zijn in beginsel vrij in hun gedrag met

betrekking tot hun nationale
wapenmacht.22  Het voorgaande

samengevat, kan gezegd worden dat de in

resolutie 678 genoemde 'implementatie
van relevante resoluties' niet de rechtsbasis

kan vormen voor een militaire actie tegen

Irak.

Blijft over het 'herstel van de

internationale vrede en veiligheid'.

Leurdijk en Siekmann hebben gelijk als zij

stellen dat de internationale vrede en

veiligheid in de regio pas hersteld is

wanneer resolutie 687 volledig ten uitvoer

Merkouriom
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zal zijn gelegd.23 volgens de systematiek
van het Handvest betekent dit echter niet
dat militair ingrijpen 'dus' zonder meer

mogelijk is. Het betekent slechts dat er
volgens de Veiligheidsraad na het herstel
van de temtoriale soevereiniteit van
Koeweit een situatie is blijven bestaan die
een bedreiging vormt van de internationale
vrede en veiligheid; een situatie waarin

met andere woorden de toepasselijkheid
van Hoofdstuk VII van het Handvest niet

hoeft te worden herhaald en de vaststelling
uit hoofde van art. 39 HV niet plaats hoeft
te vinden alvorens er besluiten uit hoofde
van bet collectief veiligheidssysteem
kunnen worden genomen. Deze
vaststelling-bij-voorbaat was in 1990 niet
zonder betekenis, want pas in 1992 stelde
de Veiligheidsraad in een historische
bijeenkomst op het niveau van

regeringsleiders vast, dat proliferatie van
alle massavernietigngs-wapens
zondermeer een bedreiging van de

internationale vrede en veiligheid
inhoudt. 24

111.3.2 Resolutie 678 en Hoofdstuk VII
van het Handvest

Verder is Hoofdstuk VII van het Handvest
niet voor niets systematisch opgebouwd,

met een gelaagde structuur. Na een
vaststelling van een bedreiging van de

internationale vrede en veiligheid2 - kan
worden besloten om over te gaan tot
'economische' en/of 'politieke' (in ieder
geval niet-militaire) dwangmaatregelen

26

en tenslotte kunnen militaire maatregelen
worden genomen indien de voorgaande

maatregelen onvoldoende schijnen of
blijken te zijn naar het oordeel van de

Veiligheidsraad.2 7 Deze gelaagde

structuur van Hoofdstuk VII van het

Handvest is in de reactie op de bezetting
van Koeweit duidelijk terug te vinden in
de resoluties die de Veiligheidsraad
terzake heeft aangenomen. Pas na de
vaststelling dat er sprake was van een
verbreking van de internationale vrede en
veiligheid en pas nadat een, door de

Veiligheidsraad ingestelde, niet-militair

sanctieregime al gedurende enige maanden
had gefunctioneerd, besloot de
Veiligheidsraad een machtiging tot militair

geweldgebruik af te geven.
28

Zoals gezegd heeft de Veiligheidsraad als
reactie op het herhaaldelijk schenden door
Irak van bepalingen uit resolutie 687
(1991) vele nieuwe resoluties
aangenomen. Hierin wordt echter niet
verder gegaan dan het uitspreken van een
veroordeling van het Iraakse gedrag en het
waarschuwen van Irak in verband met
deze schendingen. Voor een verdergaande
actie naar aanleiding van de schending van
resolutie 687 is dus een besluit van de
Veiligheidsraad vereist, waarin vanwege

deze schending tot economische of
militaire dwangmaatregelen wordt
besloten. Het enkele vaststellen dat een
bepaalde situatie de internationale vrede
en veiligheid in gevaar brengt, vormt een

onvoldoende rechtsbasis om over te gaan
tot het gebruik van militair geweld
(immers, afhankelijk van de situatie kan

ook niet-militair geweld voldoende zijn).2
9

De vraag of er een juridische grondslag
gevonden kan worden in resolutie 678
(1990) voor een eventuele militaire

operatie tegen Irak met het oog op het
afdwingen van het wapeninspectie-regime
moet naar onze mening dus negatief
worden beantwoord. 30
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Uit het voorgaande is ge
de reikwijdte van
verschillend wordt gedach

rond de reikwijdte van re
echter met name te zijn v
de daarin gebruikte

namelijk dat de Veiligheid
tot het gebruik van all
middelen.

111.4 Resolutie

betekenis

'machtiging'

Het collectief veiligheidsr
de VN voorziet in oorspro
VN-leger dat bestaat uit d
aan de VN afgestane conti
43). Het behoeft geen toel
bepaling (en de daarmee
volgende artikelen) een
gebleven. Het gevolg
Veiligheidsraad niet kan
'over te gaan tot' het gebn

optreden, zoals vermeld st
het Handvest. In de praktij
variant ontwikkeld, waari

of the able and willing' gel
militair geweld op b
machtiging van de Veilig
kan evenwel niet tot gevolg
betekenis van het 'ove
gebruik van geweld enerz

bet 'machtigen' tot het gebr
anderzijds wezenlijk v
essentie van bet collect

systeem is dat bet gebruik
collectief dwangmiddel ce
is. In de praktijk houdt di

Veiligheidsraad de instant

of, en zo ja wanneer, er

bleken, dat over gebruikt en tevens dat de Veiligheidsraad

resolutie 678 verantwoordelijk is voor de wijze waarop

t. De verwarring er van deze bevoegdheid gebruik wordt

solutie 678 lijkt gemaakt. Een blanco' machtiging, waarbij

'eroorzaakt door de verantwoordelijkheid voor bet geweld-

bewoordingen, gebruik bij de lidstaten li-t en een besluit
dsraad "machtigt' om tot militair ingrijpen over te gaan niet

e noodzakelijke meer toegerekend kan worden aan de

Veiligheidsraad is dus in strijd met het

systeem van bet Handvest. Macht en

678: de verantwoordelijkheid dienen hand in hand

van een te gaan. Het kan dan ook niet de bedoeling
zijn geweest van de (inderdaad zeer

ruime) formulering in resolutie 678 om de
lidstaten een onvoorwaardelijke, onbe-

ineanie van perkte en oneindige machtiging tot militair

ng in een eigen geweldgebruik te verlenen. 2 Het vol-

ngeo n d ie sat houden van het tegendeel zou tot absurde

situaties leiden, bijvoorbeeld tot de

ichting- dat deze conclusie dat de VN na 48 jaar nog altijd
samenhangende op basis van resolutie 83 (1950) militair

dode letter is zouden mogen ingrijpen in Korea. 33

is, dat de Had resolutie 678 de formulering bevat
besluiten omsuitn mtamr dat 'de Veiligheidsraad besluit geweld te

gebruiken om de bezetting van Koeweit
atin art. 42 vankati at. 42 van door Irak te bedindigen en om de

k eet zcoitin internationale vrede en veiligheid in bet
Seen aon gebied te herstellen', dan zou er

hik mankt van waarschijnlijk niemand hebben betoogd
asis an. een dat op basis hiervan zeven jaar later nog
heidsraad.3 ' Dit

g hebben, dat de altijd militair ingegrepen had kunnen
worden op grond van het gegeven dat uit
latere resoluties naar voren kwam dat de

ijds en die van 'intemationale vrede en veiligheid' in het
ruik van geweld gebied nog niet hersteld was. Toch

erscbillen. De kunnen, zoals gezegd, de 'machtiging' en
ief veiligheids- het 'besluit' tot geweldgebruik geen

van geweld als wezenlijk verschillende inhoud hebben.3 4

entraal geregeld In beide gevallen blijft de

t in dlat de "V'- verantwoordelijkheid voor geweldgebruik
tie is die besluiteisd besuit noodzakelijkerwijze berusten bij de

Veiligheidsraad; een 'machtiging' kan dan

Merkourios
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ook niet een overdracht voor de toekomst
inhouden van de bevoegdheid om te
beoordelen of er in een bepaalde situatie
van geweld gebruik gemaakt mag worden
voor het herstel van de internationale

vrede en veiligheid. De consequentie van
het volhouden dat resolutie 678 voldoende
basis biedt voor het gebruik van militair

geweld zou nu precies dat laatste
inhouden, namelijk dat de Veiligheidsraad
voor de toekomst een blanco machtiging

af heeft gegeven. Daarmee zou een
individuele lidstaat de bevoegdheid
worden gegeven om zelfstandig te bepalen

of het gedrag van een andere staat zozeer
in strijd met bepaalde Veiligheidsraad-

resoluties is, dat diens gedrag met militaire
middelen dient te worden gecorrigeerd.
Langs deze weg zou een enkele staat zich
het gezag van de Veiligheidsraad
aanmatigen en zou die staat zogenaamd op
gezag van de wereldgemeenschap
handelen, zonder dat dit in werkelijkheid
bet geval is. Op dit punt kan er op
gewezen worden dat de meerderheid van
de leden van de Veiligheidsraad (ook de
permanente leden) het herhaaldelijk
frustreren van de wapeninspecties in Irak
nog onvoldoende ernstig vonden om tot

militair ingrijpen over te gaan.75 Volgens
de regels van het collectief
veiligheidssysteem van de VN (met de
veto-mogelijkheid van elk permanent lid)
heeft zich derhalve op geen enkel moment
sinds bet einde van de Golfoorlog een
situatie voorgedaan waarin door de
Veiligheidsraad een besluit tot militair
ingrijpen tegen Irak kon worden genomen.

111.5 Militair optreden
resolutie 1154

Voor wat betreft de nieuwe resolutie 1154
van 2 maart 1998, waarin de

overeenkomst tussen de VN en Irak wordt
bekrachtigd, geldt dat daarin duidelijk

geen rechtsbasis voor militair optreden
kan worden gevonden. Aan het niet-

nakomen van de overeenkomst, zoals
bekrachtigd in de resolutie, worden de

'severest consequences' verbonden.3 6 Een
aantal leden van de Veiligheidsraad heeft
duidelijk gemaakt dat dit niet een
automatische machtiging tot militair

optreden inhoudt. 31 Sterker nog, de
permanente leden China en Rusland
hadden van tevoren al aangekondigd dat
zij hun veto zouden uitspreken over een
resolutie die de bewoordingen 'all
necessary means' zou bevatten. Zoals

genoegzaam bekend, refereert in
Veiligheidsraad-jargon 'all necessary

means' letterlijk aan alle mogelijke
maatregelen, inclusief de meest
verstrekkende, militair optreden (vergelijk
resolutie 678 (1990)). Het is dus uit-
gesloten dat de bewoordingen 'severest

consequences' dezelfde betekenis kunnen
hebben als de bewoordingen van resolutie
678. Gezien deze opstelling van diverse

(permanente en gewone) leden van de
Veiligheidsraad, biedt resolutie 1154 dus

geen rechtsbasis voor een militaire
operatie.38
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IV. Nota bene:
Proportionaliteit en
noodzakelijkheid

Stel dat zich in de toekomst opnieuw
problemen voordoen met betrekking tot de
naleving door Irak van zijn verplichtingen.
Ook dan geldt dat staten niet op eigen
gezag mogen beslissen om tot een
militaire ingreep over te gaan; dit blijft in
alle gevallen (behalve bij zelfverdediging
tegen een gewapende aanval; art. 51
Handvest) voorbehouden aan de
Veiligheidsraad. Gesteld dat de
Veiligheidsraad een nieuwe resolutie zou
aannemen, 39 waarin tot militair ingrijpen
wordt gemachtigd wegens het niet-
nakomen door Irak van zijn verplichtingen
onder resolutie 687 (1991), het akkoord
van 23 februari 1998 en/of resolutie 1154
(1998), dan is er nog 66n aspect dat
aandacht verdient. Bij iedere gewapende
reactie, hetzij uit (collectieve)
zelfverdediging, hetzij uit hoofde van het
collectief veiligheidssysteem, dienen de
beginselen van proportionaliteit en nood-
zakelijkheid in acht te worden genomen.
Wanneer de Veiligheidsraad besluit tot
militair ingrijpen, k-an van de nood-
zakelijkheid van de militaire ingreep

• 40

worden uitgegaan. De proportionaliteit
staat echter geenszins bij voorbaat vast.
Dit betekent, dat erop gelet moet worden
dat de middelen die worden aangewend
om een bepaald doel te bereiken en dat
bepaalde doel in een redelijke verhouding
tot elkaar staan.
De door de VS c.s. geplande operatie
Desert Thunder voorziet in het uitvoeren
van een grootscheeps lucht-

bombardement om bet openstellen van

verdachte locaties voor wapeninspecties
af te dwingen. Het is ten zeerste de vraag
of dit middel proportioneel genoemd kan
worden aan het vermelde doel.
Anderzijds kan met recht de vraag
gesteld worden hoe militaire macht in dit
specifieke geval dan wel op een
proportionele wijze gebruikt zou kunnen
worden voor de afdwinging van het
wapenbeheersings-regime in Irak. Wel-
licht moet de conclusie luiden dat juist de
dreiging met een militaire ingreep
uiteindelijk de best mogelijke uitkomst
blijkt te hebben voortgebracht.

V. Slot:
het pragmatisme van
een militaire dreiging

Leurdijk en Siekmann vestigen terecht
aandacht op het feit dat het VN-Handvest
niet alleen bet gebruik van geweld, maar
ook het dreigen ermee verbiedt.41 Als er
dus van wordt uitgegaan dat militair
optreden tegen Irak zonder nicuwe
machtigingsresolutie van de Veiligheids-
raad een rechtsbasis ontbeert, is ook het

dreigen met geweld onrechtmatig. Het
machtsvertoon in de Golf door de VS,
daarin gesteund door een (kleine) coalitie,
kan dus als een schending van inter-
nationaal recht worden beschouwd. Het
probleem met een dreiging is echter dat
deze ,moeilijk 'objectief kan worden
vastgesteld. Bovendien zijn de juridische
consequenties van een militaire dreiging
niet goed te beredeneren: is in dit geval de
coalitie onder leiding van de VS
internationaal aansprakelijk tegenover
Irak. alleen al vanwege zijn aanwezigheid?
Moeten de coalitiepartners zich terug-

Mekwouios

16



trekken uit wateren waarover Irak geen
enkele zeggenschap heeft, enkel omdat de
dreiging duidelijk tegen Irak gericht is?
Wat zijn precies de rechtsgevolgen van

'illegaal' dreigen met geweld wanneer
daarmee een op zichzelf legitiem' doel
wordt nagestreefd, zoals in het geval van

Irak? Kortom, het is nagenoeg onmogelijk
om de gevolgen van een militaire dreiging
in juridische termen nauwkeurig te
kwalificeren. Pragmatisch gezien is de
militaire dreiging in de Golf zeer nuttig
geweest om een doorbraak te forceren in
de patstelling die was ontstaan tussen de
VN (VS?) en Irak.42 De wrange bijsmaak
die het optreden desondanks heeft, wordt
ingegeven door het feit dat non-
proliferatie bovenaan staat op de nationale
politieke veiligheidsagenda van de VS.43

In een wereld waar slechts 66n
supermogendheid is overgebleven,4 moet
permanent worden gewaakt voor de
vereenzelviging van internationaal recht

met nationale politieke belangen.

Mr. G.R. den Dekker en Drs. R.A.
Wessel zijn respectievelijk ver-
bonden aan de Leerstoelgroep
Volkenrecht van de Universiteit van
Amsterdam en de Sectie Recht der
Internationale Organisaties van de
Universiteit Utrecht.

Zie Memorandum of Understanding

between the United Nations and the Republic of
Iraq', 23 February 1998, § 1-3 (S/1998/166).

Zie D. A. Leurdijk. 'De Verenigde Naties en

lrak', in: Intemationale Spectator, jrg. 52, or. 1,
januari 1998, pp. 8-12. Zie voorts de bijdeagen van

DLA. Leurdijk en R.CR. Siekmann in NRC-

Handelsblad ('Militaire acties tegen lirak nu al

toegestaan', 17 februari 1998. 'Akkoord Baghdad
strijdig met resoluties Veiligheidsraad' van 28

februari 1998 en 'Resolutie 687 is uniek', 26 maart

1998) en in de Volkskrant ('VS staan in hun recht

met actie tegen Irak'. 23 februari 1998) en Trouw

(10 maart 1998) en in de Internationale Spectator

('De rechtsbasis voor militaire actie tegen lrak'; jrg.

52, nr, 4, april 1998). Zic daarnaast ons

commentaar in Transaktie 1998, nr. 1. pp. 5-8; en

G. den Dekker in De Volkskrant ('Ingrijpen vereist
VN-resolutie', I I februari 1998) en onze bijdrage

in de Intemationale Spectator ('Geen rechtsbasis
voor militaire actie tegen lrak'. jrg. 52, nr. 4, april

1998)_ Zie tevens J. Dahlitz, 'VS missen mandaat

voor nieuwe aanval' (vert. uit International Herald

Tribune) in NRC-Handelsblad, 17 februari 1998 en

N. Schrijver, 'Alleen geweld na een degelijk besluit'
in NRC-Handelsblad, 7 maart 1998.

Zie voor een overzicht van de resoluties die
zijn aangenomen in deze kwestie: Dick A. Leurdijk

en Lilian van Zandbrink, 'Decision-making by the
Security Council: The case of the Iraqi invasion of
Kuwait, 1990-1995, A review of resolutions'. juni

1995 (Clingendael-notitie), Zie ook infra, par. IIl.

4 Met de 'eerste' Golfoorlog wordt meestal

gedoeld op de oorlog tussen lrak en lean van 1980

tot 1988.

Met name dit laatste was nogal opmerkelijk,

omdat er in lrak op basis van bet Non-Proliferatie
Verdeag (NPV) van 1968 altijd al inspecties waren

uitgevoerd door het Intemationaal Atoom-

Agentschap, de IAEA, die er op toeziet dat
materiaal dat in een staat aanwezig is ten behoeve
van her opwekken van kemenergie, met wordt

omgezet in matenaal dat bruikbaar is voor het

ontwikkelen van een kernwapen.

Resolutie 687 B, § 9(b, i); een subsidiair

orgaan van de Veiligheidsraad (zie resolutie 715

(1991), § 4).

7 Bij een inval door inspecteuts van bet

Intemationaal Atoomagentscbap in bet
hoofdkwartier van de organisatie die

verantwoordelijk was voor bet eaakse

kernwapnprogramma werden 40.000 documenten

gevonden waaruit bleek dat lrak een gigantisch

bewapeningsprogramma had dat bet nooit had

opgegeven. Om te voorkomen dat deze informatie
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naar buiten kwam, werden de inspecteurs gegijzeld
op het parkeerterrein van het hoofdkwartier. Na

twee dagen werden ze vrijgelaten maar moesten

daarbij alle gevonden documenten achterlaten. In

andere gevallen werd inspecteurs de toegang tot
fabrieken ontzegd en er is zelfs op inspecteurs

geschoten.

' Er waren zeer onaangename verrassingen:

zo werden 35 koppen van SCUD-raketten
gevonden die waren geladen met zenuwgas. Verder

ontdekte men 14.000 granaten gevuld met

mosterdgas en tientallen 'katucha'- raketten gevuld

met zenuwgas (die moeilijk te vemietigen zijn,

want een katucha raket bestaat uit 6dn stuk). Ook

werd een vreemdsoortig superkanon ontdekt dat

schuin tegen een helling stond opgebouwd en

waarvan de bedoeling nooit duidelijk is geworden;

misschien was bet bedoeld voor 6nmalig gebruik,
om er een kemwapen mee af te schieten.

Kemwapens zijn overigens nooit gevonden in Irak:

het is de Irakezen kennelijk niet op tijd gelukt om

de grondstoffen voor een kernwapen te verkrijgen

(het lukte met op tijd om plutonium te bemachtigen

of verrijkt uranium te produceren). Lange tijd
werden er ook geen aanwijzingen gevonden voor

de aanwezigheid van biologische wapens. Toen

echter in 1995 een schoonzoon van Saddam uit

lrak wegvluchtte, nam hij een schat aan informatie

mee. Hieruit werd onder andere duidelijk, dat er

onder de dekmantel van een kippenboerderij in Irak

een grootscheeps biologisch wapenprogramma liep.

Bij een inval in die kippenboerderij werden

zcentien SCUD- raketkoppen gevonden die waren

.eladen met Aflatoxine, een uiterst gevaarlijk
biologisch wapen. Ook werd midden in de woestijn

in lirak cen fabriek gevonden waar biologische

Jpeamn werden ontwikkeld, maar die zogenaamd

.xbruikt werd door het Mond- en Klauwzeer
Instituut van Baghdad. Er werden dus zoveel

mogelijk 'civiele' dekmantels gebruikt voor de

(illegale) wapenontwikkelings-programma's.

"1 Vele fabrieken zijn inmiddels ontmanteld en

de raketkoppen en draagraketten die zijn gevonden,

zijn vemietigd. Bovendien zijn er in het kader van
de vooridurende controle op de naleving door lrak

van de Veiligheidsraad-resoluties, onder andere

meer dan 300 camera's geinstalleerd op

strategische plaatsen, zoals in de binnenkant van
fabrieken (waarmee dus letterlijk 'live' toezicht

gehouden wordt ('nmitoing'), en is er voorzien in

het uitvoeren van overviuchten op lraaks territoir

vanaf geringe hoogte met helikopters en vanaf

grote hoogte met U-2 spionagevlieguigen. Voor

een overzicht van in 1991 en 1992 uitgevoerde

inspecties door UNSCOM en de IAEA, zie

Kathleen C. Bailey, 'The UN Inspections in Iraq,

Lessons for On-Site Verification', Westview Press,

1995.

I" Zie bijvoorbeeld resolutie 707 (1991), § 1,

waarin de Veiligheidsraad 'Condems Iraq's serious

violation of a number of its obligations under

section C of resolution 687 (1991) and of its

undertakings to cooperate with the Special

Commission and the IAEA, which constitutes a

material breach of the relevant provisions of

rsolution 687 (.)'.

"Zie 3058th Meeting of the Security

Council. 28 February 1992, Statement of the

President on behalf of the Council: zie ook

Statement of the President on behalf of the Council
following consultations held on 17 June 1992.

'2 Zie bijvoorbeeld resolutie 1137 (1997), §

(8): '[The Security Council] Expresses the firm
intention to take further measures as may be

required for the implementation of this resolution'.

'3 Zie resolutie 678 (1990), 29 november

1990, § 2: '[The Security Council] Authorizes
Member States cooperating with the Government

of Kuwait, (...) to use all necessary means to

uphold and implement resolution 660 (1990) and

all subsequent relevant resolutions and to restore

international peace and security in the area (.)'

14 Zie Leurdijk en Siekmann in de in noot 2
genoemde publicaties.

"5 Het is overigens nog de vraag of dit 'herstel

van de interationale vrede en veiligheid' als een

zelfstandig doel moet worden gezien (zoals
Leurdijk en Siekmann beweren), of dat het meet

een 'algemene' vaststelling betreft die aangeeft dat

bet optreden in overeenstemming is met de

doelstellingen en begiselen van de VN, zoals

neergelegd in artikelen I en 2 (zie met name art.

1(1) van bet Handvest (zoals door Schrijver wordt

aangevoerd).

6 Hiervoor bestaan aanwijzingen: resolutie

707 (1991), § 1, verwijst naar resolutie 687 als de
resolutie '(...) which established a cease-fire and

provided the conditions essential to the restoration

of peace and security in the region'-
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7 In § I van resolutie 678 eist de

Veiligheidsraad volledige naleving door Irak van

resolutie 660 (1990) 'and all subsequent relevant

resolutaons'. Deze laatste zinsnede kan alleen

betrekking hebben 'op de in de preambule na

resolutie 660 (1990) genoemde resoluties (te weten

661, 662, 664, 665. 666, 667, 669. 670, 674 en

677, allen van 1990). Deze resoluties warden door

de Veiligheidsraad in herinnering geroepen en

bekrachtigd.

' Ware dit anders geweest, dan had

volgehouden kunnen worden dat niet het

handhaven van de internationale vrede en

veiligheid in het gebied het doel zou zijn van een

militaire actie. maar het afdwingen van

medewerking met alle VN-resoluties inzake Iak

die zijn aangenomen nd resolutie 678, iets

waarvoor resolutie 678 zelf in ieder geval geen

basis kan bieden.

'9 Zie bijvoorbeeld A. Alexandrov, 'Self-

defence and the use of force', Kluwer, 1997, p.

270: 'It was clear that necessary means included the
use of armed force to bring about Iraq's withdrawal

and compliance with the twelve resolutions

adopted between August 2 and November 29,

1990'. Een argument ten overvloede is nog dat

resolutie 678 verwijst naar de 'coalitie die met

Koeweit samenwerkt'. een duidelijke aanwijzing
voor het feit dat de resolutie nauw verband houdt

met de agressie van trak tegenover Koeweit.

"' Zie hun bijdrage in Intemationale

Spectator, jrg. 52, no. 4 (april 1998).

21 'Relevante' wapenbeheersing-akkoorden

zijn in dit verbznd de Biologische Wapen

Conventie (BWC) van 1972 en de Chemische

Wapen Conventie (CWC) van 1997. leak is partij

bij het Geneefse protocol van 1925, dat het gebruik

in oorlogstijd van chemische en bacteriologische
wapens verbiedt. Irak heft verder de BWC

ondertekend, maar niet geratificeerd. leak dient

zich dus te onthouden van het gebrik van

chemisehe en biologische wapens (op grond van

het Geneefse protocol) en dient zich verder te

onthouden van gedragingen die aan de BWC het

voorwerp en doel zouden ontnemen (vergelijk

artikel 18 van het Verdeag van Wenen inzake bet

Verdragenrecht). lrak is tenslotte partij bij bet

Verdrag inzake de Non-Proliferatie van

Kernwapens (NPV) van 1968. Op deze plaats kan
worden opgemerkt dat het Geneefse protocol geen

handhavingsmechanisme bevat en dat de BWC (in

art. VI) naar de VN-Veiligheidsraad verwijst als

toezichthoudende en handhavende instantie. Een

eventuele reactie van de intemationale

gemeenschap op de (onmiskenbare) schending

door leak van zijn verplichtingen onder deze

wapenbeheersings-verdragen zou dus nauwelijks

andere consequenties hebben gehad dan de reactie

die is gevolgd op de onrechtmatige bezetting van

Koeweit. Dit laatste geldt eveneens voor de

handhaving door de IAEA uit hoofde van het NPV.

22 In de Nicaragua-zaak ondersireepte het

Intemationaal Gerechtshof dat er geen regels van

intemational recht zijn -afgezien van degene die

door de betrokken staat zijn aanvaard- die her

niveau van bewapening van een soovereine staat

beperken (ICJ Reports 1986, 14, p. 135). Dit kan

de Veiligheidsraad evenwel niet beletten om in een

voorkomend geval vast te stellen dat bepaalde

wapens een bedreiging vormen voor de

intemationale vrede en veiligheid. Zie T. Marauhn.

'The Implementation of Disarmament and Arms

Control Obligations Imposed upon Iraq by the

Security Council', in: Zeitschrift fur auslindisches

ffentliches Recht und V61kerrecht 52, 3-4 (1992).

p. 783.

23 Zie hun bijdeage in Intemationale

Spectator, jrg. 52, or. 4 (april 1998). Deze

constructie kan zonder problemen gebaseerd
worden op art. I(l) van het Handvest. Uit hoofde

hiervan kunnen, met het oog op bet handhaven van

de internationale vrede en veiligheid, doeltreffende

maatregelen worden genomen ter voorkoming en

opheffing van bedreigingen van de vrede (...). Het
'preventieve' karakter van de maatregelen uit

hoofde van resolutie 687 (zij dienen immers om te
voorkomen dat Irak opnieuw agressie kan gaan

plegen met behulp van of gesteund door

massavernietigings-wapens) passen dus uitstekend

binnen het collectieve veiligheidssysteem.

14 Zie 3046th meeting, held at the level of

heads of State and Government, 31 January 1992.

2 Ofwel een verbreking van de vrede of daad

van agressie (in overeenstemming met art. 39 HV).

Ook kunnen tussentijdse maatregelen worden
genomen op grond van art. 40 HV. Beide artikelen

werden expliciet aangehaald in resolutie 660

(1990) van 2 augustus 1990, de dag waarop lrak

Koeweit binnenviel.
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2' Op grond van art. 41 HV. In het geval van

lrak zijn niet-militaire sancties ingesteld in

resolutie 661 (1990), 665 (1990) en 670 (1990).

27 Cursief toegevoegd; vergelijk de tekst van

art. 42 HV. Volgens Alexandrov. 'Self-defence and

the use of force, Kluwer 1997, p. 273, kan uit de

tekst van art. 42 zelfs worden afgeleid, dat de

Veiligheidsraad met zoveel woorden moet

vaststellen dat economische sancties onvoldoende

zouden zijn / zijn gebleken ('Such determination is

required when force is authorized under the terms

of Article 42).

2' De vaststelling van art. 39 vond plaats bij

resolutie 660 van 2 augustus 1990. Economische

sancties, in de vorm van een handels- en financieel

embargo werden ingesteld bij resolutie 661 van 6

augustus 1990 en verder aangevuld in resolutie 665

van 25 augustus 1990, waarin de staten die met

Koeweit samenwerken werden opgeroepen om de

opgelegde sancties af te dwingen door het

inspecteren van lading en besteiimingen van

schepen, alsmede in resolutie 670 van 25

september 1990, waartn een luchtvaart-embargo

werd opgelegd. Pas op 29 november 1990 werden

deze maatregelen gevolgd door resolutie 678, die

trak zelfs nog de tijd liet ('as a pause of goodwill)

tot 15 januari 1991 om mee te werken met de

implementatie van alle eerdere relevante resoluties.

2' De door Leurdijk afzonderlijk (in de

Internationale Spectator van januari 1998, p. 11)

gehanteerde argumentatie dat 'de Amerikanen zich

terecht op bet standpunt stellen dat de uitvoenng

'an resolutie 687 Irak dwingend wordt opgelegd

krachtens hoofdstuk VII van het VN-Handvest' en

dat dit 'praktisch gezien' betekent dat er geen

nscuwe machtiging voor geweldgebmik
noodzakelijk is ter afdwinging van laks

medewerking aan de werkzaamheden van

UNSCOM. berust dan ook op een misvating.

3, Het verkrijgen van onmiddellijke,

ongehinderde en onvoorwaardelijke toegang tot de

Iraakse (vermeende) wapenopslagplaatsen, waar de

crisis direct om draaide, vormt een onderdeel van

het handhaven van het wapeninspectie-regime als

geheel

" Zie N.M. Blokker, renzen aan de

macht(iging)?', in: NJB, aft. 33, 19 september

1997, pp. 1547-1553; en N.D. White en Ozlen

Ulgem. The Security Council and the

Decentralised Military Option: Constitutionality

and Function, in: Netherlands International Law

Review 1997, pp. 378-413.

20p resolutie 678 is om meerdere redenen

kritiek te leveren. Zo is de rapportage-verpliehting,

die de betrokkenheid van de Veiligheidsaad bij de

operatie formaliseert, uiterst zwak: de betrokken

staten wordt verzocht 'to keep the Security Council

regularly informed on the progress of actions' die

op basis van de rest van de resolutie worden

genomen (zie resolutie 678, § 4). Zie voor een

kritisce beschouwing van resolutie 678: Burns H.

Weston, 'Security Council Resolution 678 and

Persian Gulf Decision Making. Precarious

Legitimacy', in: American Journal of International

Law, vol. 85 (1991), pp. 516-535.

31 Resolutie 83 (1950) [S/1511] bepaalt: '[The

Security Council] Recommends that the Members

of the United Nations furnish such assistance to the

Republic of Korea as may be necessary to repel the

armed attack and to restore international peace and

security in the area'.

'4 Zie ook Bums H. Weston, die beide

begrippen volledig op &n lijn plaatst: '(...) the

Security Council, in Resolution 678, made an

authorization (or decision), not a recommendation

I..)' (in AJIL, vol. 85 (1991). p. 521).

" Met name Rusland, Frankrijk en China

maakten duidelijk dat zij een vreedzame oplossing

nastreefden en keerden zich openlijk tegen het

Amerikaanse standpunt dat er op basis van

bestaande resoluties automatisch militair

ingegrepen kon worden.

' Zie resolutie 1154 (1998), § 3: '[The

Security Council] Stresses that compliance by the

Government of Iraq with its obligations, repeated

again in the memorandum of understanding, to

accord immediate, unconditional and unrestricted

access to the Special Commission and the IAEA in
conformity with the relevant resolutions is

necessary for the implementation of resolution 687

(1991). but that any violation would have the

severest consequences for Iraq;'

37 Zie bijvoorbeeld 'No authorisation for use

of force' in CNN World News special: Security

Council unanimously endorses Annan's deal', 2

maart 1998

(http://cnn.comWORLD/9803/02/un.iraq/index.ht
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ml) en 'VS behouden zich bet recht voor tot 52, nr. 2, februari 1998. Ook Weston (in AJIL vol.

militaire actie, in de Volkskrant, 4 maart 1998. 85 (1991), p. 535), die spreekt van een 'unipolar

31 Of, zoals Secretaris-Generaal Kofi Annan world of unbridled American power in which

het uitdrukte: 'Washington dtd not wtn the Washington will enforce its economic and strategic

automatic right to use force, as it has insisted'. Zie policies worldwide in whatever way it sees fit'.

'UN Sets Ground Rules in Iraq', International

Herald Tribune, 10 maart 1998.

3 Dit is geenszins denkbeeldig. in resolutie

1154 (1998). § 5. besiit de Veiligheidsraad actief

bij de zaak betrokken te blijven: [The Security

Council] Decides, in accordance with its responsi-

bilities under the Charter, to remain actively seized

of the matter, in order to ensure implementation of

this resolution, and to ensure peace and security in

the area-'

Het is deze 'noodzakelijkheid' waarmee

Leurdijk en Siekmann kennelijk in de war zijn als

zij stellen (Intemationale Spectator, jrg. 52, nr. 4

(april 1998)) 'Indien economische en politieke

sancties echter onvoldoende effect sorteren om de

beoogde gedragsverandering af te dwingen (...) is
militaire actie volgens de systematiek van bet VN-

Handvest de volgende en laatste slap'. Dat is dus

niet de proportionaliteit die in het VN-Handvest is

ingebouwd, maar de noodzakelijkheid van de

maatregelen (ofwel hun doelmatigheid, waamaar in

art. 1(1) van het Handvest wordt verwezen).

41 Zie hun bijdrage in Intemationale

Spectator, jrg. 52, nr. 4 (april 1998).

42 Vergelijk het commentaar op art. 2(4) van

het Handvest, in B. Simma (ed.), 'The Charter of

the United Nations, A Commentary' Oxford

University Press, 1994, p. 118, waarin wordt

aangevoerd dat 66n van de redenen waarom
bedreigingen met geweld in de statenpraktijk vaak

getolereerd worden, is: '(.) that they play the role

of a ritualized substitute for the use of armed force

and, as such, may help to speed up the peaceful

settlement of disputes'.

43 In veel fellere bewoordingen Weston (in

AJIL, vol. 85 (1991), p. 525): 'Thus, the process by
which the Security Council Resolution 678 was

won, while perhaps legally correct stricto sensu,

confirms how complete the power of the United

States over the UN policing mechanism had

become in the absence of Cold War opposition.'

" Zie M. van Rossem, 'De enige overgebleven

supermogendheid', in: Intemationale Spectator, jrg.

Merkourios
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