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Volkenrecht

Les 1
Slide 1:
Volkenrecht of internationaal recht gaat over de relaties tussen staten. Internationaal recht
houdt zich niet bezig met verhoudingen binnen een land, tussen de overheid/regering en alles
wat er binnen dat land gebeurd. Dit is een aangelegenheden voor het publiekrecht.
Volkenrecht moet onderscheid worden van nationaal recht. Dit wordt geregeld door de
grondwet van een land. Privaatrecht gaat over verhoudingen tussen private actoren binnen
een bepaald land. Dit is allemaal nationaal recht.

Staten zijn soeverein en mogen dus zelf beslissen in welke mate ze zich internationaal willen
begeven. Volkenrecht gaan staten zelf aan wanneer ze overeenkomsten ten opzichte van
elkaar maken.

Internationaal recht (volkenrecht) gaat enkel over hoe men vrede bewaart tussen staten. Hoe
zorgen we dat staten samenwerken? Economisch, sociaal, milieu, etc.

Het uitgangspunt van internationaal recht kwam onder druk te staan door de gebeurtenissen
van WO II: de praktijken van het Nazi-regime in Duitsland behoorden tot de soevereiniteit van
de Duitse staat. Dit was een uitoefening van rechtsmacht, de beslissing om een oorlog te
beginnen was in het belang van de Duitse staat, nl. expansie van grondgebied. Achteraf gezien
toont dit de beperkingen van het internationaal recht. Hierna werd gezegd: we moeten ook
vanuit internationaal niveau naar interne ontwikkelingen kunnen kijken.

Het gaat altijd fundamenteel over wat staten samen willen. Als je er indruk op wil maken gaat
het bijna altijd over uitzonderingen en uitzonderingen zijn altijd moeilijker binnen een
systeem zoals het historisch gegroeid is.
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Er werd gedacht om dit soort situaties als met het Naziregime te vermijden in de toekomst; er
is een ambitie ontstaan om hier verandering in te brengen. Soevereiniteit valt weg. Er moeten
ook nieuwe regels opgesteld worden over wanneer geweld wordt toegestaan, zo ontstaat de
VN Veiligheidsraad. Als het gaat over gebruik van geweld, willen we die bevoegdheid in de
handen leggen van een collectief orgaan. In bepaalde omstandigheden (bedreiging van de
internationale veiligheid door het optreden van staten) wordt er geweld toegelaten. Er staat
in het Handvest ook het recht op zelfverdediging, dit blijft wel een individueel recht van een
staat.

Dit is ook niet houdbaar meer en zo ontstaat de Universele Verklaring voor de Rechten van
de Mens. Een cataloog van rechten moet vanaf nu gerespecteerd worden door een staat. Als
een staat dit niet respecteert, kunnen ze niet zeggen dat dit voor een interne bedreiging zorgt.
Vanaf WO II ontstaat er een beweging om mensenrechten op internationaal niveau te
respecteren. Voor mensenrechten blijft het uitgangspunt van de soevereiniteit wel geldig, in
de eerste plaats is dit de verantwoordelijkheid van de staat.

Internationaal recht dient om belangen te verdedigen van de hele internationale orde. In de
beslissingen die landen nemen die een impact hebben op mondiale fenomenen, moeten zij
dit recht in achting nemen. Op deze spanningen functioneert het internationaal recht
vandaag.

Slide 2:
Als volkenrecht het recht is dat tussen staten beheerd is, is het belangrijk te weten wat een
staat is.

A-documenten zijn arresten of quasi arresten, B-documenten zijn bronnen van het
internationaal recht.

Lagere rechtbanken spreken een vonnis uit.
Hogere rechtbanken (Raad van State, Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Militair
Gerechtshof, hof van assisen) spreken een arrest uit.
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Het verdrag van Montevideo heeft D1 als definitie. Op pagina 257 van het boek zie je dit
verdrag. De arresten zijn chronologisch gerangschikt. Dit is het oudste verdrag dat we in de
cursus zullen bespreken.

Boek: inhoudsopgave ingedeeld in twee onderdelen:
▪
▪

arresten (A) = beslissingen van internationale beslissingsmechanismen
documenten (D) = resoluties, ngo’s, ...

Je krijgt op het examen een arrest en een document met meestal 12 min voorbereidingstijd,
tijd van examen persoon voor u. Er wordt u geen vraag gesteld, je moet het A/D zelf
inleiden.
▪
▪

▪
▪

Essentiële inhoud van het stuk tekst (arrest of doc) → baseren op de colleges
Proberen doc te linken aan het thema waar het toe behoort → verband doc en bredere
discussie over het thema (waarvan was het een illustratie, waarom is het belangrijk en
wat leren we eruit).
Na 4 min een ‘gesprek’ over wat je gezegd hebt → extra vragen en kans om fouten te
herstellen
Inleiding van je examen kan je al helemaal voorbereiden → baseren op de colleges

De staat is dé internationale rechtspersoon bij uitstek. Dit is een drager van internationale
rechten en verplichtingen en is zelf in staat is om die rechten af te dwingen op internationaal
niveau. En heeft ook het vermogen om gehouden te worden aan de verplichtingen die aan dat
recht zijn toegekend.

Staten zijn de enige met een volkomen rechtspersoonlijkheid.
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D1: Montevideo Convention Rights and Duties of States (1933)
ARTIKEL 1:
Definitie van een staat: Een staat heeft een permanente bevolking, welomschreven gebied,
een regering en een capaciteit om in relatie te treden met andere staten.
Deze criteria moet je toepassen om te zien of iets een staat is. Als je geen staat bent kan je
veel minder internationale verhoudingen onderhouden. Er is een druk om een staat te zijn
omdat dit je de meeste voordelen geeft.
•

Permanente bevolking: Een verdrag is een juridisch bindende tekst in het
internationale recht voor staten die dat verdrag geratificeerd hebben. Artikel 1 is
gewoonterecht geworden en daarom bindend voor alle staten. Dit geldt voor de eerste
drie elementen van bovenstaande definitie van een staat. Het laatste element hangt
er een beetje aan en is onduidelijk. Op zich is de definitie niet ingewikkeld.
o De juridische rechtsband tussen bevolking en staat is de nationaliteit. Er wordt
naar gestreefd elk individu met een staat te verbinden op internationaal niveau
(en liefst niet met meer dan één staat). Staten kunnen zo bescherming bieden
in het buitenland via een ambassade. Onder welke voorwaarden je een
nationaliteit van een staat kan verwerven is in principe een aangelegenheid van
een staat. Het is complexer wanneer je geen nationaliteit hebt. Want

als

intern recht gaat over relaties tussen staten en je hebt geen nationaliteit dan
zit je in een juridisch vacuüm. Als je 2 nationaliteiten hebt is het niet goed.
Liever 1 staat die voor je verantwoordelijk is, dan 1 staat.
o Hierom bestaan er verschillende internationale verdragen om burgers te
beschermen. De VN heeft een verdrag aangenomen om aan staatlozen toch
een VN identiteitskaart te geven, zodanig dat ook zij vangnet hebben en in staat
zijn om te reizen. Het VN vluchtelingenverdrag is hier ook een voorbeeld van.
Het statuut van een vluchteling heeft ermee te maken dat je hoewel je een
nationaliteit hebt, de staat waartoe je behoort toch geen bescherming meer
kan bieden. Er zijn ook verdragen over de dubbele nationaliteit (wanneer krijg
je dit en wanneer niet). De staten bepalen dit zelf, meestal geeft het voordelen
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aan het individu. Maar dit brengt moeilijkheden mee voor het internationaal
recht: welke staat moet aangesproken worden als dat individu iets verkeer
doet? De staat is verantwoordelijk voor iedereen die zich op zijn grondgebied
bevindt, welke nationaliteit deze ook heeft.
o Je hebt een permanente bevolking dus een onbewoond eiland kan al geen staat
zijn.
•

Een grondgebied: De wereld is verdeeld in staten op basis van territoriale belangen.
Grondgebied hoeft niet aaneengesloten te zijn, het kunnen verschillende eilanden zijn.
De manier waarop de wereld is verdeeld is gebaseerd op territorium. Zolang een deel
van het grondgebied duidelijk is, volstaat het zichzelf een staat te noemen.
o Er zijn ook volkeren in de wereld die per definitie migreren wiens politieke
bestel niet gebaseerd is op het idee dat je verbonden bent met een territorium.
Die volkeren hebben dus een probleem omdat zij voortdurend op grenzen
stuiten. Voor migrerende volkeren is dit niet altijd evident. Er zijn volkeren
waarbij de politiek niet gebaseerd is op een grondgebied, ze zijn niet sedentair.
Hier zijn pogingen voor geweest om internationale afspraken te maken zodat
die mensen grenzen kunnen oversteken zonder problemen. Dit vinden staten
niet altijd goed omdat zij meestal territoriaal denken. Die nomadische volken
passen dus niet goed in een internationaal systeem gebaseerd op grondgebied.
Deze discussie blijft lopen.

•

Een regering is nodig omdat iemand moet kunnen spreken voor een staat. Het is
degene die op internationaal vlak de staat vertegenwoordigt. Elke staat moet een
regering hebben om afspraken te kunnen maken. Het is belangrijk dat de regering in
staat is zijn afspraken na te komen. Een regering moet controle hebben. Er is geen
inhoudelijke vereist behalve het feit dat je controle hebt. Controle dient niet compleet
te zijn. Je moet een gesprekspartner hebben. Een regering moet dus zelfs niet
democratisch zijn. Het moet orde handhaven en gezag uitoefenen. Op internationaal
vlak is dit noodzakelijk want bij bilaterale contracten moet de regering haar beloftes
kunnen nakomen.

•

Het vierde criterium is de capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten. De
reden waarom men niet zegt dat dit Gewoonterecht is, is omdat er een element van
onzekerheid is. Uw vermogen om in relatie te treden met andere staten, hangt ook
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van die andere staten af. Je kunt geen relatie hebben als andere staten dit niet willen.
Op welk moment is er dan voldaan aan het criterium? Hoeveel staten moeten er bereid
zijn om met u in relatie te treden om dit criterium te vervullen? De manier waarop de
staat erkenning geeft dat ze bereid zijn is de "erkenning". Je kan een andere staat
erkennen. Dit is een politieke beslissing. Of je bereid bent om Kosovo als staat te
erkennen is een beslissing van buitenaf, van elke staat. Het betekent dat je erkent
wordt als gelijke. Dat het een staat is met dezelfde rechten als ik. Erkenning is de
manier waarop staten aangeven dat ze bereid zijn om met een andere staat relaties
aan te gaan. Dit staat ook in artikel 6, het artikel van Montevideo. Erkenning is
onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Een staat is niet verplicht een andere staat te
erkennen.
o Het moeilijkste is omgaan met een territorium waar er geen staat is! In het
verleden zijn er voorbeelden waarin internationale organisaties die de
staatfuncties overnemen (zie Kosovo) tot er een politieke oplossing kwam. IO
staan niet te springen om alle staatsfuncties over te nemen in een land, zeker
in een postkoloniale wereld. De neiging om de controle over een grondgebied
over te nemen omdat er een slecht functionerende staat is, is niet groot.
Daarom zal men redelijk snel aanvaarden dat iets een staat is. Liever een
gebrekkige staat dan geen staat!

Het lidmaatschap van staten: onder welke vw'en kan men lid worden van een internationale
organisatie? Dit is ad hoc, geval per geval, beslist door elke organisatie afzonderlijk.
Internationale organisaties hebben een oprichtingsverdrag en hierin bepaalt men onder welke
voorwaarden entiteiten lid kunnen worden. Hier zijn geen algemene regels voor. Er zijn regels
over organisaties per organisatie. Die regels zijn inhoudelijk.

Hoe kan een staat lid worden van de VN? Je moet een vredelievende staat zijn. Je moet eerst
naar de Veiligheidsraad. Hier hebben een aantal staten een Vetorecht. Er zijn 5 permanente
leden. Rusland, China, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en VS. Als één van die vijf zegt "nee", dan
kom je er niet in.
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Er is een onderscheid tussen nationale en internationale rechtspersoonlijkheid. Het is niet
omdat je nationaal een rechtspersoon bent, dat je dit ook internationaal bent. Staten hebben
internationale rechtspersoonlijkheid, hier is geen twijfel over. Dit wil zeggen dat zij rechten en
plichten kunnen ontlenen aan het internationale recht. Dit betekent dat je internationaal kan
optreden om de rechten af te dwingen. Je kan internationaal gehouden worden aan de
naleving dat je een verplichting hebt. Dit wil zeggen dat je op het internationale forum
zelfstandig kan optreden. Als je een staat bent, treedt je op het internationale forum op en
kan je je rechten eraan ontlenen.

Staten zijn absolute internationale rechtspersonen, zij kunnen dus optreden op het hele veld
van internationale relaties. Ze kunnen verplichtingen aangaan over alles. Alle andere
mogelijke rechtspersonen waar we het later over zullen hebben, hebben beperkte
rechtspersoonlijkheid, bv. enkel op het terrein waarvoor ze bevoegd zijn. Staten kunnen in
principe op het hele terrein van internationaal recht actief zijn, anderen zijn beperkt of hebben
geen rechtspersoonlijkheid. Het is dus heel belangrijk om te kunnen zeggen dat je een staat
bent.

Ten tijde van de dekolonisatie was de beloning dat je internationale rechtspersoonlijkheid
kreeg, niet meer geregeerd werd door je koloniale mogendheden. Je was niet meer
afhankelijk van iemand anders. Het hangt samen met het 2e begrip dat alle staten juridisch
gelijk zijn. In realiteit zijn staten natuurlijk niet gelijk, ze verschillen enorm qua bevolking,
militaire macht, economische macht, etc. De uitleg is juridische gelijkheid.

Je mag in je boek onderlijnen, kleuren, ... Er is voorbereidingstijd maar die is kort. Even lang
als het examen van die voor je duurt. Het mondelinge examen duurt 10 a 12 minuten. Je kan
dit examen tot in perfectie voorbereiden thuis.
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Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide (D4) op p. 298.
Slide 5:
Mensenrechten gaan over de verhouding tussen staat en mensen die zich op het grondgebied
van die staat bevinden. Dit staat in complete tegenstelling met het uitgangspunt dat
internationale recht enkel gaat over relaties tussen staten maar in 1952 kon dit de
hoofddoelstelling van de VN worden omwille van WO2. In december 1998 wordt het genocide
verdrag aangenomen en een dag later de universele rechten van de mens. Het genocide
verdrag sluit volledig aan bij de ervaringen opgedaan tijdens WO2. Na WO2 richt men het
Murenberg tribunaal op waarbij leiders van het Naziregime aansprakelijk worden gesteld. Het
genocide-verdrag begint met de basisverplichting die staten op zich nemen. Genocide wordt
een internationaal misdrijf in het internationaal recht. Men wil zo overgaan tot
aansprakelijkheidsstelling van daders in het recht. Men creëert verplichting voor staten om in
het nationaal recht individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid voor genocide op te nemen.

Slide 6:
De hiërarchie der straffen is zo verschillend in verschillende nationale rechtssystemen dat het
onmogelijk is om in internationale systemen te bepalen welke straf overal moet gelden. Je
bent dus afhankelijk van maatregelen genomen op internationaal niveau. Artikel 5 is daarom
belangrijk. Dit stelt dat staten wetten moeten afkondigen in hun eigen land die de
tenuitvoerlegging van de bepaling van het Genocide Verdrag effectief maken.

Artikel 6 zegt dat het de bevoegde strafrechter is van het land waar de genocide heeft
plaatsgevonden. Wanneer je niet in het land bent waar de genocide heeft plaatsgevonden
maar er is wel een dader van genocide op je grondgebied, dan moet je die arresteren en
uitleveren aan het land waar de genocide heeft plaatsgevonden. Zodanig dat ze onder die
bevoegdheid komen OF het genocideverdrag zegt ook dat het kan toevertrouwd worden aan
het internationale strafrecht.
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Slide 7:
D16: Rome Statute of the International Criminal Court (p. 405)
In 1998 komt er internationaal strafrecht dat bevoegd wordt gemaakt voor een aantal
internationale misdrijven die zich na het instellen van het internationale strafrecht zullen
afspelen. 1 hiervan is de genocide. In het statuut van internationaal strafrecht is het 1e
benoemde misdrijf genocide. De definitie hiervan is exact dezelfde als de definitie in het
Genocide Verdrag. Dat internationaal strafrecht wordt wel voorafgegaan door twee andere
statuten met een beperkte bevoegdheid in die zin dat die alleen bevoegd waren voor 1
specifiek conflict.

Het internationale strafrecht is bevoegd voor alle toekomstige conflicten die zich na het van
kracht worden van het verdrag. Waarbij de bevoegdheid van het hof wel erkend moet worden.
Staten hebben de keuze om zich al dan niet aan te sluiten bij het internationale strafrecht. De
uitzondering is dat de Veiligheidsraad ook situaties naar het strafhof kan verwijzen zelfs als dit
zich afspeelde in landen die zich niet hebben aangesloten. Uitzonderlijk kan de Veiligheidsraad
beslissen om de situatie over te maken naar het strafhof. Dit was bv. zo bij Soedan en Libië
ten tijde van Kadaffi. Nog Libië of Soedan was aangesloten bij het internationale strafrecht.

Er was nog een ander mechanisme dat niet gaat over het vervolgen van daders maar over
aansprakelijk stellen van de staat die een genocide zou hebben georganiseerd. Als je partij
wordt van het genocideverdrag (meesten zijn dit) zou je ook het internationale recht zijn
bevoegdheid aanvaarden om de verantwoordelijkheid van de staat voor genocide
aansprakelijk te stellen.

Het internationale strafrecht gaat over individuen aansprakelijk stellen die ernstige
misdrijven hebben gepleegd. Het internationale gerechtshof gaat over geschillen tussen
staten. Hier kan je geen individuen voortbrengen.
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Slide 9:
Een verklaring is geen verdrag. Een universele verklaring is een resolutie aangenomen. Een
niet bindende verklaring. Vaak wordt dit een soft law genoemd. Een verdrag is een hard recht.
Een eerste stap in de ontwikkeling van misschien later het hele harde recht. Vanwaar het
verschil. Genocide gaat over het uitmoorden van een hele groep en staat heel dicht bij
situaties waar internationale vrede nodig zijn. Mensenrechten zijn een vertaling van de
inherente waardigheid. Het probleem was: waar komen mensenrechten vandaan? Ook in de
commissie zaten mensen met allerlei filosofische overtuigingen.

Soft Law: Verklaring
Hard Law: Verdrag

Les 2

Is Palestina een staat? Hoe zit het me de erkenning van andere staten van Palestina? Hoe zit
het met het lidmaatschap van Palestina van internationale organisaties?

Om een staat te zijn moet je een grondgebied hebben dat niet per se aaneengesloten moet
zijn. Het is dus niet omdat Palestina niet aaneengesloten is dat het geen staat kan zijn.
Palestina is een bijzonder geval omdat de VN na WO2 een stelling heeft ingenomen of er al
dan niet een onafhankelijke staat Palestina moest komen. Dit is gebeurd in een Resolutie van
de algemene vergadering van 1994 (begin van de oprichting van de VN). Op dat moment was
Palestina een mandaatgebied. Er is in het handvest van de VN een systeem van
mandaatgebieden, dit zijn meestal gebieden die in WO2 kolonies waren van landen die de
oorlog verloren hadden en waarvan het gezag werd overgedragen aan een zogenaamde
mandaathouder. Men heeft toen Groot-Brittannië aangesteld als mandaathouder maar de
algemene vergadering beslist dan in 1947 dat er aan dat mandaat van GB een einde moet
komen in 1948. Er moeten volgens de VN tweede staten komen zijnde een onafhankelijke
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Arabische en Joodse staat. Er moet ook een internationaal statuut worden gecreëerd voor
Jeruzalem omdat beide gemeenschappen daar samenwonen. Deze oplossing komt er echter
niet. Er komt een onafhankelijke staat Israël maar geen Palestijnse staat. Sinds 1948 blijft dit
geschil voortduren. De eis van de Palestijnen blijft op tafel liggen dat de resolutie zou worden
uitgevoerd.

Je hebt dus nu tweede Palestijnse gebieden, Gaza en de Westbank, die omringd zijn door Israël
en die samen hun onafhankelijk hebben uitgeroepen. Eén van de problemen is dat in beide
gebieden een andere politieke beweging dominant is, in Gaza is dit Hamas en Westbank is dit
de Palestijnse Autoriteit (opvolging van de PLO). Zij vinden het niet goed met elkaar omdat ze
niet dezelfde politieke doelstellingen hebben. Je hebt dus 2 gebieden en 2 besturen die beiden
Palestijns zijn maar qua samenwerking met horten en stoten verlopen.

Palestina bestaat dus uit twee niet verbonden delen, Gaza en Westbank, maar dit telt ook als
grondgebied. De moeilijkheid stelt zich in de vraag of de Palestijnse regering controle heeft
over de bevolking. Enerzijds zijn er de twee regeringen, maar het grootste probleem is dat
Israël zich in de bevoegdheden inmengt.

Israël mengt zich in de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden in die twee gebieden. Het
is een voorwaarde van de staat dat je een grondgebied en een bevolking hebt, maar is er een
regering die gezag kan uitvoeren over het territorium? Er zijn 2 politieke bewegingen maar
ook in praktijk zijn de bevoegdheden van de Palestijnse regering beperkt door de controle die
Israël op die gebieden nog uitoefent, bijvoorbeeld op de doorvoer van goederen of welke
personen toegang hebben tot dat grondgebied. Er is ook een militair onevenwicht. Israël is
ook in staat om militair in te grijpen wanneer zij dat wensen.

Als je de criteria van het verdrag van Montevideo (D1) gebruikt is het twijfelachtig of het
huidige Palestina wel voldoet aan de voorwaarden die in dat verdrag aan een staat worden
gesteld. Juridisch is het niet evident.

De volgende vraag is of dit implicaties heeft op de bereidheid van staten om Palestina te
erkennen als staat. Erkenning is wanneer je een andere identiteit als gelijke erkent. Het is voor
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een staat mogelijk om iets te erkennen als staat wat niet voldoet aan de voorwaarden van een
verdrag!

→ Voldoet Palestina aan de definitie van een staat?
▪
▪
▪

▪

Er is een Palestijnse bevolking --> wel voornamelijk buiten Palestina (diaspora).
Twee stukken grondgebied die niet aan elkaar hangen is geen probleem.
De Palestijnse regering die vrij weinig controle uitoefenen op het grondgebied. In
hoeverre is de Palestijnse autoriteit in staat om de orde te behouden op haar
grondgebieden? In de praktijk zijn de mogelijkheden van de Palestijnse overheid om
te functioneren als een overheid beperkt.
Voldoet het huidige Palestina dan hieraan? Ondanks dat er twijfels zouden kunnen zijn,
erkennen meer dan 2/3de van de landen in de wereld het wel als staat. Deze erkenning
symboliseert de steun die in de landen bestaat voor de ‘idee’ of de legitimiteit van
Palestina. En op basis van deze erkenningen is Palestina opgeschoven in haar
internationale relaties.

Slide 5:
Op dit ogenblik zijn er 134 staten in de wereld die Palestina hebben erkend. Waarom? Omdat
ze het project Palestina als onafhankelijke staat ondersteunen. België heeft tot op dit ogenblik
Palestina nog niet erkend. Meningen tussen politieke partijen zijn daarover verdeeld. Dit heeft
te maken met het Amerikaanse standpunt. De VS treedt historisch op als bondgenoot van
Israël. Zij vinden dat de finale oplossing het akkoord van Israël vereist. Als er een 2 staten
oplossing moet komen kan dit enkel met de instemming van Israël. Een erkenning nu van
Palestina als onafhankelijke staat is voorbarig. Er moet gewacht worden tot er tussen de
Palestijnen en Israël een akkoord is over de finale oplossing wat er met dat grondgebied moet
gebeuren. De resolutie in slide 5 stelt dat België Palestina zal erkennen. Maar enkel als er
voorwaarden zijn vervuld.
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Lidmaatschap van Palestina in internationale organisaties: Art 6 van D1: internationale
organisaties hebben allemaal een eigen procedure om te beslissen over het lidmaatschap van
een organisatie. Bijvoorbeeld UNESCO is een gespecialiseerde organisatie van de VN (De
Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de
vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door
onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie). Volgens het oprichtingsverdrag van
UNESCO is er een 2/3de meerderheid nodig in de algemene vergadering van de lidstaten om
nieuwe leden toe te laten. Elk lid heeft één stem. Gezien het feit dat er heel veel politieke
steun is voor het idee van Palestina als staat en zoveel staten zijn dat Palestina hebben erkend,
is er rond 2011 er een 2/3de meerderheid gevonden in de UNESCO om Palestina toe te laten
als lidstaat. Zeer tot de ergernis van de VS en Israël die beiden ook lid waren van de UNESCO.
Palestina is volwaardig lidstaat in de UNESCO. De VS heeft meteen hun bijdrage aan de
begroting van UNESCO sterk verminderd en uiteindelijk teruggetrokken omdat zij vonden dat
dit niet aanvaardbaar was. De VS is een belangrijke donor voor VN-organisaties. Ze staan in
voor een belangrijk deel van het budget. Uiteindelijk hebben zowel de VS als Israël zich
teruggetrokken uit UNESCO omwille van lidmaatschap van Palestina en de perceptie dat
UNESCO een zeer sterk anti-Israëlisch beleid voerde.

De VN: de hoofdorganen van de VN zijn de organen waarvan de werking in het handvest wordt
uitgelegd. Een aantal bekende zijn ECOSOC, internationaal gerechtshof, etc. Daarnaast heb je
gespecialiseerde organisaties van de VN, deze zijn apart bijvoorbeeld UNESCO. Ze hebben een
eigen oprichtingsverdrag maar een akkoord met de VN. Zij hebben een statuut van de
gespecialiseerde organisatie waarop zij werken, voor UNESCO is dit wetenschap en cultuur.
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Je kan dus lid zijn van UNESCO maar niet van de VN maar wel deelnemen aan de werking van
de hoofdorganen van de VN. Je hebt een 2/3de meerderheid nodig in de Algemene
Vergadering maar ook een aanbeveling van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad wil dat de
permanente leden ook in deze materie beschikken over een Vetorecht. In de huidige politieke
context kan Palestina onmogelijk volwaardig lid worden van de VN omdat de VS in de
veiligheidsraad een dergelijk lidmaatschap met zijn veto blokkeert.

Kan Palestina lid worden van de VN?
1) VS zou zijn veto inzetten omdat het een bondgenoot is van Israël. Dus ookal zijn ze door
het grootste deel van de landen erkend, zolang er geen overeenkomst is tussen de twee
gebieden, komt Palestina de VN niet binnen.
2) Palestina heeft aangevraagd om net zoals de Heilige Stoel, Palestina toe te laten tot de VN
als ‘non-member state’, vanwege precedent. Dit kan bij beslissing van de AV alleen, zonder
toestemming van de Veiligheidsraad. Waarom hebben ze dit gedaan? Nu kan Palestina sinds
2012 met meer kracht dan vroeger zeggen dat ze een staat zijn.
3) Er is geen enkele reden meer waarom Palestina niet tot allerlei internationale verdragen
zou kunnen toetreden. Ze willen op een of andere manier Israël kunnen verantwoordelijk
stellen voor schending van de mensenrechten op Palestijns gebied.

D2: Charter of the United Nations (p. 260) Art 4.1: Het lidmaatschap van de VN staat open
voor alle vredelievende staten die bereid zijn om de verplichtingen te aanvaarden die in het
Handvest zijn opgenomen.
Art 4.2: je moet toegelaten worden bij beslissing van de Algemene Vergadering na een
aanbeveling van de Veiligheidsraad. Hier heb je 2/3de meerderheid nodig om lid te kunnen
worden. De 5 permanente leden hebben echter een veto stem.

In de VN heb je ook een waarnemersstatuut. Dat zijn entiteiten die niet beschikken over
stemrecht maar die wel mogen deelnemen aan de vergadering. Lang geleden na WO2 heeft
men aan twee groepen dat waarnemersstatuut toegekend: Vaticaanstad en Palestina.
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Slide 6:
De heilige stoel is een soort van anomalie (afwijking van de regel). De heilige stoel in de VN
heeft een zitje en men heeft daarvoor een bijzonder statuut gecreëerd bij de oprichting van
de VN. Dit is het statuut van een non-member observer state (waarnemer staat). De algemene
vergadering heeft bij 2/3de meerderheid aan de heilige stoel een statuut gegeven van
waarnemer staat, geen volwaardig lidmaatschap want geen echte bevolking etc. De
Veiligheidsraad is dus niet nodig voor een waarnemersstatuut!

Het Vaticaan heeft een statuut van de VN als ‘non member observer state’. Als het
internationaal recht niet weet wat te doen gebruikt men de entiteit ‘Sui Generis’. Dit betekent
dat het niet te vergelijken is met andere entiteiten. De Heilige Stoel heeft een historische
verklaring. In Europa is er een scheiding van de wereldlijke en religieuze macht en de
katholieke kerk had een lange tijd een belangrijke internationale rol. Het is ter erkenning van
die historische rol dat men dat bijzonder statuut verleend.

Slide 7:
Palestina is lang vergeten, tot 2012, wanneer ze zeiden dat ze hetzelfde statuut wouden als
de heilige stoel (Vaticaan) Op dit ogenblik is Palestina een non-member observer state in de
VN.

Wat is het juridisch voordeel hierbij? Ze kunnen nog steeds niet stemmen want geen lid maar
ze zijn wel een staat. Ze kunnen dus zeggen dat de Algemene Vergadering van de VN ze
hebben erkend als staat en dat ze dus kunnen doen wat staten doen, namelijk internationale
verdragen ratificeren (die vaak enkel en alleen openstaan voor staten). De meeste verdragen
kunnen alleen maar geratificeerd worden door staten. Ze willen allerlei internationale
verdragen ratificeren die voor hen belangrijk zijn zoals het statuut van het internationaal
strafhof (want op hun gebied gebeuren oorlogsdaden), van de mensenrechten (om Israël
aansprakelijk te stellen voor mensenrecht schending), internationaal gerechtshof, het verdrag
over diplomatiek verkeer (regels over ambassades). Alhoewel het qua besluitvorming niet
onmiddellijk een praktisch voordeel opleverde, deed het dit wel in het geheel van
internationaal recht.

17

Slide 8:
Dit brengt ons bij het laatste, meest recente element in de discussie. Het gaat over een
juridische procedure die Palestina tegen de VS heeft aangespannen in het internationaal
gerechtshof. Dit gaat over de beslissing van de huidige Amerikaanse regering om de
Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het Palestijns argument
is dat de verplaatsing een schending is van het internationaal recht.

In het Verdrag van Wenen staat dat je een ambassade in een ander land alleen maar kan
plaatsen op het grondgebied van dat land. Een Amerikaanse of andere ambassade kan je enkel
vestigen volgens het verdrag op het grondgebied van de staat waaraan die ambassade is
toegekend. Palestina zegt met verwijzing naar o.a. de beslissing van 1948 dat Jeruzalem niet
tot Israël behoort want volgens die resolutie was daarvoor een internationaal regime moeten
zijn gecreëerd geweest en hadden ze aan machtsdeling moeten doen. Dus zij zeggen dat
doordat de VS Jeruzalem als hoofdstad van Israël beschouwt, zij de regels van de VN in 1948
schenden.

Slide 9:
Burkina Faso vs. Niger: Tijdens de koloniale periode, wat nu 2 onafhankelijke landen zijn,
maakten beiden deel uit van 1 grote kolonie van Frankrijk. Dit was Frans-West Afrika. Die
kolonie was zo groot dat de Fransen daarin provincies hadden gecreëerd en men heeft tijdens
de koloniale periode provincies gemaakt die min of meer overeenstemmen met wat nu
Burkina Faso en Niger is. Dit waren geen landsgrenzen maar provinciale grenzen. Burkina Faso
heette toen Opper-Volta. Die provincies waren vastgelegd door de vertegenwoordiger van de
Vlaamse regering.
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Slide 10:
Er is een besluit van 1929 van de gouverneur-generaal waarin de provinciale grenzen werden
vastgelegd. In 1960 zitten we in de dekolonisatiefase. In Afrika komen kolonies in opstand om
hun onafhankelijk te verwerven. De Fransen voelen de bui hangen en geven de opdracht aan
een cartografisch instituut in Frankrijk om een nieuwe kaart te maken van de scheidingen
tussen provincies die meer detail bevatten. De koloniale mogendheden waren niet altijd even
op de hoogte van hoe die kaart eruitzag. Dus in 1960 laten ze een meer gedetailleerde kaart
maken in voorbereiding van dat er onafhankelijkheden gaan volgen en Frans-West Afrika zou
splitsen. Iets later worden zowel Niger als Burkina Faso onafhankelijk. Vanaf dan en tot nu toe
blijven ze van mening verschillen waar die grens, in de woestijn, precies ligt. Ze richten ook
nog in 1980 een bilaterale commissie op om hier nog eens naar te kijken. Ze bereiken een
overeenkomst over een groot deel hiervan maar ze blijven anders van mening over de rode
gebieden op de kaart.

Er zijn mineralen en een rivier, wat in woestijn een belangrijk eigendom is. Op wiens
grondgebied is die rivier? Dit heeft belang voor lokale gemeenschappen die aan die lokale
rivier aan de beide kanten wonen. Uiteindelijk beslissen ze samen om het geschil voor te
leggen aan het internationaal gerechtshof (tussen staten → Internationaal strafhof is voor
individuen). Ze sluiten een compromis om het hof bevoegd te maken om over dat betwist
stukje van de grens een beslissing te nemen. Men geeft aan dat het hof zal moeten rekening
houden met het algemeen internationaal recht.
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