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Natuurlijk moet je IS aanpakken, vinden ook Jan Wouters en Tom Ruys, maar dat moet dan passen binnen 

een ruimere strategie voor het Syrische conflict, en het moet gebeuren zonder juridisch buig- en plooiwerk. 

Aan die twee voorwaarden wordt helaas niet voldaan.  

De VS hebben een formeel verzoek aan België gericht 

om boven Syrië F-16’s in te zetten in de strijd tegen 

IS (DS 3 maart). Minister van Buitenlandse Zaken 

Didier Reynders (MR) heeft onmiddellijk positief 

gereageerd. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 

Nederland en Denemarken hebben al een beslissing 

in die zin genomen, waarom zou ons land het dan ook 

niet doen? Binnen de federale regering zou daarover 

een consensus groeien.  

Misschien mogen we onze beleidsvoerders eraan 

herinneren dat er iets als een internationale 

rechtsorde bestaat, waar regels het gebruik van 

geweld aan banden leggen. Even recapituleren.  

Resolutie 2249 

Het gebruik van (of zelfs de dreiging met) geweld tussen staten is formeel verboden door het Handvest van 

de Verenigde Naties. Onder het Handvest zijn daar slechts twee uitzonderingen op: een machtiging gegeven 

door de VN-Veiligheidsraad onder hoofdstuk VII en het recht op individuele of collectieve zelfverdediging 

(artikel 51). In het internationaal recht bestaat er ook een derde mogelijkheid: de instemming of uitnodiging 

tot militair optreden gericht aan een vreemde staat door de regering van het land in kwestie. Dat laatste is 

het geval voor Irak. De Iraakse regering heeft de VS en andere landen gevraagd om haar militair te 

ondersteunen in de strijd tegen IS. Maar in Syrië is de situatie veel complexer. Anders dan Rusland hebben 

de VS noch enige andere westerse mogendheid een verzoek gekregen van de regering-Assad om 

gewapenderhand op te treden tegen IS op Syrisch grondgebied. 

Dat maakt dat westerse regeringen zich op een creatieve wijze gaan beroepen op VN-resoluties en het 

zelfverdedigingsrecht. Wat het eerste betreft: het klopt dat de VN-Veiligheidsraad op 20 november 2015 

unaniem Resolutie 2249 heeft aangenomen. Die resolutie roept de VN-lidstaten die daartoe de capaciteit 

hebben op om, in overeenstemming met het internationaal recht en in het bijzonder het VN-Handvest, alle 

noodzakelijke maatregelen te nemen op het grondgebied onder controle van IS in Syrië en Irak. Het vraagt 

hen ook om hun inspanningen te verdubbelen en te coördineren, zodat terroristische handelingen die 

specifiek door IS worden begaan voorkomen en onderdrukt kunnen worden. Zo moeten de schuilplaatsen 

die IS over belangrijke delen van Irak en Syrië heeft gevestigd, uitgeroeid kunnen worden.  

Deze resolutie klinkt wel goed, maar reikt geen nieuwe rechtsgrondslag aan voor een gewapend optreden 

tegen IS in Syrië: zij verwijst immers niet naar hoofdstuk VII van het Handvest. Anders was ze nooit 
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aangenomen. De eis dat maatregelen het internationaal recht en het VN-Handvest moeten respecteren, is 

trouwens op aandringen van Rusland toegevoegd.  

IS is geen staat 

Rest alleen nog het zelfverdedigingsrecht. Het is hier dat de creativiteit hoge toppen 

scheert. Want wat zeggen westerse regeringen, in navolging van de VS? We oefenen 

het recht tot collectieve zelfverdediging van Irak uit. Maar de redenering die daartoe 

wordt gevolgd, is juridisch niet sluitend. Eerst en vooral blijft het zo dat, volgens het 

Internationaal Gerechtshof, artikel 51 veronderstelt dat er sprake is van een aanval 

op een staat die uitgaat van een andere staat, of waarbij minstens een andere staat 

betrokken is. IS is een niet-statelijke entiteit, en in die zin vormen zijn acties strikt 

genomen geen ‘aanval’ in de zin van artikel 51. Weliswaar is er, vooral sedert de 

terroristische aanvallen van 11 september 2001, een tendens dat het 

zelfverdedigingsrecht ook bij aanvallen door niet-statelijke groeperingen geldt, maar 

het is niet correct om te beweren dat dit standpunt algemeen aanvaard wordt in het 

internationaal recht. Of moeten we het Internationaal Gerechtshof negeren? 

Glibberig pad 

Een en ander verklaart waarom de VS in 2014 een creatieve wending gaven aan het zelfverdedigingsrecht, 

door zich te beroepen op het recht om in collectieve zelfverdediging Irak bij te staan en militaire operaties in 

Syrië uit te voeren, omdat dit laatste land, waaruit de aanvallen van de niet-statelijke actoren worden 

geïnitieerd, deze ‘niet wil of kan’ (‘unwilling or unable’) voorkomen. We zien dat andere westerse regeringen 

(VK, Frankrijk, Nederland, nu blijkbaar ook België) zich geleidelijk aan dezelfde redenering hebben eigen 

gemaakt. Het internationaal recht biedt weinig houvast op dit punt. En het is een glibberig pad: stel je voor 

dat de regering-Assad, nadat ze de rebellen met Russische hulp verder verzwakt heeft, zelf systematischer 

gaat optreden tegen IS – nu al stelt ze dat ze dat doet. Kan het ‘niet willen of niet kunnen’-argument dan wel 

standhouden? Overigens is het Syrische conflict inmiddels zo’n groot wespennest dat het allesbehalve 

uitgesloten is dat we tegen wil en dank in een veel ruimer conflict betrokken raken. Een exitstrategie hebben 

we vooralsnog niet gezien.  

Laat het duidelijk zijn: IS moét worden aangepakt, maar dit moet onderdeel zijn van een ruimere strategie 

voor het hele Syrische conflict, waaronder voortgezette diplomatieke inspanningen én dat moet gebeuren in 

een multilateraal kader, lees: de VN.  

Eerdere desastreuze militaire ingrepen in het Midden-Oosten indachtig, moeten we kritisch durven te staan 

tegenover spitsvondige argumenten om interstatelijk geweldgebruik, dat onder het internationaal recht de 

uitzondering moet blijven, al te soepel te legitimeren. Andere mogendheden zullen ons vroeg of laat een 

koekje van eigen deeg geven. Hier blijft de oude wijsheid gelden: when in doubt, don’t do it. 
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Achtergrond 

De VS gaven in 2014 een 

creatieve wending aan het 

zelfverdedigingsrecht, het VK, 

Frankrijk, Nederland en nu 

blijkbaar ook België schijnen 

te volgen. 
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