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SAMENVATTING 

 

 

Dit proefschrift onderzoekt het recht en de praktijk van het Internationaal Strafhof (ICC) 

op het vlak van samenwerking met staten en internationale organisaties, in relatie tot de 

rechten van verdachten en in het licht van de unieke structurele beperkingen die het ICC 

karakteriseren. De vragen die centraal staan in het onderzoek, zoals in de introductie 

weergegeven, zijn als volgt geformuleerd: Beïnvloedt en vormt de unieke structuur van 

het ICC de samenwerking met staten en internationale organisaties? En beperken het 

recht en de praktijk van samenwerking de rechten van verdachten voor het ICC? Dit 

onderzoek heeft aangetoond dat de specifieke context waarin het ICC opereert de manier 

waarop samenwerkingsprocedures in de praktijk plaatsvinden beïnvloedt, met als gevolg 

een negatieve impact op het recht op vrijheid van de verdachten en op het beginsel van 

procedurele gelijkheid.  

Het eerste onderdeel van dit onderzoek schetst de institutionele en jurisdictionele 

context waarin samenwerking plaatsvindt bij het ICC, als achtergrond waartegen de 

geselecteerde rechten van de verdachte zijn onderzocht.  

Hoofdstuk II behandelt de afhankelijkheid van het ICC van samenwerking vanuit 

een institutioneel, normatief en politiek perspectief. Het probeert aan te tonen dat de 

echte zwaktes van ICC-samenwerkingsprocedures niet in het juridische kader zitten, 

maar juist in de politieke realiteit die de implementatie van het recht conditioneert. In dit 

kader heeft het Hoofdstuk gereflecteerd op het concept van procedurele vrijheid in een 

handhavingsregime dat door staten gedomineerd wordt en heeft een overzicht gegeven 

van de onderzoeksactiviteiten van het ICC tot nu toe in de verbinding met de actoren die 

het onderzoek gestart hebben (een staat die partij is van het ICC, de Veiligheidsraad, of 

het proprio motu initiatief van de aanklager).  Dit overzicht liet zien dat, ondanks de 

samenwerkings-normen die in het Statuut zijn vastgelegd, de effectiviteit van ICC 

onderzoeken vooral afhankelijk is van de vraag of het bredere belang van de Staat 

waarmee samenwerking wordt gezocht samenvalt met het belang van het ICC of met de 

steun van de internationale gemeenschap. Helaas ontbreekt de steun van de internationale 

gemeenschap doorgaans en de Veiligheidsraad heeft zich op teleurstellende wijze inactief 

getoond ten opzichte van het aan de kaak stellen van niet-naleving door Libië en Sudan. 



Het Hoofdstuk concludeert dat, in een handhavingsregime dat door staten gedomineerd 

wordt, ICC onderzoeken en vervolgingen verbonden blijven met een politiek proces dat 

inherent selectief en vaak ineffectief is.  

Hoofdstuk III heeft het samenwerkingsregime onderzocht in samenhang met het 

jurisdictionele regime van het ICC. Samen vertegenwoordigen deze twee regimes de 

fundamentele pilaren waarop het ICC-systeem is gebaseerd. Door het principe van 

complementariteit hebben oprechte binnenlandse onderzoeken en vervolging prioriteit. 

Het ICC mag pas ingrijpen als nationale autoriteiten zich inactief tonen ten opzichte van 

internationale misdrijven of, in het geval er wel binnenlandse vervolging plaatsvindt, de 

nationale autoriteiten onwelwillend of niet in staat blijken om die vervolging oprecht uit 

te voeren. In afwezigheid van een autonoom handhavingsregime toont het principe van 

complementariteit echter vooral de conceptuele paradox waarbij het ICC afhankelijk is 

van de samenwerking van staten die inactief, onwelwillend of niet in staat zijn om 

internationale misdrijven te vervolgen. Het Hoofdstuk heeft de gevolgen onderzocht van 

deze “complementariteit paradox” op de rechten van verdachten met het oog op de relatie 

tussen de verdachte en de staat van nationaliteit en daarnaast de relatie tussen die staat en 

het ICC. Allereerst werd de positie van de verdachte beschouwd wiens overheid (Libië) 

zich verzet tegen onderzoek door het ICC en die liever de verdachte ‘thuis’ wil vervolgen 

zonder inmenging door een externe juridische organisatie en in strijd met de basisrechten 

van de verdachte. Ten tweede heeft het Hoofdstuk de positie van de verdachte beschouwd 

wiens staat van nationaliteit het ingrijpen van het ICC heeft verwelkomd en heeft 

toegezegd om de vervolging voor het ICC te laten plaatsvinden. Dit scenario wordt 

behandeld binnen het bredere kader van de kritiek op het vervolgingsbeleid van 

“positieve complementaritit”. Middels dit beleid legitimeert en bemoedigt de Aanklager 

van het ICC samenwerking tussen haar/zijn bureau en de betrokken staten. Gevolg van 

deze samenwerking is echter dat staten het onderzoek kunen sturen richting hen niet 

welgevallige personen. 

Dit hoofdstuk behandelt de jurisprudentie van het ICC over de ontvankelijkheid 

van zaken, gebaseerd op twee uitspraken met betrekking tot het onderzoek in de DRC: de 

beslissing van de Voorbereidingskamer over het arrestatiebevel voor Thomas Lubanga en 

de beslissing van de Kamer van Beroep op de motie van niet-ontvankelijkheid van 



Germain Katanga. Het hoofdstuk concludeerd dat het ICC een interpretatie van 

ontvankelijkheid hanteert die sterk geënt is op de belangen van staten. Hiermee 

onderschrijft het ICC de facto het beleid van “positieve complementariteit” van de 

Aanklager en laat hij na om de problematische aspecten van de samenwerking tussen het 

Bureau van de Aanklager en staten kritisch te bezien. 

Het tweede deel van deze studie behandelt de impact van samenwerking zoals 

hierboven beschreven op de rechten van verdachten. Hoofdstuk IV behandelt specifiek 

het recht op vrijheid en het verbod van willekeurige vrijheidsberoving (i.e. habeas corpus 

rechten) en de praktijk van het ICC op het gebied van voorlopige hechtenis. Wat betreft 

het eerste wordt in dit Hoofdstuk bekeken of het recht en de praktijk van het ICC de 

positie van verdachten die gedurende het onderzoek door het ICC door nationale 

overheden worden vastgehouden afdoende erkent, met name wat betreft de nadelige 

invloed op het recht op vrijheid van deze personen. 

In dit Hoofdstuk wordt geconcludeerd dat, hoewel het juridisch kader rond 

voorlopige hechtenis bij het ICC een enorme vooruitgang is ten opzichte van de ad hoc 

Tribunalen, de daadwerkelijke besherming van het recht op vrijheid nog niet voldoet, 

gezien een aantal structurele eigenschappen van het ICC en de manier waarop 

samenwerking in de praktijk uitwerkt. Het juridisch kader van het Statuut is gebaseerd op 

de aanname dat er een scherpe scheiding is tussen nationale procedures en de proceduers 

bij het ICC, wat niet correspondeert met de realiteit. Ten tweede is de vrijheid van de 

Aanklager om het onderzoek op bepaalde personen te richten vrijwel ongereguleerd, in 

die zin dat deze praktijk gebaseerd is op ongepubliceerd en vertrouwelijk intern beleid. 

Bovendien is er onvolvoende rechterlijk toezicht op het werk van de Aanklager tot het 

uitvaardigen van een arrestatiebevel of een oproeping, als gevolg waarvan er in die 

periode te beperkte rechtsbescherming is voor personen tot wie het onderzoek is gericht. 

Dit gebrek aan bescherming wordt versterkt door de grote beleidsvrijheid die de 

Aanklager heeft met betrekking tot het tijdpad van een onderzoek. Deze studie pleit 

daarom voor het instellen van een zorgplicht voor de Aanklager vanaf het moment dat het 

duidelijk wordt dat een persoon die onderwerp van onderzoek door het ICC is, ook 

onderwerp van onderzoek is in een staat. 



Dit Hoofdstuk behandelt ook de praktijk van het ICC op het gebied van 

voorlopige hechtenis en het recht om een proces in vrijheid af te wachten. Anders dan het 

precedent van de ad hoc Tribunalen incorporeert het Statuut van Rome sterke 

bescherming van dit recht. Het verplicht staten echter niet om invrijheidgestelde 

verdachten te accepteren op hun grondgebied. Het is daarom van essentieel belang dat het 

ICC zijn inspanningen om landen bereid te vinden om verdachten die hun proces in 

vrijheid mogen afwachten te accepteren op hun grondgebied, door verdragen met staten 

af te sluiten hierover. De bestaande zogenaamde interim release verdragen bevatten 

echter geen verplichting om verdachten op te vangen, dit moet van geval tot geval door 

de nationale autoriteiten beoordeeld worden. Desalniettemin lijkt dit de enige vruchtbare 

route voor het ICC om het recht van verdachten om hun proces in vrijheid af te wachten 

te realiseren.  

In Hoofdstuk V is het beginsel van procedurele gelijkheid tussen de vervolgende 

en de verdedigende partij onderzocht, in relatie tot de door staten verleende 

medewerking. Gewoonlijk werkt ongelijkheid ten faveure van de vervolging en in het 

nadeel van de verdediging. Met name bij het ICC, waar zowel de vervolging als de 

verdediging in zijn werk belemmerd kan worden afhankelijk van de vraag of de staat de 

verdediging bevoordeelt of benadeelt, blijkt deze veronderstelling echter niet altijd juist 

te zijn. Zoals gezien staan vaak regeringsvertegenwoordigers terecht wanneer de ICC 

interventie door de Veiligheidsraad of uit eigener beweging van (proprio motu) de 

aanklager is opgelegd. In die omstandigheden zou men verwachten dat de door de staat 

gesteunde verdediging betere toegang krijgt tot het bewijs dan de aanklager, die op zijn 

beurt degene is die zal leiden onder achterstand en ongelijke behandeling. Tot op zekere 

hoogte is dit het geval. De praktijk wijst echter uit dat staten het ICC onderzoek of de 

vervolging gewoonlijk in zijn geheel trachten te ontsporen. Hun doel is met andere 

woorden niet de ene partij voorkeur te geven boven de andere, maar het de-legitimeren 

van het proces in zijn geheel om het zo tot een stilstand te brengen. In dat licht was het 

onderzoek in zaken aangaande Sudan tekenend. Hoewel de vervolging eveneens de 

toegang tot Sudan werd belemmerd en werd gedwarsboomd in zijn werk, 

schaadden(bevoordeelden) deze hindernissen de verdediging meer dan de vervolging. 

Terwijl de OTP over de mogelijkheid beschikte een groot gedeelte van zijn onderzoek 



buiten de betreffende landsgrenzen te doen, pleitte de verdediging dat het de verdediging 

niet kon voeren zonder toegang tot de plaats delict.  

Eveneens zijn in het hoofdstuk de gebruiken van het Hof onderzocht met 

betrekking tot  het ondersteunen van de verdediging in zijn onderzoeken. Zoals gezien 

kan het Hof namens de verdediging een verzoek tot medewerking uitvaardigen, zij het dat 

een dergelijk verzoek relevant en voldoende specifiek dient te zijn. Volgens de Kamer 

zijn dergelijke verzoeken van de verdediging pas ‘specifiek’ wanneer de documenten, 

personen of gezochte informatie uiterst duidelijk/helder worden aangegeven. De vereiste 

specificiteit is met name  in de fase voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting 

lastig, er is nog geen openheid van de vervolging en onderzoek door de verdediging 

gericht op het identificeren en het horen van mogelijke getuigen kan onmisbaar zijn om 

de zaak van de vervolging bij de ‘confirmation hearing’ te betwisten/weerleggen. 

Bovendien, de Kamer acht het ‘noodzakelijk’  dat een bevel eerst wordt uitgevaardigd 

nadat de verdediging heeft aangetoond dat al haar pogingen de documenten te verkrijgen 

(zijn uitgeput/vergeefs zijn geweest). Door van de verdediging te verlangen dat zij, 

alvorens zich tot de Kamer te wenden, iedere mogelijkheid uitput, waaronder het zich 

wenden tot de vervolging, legt het Hof een grote last bij de verdediging en wordt zij de 

facto verplicht haar strategie prijs te geven. 

Tenslotte is in het hoofdstuk het openbaarmakingssysteem als instrument 

onderzocht dat ter beschikking van de verdediging staat teneinde tegenwicht te bieden 

tegen het grotere voordeel van de vervolging bij bewijsvergaring. Het Hof heeft bewezen 

gevoelig te zijn ten aanzien van de behoeftes van de verdediging en heeft de 

openbaarmakingsnormen overeenkomstig geïnterpreteerd en toegepast, met als doel het 

nadeel te vereffenen(tegenwicht) dat door de verdediging wordt ondervonden bij de 

toegang tot medewerking. 

Echter in het hoofdstuk is ook de neiging bekritiseerd om de onpartijdigheid waartoe de 

vervolging, bij het verrichten van onderzoek en de daarmee verbonden verplichtingen tot 

openbaarheid, is verplicht, als standaard antwoord te zien op de moeilijkheden door de 

verdediging ervaren als gevolg van niet medewerking. Het kan in de praktijk riskant en 

lastig toepasbaar zijn de bescherming van de rechten van de verdachte aan de vervolging 

toe te vertrouwen. Het is ten behoeve van de gelijkheid (fairness) bij het verloop van de 



procedure bij het Hof dan ook noodzakelijk dat de aandacht gericht blijft op de noodzaak 

tot het bieden van medewerking aan verdedigingsteams en op het belang van het 

onderzoek van de verdediging. 

 

 
 


