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1. INLEIDING 

 

 

"Der ewige Friede ist keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die, nach und nach aufgelöst, 

ihrem Ziele beständig näher kommt" 

 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden 

 

1.1 Probleemstelling 

 

De Veiligheidsraad is één van de zes hoofdorganen van de Verenigde Naties. Hij bestaat uit 

permanente en niet-permanente leden. Sinds de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 zijn 

er vijf permanente leden, te weten de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland, China, Groot-

Brittannië en Frankrijk.  

 

Krachtens artikel 24, lid 1, van het Handvest van de Verenigde Naties is de Veiligheidsraad 

primair verantwoordelijk voor handhaven van de internationale vrede en veiligheid.1 Om deze 

taak uit te voeren heeft de Raad supranationale bevoegdheden: de lidstaten van de Verenigde 

Naties (nagenoeg alle staten op aarde) moeten ex artikel 25 van het Handvest de besluiten van 

de Veiligheidsraad aanvaarden en uitvoeren. De vijf permanente leden hebben een vetorecht 

met betrekking tot alle besluiten van de Veiligheidsraad op het gebied van de handhaving van 

de internationale vrede en veiligheid (artikel 27, lid 3, van het Handvest). De Veiligheidsraad 

heeft de juridische bevoegdheid om alle noodzakelijke middelen te gebruiken om oorlogen te 

voorkomen of te doen eindigen, inclusief het gebruik van economische en militaire 

dwangmaatregelen.2 

In de periode 1946-2000 zijn 205 oorlogen gevoerd in de wereld, waarvan een aantal nog steeds 

aan de gang is. Bij deze oorlogen kwamen ten minste 17 miljoen mensen om, en waarschijnlijk 

 
                                                
1 Bijlage 1 bevat de volledige Nederlandstalige tekst van het VN-Handvest.  
 
2 De bevoegdheid om dwangmaatregelen te gebruiken in internationale oorlogen vloeit voort uit hoofdstuk VII van 
het VN-Handvest. De (niet onomstreden) bevoegdheid om dwangmaatregelen te gebruiken in intrastatelijke oorlo-
gen is gebaseerd op hoofdstuk VII van het Handvest in samenhang met de langdurige statenpraktijk dienaangaande. 
Aan de laatstgenoemde bevoegdheid kleven overigens veel politieke en juridische haken en ogen, waaraan in na-
volgende hoofdstukken nog uitgebreid aandacht zal worden besteed.  
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een veelvoud van dit aantal door de gevolgen daarvan (armoede, ziektes en dergelijke). De 

Veiligheidsraad is er de afgelopen decennia klaarblijkelijk niet in geslaagd deze oorlogen te 

voorkomen. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de Veiligheidsraad niet goed functioneert. 

Het functioneren van de VN-Veiligheidsraad hangt in sterke mate af van de samenwerking van 

de permanente leden in de Raad. Door hun vetorecht kunnen de grote mogendheden, zoals 

reeds werd vermeld, alle besluiten van de Raad op het gebied van het voorkomen en doen 

eindigen van oorlogen torpederen, en met hun gezamenlijke politieke, militaire en economische 

macht kunnen zij in veel gevallen substantiële invloed uitoefenen op de partijen bij een 

gewapend conflict. Het onderwerp van deze studie is de strategische samenwerking tussen de 

permanente leden in de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000. In het onderzoek staan de 

vragen centraal waarom in de intensiteit van de samenwerking van de permanente leden in de 

Veiligheidsraad wisselingen in de tijd zijn opgetreden, en wat de (mogelijke) invloed van deze 

intensiteitswisselingen is geweest op het functioneren van de Raad.  

 

De studie heeft drie doelstellingen: 

1) Het systematisch beschrijven en analyseren van de strategische samenwerking, of het gebrek 

daaraan, van de permanente leden van de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000, zowel per 

jaar als voor de periodes tijdens en na de Koude Oorlog.3  

2) Het systematisch beschrijven en analyseren van de invloed van het einde van de Koude Oor-

log op de strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad. 

3) Het -voorzover mogelijk- geven van een gefundeerd oordeel over de effectiviteit van de 

strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad in de periode 1946-

2000, uitgaande van de in het Handvest van de Verenigde Naties beschreven doelstellingen van 

dit VN-orgaan en een uitgebreide set voor dit doel geformuleerde indicatoren.4 

 

De probleemstelling van het onderzoek valt uiteen in de volgende deelvragen:  

a) Hoe kan de strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad in een 

periode of met betrekking tot een bepaald conflict worden gemeten en beoordeeld? 

 
                                                
3 Zie voor een definitie van de Koude Oorlog en een toelichting op het in dit onderzoek gehanteerde begin- en 
eindjaar van dit tijdvak hoofdstuk 3, paragraaf 3.8. 
 
4 In navolgende hoofdstukken wordt nog uitgebreid ingegaan op de methoden en technieken die zijn gebruikt 
om tot een oordeel te komen over de mate van effectiviteit van de Veiligheidsraad in de onderzochte periode. 
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b) Wat waren de vormen, de intensiteit en de effectiviteit van de strategische samenwerking van 

de permanente leden in de Veiligheidsraad per jaar in de periode 1946-2000? 

c) Welke periode wordt (volgens veel deskundigen) bedoeld met "de Koude Oorlog", en wan-

neer begon en eindigde deze? 

d) Wat waren de vormen, de intensiteit en de effectiviteit van de strategische samenwerking van 

de permanente leden in de Veiligheidsraad tijdens de Koude Oorlog? 

e) Zijn er fasen te onderscheiden in de vormen, de intensiteit en de effectiviteit van de strategi-

sche samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad tijdens de Koude Oorlog? 

f) Wat waren de vormen, de intensiteit en de effectiviteit van de strategische samenwerking van 

de permanente leden in de Veiligheidsraad in de periode sinds het einde van de van de Koude  

Oorlog (in casu de periode 1990-2000)? 

g) Zijn er fasen te onderscheiden in de vormen, de intensiteit en de effectiviteit van de strategi-

sche samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad sinds het einde van de Kou-

de Oorlog (1990-2000)? 

h) Welke verschillen in de vormen, de intensiteit en de effectiviteit van de strategische samen-

werking van de permanente leden in de Veiligheidsraad kunnen worden geconstateerd bij ver-

gelijking van de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog? 

i) Welke van de vastgestelde verschillen in de vormen, de intensiteit en de effectiviteit van de 

strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad tussen beide perio-

des zijn (geheel of ten dele) toe te schrijven aan de invloed van het einde van de Koude Oorlog, 

welke aan andere oorzaken? 

j) Wat is de relatie tussen de vormen, de intensiteit en de effectiviteit van de strategische samen-

werking van de permanente leden in de Veiligheidsraad in het tijdvak 1946-2000? 

k) Welke verklaringen kunnen worden aangevoerd voor de uitkomsten van de besluitvorming 

van de grote mogendheden met betrekking tot de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000? 

l) Is het beleid van de Veiligheidsraad slechts een resultante van het nastreven van de eigen -na-

tionale- belangen van de permanente leden of heeft dit ook (deels) een autonoom karakter? 

 

Bij dit overzicht van de onderzoeksvragen kan worden opgemerkt dat het meten van de mate 

van strategische samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad in een periode 

niet hetzelfde is als het meten van de effectiviteit5 van de Veiligheidsraad in dat tijdvak. De ef-

 
                                                
5 In casu de effectiviteit met betrekking tot het handhaven c.q. herstellen van de internationale vrede en veiligheid. 
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fectiviteit van de Veiligheidsraad in een periode kan -voorzover deze meetbaar is- sterk afwij-

ken van de mate van samenwerking van de grote mogendheden in de Raad in dat tijdvak, zoals 

in de hoofdstukken vijf en zes zal blijken. In deze hoofdstukken zal ook worden ingegaan op de 

oorzaken van dit fenomeen. 

Verder kan bij de onderzoeksvragen sub k en l worden opgemerkt dat het nationale belang van 

individuele lidstaten van de Verenigde Naties op één lijn kan liggen met het belang van alle 

VN-lidstaten (het internationale of mondiale belang). Er kunnen echter ook grote contradicties 

zijn tussen het nationale belang van individuele VN-lidstaten en het mondiale belang. Deze 

hebben er onder meer toe geleid dat in veel oorlogen in de periode 1946-2000 niet door de Ver-

enigde Naties werd geïntervenieerd (zoals in volgende hoofdstukken zal blijken).  

Internationale gouvernementele organisaties (IGO's), zoals de Verenigde Naties, kunnen veel 

nadelen hebben: De lidstaten kunnen niet of slecht samenwerken, waardoor er weinig tot stand 

komt. Als er wel wordt samengewerkt, dan kan het gekozen beleid ineffectief zijn (en soms 

zelfs averechts werken). Verder kunnen er grote contradicties zijn tussen de nationale belangen 

van de individuele lidstaten en het algemene belang van alle lidstaten, wat kan leiden tot span-

ningen en conflicten tussen de leden, en ook tot ineffectief beleid. En verder is bij alle IGO's het 

risico aanwezig dat één of meer grote lidstaten de besluitvorming gaan domineren, en de inter-

nationale organisatie gaan gebruiken als een instrument van hun eigen buitenlandse politiek.6 

Internationale gouvernementele organisaties hebben echter niet alleen maar nadelen. IGO's kun-

nen belangrijke taken verrichten, die niet of slechts zeer moeilijk door individuele staten of ad 

hoc-samenwerkingsverbanden van staten kunnen worden verricht. Voorbeelden van dergelijke 

taken zijn "het bevorderen van de economische ontwikkeling van arme landen", "het aanpakken 

van het mondiale milieuprobleem", "het handhaven van de internationale vrede en veiligheid" 

of "het reguleren van de internationale burgerluchtvaart". Dergelijke taken kunnen alleen door 

permanente samenwerkingsverbanden van staten effectief worden opgepakt. En IGO's kunnen 

meer voordelen hebben.7 Een en ander maakt dat de meeste staten lid zijn van een heel scala 

aan internationale organisaties, ondanks de nadelen die aan dergelijke organisaties kunnen kle-

ven. 

 
                                                
6 Er zijn meer nadelen van IGO's denkbaar. Hier zijn slechts enkele voorbeelden gegeven. 
 
7 Hierna zullen, met name bij de behandeling van het artikel "The Third Leg of the Kantian Tripod for Peace: In-
ternational Organizations and Militarized Disputes, 1950-1985" van Russett, Oneal en Davis, nog een aantal an-
dere voordelen van IGO's worden beschreven en geanalyseerd. 
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Sinds de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 is een groot aantal publicaties over de 

Veiligheidsraad verschenen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan wetenschappelijke 

boeken en tijdschriftartikelen, maar ook aan publicaties en documenten van de Verenigde Na-

ties zelf, artikelen in kranten en opiniebladen, internetpagina's en overheidspublicaties en -do-

cumenten. In veel van deze publicaties wordt aandacht besteed aan de strategische samen-

werking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad, zij het vaak in uiteenlopende be-

woordingen. Als er, zoals uit de literatuurlijst8 blijkt, al zoveel onderzoek is gedaan naar de Vei-

ligheidsraad en de samenwerking tussen de permanente leden daarin, dan rijst de vraag waarom 

nog nieuw onderzoek naar deze materie nodig is. 

Jaarlijks sterven nog steeds honderdduizenden mensen ten gevolge van oorlogsgeweld, en 

waarschijnlijk een veelvoud daarvan door de daaruit voortvloeiende gevolgen, zoals armoede 

en ziektes. Oorlog is derhalve nog steeds in belangrijke mate een onopgelost en actueel pro-

bleem, hetgeen verder onderzoek op het gebied van het voorkomen en doen eindigen daarvan 

rechtvaardigt. Een specifiek onderzoek naar de strategische samenwerking van de permanente 

leden in de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000 is nog niet uitgevoerd.9 Dit is opmerkelijk, 

gezien de grote mate waarin deze samenwerking de mate van functioneren van de Veiligheids-

raad bepaalt. Daarnaast is ook -voorzover bekend- de belangrijkste in deze studie gehanteerde 

onderzoeksmethode, het systematisch werken met een van tevoren geconstrueerde set indi-

catoren voor het meten van de intensiteit en effectiviteit van de strategische samenwerking van 

de permanente leden in de Veiligheidsraad met gebruikmaking van gegevens over álle oor-

logen, interventies en resoluties in de onderzochte periode, nog niet gebruikt.10 Een en ander 

leidt tot nieuwe inzichten, die een bijdrage kunnen leveren aan de handhaving van de internati-

onale vrede en veiligheid in de toekomst.  

 

Veel boeken en artikelen over de Veiligheidsraad bevatten een niet-kwantitatieve beschrijving 

en politieke en/of juridische analyse van het functioneren van de Raad met betrekking tot een 

 
                                                
8 Zie de sectie "Bronnen en bibliografie" achter in het boek. 
 
9 Wel zijn er veel boeken en artikelen verschenen over bepaalde deelaspecten van deze samenwerking, zoals 
het autoriseren van het gebruik van dwangmiddelen onder hoofdstuk VII van het Handvest door de Raad of het 
vetogebruik van de permanente leden. Enkele van deze publicaties zullen hierna worden behandeld. 
 
10 In de artikelen van onder meer Haas, Brecher en Wilkenfeld die hierna worden behandeld, worden onderzoeks-
methoden gebruikt die tot op zekere hoogte lijken op de methode die in deze studie is toegepast. 
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bepaald conflict of in een bepaalde periode, hier en daar ondersteund met enig cijfermateriaal. 

Verschillende onderzoekers komen dikwijls tot verschillende conclusies omdat de herhaalbaar-

heid van de onderzoeksresultaten laag is. Het vergelijken en evalueren van het functioneren van 

de Raad in verschillende tijdvakken behoeft een kwantitatieve aanpak. Studies waarin met 

kwantitatieve methoden het functioneren van de Veiligheidsraad wordt onderzocht zijn desal-

niettemin relatief zeldzaam.  

Enkele voorbeelden zijn: Young 196711; Haas, Butterworth en Nye 197212; Butterworth 197813; 

Finlayson en Zacher 198014; Haas 198315; Brecher en Wilkenfeld 198416; Carment en James 

199817; Russett, Oneal en Davis 199818; Huth 199819; Lebovic 200420 en Haftel en Thompson 

2006.21 Van deze studies lijken met name de onderzoeken van Haas en Brecher en Wilkenfeld 

qua 

 
                                                
11 O.R. Young, The Intermediairies: Third Parties in International Crises, Princeton: Princeton University 
Press 1967. 
 
12 E.B. Haas, R.L. Butterworth en J.S. Nye, Conflict Management by International Organizations, Morristown: 
General Learning Press 1972. 
 
13 R.L. Butterworth, "Do Conflict Managers Matter: An Empirical Assessment of Interstate Security Disputes 
and Resolution Efforts 1945-1974", in International Studies Quarterly, vol. 22, 1978, pp. 195-214. 
 
14 J.A. Finlayson en M.W. Zacher, The United Nations and Collective Security: Retrospect and Prospect, New 
York: United Nations Association of America 1980. 
 
15 E. B. Haas, "Regime Decay: Conflict Management and International Organizations 1945-1981", in International 
Organization, vol. 37, issue 2, lente 1983, pp. 189-256. 
 
16 M. Brecher en J. Wilkenfeld, "International Crises 1945-1975: The UN Dimension", in International Studies 
Quarterly, vol. 28, issue 1, 1984, pp. 28-67. 
 
17 David Carment en Patrick James, "The United Nations at 50: Managing Ethnic Crisis Past and Present", Journal 
of Peace Research, vol. 35, nr. 1, januari 1998, pp. 61-82. 
 
18 Bruce Russett, John R. Oneal en David R. Davis, "The Third Leg of the Kantian Tripod for Peace: International 
Organizations and Militarized Disputes, 1950-1985", in International Organization, vol. 52, issue 3, 1998, pp. 441-
467. 
 
19 Paul K. Huth, "Major Power Intervention in International Crises 1918-1988", in Journal of Conflict Resolution, 
vol. 42, issue 6, december 1998, pp. 744-770. 
 
20 James H. Lebovic, "Uniting for Peace? Democracies and United Nations Peace Operations after the Cold 
War", in Journal of Conflict Resolution, vol. 48, issue 6, december 2004, pp. 910-936. 
 
Zie volgende pagina 
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onderwerp en gehanteerde onderzoeksmethoden het meest op dít onderzoek naar de strategische 

samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad. Beide studies zullen hierna 

uitgebreid worden behandeld. Daarna zullen kort een aantal studies worden behandeld waarin 

bepaalde (deel-)aspecten van de strategische samenwerking van de grote mogendheden in de 

Veiligheidsraad centraal staan.  

 

Haas publiceert in 1983 in het tijdschrift International Organization het artikel "Regime De-

cay: Conflict Management and International Organizations 1945-1981". Hij onderkent het sub-

jectieve karakter van veel bestaande (niet-kwantitatieve) analyses, en onderzoekt in deze stu-die 

met meer objectieve, kwantitatieve, methoden het conflictmanagement van een aantal in-

ternationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, in de periode 1945-1981. Haas con-

centreert zich in zijn onderzoek op het meten van de effectiviteit van de onderzochte orga-

nisaties in het voorkomen, afzwakken en doen eindigen van conflicten tussen staten, en het 

vinden van verklaringen voor de gevonden waarden. De onderzochte organisaties zijn de Ver-

enigde Naties, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Arabische Liga, de Organi-

satie van Afrikaanse Eenheid (OAE) en de Raad van Europa. De auteur gebruikt bij zijn on-

derzoek een bestand met 282 "disputes" over de onderzochte periode, dat hij samen met enkele 

collega's heeft gemaakt. Een "dispute" wordt gedefinieerd als een conflict tussen twee of meer 

staten met betrekking tot de -vermeende- schending van een bepaalde norm van het heersende 

internationale regime door één of meer van de betrokken staten. Een internationaal regime 

wordt gedefinieerd als een set van principes (expliciet of impliciet), normen, regels en besluit-

vormingsprocedures waarvan de actoren min of meer verwachten dat ze gelden bij kwesties die 

alle actoren in het internationale systeem aangaan, en die ze zien als een leidraad voor hun ei-

gen gedrag.  

Haas komt op grond van bovenbeschreven onderzoek uit 1983 tot de volgende conclusies: 

* De Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten zijn tot circa 1970 redelijk 

effectief geweest in het afzwakken, verzachten, van de meer ernstige internationale conflicten 

en dekolonisatie-oorlogen. Bij veel minder ernstige conflicten werd niet of niet effectief geïn-

tervenieerd. 

* De VN en de OAS zijn sinds circa 1970 aanzienlijk minder effectief geworden op het gebied 

van conflictmanagement, ook voor wat betreft de meer ernstige oorlogen. 
________________________ 
Vervolg voetnoot vorige pagina: 
21 Yoram Z. Haftel en Alexander Thompson, "The Independence of International Organizations, Concept and 
Applications", in Journal of Conflict Resolution, vol. 50, issue 2, april 2006, pp. 253-275. 
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* De overige onderzochte internationale organisaties waren aanvankelijk nauwelijks effectief 

met betrekking tot het voorkomen of doen eindigen van oorlogen, maar hun functioneren op dit 

gebied is sinds het einde van de jaren zestig geleidelijk verbeterd. 

* Alle onderzochte organisaties samen zijn sinds het einde van de jaren zestig aanzienlijk min-

der effectief geworden in het voorkomen, afzwakken of doen eindigen van internationale con-

flicten (de slechtere resultaten van de VN en de OAS werden slechts ten dele goedgemaakt door 

de grotere effectiviteit van de andere onderzochte organisaties). 

* De belangrijkste oorzaak hiervoor is een verandering van het internationale regime op het 

gebied van conflictmanagement. 

Haas stelt nadrukkelijk dat zijns inziens niet de onderzochte organisaties slechter zijn gaan 

functioneren, maar dat de lidstaten van die organisaties hun beleid op het gebied van collectieve 

veiligheid en conflictmanagement sinds 1945 hebben gewijzigd. In 1945, net na de Tweede 

Wereldoorlog, was voor de meeste staten vooral vrede belangrijk, en werd de onveiligheid van 

één staat gezien als de potentiële onveiligheid van alle staten. Het invoeren van het VN-systeem 

van collectieve veiligheid was de exponent hiervan. Geleidelijk is dit regime veranderd: oorlo-

gen in het internationale systeem worden tot op zekere hoogte door de lidstaten van internatio-

nale organisaties getolereerd of zelfs aangewakkerd ("proxy wars"), zolang deze geen bedrei-

ging vormen voor het internationale systeem van onafhankelijke staten. Gedoogde oorlogen 

zijn vooral de oorlogen in zwakke staten in de politieke en geografische periferie van het we-

reldsysteem. Om een en ander aan te tonen neemt Haas de Verenigde Naties als voorbeeld. Hij 

analyseert de componenten van het VN-systeem op het gebied van de handhaving van de in-

ternationale vrede en veiligheid en constateert dat er geen wezenlijke veranderingen zijn ge-

weest in dit systeem sinds 1970.22 Wat wel is veranderd, is de opstelling van de leden met be-

trekking tot oorlogen (dus het internationale regime op het gebied van conflictmanagement). 

 

De hierboven genoemde onderzoeksresultaten van Haas met betrekking tot het functioneren (de 

effectiviteit) van de Verenigde Naties worden door deze studie bevestigd, zoals in navolgende 

hoofdstukken zal blijken. Desalniettemin verschilt de studie van Haas in belangrijke opzichten 

van dit onderzoek: het artikel van Haas bevat geen beschrijving of analyse van de strategische 

samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000, noch 

 
                                                
22 Er waren bijvoorbeeld in het tijdvak 1970-1981 geen amendementen op het VN-Handvest met betrekking tot 
het VN-systeem van de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. 
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van alle interventies van de Raad in dit tijdvak. Haas' onderzoek beperkt zich verder tot de 

periode 1945-1981. Daarnaast maakt hij in de analyses van de Verenigde Naties veelal geen 

onderscheid tussen vredesactiviteiten van de Algemene Vergadering, de VN-secretaris-generaal 

en de Veiligheidsraad. Verder zijn de operationalisering van de variabelen en de daarmee sa-

menhangende codering van oorlogen, interventies en dergelijke in het onderzoek van Haas pro-

blematisch. Hij werkt veel met coderingen die sterk afhankelijk zijn van het subjectieve oordeel 

van de codeur, zoals het geven van cijfers voor de waarschijnlijkheid dat een bepaald ver-

schijnsel optreedt (bijvoorbeeld de mate van waarschijnlijkheid dat de strijdende partijen zelf 

het conflict binnen drie jaar zonder interventie zouden hebben beëindigd, of de mate van 

waarschijnlijkheid dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over een bepaalde kwestie oorlog 

waren gaan voeren). Het is maar de vraag of de zogenaamde "inter-coder reliability" hierbij vol-

doende is gewaarborgd. 

Interessant aan Haas' onderzoek is vooral de conclusie dat het internationale regime op het ge-

bied van conflictmanagement is veranderd sinds 1945. Uit mijn onderzoek kan dezelfde con-

clusie worden getrokken. Ook interessant is de gehanteerde onderzoeksmethode, met name op 

het gebied van de meting van de effectiviteit van de internationale organisaties. Hiervoor ge-

bruikt hij vier meetcategorieën: 

1) Succes in het stoppen van de vijandelijkheden. 

2) Succes in het verzwakken, verzachten van het conflict gedurende drie jaar na het einde van 

het gebruik van geweld. 

3) Succes in het oplossen, dat wil zeggen het doen verdwijnen, van het conflict. 

4) Succes in het voorkomen van het uitbreiden van het conflict.  

Per categorie is een schaalverdeling gemaakt. De codeur moet per onderzochte interventie per 

categorie een cijfer toekennen voor de mate van succes. Deze cijfers worden vervolgens bij el-

kaar opgeteld en dit geeft de "ruwe succes-score". Als deze score 0 is dan was er geen succes-

volle interventie, is de score 1 of 2 dan was de interventie een beetje succesvol, was de score 

groter dan twee, dan was de interventie heel succesvol. 

Deze meetmethode is niet zo objectief als bijvoorbeeld die van Brecher en Wilkenfeld in het 

hierna te behandelen artikel: de subjectieve inschattingen van de mate van succes door de co-

deur spelen in het onderzoek van Haas een grote rol. Zijn methode is met vier succesdimensies 

echter wel tamelijk verfijnd.  

 

In 1984 publiceren Brecher en Wilkenfeld in International Studies Quarterly een studie waarin 

met kwantitatieve methoden de rol van de Verenigde Naties in internationale crises in de pe-
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riode 1945-1975 wordt onderzocht. Brecher en Wilkenfeld richten zich in deze studie vooral op 

de beantwoording van twee vragen: 

1) Wat is de relatie tussen de kenmerken (met name de ernst) van internationale crises en de 

omvang van de VN-activiteiten? 

2) Wat is de invloed van VN-interventies op de afloop van crises? 

Bij het onderzoek worden data met betrekking tot 160 internationale crises gebruikt uit het 

bestand van het "International Crisis Behavior"-project. Een internationale crisis wordt door 

Brecher en Wilkenfeld gedefinieerd als een verandering in de interne of externe omgeving van 

een staat die door de betrokken beleidsmakers wordt ervaren als:  

a) Een bedreiging van basisnormen en -waarden;  

b) waarop op korte termijn moet worden gereageerd; 

c) en waarbij mogelijk militaire middelen moeten worden ingezet. 

Het gaat hierbij dus niet uitsluitend om oorlogen (in 40% van de onderzochte crises werd geen 

geweld gebruikt) en ook niet uitsluitend om conflicten tussen staten (ook burgeroorlogen, zoals 

de Chinese burgeroorlog in de jaren veertig van de vorige eeuw, zijn volgens deze definitie in-

ternationale crises).23 

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek van Brecher en Wilkenfeld is met betrekking tot 

vraag 1 (zie hierboven) dat de kans dat de Verenigde Naties interveniëren toeneemt naarmate 

een crisis een grotere bedreiging vormt voor de vrede en veiligheid in het internationale sys-

teem. Ook wordt geconstateerd dat bij een grotere bedreiging van de internationale vrede en 

veiligheid de kans dat de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering zich met de crisis gaan 

bemoeien, toeneemt (bij geringe bedreiging interveniëren vaak uitsluitend de VN-secretaris-

generaal en/of gespecialiseerde VN-organisaties).24 

De voornaamste resultaten met betrekking tot vraag 2 zijn dat crises met VN-interventie: 

- Vaker leiden tot een overeenkomst tussen de crisispartijen dan crises zonder VN-interventie. 

- Niet leiden tot meer tevredenheid bij de partijen over de afloop van de crisis. 

- Niet leiden tot minder crises tussen dezelfde partijen binnen 5 jaar na afloop van de oor-

spronkelijke crisis.  

 
                                                
23 Het gaat hierbij om burgeroorlogen die door inmenging van andere staten, problemen met vluchtelingen-
stromen en dergelijke geïnternationaliseerd worden (het spill-overeffect). 
 
24 Deze bevinding van Brecher en Wilkenfeld wordt tot op zekere hoogte ook door dit onderzoek bevestigd. Zie 
paragraaf 5.3. 
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Ook het onderzoek van Brecher en Wilkenfeld verschilt in meerdere opzichten van dit onder-

zoek. Op de eerste plaats heeft hun onderzoek betrekking op een andere periode (1945-1975). 

Verder zien zij de Veiligheidsraad als een eenheid in hun onderzoek. Er wordt geen analyse ge-

maakt van activiteiten van individuele (permanente) leden, zoals vetogebruik. Verder wordt er 

geen onderscheid gemaakt tussen "peacekeeping"-operaties (blauwhelmen) en militaire opera-

ties onder hoofdstuk VII van het Handvest ("enforcement actions", groenhelmen). Tevens 

wordt niet ingegaan op het niet-ingrijpen van de Verenigde Naties tijdens veel internationale 

crises en oorlogen in de onderzochte periode, hoewel dit een belangrijke reden is voor de inef-

fectiviteit van de Veiligheidsraad, zoals in volgende hoofdstukken zal blijken. Interessant in het 

onderzoek van Brecher en Wilkenfeld zijn uiteraard de onderzoeksresultaten, maar ook de ge-

hanteerde methode voor meting van de effectiviteit van de VN-interventies. De effectiviteit van 

de interventies werd in casu bepaald door na te gaan of: 

A) Crises waarin werd geïntervenieerd in de onderzochte periode vaker eindigden door een 

overeenkomst tussen de partijen dan gemiddeld bij alle crises in deze periode. 

B) Crises waarin werd geïntervenieerd in de onderzochte periode vaker leidden tot tevredenheid 

bij alle conflictpartijen over de afloop van de crisis dan gemiddeld bij alle crises in deze perio-

de.25 

C) Er na de crises waarin werd geïntervenieerd vaker binnen 5 jaar na het einde van de crisis 

een nieuwe crisis uitbrak tussen de voormalige conflictpartijen in de onderzochte periode dan 

gemiddeld bij alle crises in deze periode (het meten van recidive). 

De methode voor het meten van de effectiviteit van de interventies van Brecher en Wilkenfeld 

lijkt op de in dit onderzoek gehanteerde methode. Alleen het hierboven sub B vermelde criteri-

um inzake de tevredenheid van de conflictpartijen werd in deze studie niet gehanteerd. Op de 

eerste plaats is het meten van de mate van tevredenheid van de conflictpartijen na afloop van 

een crisis problematisch. Meestal moeten door alle partijen concessies worden gedaan, en mees-

tal zijn daarover bij alle conflictpartijen sommige personen en groepen tevreden, en sommige 

niet. Verder is de mate van tevredenheid van de voormalige conflictpartijen al grotendeels ver-

disconteerd in de mate van recidive. Indien tussen de conflictpartijen binnen vijf jaar na een cri-

sis niet opnieuw een crisis ontstaat, is de mate van tevredenheid na afloop van de oorspron-

kelijke crisis klaarblijkelijk zodanig geweest, dat geen van de partijen voldoende aanleiding zag 

om een nieuwe crisis te laten ontstaan. 

 
                                                
25 Dit werd onderzocht aan de hand van krantenberichten en overheidsdocumenten na afloop van de crisis. 
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De hierboven behandelde artikelen van Haas en Brecher en Wilkenfeld lijken, zoals reeds werd 

vermeld, qua onderwerp en gehanteerde onderzoeksmethoden van alle bestudeerde literatuur 

het meeste op dit onderzoek. Daarnaast zijn de afgelopen decennia een groot aantal onderzoe-

ken gepubliceerd waarin bepaalde deelaspecten van de strategische samenwerking van de grote 

mogendheden in de Veiligheidsraad centraal staan. Een selectie van de voor deze studie meest 

relevante publicaties zal hierna kort worden behandeld.  

 

De eerste van deze onderzoeken is "Major Power Intervention in International Crises, 1918-

1988" van de hand van Huth. In dit artikel uit 1998 onderzoekt Huth een aantal hypothesen met 

betrekking tot de voorwaarden waaronder grote mogendheden interveniëren met diplomatieke 

en/of militaire middelen om een staat die betrokken is in een internationale crisis te steunen, dus 

de binnenlandse determinanten van deze interventiepolitiek. Hij gebruikt bij zijn analyses een 

aangepaste dataset van internationale crises tussen 1919 en 1988 van het "International Crises 

Behavior"-Project van Brecher en Wilkenfeld, en een keur aan kwantitatieve (statistische) on-

derzoeksmethoden. De belangrijkste conclusie van Huth op grond van dit onderzoek is dat de 

rol van de binnenlandse politiek bij het nemen van beslissingen met betrekking tot crisis-

interventie door beleidsmakers van grote mogendheden niet onderschat moet worden. 

Het onderzoek van Huth verschilt in veel opzichten van dit onderzoek: de Veiligheidsraad 

speelt nauwelijks een rol in het artikel van Huth. Als er door meerdere grotere mogendheden in 

een bepaald conflict wordt geïntervenieerd (bijvoorbeeld in VN-verband), dan onderzoekt Huth 

uitsluitend de grote mogendheid die een leidende rol speelde in de interventie (de "leading 

nation"), of als die er niet is, de eerste die intervenieerde.26 De bij de interventie betrokken an-

dere grote mogendheden en eventuele andere staten worden dan als "additional allies" gezien. 

Deze kunnen bewerkstelligen dat de leidende grote mogendheid eerder intervenieert dan zonder 

die bondgenoten het geval zou zijn, maar kunnen ook remmend of vertragend werken (en daar-

mee de effectiviteit van de interventie beïnvloeden). Bijna 90 procent van de door Huth onder-

zochte interventies zijn unilateraal.27 In dit onderzoek staan uitsluitend multilaterale interventies 

in VN-verband centraal. Ook worden interventies van grote mogendheden door Huth slechts 

onderzocht om na te gaan onder welke voorwaarden de beleidsmakers tot de beslissing om te 
 
                                                
26 Huth 1998, p. 753. 

27 Dus interventies van één staat, waarbij niet of nauwelijks sprake is van samenwerking met andere, niet bij het 
conflict betrokken staten in het kader van de interventie. 
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interveniëren kwamen. Andere zaken, zoals de legitimiteit, representativiteit of effectiviteit van 

de interventies, worden niet expliciet onderzocht. 

 

Eveneens in 1998 publiceren Russett, Oneal en Davis het artikel "The Third Leg of the Kantian 

Tripod for Peace: International Organizations and Militarized Disputes, 1950-1985". 

Kant stelt in 1795 in zijn korte geschrift Zum ewigen Frieden dat voor wereldvrede drie zaken 

noodzakelijk zijn: (1) republikeinse grondwetten (representatieve democratie) in alle staten, (2) 

een "commerciële wereldgeest" van handel en economische interdependentie en (3) internati-

onaal recht (en, in de huidige tijd, ook internationale organisaties) gebaseerd op de legitieme 

rechten van alle burgers en staten. Deze drie factoren vullen elkaar volgens Kant aan en zijn dan 

ook samen noodzakelijk voor vrede. Daarom worden ze wel de Kantiaanse driepoot genoemd. 

De auteurs van dit artikel stellen dat diverse kwantitatieve onderzoeken in de afgelopen de-

cennia aannemelijk hebben gemaakt dat democratie en economische interdependentie tussen 

staten de kansen op gemilitariseerde disputen tussen paren van staten verkleinen.28 In dit artikel 

wordt met kwantitatieve methoden onderzocht of dat ook het geval is met het derde element 

van de Kantiaanse driepoot: internationale organisaties. Tevens wordt nagegaan wat het effect 

van de drie elementen van de Kantiaanse driepoot samen is op de kans op militarisering van ge-

schillen tussen paren van staten ("dyads"). Voor wat betreft hun onderzoek naar internationale 

organisaties concentreren zij zich op internationale gouvernementele organisaties (IGO's). De 

auteurs stellen dat iedere staat in de onderzochte periode (1950-1985) gemiddeld lid is van 33 

IGO's, waarbij de Verenigde Naties en al haar gespecialiseerde organisaties (IMF, Wereldbank, 

FAO, ILO etcetera) als afzonderlijke organisaties worden geteld. Ze komen in hun onderzoek 

via complexe statistische technieken tot de conclusie dat paren van staten die lid zijn van een 

groter netwerk van IGO's (waarvan de VN-organisaties in nagenoeg alle gevallen een belang-

rijk onderdeel uitmaken), beduidend minder vaak verwikkeld zijn in gemilitariseerde disputen 

dan paren van staten die lid zijn van een kleiner netwerk, althans in de onderzochte periode.29 

Ook concluderen ze dat als de staten van een paar tevens democratisch zijn en hoge wederzijdse 

import- en exportquotes hebben (als maatstaf van interdependentie), de kans op betrokkenheid  

 
                                                
28 Ze noemen in dit kader onderzoeken van Russett, Maoz, Oneal, Stein en McMillan. 
 
29 Een verhoging van het gezamenlijke aantal lidmaatschappen van IGO's van een "dyad" met één 
standaarddeviatie leidt bijvoorbeeld tot een daling van de gemilitariseerde disputen tussen de staten van dat 
paar van 23% ten opzichte van het gemiddelde van alle onderzochte paren. 
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bij een gemilitariseerd dispuut nog aanzienlijk daalt.  

De auteurs stellen dat internationale organisaties leiden tot minder oorlogen omdat ze: 

a) Het nakomen van internationale normen en afspraken kunnen afdwingen (bijvoorbeeld het 

verbod op geweld ex artikel 2, lid 4, van het VN-Handvest). 

b) Kunnen bemiddelen tussen conflicterende staten. 

c) Regeringen van staten kunnen helpen door het verzamelen en verstrekken van informatie op 

velerlei gebied. 

d) Kunnen helpen bij het oplossen van allerlei problemen (bijvoorbeeld als platform voor het 

maken van afspraken over internationaal vliegverkeer, postverzending, economische betrek-

kingen en dergelijke). 

e) Kunnen leiden tot de creatie van internationale normen, zoals het naleven van mensen-

rechten, en staten kunnen socialiseren met betrekking tot die normen. 

f) Kunnen leiden tot creatie van een gevoel van een gemeenschappelijke identiteit tussen staten, 

waarbij het belang van de groep als dat van de eigen staat wordt ervaren. 

Het onderzoek van Russett c.s. is niet specifiek gericht op de VN-Veiligheidsraad, maar heeft 

betrekking op alle internationale gouvernementele organisaties. Het bevat derhalve ook geen a-

nalyse van de strategische samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad. Een 

ander verschil met dit onderzoek is dat het onderzoek van Russett c.s. uitsluitend betrekking 

heeft op de periode van de Koude Oorlog. 

 

In 1995 publiceren Alger, Lyons en Trent een lijvige artikelbundel getiteld: The United Nations 

System: The Policies of Member States.30 Het boek bevat onder meer beschrijvingen van de na-

tionale politiek van een achttal staten met betrekking tot hun lidmaatschap van de Verenigde 

Naties in de periode 1945-1995. De onderzochte staten zijn Frankrijk, Groot-Brittannië, de Ver-

enigde Staten en een aantal kleinere landen. Van iedere staat wordt een globale beschrijving ge-

geven van zijn politiek met betrekking tot de Verenigde Naties in de onderzochte periode, met 

vermelding van de belangrijkste feiten en gebeurtenissen. Interessant zijn vooral de omschrij-

vingen van de binnenlandse politieke achtergronden en opvattingen met betrekking tot de tot-

standkoming van de nationale VN-politiek. In alle onderzochte staten hebben direct of indirect 

de Koude Oorlog, de dekolonisatiegolven in de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog en 

 
                                                
30 Chadwick F. Alger, Gene M. Lyons, John E. Trent (red.), The United Nations System: The Policies of Member 
States, Tokyo/New York/Parijs: United Nations University Press 1995. 
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vooral de eigen nationale belangen een grote rol gespeeld bij de bepaling van hun politiek met 

betrekking tot de Veiligheidsraad (hetgeen door dit onderzoek wordt bevestigd, zoals zal blij-

ken).  

In een ander deel van het boek gaat Trent in op de relatie tussen de buitenlandse politiek van 

een staat en zijn lidmaatschap van de Verenigde Naties. De politieke dilemma's van de behan-

delde staten worden onderzocht. Centraal staat bij alle staten enerzijds samenwerking met de 

Verenigde Naties met als doel een betere wereld, en anderzijds het nastreven van eigen na-

tionale belangen. Trents conclusie is dat in de onderzochte periode machtspolitiek en nationale 

belangen prevaleren boven de samenwerking in de Verenigde Naties van de onderzochte sta-

ten31, maar ook dat "if member states still treat the UN as a foreign policy tool, subject to na-

tional interests, it is because the UN not only was created within these limits, but also still very 

much reflects the global distribution of power".32 Hervorming van het VN-systeem is volgens 

hem noodzakelijk, maar niet gemakkelijk. Hij merkt op dat het kernprobleem in dit kader is hoe 

de autonome politieke eenheden waaruit het VN-systeem bestaat kunnen worden bewogen om 

een deel van hun macht en soevereiniteit op te geven teneinde gezamenlijke doelen te berei-

ken.33  

 

Een boek dat in dit literatuuroverzicht eveneens niet onvermeld mag blijven is The United Na-

tions. Past, Present and Future van de hand van Bertrand.34 Bertrand is een voormalig lid van 

het Gezamenlijke Inspectieteam van de Verenigde Naties en ook van de Groep van 18 Experts 

voor de Hervorming van de Verenigde Naties. In dit boek beschrijft hij de ontstaansgeschiede-

nis, de veiligheidstaken, de sociaal-economische taken en een aantal opties voor de hervorming 

van de Verenigde Naties. Bertrand gaat onder andere in op de successen en mislukkingen van 

de Volkenbond en de Verenigde Naties (de Veiligheidsraad) op het gebied van de handhaving 

van de internationale vrede en veiligheid. Hij behandelt chronologisch de belangrijkste inter-

venties op dit gebied van beide organisaties, classificeert ze als "succes" of "mislukking", en 

komt op basis hiervan tot conclusies over de vraag waarom de zaken vaak fout gaan en hoe 

 
                                                
31 Alger 1995, p. 466 e.v. 
 
32 Ibid. p. 485. 
 
33 Ibid. p. 504. 
 
34 M. Bertrand, The United Nations. Past, Present and Future, Den Haag: Kluwer Law International 1997. 
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hierin verbetering kan worden aangebracht. Deze methode om te komen tot aanbevelingen met 

betrekking tot een betere handhaving van de internationale vrede en veiligheid lijkt logisch en 

effectief (de "trial en error"-methode). Jammer is echter dat de uitwerking van deze methode in 

het boek niet erg overtuigend is: Bertrand geeft niet aan waarom hij bepaalde interventies wel, 

en andere niet behandelt. Verder worden onder meer de interventies en oorlogen waarin wordt 

geïntervenieerd slechts zeer summier beschreven, en geeft Bertrand niet of nauwelijks aan op 

grond van welke criteria hij een bepaalde interventie een succes of een mislukking vindt.  

 

In maart 2000 riep VN-secretaris-generaal Kofi Annan een "zware" commissie in het leven om 

onderzoek te doen naar de VN-activiteiten in het verleden op het gebied van de handhaving van 

de internationale vrede en veiligheid. Commissievoorzitter werd de voormalige Algerijnse mi-

nister van de Buitenlandse Zaken Lakhdar Brahimi. In augustus 2000 publiceert de commissie 

haar bevindingen: het Report of the Panel on United Nations Peace Operations.35 

Het "Brahimi-rapport", zoals het in VN-kringen meestal wordt genoemd, begint met de con-

stateringen dat het handhaven van de internationale vrede en veiligheid de belangrijkste taak 

van de Verenigde Naties is, en dat zij bij het uitvoeren van deze taak in de afgelopen decennia 

vele malen heeft gefaald. De commissie stelt dat niet alleen het VN-Secretariaat, de militaire 

commandanten en de leiders van vredesmissies verantwoordelijk zijn voor dit falen, maar voor-

al ook de Veiligheidsraad en de VN-lidstaten. De Veiligheidsraad en de lidstaten hebben veel 

vredesmachten met onduidelijke mandaten op pad gestuurd, en ook vaak te weinig troepen en 

middelen aan de Verenigde Naties beschikbaar gesteld om een missie succesvol te kunnen uit-

voeren. Ook werken de lidstaten die betrokken zijn bij vredesoperaties op politiek, financieel en 

operationeel gebied te weinig samen, wat eveneens een belangrijke reden is voor het falen van 

interventies. Het Brahimi-rapport bestaat grotendeels uit een reeks aanbevelingen om de effec-

tiviteit van de Verenigde Naties op het gebied van vredeshandhaving te vergroten, waaronder: 

* Alle bij vredesoperaties en "post-war peacebuilding" betrokken organisaties (VN, Bretton 

Woods-instituten36, regeringen en NGO's) moeten beter gaan samenwerken. 

* De VN-secretaris-generaal moet meer "fact-finding"-missies initiëren, want ook een gebrek  

aan accurate informatie is een oorzaak van het mislukken van interventies. 

 
                                                
35 Lakhdar Brahima et al., Report of the Panel on United Nations Peace Operations, VN-document A/55/305-
S/2000/809, 21 augustus 2000. 
 
36 Zoals de Wereldbank. 
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* Alle bij vredesoperaties betrokken organisaties moeten veel meer tijd, geld en energie steken 

in conflictpreventie en "post-war peacebuilding", om het uitbreken c.q. opnieuw oplaaien van 

gewapende conflicten te voorkomen. 

* De kosten van het leidinggevend en ondersteunend personeel voor vredesoperaties op het 

VN-hoofdkwartier moeten voortaan gefinancierd worden uit het reguliere budget van de Ver-

enigde Naties. Op dit moment worden deze kosten nog uit de "support account" gefinancierd, 

die in principe alleen bestemd is voor bijzondere en tijdelijke uitgaven, terwijl vredesoperaties 

de structurele core-business van de Verenigde Naties zijn en de uitgaven voor dergelijke ope-

raties een permanent karakter hebben gekregen. 

* Er moet meer en beter leidinggevend en ondersteunend personeel worden aangetrokken op 

het VN-hoofdkwartier, dat, gezien het complexe karakter van recente vredesoperaties en de 

enorme allocaties aan middelen die daarmee gepaard gaan, zwaar onderbezet is. 

* In mandaten voor vredesmissies moeten veel duidelijker de doelstellingen en middelen van de 

missie worden omschreven. 

* De Veiligheidsraad moet wachten met het aannemen van resoluties ter initiëring van een mis-

sie totdat door de VN-secretaris-generaal is nagegaan of er voldoende toezeggingen van lid-

staten zijn voor het leveren van troepen en middelen om de missie uit te kunnen voeren. 

Het onderwerp van de studie van Brahimi c.s., het functioneren van de VN-Veiligheidsraad in 

de periode 1946-2000, komt in belangrijke mate overeen met dit onderzoek, maar de gehan-

teerde onderzoeksmethoden zijn totaal verschillend. Brahimi en zijn medewerkers baseren zich 

vooral op interviews met deskundigen en VN-documenten, terwijl dit onderzoek vooral geba-

seerd is op kwantitatieve onderzoeksmethoden. Verder is het "Brahimi-rapport" vooral gericht 

op het doen van aanbevelingen om VN-interventies effectiever te maken, terwijl deze studie 

vooral historisch georiënteerd is: het beschrijven en analyseren van de intensiteit en effecti-

viteit van de strategische samenwerking tussen de grote mogendheden in de Veiligheidsraad in 

de onderzochte periode. 

 

In het boek Planning for Intervention. International Cooperation in Conflict Management ana-

lyseert het echtpaar Handler-Chayes (beiden verbonden aan de Harvard-universiteit) de succes-

sen en mislukkingen van een aantal interventies van de internationale gemeenschap in intra-
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statelijke conflicten sinds het einde van de Koude Oorlog.37 Op grond van hun bevindingen for-

muleren zij een nieuwe strategie die moet leiden tot een verbetering van de effectiviteit van 

dergelijke interventies. In het boek worden een groot aantal problemen op het gebied van de 

samenwerking van staten in de Verenigde Naties uitgebreid behandeld, en ook de gehanteerde 

bestuurskundige methode voor analyse van interventies interessant. Het boek gaat niet specifiek 

over Veiligheidsraadinterventies, maar over alle vormen van interventies van staten in con-

flicten. Andere verschillen met dit onderzoek zijn dat Planning for Intervention uitsluitend han-

delt over de periode 1989-1999. Verder worden in deze studie geen kwantitatieve onderzoeks-

methoden gebruikt, en richt het onderzoek van het echtpaar Handler-Chayes zich uitsluitend op 

interventies in intrastatelijke conflicten. 

 

Het boek The Cold War as Cooperation. Superpower Cooperation in Regional Conflict Mana-

gement onder redactie van Kanet en Kolodziej gaat over de vraag waarom de Koude Oorlog 

niet heeft geleid tot een totale oorlog tussen de grote mogendheden en hun wederzijdse bond-

genoten.38 Het boek bestaat uit drie delen: 

In deel I wordt de paradoxale these geponeerd dat de Koude Oorlog een vorm van samen-

werking was tussen de grote mogendheden en veel andere staten. "The Cold War was coope-

rative from start to finish […]. It served the aims and interests of the superpowers, and for a 

long time those of many nations and peoples in the developed and undeveloped world. It cata-

lyzed, for example, the process that culminated in the globalization of the nation-state as 

principal unit of authority in the world society".39 Voor de grote mogendheden was de Koude 

Oorlog, volgens de auteurs, vooral een samenwerkingsverband ter regulering/beheersing van re-

gionale conflicten. "Except for close calls, like the Cuban Missile Crisis and a series of Berlin 

crises, the leadership of each superpower was careful to signal to its rival-partner that their re-

gional conflicts could be managed short of general war, the traditional international instrument 

to settle profound national clashes over interests and values. [….]. In the logic of game theory, 

each superpower has had to learn to cooperate -mostly implicitly, sometimes explicitly- with its 

 
                                                
37 Antonia Handler Chayes en Abram Chayes, Planning for Intervention: International Cooperation in Conflict 
Management, Den Haag: Kluwer Law International 1999. 
 
38 Roger E. Kanet en Edward A. Kolodziej (red.), The Cold War as Cooperation: Superpower Cooperation in Re-
gional Conflict management, Basingstoke: Macmillan 1991. 
 
39 Kanet en Kolodziej 1991, p. xiii. 
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adversary to coordinate their mutually contingent behavior to avoid the worst consequences of 

their competition and to maximize the differential gains of compromises. They also had to de-

velop rules of engagement and disengagement to regulate their conflicts, as well as those of 

their allies and clients. These implicit and explicit compromises on outcomes and conflict pro-

cesses essentially formed an institutional structure on which the superpowers could provisio-

nally rely in pursuing their discord within an evolving and enlarging set of understandings, and 

of tolerable and legitimate practices in pressing their respective national and systemic claims".40 

In deel II van het boek wordt door een twaalftal auteurs getracht de juistheid van de hierboven 

omschreven visie aan te tonen c.q. aannemelijk te maken. Iedere auteur behandelt een regio in 

de wereld die tot haar of zijn deskundigheidsgebied behoort. De meeste regionale conflicten in 

de periode 1945-1990 passeren de revu. Iedere auteur tracht voor zijn regio "cases of super-

power cooperation" te vinden en te beschrijven, variërende van het sluiten van verdragen tot het 

via overleg oplossen van conflicten. Dit resulteert in een lijst met honderden cases die als bij-

lage aan het boek is toegevoegd. In diverse hoofdstukken van dit deel wordt ook aandacht be-

steed aan de samenwerking van de grote mogendheden (met name die van de Verenigde Staten 

en de Sovjet-Unie) in de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad. Nergens wordt echter diep-

gaand en systematisch de strategische samenwerking van de grote mogendheden in de Veilig-

heidsraad behandeld. Verder wordt in het boek van Kanet c.s. geen aandacht besteed aan de pe-

riode na de Koude Oorlog (hetgeen overigens onvermijdelijk is voor een boek dat verscheen in 

1991). 

In deel III van het boek trekt Kolodziej conclusies uit de voorgaande delen. Naar zijn mening 

wordt aannemelijk gemaakt dat de Koude Oorlog geen totale oorlog tussen de grote mogend-

heden werd omdat de eventuele gevolgen hiervan voor de betrokken partijen niet aantrekkelijk 

waren. "Gewone" samenwerking tussen de supermachten was, door de grote ideologische ver-

schillen, niet mogelijk en het simpelweg negeren van elkaar was door conflicterende belangen 

overal in de wereld evenmin een haalbaar alternatief. Derhalve hadden de grote mogendheden 

maar één optie: een alternatieve vorm van samenwerking vinden. En dat werd de Koude Oor-

log. Kolodziej beëindigt het boek met te stellen dat hij verwacht dat de samenwerking tussen de 

grote mogendheden in de toekomst alleen maar groter zal worden.  

In dit onderzoek wordt, met andere onderzoeksmethoden dan de auteurs van The Cold War as 

Cooperation hebben gehanteerd, aangetoond dat er tijdens de Koude Oorlog strategische sa-

 
                                                
40 Kanet en Kolodziej 1991, pp. xiii/xiv. 
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menwerking was tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de Veiligheidsraad, ook in de 

perioden dat hun betrekkingen op een dieptepunt waren.41 Verder zal in deze studie aange-

toond worden dat Kolodziejs verwachting, dat de samenwerking tussen de grote mogendheden 

alleen maar groter zal worden na de Koude Oorlog, voor wat betreft de samenwerking tussen de 

permanente leden in de Veiligheidsraad in de periode 1990-2000 inmiddels werkelijkheid is ge-

worden.42 

 

Een belangrijke -zo niet de belangrijkste- vorm van strategische tegenwerking van de perma-

nente leden in de Veiligheidsraad is het vetogebruik. De Indiase VN-deskundige Patil be-

handelt in haar lijvige studie uit 2001 The Veto: A Historical Necessity uitgebreid de meer dan 

290 veto's van permanente leden van de Veiligheidsraad in de periode 1946-2001.43 Het boek 

verschaft veel inzicht op dit gebied. Zij koppelt in haar onderzoek echter niet de vele veto's aan 

de werklast van de Veiligheidsraad in de onderzochte periode (de potentiële gewapende conflic-

ten en gevoerde oorlogen in dit tijdvak). Daardoor is niet duidelijk wat de effecten van het ve-

togebruik zijn op het functioneren van de Veiligheidsraad in deze periode. In deze studie wor-

den (onder meer) de effecten van de door Patil beschreven veto's op de strategische samenwer-

king van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad onderzocht, en daarmee de effecten van 

het vetogebruik op het functioneren van de Raad. 

 

Een ander belangrijk werk over de rol van de Verenigde Naties op het gebied van het hand-

haven van de internationale vrede en veiligheid is het boek United Nations, Divided World dat 

in 1995 verscheen onder redactie van Roberts en Kingsbury.44 Het boek bevat een verzameling 

essays over de Verenigde Naties van deskundigen als Javier Pérez de Cuéllar, Brian Urquhart 

en Maurice Bertrand. Ook is in het boek de beleidsnotitie An Agenda for Peace van de hand 

van de toenmalige VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali opgenomen. Diverse artike-

len in het boek bevatten beschrijvingen en analyses van de rol van de Verenigde Naties met 

 
                                                
41 Zie paragraaf 6.3. 
 
42 Zie paragraaf 5.2. 
 
43 Anjali V. Patil, The Veto: A Historical Necessity, 1946-2001. A Comprehensive Record of the Use of the Veto in 
the UN Security Council, College Point (N.Y.): Inhouse Inc. 2001. 
 
44 A. Roberts en B. Kingsbury (red.), United Nations, Divided World. The UN's Roles in International Relations, 2e 
editie, Oxford: Clarendon Press 1995. 
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betrekking tot het handhaven van de internationale vrede en veiligheid, en van de belangrijkste 

problemen op dit gebied. Interessant is met name het eerste hoofdstuk, waarin Roberts en 

Kingsbury systematisch en met veel realiteitszin de rol van de Verenigde Naties in de interna-

tionale politiek sinds 1945 behandelen. Interessant is ook de beschrijving van Morphet van de 

verschillende fasen in de peacekeeping-activiteiten van de Verenigde Naties sinds de oprichting 

van deze internationale organisatie, en de financiering daarvan. In het boek wordt echter slechts 

summier ingegaan op de invloed van de strategische samenwerking van de permanente leden in 

de Raad op het functioneren daarvan. 

Datzelfde geldt voor het boek Peacemaking and Peacekeeping for the New Century, dat in 1998 

verscheen onder redactie van Otunnu en Doyle.45 In dit boek geven een tiental deskundigen, 

waaronder Boutros Boutros-Ghali, Kofi Annan, Nelson Mandela, Brian Urquhart en Michael 

Doyle, hun mening over de wijze waarop de Verenigde Naties haar vredeshandhavende en -her-

stellende activiteiten in de toekomst kan verbeteren. In Peacemaking and Peacekeeping worden 

nagenoeg alle belangrijke onderwerpen op het gebied van de handhaving van de internationale 

vrede en veiligheid door de Verenigde Naties uitgebreid behandeld in de vorm van niet-kwan-

titatieve beschrijvingen en analyses. Het werk bevat hoofdstukken over onder meer preventieve 

diplomatie, interventies in intrastatelijke conflicten, humanitaire hulpverlening en de samen-

werking van de Verenigde Naties met regionale organisaties bij vredesoperaties en "post-war 

peacebuilding". Daarnaast bevat het boek niet-kwantitatieve analyses van de succes- en faalfac-

toren van enkele VN-vredesoperaties in het verleden en veel ideeën en suggesties voor verbe-

tering van de effectiviteit van dergelijke operaties in de toekomst. 

 

Een artikel dat in dit literatuuroverzicht eveneens niet mag ontbreken is "Uniting for Peace? 

Democracies and United Nations Peace Operations after the Cold War", van Lebovic uit 

2004.46 Sinds het einde van de Koude Oorlog is het aantal door de Veiligheidsraad geïnitieerde 

en/of geautoriseerde vredesoperaties sterk toegenomen. Dit geldt zowel voor de absolute aantal-

len geïnitieerde en/of geautoriseerde operaties per jaar, als voor de (relatieve) aantallen lopende 

vredesoperaties per lopend potentieel gewapend conflict47 en per lopende oorlog, zoals in 

 
                                                
45 Olara A. Otunnu en Michael W. Doyle (red.), Peacemaking and Peacekeeping for the New Century, Lanham 
(Maryland): Rowman and Littlefield 1998. 
 
46 James H. Lebovic, "Uniting for Peace? Democracies and United Nations Peace Operations after the Cold 
War" in Journal of Conflict Resolution, vol. 48, issue 6, december 2004, pp. 910-936. 
 
Zie volgende pagina 
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hoofdstuk 5 en 6 hierna zal blijken. Zeer waarschijnlijk zijn de verbeterde betrekkingen tussen 

de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland en hun bondgenoten sinds 1989 de belangrijkste 

oorzaak hiervan. Lebovic beschrijft in zijn artikel de resultaten van een kwantitatief onderzoek 

naar de relatie tussen de mate van democratie in een staat en de mate van participatie van een 

staat in door de Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geautoriseerde vredesoperaties. Bij de mate 

van participatie gaat het zowel om de vraag hoe vaak een staat deelneemt aan dergelijke ope-

raties, als om de vraag hoeveel personeel een staat beschikbaar stelt voor een operatie als een-

maal is besloten om deel te nemen. De onderzochte periode is het tijdvak 1993-2001. Lebovic 

concludeert dat het aantal operaties waaraan een staat deelneemt en het aantal personeelsleden 

dat een staat voor vredesoperaties ter beschikking stelt in hoge mate correleert met de mate van 

democratie in de betrokken staat. Gezien het feit dat Rusland in de door Lebovic onderzochte 

periode een democratische staat was (althans democratischer lijkt dan tijdens de Koude Oor-

log), zou dit mede een verklaring kunnen zijn voor de stijging van het aantal VN-vredesope-

raties sinds het einde van de Koude Oorlog.  

In dít boek zal niet speciale aandacht worden besteed aan de binnenlandse determinanten van de 

buitenlandse politiek van een staat, zoals de mate van democratie in het artikel van Lebovic. De 

focus van het onderzoek ligt op het meten van de intensiteit en de effectiviteit van de samen-

werking van de permanente leden in de Veiligheidsraad. 

 

De meest verregaande vorm van samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheids-

raad is het initiëren c.q. autoriseren van het gebruik van dwangmiddelen onder hoofdstuk VII 

van het Handvest. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om het opleggen van economische sancties te-

gen één of meer staten en de inzet van militaire dwangoperaties. In de bundel The Security 

Council and the Use of Force die in 2005 verscheen onder redactie van de Nederlanders Blok-

ker en Schrijver, wordt de inzet van dwangmiddelen door de Veiligheidsraad vanuit een groot 

aantal invalshoeken belicht.48 Het boek bevat niet-kwantitatieve (politieke en juridische) analy-

ses van dit fenomeen, en een groot aantal case-studies. Op basis hiervan worden voorstellen ge-

formuleerd om het functioneren van de Verenigde Naties in het algemeen, en de Veiligheids-

raad in het bijzonder, te verbeteren. Deze voorstellen zijn vooral gericht op (a) het vergroten 

________________________ 
Vervolg voetnoot vorige pagina: 
47 Zie voor de definitie en een toelichting op het begrip "potentieel gewapend conflict" paragraaf 3.1.1. 
 
48 Niels M. Blokker en Nico Schrijver (red.), The Security Council and the Use of Force. Theory and Reality - A 
Need for Change?, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2005.  
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van de representativiteit van de Veiligheidsraad en (b) het verbeteren van de werkwijzen van de 

organisatie. In hoofdstuk 13 van het boek stelt Van Kesteren dat er in het afgelopen decennium 

duidelijk vorderingen zijn gemaakt op het gebied van het verbeteren van de werkmethoden, zo-

als het instellen van gestructureerd overleg tussen de leden van de Veiligheidsraad en staten die 

troepen voor een operatie hebben geleverd, het mogelijk maken van open debatten in de Vei-

ligheidsraad tussen leden en niet-leden van de Verenigde Naties (zoals niet-gouvernementele 

hulporganisaties en belangengroeperingen) en het instellen van briefings in de Algemene Ver-

gadering door de president van de Veiligheidsraad over het werk van de Raad. Op het gebied 

van het vergroten van de representativiteit van de Raad -bijvoorbeeld door middel van het ver-

groten van het ledental van de Raad en/of het aanpassen c.q. afschaffen van het vetorecht- zijn 

de leden van de Verenigde Naties echter hopeloos verdeeld, en op dit terrein is dan ook geen 

vooruitgang te constateren.49  

In geen van de analyses in The Security Council and the Use of Force wordt uitgegaan van de 

werklast van de Veiligheidsraad50, hetgeen analyse van de relatieve mate waarin dwangmidde-

len al dan niet door de Veiligheidsraad werden ingezet sinds 1946 problematisch maakt. Ook 

wordt geen integrale methode geformuleerd om het functioneren van de Raad te beoordelen, 

hetgeen objectieve uitspraken over de effectiviteit van de Veiligheidsraad in een periode moei-

lijk maakt. 

 

In verscheidene boeken en artikelen over de Veiligheidsraad wordt gesteld dat de Veilig-

heidsraad tijdens de Koude Oorlog niet goed functioneerde.51 Ook wordt in veel publicaties 

gesteld dat de permanente leden van de Veiligheidsraad tijdens de Koude Oorlog niet goed sa-

men hebben gewerkt, en dat deze samenwerking sinds het einde van de Koude Oorlog beter is 

geworden.52 Deze veronderstellingen zijn in veel gevallen gebaseerd op niet-kwantitatief histo-

risch onderzoek. In deze studie zullen de genoemde hypotheses uitgebreid met kwantitatieve 
 
                                                
49 Karel van Kesteren, "Reform of the UN Security Council: A No-Win Situation?" in Blokker en Schrijver 
2005, pp. 261-262. 
 
50 De werklast van de Veiligheidsraad zal in paragraaf 3.1.1 worden gedefinieerd als "het aantal potentiële 
gewapende conflicten en gevoerde oorlogen in een periode". 
 
51 Zie bijvoorbeeld Blokker en Schrijver 2005, p. xi of Bertrand 1997, p. 62. 
 
52 Zie bijvoorbeeld J.H. Leurdijk, Wereldpolitiek. Over de betrekkingen tussen staten, Bussum: Coutinho 2001, p. 
325 of R. de Wijk, "De strategische effectiviteit van machtsinstrumenten" in G. Teitler, J.M.J. Bosch e.a., Militaire 
strategie, Amsterdam: Mets en Schilt 2002, p. 305. 
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methoden worden getoetst. Verder zullen nog enkele andere hypotheses met betrekking tot de 

Veiligheidsraad worden getoetst, waaronder:  

- De Veiligheidsraad heeft zich in de afgelopen decennia te veel heeft bezig gehouden met het 

doen eindigen van oorlogen, en te weinig met het voorkomen daarvan. 

- De reactiesnelheid van de Veiligheidsraad was in de afgelopen decennia na het uitbreken van 

een oorlog in veel gevallen (te) laag, waardoor veel oorlogen langer hebben geduurd dan nodig 

was. 

- Veto's van de permanente leden in de Veiligheidsraad waren tijdens de Koude Oorlog een 

belangrijke reden voor het niet interveniëren van de Veiligheidsraad in veel conflicten. 

Deze studie kan met betrekking tot de bovengenoemde hypotheses worden beschouwd als een 

aanvulling op de bestaande literatuur over het functioneren van de Veiligheidsraad in de afgelo-

pen decennia.  

 

  

1.2 Het onderzoek 

 

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek begon met de inventarisatie van de beschik-

bare informatiebronnen. Hierbij werden de volgende bronnen geïdentificeerd: wetenschappelij-

ke boeken en tijdschriftartikelen, VN-documenten en -publicaties (waaronder de VN-website 

www.un.org), overheidsdocumenten en -publicaties (met name van de permanente lidstaten van 

de Veiligheidsraad), artikelen in kranten en opiniebladen, overige websites en interviews met 

onderzoekers, (voormalige) politici, VN-functionarissen, diplomaten en hooggeplaatste militai-

ren. Niet van alle genoemde bronnen werd in het kader van het onderzoek evenveel gebruik ge-

maakt. De belangrijkste bronnen die werden gebruikt waren wetenschappelijke boeken en tijd-

schriftartikelen, en VN-documenten en -publicaties. Additioneel werd gebruik gemaakt van 

krantenartikelen en websites, en werden aan enkele deskundigen mondeling en/of schriftelijk 

vragen gesteld. Alle in het kader van het onderzoek gebruikte bronnen staan in de sectie "Bron-

nen en bibliografie" achter in het boek vermeld. 

Na de dataverzameling werd het conceptuele raamwerk van het onderzoek vastgesteld. Deze fa-

se bestond uit het definiëren van de centrale begrippen (zoals "gewapend conflict", "interven-

tie", "strategische samenwerking tussen staten", "Veiligheidsraadpolitiek" en "de Koude Oor- 
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log"), en het bepalen en omschrijven van de belangrijkste theoretische uitgangspunten.53  

De volgende fase van het onderzoek was de data-analyse. Hoe kunnen met behulp van de ver-

zamelde gegevens de onderzoeksvragen worden beantwoord? Er werd begonnen met het 

samenstellen van een set indicatoren voor het systematisch en wetenschappelijk verantwoord 

beschrijven en analyseren van de strategische samenwerking van de permanente leden in de 

Veiligheidsraad (of het gebrek daaraan) in een bepaalde periode. Bij de selectie van de indi-

catoren werd uitgegaan van de te beantwoorden onderzoeksvragen, de beschikbare gegevens, 

de doelstellingen en middelen van de Veiligheidsraad, de rechten en plichten die de individuele 

permanente leden van de Veiligheidsraad hebben uit hoofde van dat lidmaatschap en de 

beschikbare hoeveelheid tijd en financiële middelen voor het onderzoek.54 Dit onderzoeks-

instrument werd vervolgens toegepast om de strategische samenwerking van de perma-nente 

leden van de Raad (a) per jaar in de periode 1946-2000, (b) tijdens de Koude Oorlog en (c) 

sinds het einde van de Koude Oorlog [1990-2000] te analyseren. 

Het onderzoek werd afgesloten met het -op basis van de onderzoeksresultaten- trekken van con-

clusies met betrekking tot de strategische samenwerking van de permanente leden in de 

Veiligheidsraad in het tijdvak 1946-2000.  

 

 

1.3 De opbouw van het boek 

 

Dit boek bestaat uit zeven hoofdstukken. De opbouw vloeit voort uit de in de vorige paragraaf 

beschreven opzet van het onderzoek. Het navolgende hoofdstuk is getiteld "De Veiligheidsraad 

van de Verenigde Naties". In dit hoofdstuk worden uitgebreid de structuur, de doelstellingen, de 

middelen en de financiering van dit VN-orgaan behandeld. Hoofdstuk drie gaat over het con-

ceptuele raamwerk van het onderzoek. Hierin worden de centrale begrippen gedefinieerd en de 

belangrijkste theoretische uitgangspunten beschreven en toegelicht. In hoofdstuk vier worden 

uitgebreid de gekozen indicatoren voor de analyse van de strategische samenwerking van de 

grote mogendheden in de Veiligheidsraad in de onderzochte periode behandeld. Dit onder-

zoeksinstrument wordt vervolgens gebruikt om de strategische samenwerking van de perma-

 
                                                
53 Hierbij gaat het met name om theorieën op het gebied van gewapende conflicten, vrede en veiligheid, 
machtspolitiek, beleidsevaluatie en de Koude Oorlog. 
 
54 In hoofdstuk 4 wordt de gehanteerde set indicatoren uitgebreid beschreven en verantwoord. 
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nente leden van de Raad in het tijdvak 1946-2000, tijdens de Koude Oorlog en in de periode 

sinds het einde van de Koude Oorlog te analyseren (hoofdstuk vijf en zes). Hoofdstuk zeven 

bevat de belangrijkste conclusies uit het onderzoek en een samenvatting van het hele boek. 
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2. DE VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES 
 
 
2.1 De Verenigde Naties55 
 

2.1.1 Doelstellingen en uitgangspunten 

Op 25 april 1945 begon in San Francisco de oprichtingsconferentie van de Verenigde Naties, de 

United Nations Conference on International Organization. De deelnemers aan de vergadering 

waren vertegenwoordigers van 50 staten. De conferentie resulteerde op 26 juni 1945 in de on-

dertekening van het Handvest van de Verenigde Naties, het oprichtingsverdrag. Het belangrijk-

ste doel van deze nieuwe wereldorganisatie werd, na de verschrikkingen van twee wereldoor-

logen, het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.56 Andere doelstellingen werden, 

zoals eveneens blijkt uit het Handvest en de bijbehorende preambule: 

- Het ontwikkelen van vriendschappelijke relaties tussen naties gebaseerd op respect voor het 

principe van gelijke rechten en zelfbeschikking voor alle volkeren. 

- Het samenwerken om internationale economische, sociale, culturele en humanitaire proble-

men op te lossen. 

- Het bevorderen van respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. 

- Een centrum zijn voor het harmoniseren van de acties van staten ter verwezenlijking van de 

bovenbeschreven doelstellingen. 

Bij het streven naar realisering van deze doelstellingen moeten de leden57, ex artikel 2 van het 

Handvest, onder meer handelen overeenkomstig de volgende beginselen: 

- De organisatie is gebaseerd op de soevereine gelijkheid van alle lidstaten. 

- De lidstaten moeten hun geschillen op vreedzame wijze oplossen. 

- Lidstaten moeten zich onthouden van het gebruik van geweld tegen andere staten, of het 

dreigen daarmee. Zij moeten de territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van andere  

 
                                                
55 De informatie in deze paragraaf is, tenzij anders aangegeven, ontleend aan Verenigde Naties, Department of 
Public Information, Basic Facts about the United Nations, New York 2004 en de officiële website van de VN 
(www.un.org) medio 2005. 
 
56 Artikel 1, lid 1, juncto de eerste alinea van de preambule van het Handvest van de Verenigde Naties. Bijlage 
1 bevat, zoals reeds werd vermeld, de volledige tekst van het VN-Handvest inclusief de preambule. 
 
57 Het lidmaatschap van de Verenigde Naties staat, krachtens artikel 4, lid 1, van het Handvest, open voor alle 
vredelievende staten die bereid en in staat zijn de in het Handvest vervatte verplichtingen na te komen. Medio 
2005 waren er, volgens de officiële website van de VN (www.un.org), 191 staten lid van de Verenigde Naties 
(nagenoeg alle staten op aarde). 
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staten respecteren. 

- Alle leden moeten aan de Verenigde Naties volledige bijstand verlenen aan alle maatregelen 

die zij overeenkomstig het Handvest neemt, en zij moeten zich onthouden van het geven van 

bijstand aan een staat waartegen de Verenigde Naties preventieve of dwangmaatregelen heeft 

genomen. 

- Geen enkele bepaling van het VN-Handvest geeft de Verenigde Naties (of haar lidstaten) de 

bevoegdheid tussenbeide te komen in aangelegenheden die in principe onder de binnenlandse 

rechtsmacht van een staat vallen. Dit beginsel staat uiteraard de toepassing van dwangmaatre-

gelen door de VN ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid niet in de weg. 

 

2.1.2 De structuur van het VN-systeem 

De structuur van de Verenigde Naties is verankerd in het Handvest. Krachtens artikel 7, lid 1, 

heeft de organisatie zes hoofdorganen: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Eco-

nomische en Sociale Raad (ECOSOC), de Trustschapsraad, het Internationaal Gerechtshof en 

het Secretariaat. Ingevolge lid 2 van hetzelfde artikel kunnen er ook hulporganen worden inge-

steld, als daaraan behoefte mocht bestaan. Inmiddels is er een groot aantal van dergelijke hulp-

organen gecreëerd door de hoofdorganen. Hierbij gaat het vooral om allerlei commissies en ad-

viesorganen. Daarnaast zijn er nog bijna twintig zogenaamde "gespecialiseerde organisaties". 

Dit zijn door regeringen opgerichte, zelfstandige organisaties die grote internationale verant-

woordelijkheden hebben op economisch, sociaal en cultureel gebied, maar ook op terreinen als 

onderwijs, gezondheidszorg en dergelijke, die door één of meer overeenkomsten zijn verbon-

den met de Verenigde Naties.58 Voorbeelden van gespecialiseerde organisaties zijn het Interna-

tionale Monetaire Fonds (IMF), de Wereldbank, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) 

en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De VN-hoofdorganen, de hulporganen en alle ge-

specialiseerde organisaties worden samen "het VN-systeem" genoemd. 

 

2.1.3 De hoofdorganen van de Verenigde Naties 

De Veiligheidsraad heeft, krachtens artikel 24, lid 1, van het Handvest, als hoofdtaak het hand-

haven van de internationale vrede en veiligheid, en is daarmee het belangrijkste orgaan van de 

Verenigde Naties.59 De Veiligheidsraad is ook het enige orgaan met verregaande supranationale 

 
                                                
58 Artikel 57 juncto 63 van het Handvest. 
 
59 Het handhaven van de internationale vrede en veiligheid is de hoofddoelstelling van de Verenigde Naties. 
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bevoegdheden; VN-lidstaten kunnen, desnoods met geweld, gedwongen worden zich aan be-

sluiten van de Veiligheidsraad te houden.60 In de navolgende paragrafen en hoofdstukken wordt 

uitgebreid op de structuur, de taken, de middelen en het functioneren van de Veiligheidsraad in-

gegaan. 

De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten.61 Ieder lid heeft 

één stem ter vergadering.62 Besluiten over belangrijke kwesties, zoals de handhaving van de 

internationale vrede en veiligheid, de toelating van nieuwe leden tot de Verenigde Naties en 

bud-gettaire zaken, moeten met tweederde meerderheid worden genomen.63 Beslissingen over 

min-der belangrijke aangelegenheden worden met gewone meerderheid van stemmen 

genomen.64 Dit lijkt heel democratisch, maar met deze regels hebben grote mogendheden als de 

Verenigde Staten en China evenveel stemgewicht als dwergstaatjes als Vanuatua. Verder kan 

worden op-gemerkt dat veel lidstaten van de Verenigde Naties geen democratische, maar 

autoritaire regi-mes hebben, hetgeen het democratische gehalte van de Algemene Vergadering 

nog verder uit-holt. De ontwikkelingslanden, die sinds de dekolonisatiegolf in de jaren '50 en 

'60 een grote meerderheid in de Algemene Vergadering vormen, maken er dan ook al decennia 

lang de dienst uit.  

De Algemene Vergadering is het belangrijkste overlegorgaan van de Verenigde Naties, en heeft 

ruime bevoegdheden om zich over allerlei zaken te (laten) informeren, om over kwesties te 

discussiëren en om aanbevelingen te doen aan lidstaten en andere VN-organen. Staten zijn 

echter niet verplicht de resoluties van de Algemene Vergadering uit te voeren. Verder moet elk 

vraagstuk dat concrete maatregelen vereist, voor of na bespreking in de Algemene Vergadering, 

krachtens artikel 11, lid 2, van het Handvest worden doorverwezen naar de Veiligheidsraad, en 

mag de Algemene Vergadering ex artikel 12, lid 1, geen aanbevelingen doen over situaties of 

geschillen waarmee de Veiligheidsraad zich op dat moment bezighoudt. Echte supranationale 

macht heeft de Algemene vergadering volgens het Handvest derhalve niet. In de jaren '50 werd 

echter door de Verenigde Staten en hun bondgenoten getracht de macht van de Algemene Ver-

 
                                                
60 Hoofdstuk VII van het Handvest. 
 
61 Artikel 9 van het Handvest. 
 
62 Artikel 18, lid 1, van het Handvest. 
 
63 Artikel 18, lid 2, van het Handvest. 
 
64 Artikel 18, lid 3, van het Handvest. 
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gadering te vergroten. Nadat de Sovjet-Unie in 1950, door gebruik te maken van haar vetorecht 

in de Veiligheidsraad, verdere interventies van de Verenigde Naties in de Koreaanse oorlog 

blokkeerde, werd op aandringen van de Verenigde Staten op 3 november 1950 door de Alge-

mene Vergadering resolutie GA 377 (V) aangenomen. Deze resolutie, die bekend is geworden 

als de "Uniting for Peace"-resolutie, tast tot op zekere hoogte het monopolie van de Veilig-

heidsraad op het gebied van het handhaven van de internationale vrede en veiligheid aan. Er 

staat onder meer in dat "If the Security Council, because of lack of the unanimity of the per-

manent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international 

peace and security in any case where there appears to be a threat to peace, breach of the peace, 

or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to 

making appropriate recommendations to members for collective measures, including in the case 

of breach of the peace or acts of aggression the use of armed force when necessary, to maintain 

or restore international peace and security". Juridisch gezien betekent de "Uniting for Peace"-

resolutie een verkapt amendement op het VN-Handvest. Feitelijk betekent dit een wijziging van 

het oorspronkelijke VN-systeem van collectieve veiligheid, waarbij consensus tussen de grote 

mogendheden het belangrijkste is, in een systeem dat is gebaseerd op gekwalificeerde meer-

derheidsbeslissingen in de Algemene Vergadering (zonder vetorecht voor de permanente leden 

van de Veiligheidsraad). De Sovjet-Unie en haar bondgenoten verzetten zich fel tegen deze re-

solutie, waarbij zij onder meer stelden dat deze niet legaal was. Amendementen op het VN-

Handvest kunnen ex artikel 108 van het Handvest pas van kracht worden als zij, onder meer, 

door alle permanente leden van de Veiligheidsraad zijn goedgekeurd. Verder moet de Algeme-

ne Vergadering zich houden aan de hierboven behandelde artikelen 11 en 12 van het Handvest.  

In 1962 stelde het Internationaal Gerechtshof in de Expenses-case65 dat met maatregelen in arti-

kel 11, lid 2, van het Handvest afdwingingsmaatregelen onder Hoofdstuk VII van het Handvest 

worden bedoeld. De Algemene Vergadering mag wel maatregelen nemen met instemming van 

de betrokken staten, zoals peacekeeping-operaties (blauwhelmen), maar door de Algemene 

Vergadering opgezette afdwingingsmaatregelen ("enforcement actions") zijn illegaal. Wel is het 

volgens het Hof zo dat de Algemene Vergadering, ongeacht of de Veiligheidsraad zich met een 

bepaalde kwestie bemoeit of niet, lidstaten in het algemeen mag aanbevelen geweld te gebrui-

ken tegen een agressor om hun in artikel 51 van het Handvest vastgelegde recht op collectieve 

of individuele zelfverdediging uit te oefenen. Lidstaten zijn immers vrij om aan dergelijke aan-

 
                                                
65 "Certain Expenses of the United Nations"-case, ICJ Rep. 1962, 151. 
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bevelingen gehoor te geven (of niet). De "Uniting for Peace"-resolutie werd voor het eerst ge-

bruikt in 1951 tijdens de Koreaanse oorlog (China werd door de Algemene Vergadering schul-

dig bevonden aan agressie tegen Korea en opgeroepen zijn strijdkrachten terug te trekken). 

Daarna werd ze in 1956 gebruikt door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (!)66 als reactie op 

de militaire actie van Groot-Brittannië, Frankrijk en Israël tegen Egypte tijdens de Suez-crisis. 

De oproep van de Algemene Vergadering tot terugtrekking van de buitenlandse troepen uit 

Egypte was succesvol, maar waarschijnlijk hoofdzakelijk ten gevolge van de grote politieke en 

economische druk die de Verenigde Staten op Groot-Brittannië en Frankrijk hebben uitgeoe-

fend. De oproep van de Algemene Vergadering in datzelfde jaar ex GA 377 (V) tot terugtrek-

king van de troepen van de Sovjet-Unie uit Hongarije had geen effect. De "Uniting for Peace"-

resolutie werd in 1960 nog gebruikt om de Algemene Vergadering in spoedzitting bijeen te 

roepen in de kwestie Congo, daarna enkele malen in Midden-Oostenkwesties en voor het laatst 

in 1980 om de Sovjet-Unie te veroordelen wegens haar militaire interventie in Afghanistan 

(hetgeen weinig effect had). Sinds de jaren zestig zijn het gebruik en de belangstelling voor 

"Uniting for Peace" sterk verminderd. Door de toename van het aantal niet-gebonden lidstaten 

werd het voor de Verenigde Staten, die altijd de grote gangmaker van "Uniting for Peace" zijn 

geweest, steeds minder aantrekkelijk kwesties van de Veiligheidsraad naar de Algemene 

Vergadering over te hevelen. De Verenigde Staten kunnen al geruime tijd niet meer rekenen op 

een meerderheid in de Algemene Vergadering. 

 

Het Secretariaat is de permanente staf van de Verenigde Naties.67 Het bestond in 2004 uit 8900 

(internationale) ambtenaren68 met aan het hoofd de secretaris-generaal.69 De secretaris-generaal, 

momenteel Kofi Annan, is tevens de ambtelijk leider van de hele VN-organisatie.70 De secre-

taris-generaal heeft -ex artikel 99 van het Handvest- onder meer de bevoegdheid om elke zaak 

die, naar zijn oordeel, de handhaving van de internationale vrede en veiligheid bedreigt, onder 

 
                                                
66 Dit ondanks het feit dat de Sovjet-Unie tot het einde van haar bestaan in 1991 nooit bereid is geweest om 
enigerlei maatregel van de Algemene Vergadering krachtens resolutie GA 377 (V) te erkennen. 
 
67 Artikel 97 van het Handvest. 
 
68 Volgens de VN-website www.un.org, medio 2004. 
 
69 Artikel 97 van het Handvest. 
 
70 Ibid. 
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de aandacht van de Veiligheidsraad te brengen. Een andere belangrijke taak van de secretaris-

generaal is het op verzoek van de Veiligheidsraad bemiddelen bij crisissituaties en conflicten. 

 

De Sociaal-Economische Raad houdt zich hoofdzakelijk bezig met het verrichten van studies 

op economisch, sociaal en cultureel gebied, het doen van aanbevelingen op het gebied van 

sociaal-economische aangelegenheden en mensenrechten, het bijeenroepen van internationale 

conferenties en het onderhouden van contacten met een groot aantal gespecialiseerde organisa-

ties.71 De Sociaal-Economische Raad kan ex artikel 65 van het Handvest de Veiligheidsraad in-

lichtingen verstrekken en op diens verzoek bijstand verlenen. Gezien de relatief goede econo-

mische situatie in de rijke industrielanden en het feit dat de mensenrechtensituatie in deze lan-

den meestal ook relatief goed is, bestaat de belangrijkste taak van de ECOSOC uit het bevor-

deren van de economische en sociale ontwikkeling van de vele arme landen in de wereld. Deze 

taak is waarschijnlijk ook van belang met betrekking tot de hoofdtaak van de hele VN-organi-

satie; het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Een hoog percentage van alle 

oorlogen op aarde speelt zich al decennialang af in ontwikkelingslanden, en het is derhalve aan-

nemelijk dat er een verband bestaat tussen het ontwikkelingsniveau van een staat en de kans 

van een staat om in een oorlog verwikkeld te raken.72 Weiss, Forsythe en Coate noemen dit 

"building peace through sustainable development".73 Ook het omgekeerde is overigens waar: 

vrede, veiligheid en stabiliteit zijn normaliter een voorwaarde voor sociaal-economische ont-

wikkeling. 

 

Het Internationaal Gerechtshof is het voornaamste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Na-

ties.74 Het functioneert overeenkomstig het "Statuut van het Internationaal Gerechtshof", dat 

 
                                                
71 Zie onder meer de artikelen 62 tot en met 66 van het Handvest. 
 
72 Het wetenschappelijk aantonen van deze relatie is overigens erg complex, gezien het feit dat er zoveel andere 
factoren een rol spelen bij gewapende conflicten, en ook rijke landen regelmatig bij oorlogen betrokken raken. Zie 
over deze problematiek bijvoorbeeld Stuart A. Bremer, "Who Fights Whom, When, Where and Why?" in John 
A.Vasquez (red.), What Do We Know about War?, Lanham (Maryland): Rowman & Littlefield Publishers 2000, 
pp. 27 e.v. 
 
73 Thomas G. Weiss, David P. Forsythe en Roger A. Coate, The United Nations and Changing World Politics, 
Boulder (Col.): Westview Press 1994, pp. 173 e.v. 
 
74 Artikel 92 van het Handvest. 
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een integraal onderdeel uitmaakt van het VN-Handvest.75 Elk lid van de Verenigde Naties is 

verplicht zich overeenkomstig beslissingen van het Internationaal Gerechtshof te gedragen in 

iedere zaak waarbij het partij is.76 Doet een partij dit niet dan kan de andere partij de Veilig-

heidsraad vragen maatregelen te nemen om het vonnis ten uitvoer te leggen. Het Hof vervult op 

het terrein van de vredeshandhaving tussen staten slechts een bescheiden rol. In de meer dan 

zestig jaar van het bestaan van het Hof zijn er gemiddeld niet meer dan twee uitspraken per jaar 

gedaan. In geen van deze gevallen werd een ernstig conflict voorkomen of opgelost. 

Het zesde VN-hoofdorgaan, de Trustschapsraad, had vanaf 1945 tot taak een aantal voorma-

lige mandaatsgebieden van de Volkenbond te beheren. Omdat deze gebieden reeds lang de on-

afhankelijkheid hebben verworven, werden per 1 oktober 1994 de activiteiten van de Trust-

schapsraad opgeschort. 

 

 

2.1.4 De kosten van het VN-systeem 

De kosten van het VN-systeem, en dan met name de kosten van de VN-organisatie zelf, zijn 

een niet onbelangrijk aspect van de strategische samenwerking van de grote mogendheden in de 

Veiligheidsraad, en worden daarom hier kort behandeld. De kosten van het VN-systeem kunnen 

worden onderverdeeld in de kosten van de VN-organisatie zelf en de kosten van de gespeciali-

seerde organisaties.77 

De gespecialiseerde organisaties zijn autonome internationale organisaties, die wel deel uitma-

ken van het VN-systeem, maar niet van de VN-organisatie. Ze hebben elk hun eigen begroting. 

Een behandeling van de kosten en financiering van de gespecialiseerde VN-organisaties valt 

buiten het bestek van dit boek. 

 

De kosten van de VN-organisatie zelf kunnen in grote lijnen worden verdeeld in (a) de regu-

liere organisatiekosten, (b) de kosten van speciale VN-programma’s en fondsen en (c) de kosten 

van het handhaven van de internationale vrede en veiligheid: 

a) De reguliere kosten van de VN-organisatie (kosten opgevoerd op het zogenaamde "regular 

 
                                                
75 Ibid. 
 
76 Artikel 94, lid 1, van het Handvest. 
 
77 Er zijn vele andere verdelingen mogelijk. 
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budget"). Deze worden iedere twee jaar in ontwerp begroot door het VN-Secretariaat. De ont-

werpbegroting moet vervolgens, conform artikel 17, lid 1, van het Handvest, door de Algemene 

Vergadering worden goedgekeurd. De reguliere kosten van de Verenigde Naties bestaan onder 

meer uit personeelskosten, de kosten van algemene ondersteunende diensten, de kosten van 

internationale en regionale samenwerking voor ontwikkeling en de kosten van publieksvoor-

lichting. In het tijdvak 2000/2001 bedroegen de begrote reguliere kosten in totaal 2535 miljoen 

dollar.78 

b) De kosten van speciale VN-programma’s en fondsen. Deze bestaan uit de uitgaven van onder 

meer het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP, het VN-kinderfonds UNICEF en het program-

ma van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR). Ze vormen een aparte kosten-

categorie omdat ze niet gefinancierd worden uit het reguliere budget van de Verenigde Naties 

maar door middel van vrijwillige donaties van staten, bedrijven, niet-gouvernementele organi-

saties en individuen. Deze vrijwillige jaarlijkse bijdragen zijn gezamenlijk groter dan de regu-

liere uitgaven van de Verenigde Naties.  

c) De kosten van het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.79 Deze bestaan 

vooral uit de uitgaven van de Verenigde Naties voor troepen en materieel voor peacekeeping-

operaties, afdwingingsoperaties, multifunctionele vredesoperaties80, de uitgaven voor planning, 

organisatie en management van dergelijke operaties (voorzover die onder commando van de 

Verenigde Naties staan) en de kosten van internationale tribunalen. 

Over de status van de kosten van VN-vredesoperaties is in de loop der jaren tussen de lidstaten 

veel onenigheid geweest. Het handhaven van de internationale vrede en veiligheid is de hoofd-

taak van de Verenigde Naties, en dus zeker ook een reguliere taak, waarvan de kosten derhalve 

op het eerste gezicht thuishoren op het reguliere VN-budget, en niet in een aparte categorie. 

Maar geldt dit bijvoorbeeld ook voor militaire operaties die niet zijn geïnitieerd door de 

Veiligheidsraad maar door de Algemene Vergadering, zoals UNEF I tijdens de Suez-crisis? En 

hoe zit het met operaties die weliswaar zijn goedgekeurd door de Veiligheidsraad, maar waarbij 

de ingezette troepen onder nationaal commando bleven, zoals bij de afdwingingsoperaties in de 

 
                                                
78 VN-document A/RES/54/250A-C ("regular budget" voor de periode 2000-2001). 
 
79 Zie voor een overzicht van alle kosten van de Verenigde Naties ter handhaving van de internationale vrede 
en veiligheid in de periode 1946-2000 hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.5. 
 
80 Zie voor definities van, en toelichtingen op, de begrippen "afdwingingsoperaties", "peacekeeping-operaties" 
en "multifunctionele vredesoperaties" paragraaf 2.5. 
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periode 1992-1995 in Somalië en in 1991 in Irak en Koeweit? In 1962 werd door het Inter-

nationaal Gerechtshof op verzoek van de Algemene Vergadering een adviesuitspraak gedaan 

over de kosten van de vredesoperaties in het Midden-Oosten en Congo. Het Hof was van me-

ning dat de uitgaven voor deze vredesoperaties moesten worden beschouwd als reguliere uit-

gaven van de VN-organisatie, die derhalve conform artikel 17 van het Handvest over de lid-

staten moesten worden verdeeld.81 Maar "advisory opinions" van het Hof zijn niet bindend, en 

diverse staten, waaronder Frankrijk en de Sovjet-Unie, legden zich niet bij de uitspraak neer. Ze 

weigerden mee te betalen aan wat volgens hen illegale operaties waren. In de afgelopen decen-

nia hebben zich veel conflicten voorgedaan over de bekostiging van VN-vredesoperaties, die tot 

op de dag van vandaag voortduren. Het uit protest niet betalen van contributies door lidstaten 

zorgt al lange tijd voor ernstige financiële problemen van de Verenigde Naties. Op dit moment 

is de situatie zo dat de kosten van vredesoperaties normaliter als bijzondere, dus niet-reguliere, 

kostenposten worden beschouwd. 

Aangezien de VN-organisatie, anders dan voorzien in artikel 43 van het Handvest, niet over een 

eigen leger beschikt, noch over militair materieel, worden beide geleverd door de lidstaten. Zij 

krijgen hiervoor vergoedingen van de Verenigde Naties. De VN-kosten van vredesoperaties be-

staan grotendeels uit deze vergoedingen. De kosten van iedere operatie worden door het VN-

Secretariaat begroot voor de looptijd van het mandaat van de operatie, en vervolgens ter 

goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. De kosten van peacekeeping-operaties 

in het jaar 2000 bedroegen circa 2,6 miljard dollar.82 

De kosten van afdwingingsoperaties ("enforcement actions") die worden uitgevoerd onder 

hoofdstuk VII van het Handvest zijn soms wel en soms niet kosten van de Verenigde Naties. In 

het verleden waren de uitgaven voor door de Veiligheidsraad goedgekeurde militaire afdwin-

gingsoperaties normaliter geen kosten van de Verenigde Naties indien de ingezette troepen on-

der nationaal bevel bleven. In die gevallen werden de kosten door de staten die troepen en mate-

rieel leverden, en eventueel ook door andere betrokken staten, gedragen. Voor de multifun-

ctionele vredesoperaties geldt dat de kosten van peacekeeping-onderdelen in veel gevallen als 

kosten van de VN worden beschouwd, en de kosten van de "enforcement"-onderdelen alleen als 

de troepen onder VN-commando staan. In navolgende hoofdstukken zal op deze problematiek 

 
                                                
81 In de "Certain Expenses of the United Nations"-case, ICJ 1962, 155. 
 
82 Website www.un.org/Depts/dpko (website van het VN-departement voor peacekeeping-operaties) medio 
2004. 
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nog uitgebreid worden ingegaan. 

De planning, de organisatie en het management van VN-vredesoperaties worden uitgevoerd 

door het VN-Secretariaat, hoofdzakelijk door het "Department of Peacekeeping Operations". 

De kosten hiervan, die in 2000 circa 46 miljoen dollar bedroegen, staan los van de vergoedin-

gen aan lidstaten voor de levering van troepen en materieel voor vredesoperaties, en worden 

ook op een andere wijze gefinancierd.83 

d) De kosten van internationale tribunalen. Op dit moment (medio 2004) zijn er twee door de 

Verenigde Naties in het leven geroepen internationale tribunalen actief, te weten in Rwanda en 

in het voormalige Joegoslavië. Het doel van deze tribunalen is het opsporen en berechten van 

personen die zich tijdens de recente oorlogen in deze gebieden hebben schuldig gemaakt aan 

genocide of andere ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht. Beide 

tribunalen zijn onder hoofdstuk VII van het Handvest ("enforcement actions") door de Veilig-

heidsraad opgericht.84 De kosten van deze tribunalen zijn, conform resoluties van de Veilig-

heidsraad85, kosten van de VN-organisatie. In 2000 was het budget van het Joegoslavië-tribu-

naal 106,2 miljoen dollar86, en dat van het Rwanda-tribunaal 86,2 miljoen dollar.87 

 

2.1.5 De financiering van de kosten van het VN-systeem 

De financiering van de kosten van het VN-systeem, en dan met name de financiering van de 

VN-organisatie zelf, is eveneens een niet onbelangrijk aspect van de strategische samenwerking 

van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad, en wordt daarom ook kort behandeld. 

De wijze van financiering van de uitgaven van de VN-organisatie zelf hangt af van de kos-

tensoort: 

- De kosten opgevoerd op het reguliere budget. Op de totale kosten van het reguliere budget 

worden eerst de eigen VN-inkomsten uit de verkoop van postzegels, toerisme en dergelijke in 

 
                                                
83 Resolutie A/55/305 van de Algemene Vergadering (het "Brahimi-rapport"), pp. 29 e.v. Zie voor de wijze van 
financiering van deze kosten subparagraaf 2.1.5 hierna. 
 
84 Zie de Veiligheidsraadresoluties S/RES/827 d.d. 25 mei 1993 (Joegoslavië) en S/RES/955 d.d. 8 november 
1994 (Rwanda). 
 
85 Ibid. 
 
86 Zie resolutie van de Algemene Vergadering A/RES/54/239A d.d. 23 december 1999. 
 
87 Zie resolutie van de Algemene Vergadering A/RES/54/240A d.d. 23 december 1999. 
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mindering gebracht. Deze bedroegen in de periode 2000-2001 circa 42 miljoen dollar.88 Het 

restant wordt, ingevolge artikel 17, lid 2, van het Handvest, door de lidstaten gedragen volgens 

een door de Algemene Vergadering vastgestelde verdeelsleutel. Hierbij is de relatieve draag-

kracht van een lidstaat bepalend voor de hoogte van de contributie, waarbij bepaalde minimum- 

en maximumpercentages gelden per lid. De wijze waarop de relatieve draagkracht van een 

lidstaat wordt bepaald en de gehanteerde minimum- en maximumpercentages zijn de afgelopen 

decennia door de Algemene Vergadering meermalen veranderd. Hier wordt als voorbeeld het 

systeem behandeld dat gold in het jaar 2000.89 Het door een lidstaat te betalen bijdrage-

percentage (percentage van het reguliere budget) wordt door de hiermee belaste commissie van 

de Algemene Vergadering (het "Committee on Contributions") vastgesteld, waarbij onder meer 

gekeken wordt naar het bruto nationale product, het inkomen per hoofd van de bevolking, de 

mogelijkheid van een land om over buitenlandse valuta te beschikken en dergelijke. De mi-

nimumcontributie bedroeg in 2000 0,001% van het (reguliere) VN-budget, het maximum 25%. 

Een groot aantal leden (ontwikkelingslanden) betaalde niet meer dan het minimum. De Vere-

nigde Staten werden aangeslagen voor 25%, Japan voor 20,573%, Rusland voor 1,077%, 

Frankrijk voor 6,545% en Groot-Brittannië voor 5,092%. Nederland moest 1,632% betalen, 

China 0,995%.  

- De kosten van speciale VN-programma’s en fondsen. Deze worden, zoals reeds werd ver-

meld, uit vrijwillige bijdragen van staten, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en indi-

viduen gefinancierd. 

- De kosten van het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Zoals in de vorige 

subparagraaf vermeld, hebben de kosten van de VN-vredesoperaties tot veel onenigheid tussen 

de lidstaten geleid. Bij deze conflicten gaat het niet zozeer om de hoogte van de kosten, als wel 

om de financiering daarvan. Wie moet wat betalen? In het Handvest is geen speciale regeling 

voor de financiering van de kosten van VN-vredesoperaties opgenomen. Impliciet ging men er 

klaarblijkelijk van uit dat die op dezelfde wijze als de andere (reguliere) kosten van de VN over 

de leden zouden worden verdeeld. Op het eerste gezicht lijkt dit billijk en goed hanteerbaar. 

 
                                                
88 VN-document A/RES/54/250A-C ("regular budget" voor de periode 2000-2001). 
 
89 In december 2000 werden door de Algemene Vergadering een aantal voorstellen voor wijzigingen in de 
schalen voor verdeling van de kosten van het reguliere budget en het VN-budget voor vredesoperaties 
aangenomen. Deze wijzigingen werden van kracht op 1 januari 2001. Gezien het feit dat de onderzoeksperiode 
van deze studie de periode 1946-2000 is, wordt hier de verdeelsleutel behandeld die van kracht was in het jaar 
2000. Deze werd door de Algemene Vergadering vastgesteld op 22 december 1997 (resolutie A/RES/52/215). 
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Door de oprichters van de VN is echter een groot probleem over het hoofd gezien of verkeerd 

ingeschat. Als de kosten van vredesoperaties net als de reguliere kosten worden gefinancierd, 

moeten lidstaten die vanaf het eerste begin tegen een bepaalde vredesoperatie waren, en zelfs 

lidstaten waartegen dwangoperaties zijn ondernomen, meebetalen aan de kosten daarvan. "Men 

kan zich afvragen of het reëel was te veronderstellen dat een mogendheid aan acties waartegen 

zij zich vrijwel vanaf het begin heeft verzet, achteraf door medefinanciering als het ware 

stilzwijgend alsnog haar goedkeuring verleent".90 In ieder geval leidde dit financieringssys-

teem in de praktijk meermalen tot een crisis binnen de Verenigde Naties.  

 

Momenteel91 is de situatie zo dat per vredesoperatie door de Veiligheidsraad (in tweede instan-

tie de Algemene Vergadering) wordt beslist hoe de financiering zal geschieden. De meeste 

peacekeeping-operaties worden gefinancierd door middel van vrijwillige bijdragen van lidsta-

ten en verplichte contributies van de leden op basis van een door de Algemene Vergadering 

speciaal voor vredesoperaties vastgestelde verdeelsleutel.92 Deze "scale of assesments of the ap-

portionment of the expenses of United Nations peacekeeping operations" is gebaseerd op de 

verdeelsleutel voor de reguliere kosten van de Verenigde Naties. Om te bepalen welk bijdra-

gepercentage een staat moet betalen, worden alle lidstaten op basis van hun bruto nationaal 

inkomen per hoofd van de bevolking ingedeeld in vier groepen. In groep D zitten de armste ont-

wikkelingslanden. Zij krijgen ongeveer 90% korting op hun bijdragepercentage van het regu-

liere budget. Veel staten in deze groep betalen het minimumbijdragepercentage op het reguliere 

budget van 0,001%, en aan het peacekeeping-budget dus ongeveer 10% daarvan (0,0001%). In 

groep C zitten wat rijkere ontwikkelingslanden. Zij moeten circa 20% betalen van hun bijdrage-

percentage aan het reguliere budget. Groep C bestaat uit de meeste OESO-staten en enkele 

Oost-Europese en andere staten. Zij worden aangeslagen voor hetzelfde percentage als in het re-

guliere budget. In groep D zitten de permanente leden van de Veiligheidsraad. Zij moeten het-

 
                                                
90 Baehr en Gordenker 1996, p. 76. 

91 Ook hier wordt de methode behandeld die van kracht was in het jaar 2000. Vóór 2000 zijn diverse andere 
financieringsmethodes gehanteerd en met ingang van 1 januari 2001 is ook de hier behandelde methode voor 
vaststelling van de bijdragepercentages voor peacekeeping-operaties gewijzigd. 
 
92 Zie de resoluties 1874 (S-IV) van 27 juni 1963 en 3101 (XXVIII) van 11 december 1973 van de Algemene 
Vergadering. Zie voor een voorbeeld van de praktische toepassing van de peacekeeping-verdeelsleutel met alle 
wijzigingen tot en met het jaar 2000 resolutie A/RES/55/180 d.d. 19 december 2000 van de Algemene 
Vergadering inzake de financiering van de peacekeeping-operatie UNIFIL in Libanon. 
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zelfde percentage als bij het reguliere budget betalen plus het tekort dat is ontstaan door de 

kortingen van de ontwikkelingslanden. Zij betalen dus als enige groep meer dan bij het regu-

liere budget. De reden hiervoor is dat zij door het vetorecht een bijzondere positie hebben bij de 

besluitvorming over vredesoperaties. De Verenigde Staten worden aangeslagen voor ruim 30% 

van het peacekeeping-budget, Rusland voor circa 12%, Frankrijk voor circa 7,8%, het Verenigd 

Koninkrijk voor circa 6% en China voor circa 1%.93 Lidstaten mogen vrijwillig in een categorie 

met een lager kortingspercentage plaatsnemen. Een aantal staten doet dit ook, en betaalt dus 

meer dan verplicht is. Bij sommige vredesoperaties worden op basis van diplomatieke onder-

handelingen tussen lidstaten, al of niet in VN-verband, afwijkende regelingen afgesproken voor 

de financiering. In navolgende hoofdstukken zal nog uitgebreid op de financiering van VN-vre-

desoperaties worden ingegaan, en ook op de al enkele decennia bestaande schuldencrisis van de 

Verenigde Naties, die, zoals reeds werd vermeld, hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door het niet 

betalen van bijdragen van lidstaten voor vredesoperaties. 

 

De kosten van het VN-Secretariaat voor de planning, de organisatie en het management van 

vredesoperaties worden grotendeels gefinancierd uit de zogenaamde "support account for 

peacekeeping operations". Deze VN-rekening werd gecreëerd om de "tijdelijke" kosten van 

VN-vredesoperaties te financieren. De op deze rekening opgevoerde kosten worden over de lid-

staten verdeeld volgens de peacekeeping-verdeelsleutel.94 

De kosten van de beide op dit moment actief zijnde internationale tribunalen werden in 2000 

voor iets minder dan de helft gefinancierd volgens de verdeelsleutel van het "regular budget", 

voor iets minder dan de helft door verdeling over de lidstaten volgens de verdeelsleutel van 

peacekeeping-operaties en voor het restant uit vrijwillige bijdragen van lidstaten.95 

 

 

 
                                                
93 Zie voor formules en een toelichting op de hier behandelde verdeelsleutel voor peacekeeping-operaties Susan R. 
Mills, "The Financing of UN Peacekeeping Operations: The Need for a Sound Financial Basis" in Indar Jit Rikhye 
en Kjell Skjelsbaek (red.), The United Nations and Peacekeeping: Results, Limitations and Prospects: The Lessons 
of 40 Years of Experience, Houndmills/Basingstoke: Macmillan/International Peace Academy, 1990, pp. 100 e.v. 
 
94 Resolutie A/55/305 van de Algemene Vergadering (het "Brahimi-rapport"), pp. 29 e.v. 
 
95 Resoluties van de Algemene Vergadering A/RES/54/239A en A/RES/54/240A d.d. 23 december 1999. 
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2.2 De voorzitter en de leden van de Veiligheidsraad96 

 

2.2.1 De permanente leden 

De Veiligheidsraad heeft ex artikel 23, lid 1, van het Handvest twee categorieën leden: 

permanente en niet-permanente. Krachtens hetzelfde artikel zijn de permanente leden van de 

Veiligheidsraad de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, China en de Sovjet-Unie. Dit 

is echter sinds 1991 niet correct meer. Rusland nam op 24 december 1991, met de steun van 

alle lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, het permanente lidmaatschap van 

de voormalige Sovjet-Unie in de Veiligheidsraad over.97 Het Handvest is met betrekking tot 

deze wijziging nooit aangepast. Verder kan worden opgemerkt dat China in de periode van 

1949 tot 1971 in de Verenigde Naties -en dus ook in de Veiligheidsraad- werd vertegenwoor-

digd door de nationalistische regering van Tsjiang-Kai Tsjek, die de facto slechts controle had 

over Taiwan en enkele kleinere Chinese eilanden. Dat Taiwan China vertegenwoordigde was 

het gevolg van de opstelling van de Verenigde Staten, die stelden dat communistisch China 

geen "vredelievende staat" was ex artikel 4, lid 1, van het Handvest, en derhalve niet toegelaten 

kon worden tot de Verenigde Naties. Feitelijk werd de zetel van China in de Veiligheidsraad 

van 1949 tot 1971 dus niet bezet door een vertegenwoordiger van een grote mogendheid. Desal-

niettemin was de staat China in deze periode wel een permanent lid van de Veiligheidsraad, en 

zal ook de Veiligheidsraadpolitiek van China in het tijdvak 1949-1971 onderdeel uitmaken van 

dit onderzoek. 

Er zijn in het verleden veel voorstellen gedaan om het aantal permanente leden van de Vei-

ligheidsraad uit te breiden om de Veiligheidsraad meer representatief te maken voor de heden-

daagse internationale politieke verhoudingen. Duitsland, Japan en een aantal andere staten heb-

ben belangstelling voor een permanent lidmaatschap getoond. Er is inmiddels ook een werk-

groep van de Algemene Vergadering die zich specifiek met dit vraagstuk bezig houdt, en die 

onderhandelt met de lidstaten. Tot op heden heeft een en ander echter niet tot resultaten geleid. 

Een probleem is dat de meeste huidige permanente leden niet erg enthousiast zijn over uit-

breiding van het aantal permanente leden, hetgeen hun machtspositie aan zou tasten. Voor 

uitbreiding is een amendement op het Handvest vereist, dat de permanente leden met hun veto-

 
                                                
96 De informatie in deze paragraaf is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op Sydney D. Bailey en Sam Daws, The 
Procedure of the United Nations Security Council, 3e druk, Oxford: Clarendon Press 1998, pp. 124 e.v. 
 
97 Verenigde Naties, Basic Facts about the United Nations, New York 2000, p. 9. 
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recht kunnen tegenhouden. Een ander probleem is dat er geen overeenstemming is over welke 

staten welke regio, bijvoorbeeld Afrika of Latijns-Amerika, moeten gaan vertegenwoordigen. 

Het is overigens maar de vraag of een uitbreiding van het aantal permanente leden van de 

Veiligheidsraad (met vetorecht) wel zo wenselijk is, gezien het feit dat de besluitvorming in de 

Veiligheidsraad nu al vaak blokkeert. 

 

2.2.2 De niet-permanente leden 

Het aantal niet-permanente leden van de Veiligheidsraad was van 24 oktober 1945 tot 31 

december 1965 zes.98 Op 27 september 1965 werd echter een amendement op het Handvest 

door voldoende lidstaten geratificeerd, waarin het aantal niet-permanente leden van de Vei-

ligheidsraad met ingang van 1 januari 1966 werd uitgebreid naar tien.99 Het doel van deze uit-

breiding was om de Veiligheidsraad meer representatief te maken in antwoord op het sterk ge-

groeide aantal lidstaten van de Verenigde Naties.100 

Niet-permanente leden van de Veiligheidsraad worden steeds voor een periode van twee jaar 

gekozen door de Algemene Vergadering.101 Daarbij wordt, met het oog op een evenwichtige 

verdeling van de beschikbare zetels over de verschillende politiek-geografische groepen, sinds 

1966 de volgende verdeelsleutel gehanteerd: drie Afrikaanse staten, twee Aziatische, één Oost-

Europese, twee Latijns-Amerikaanse en twee uit de groep van West-Europese staten, Canada, 

Nieuw-Zeeland en Australië.102 

 

2.2.3 De voorzitter 

De Veiligheidsraad is krachtens artikel 30 van het Handvest vrij om zelf een Huishoudelijk 

Reglement ("Rules of Procedure") vast te stellen, inclusief een procedure voor de keuze van een 

voorzitter. Na de nodige onderhandelingen werden in 1946 op verschillende vergaderingen in 

totaal 60 voorlopige procedureregels ("provisional rules of procedure") vastgesteld, die met 

 
                                                
98 Artikel 23, lid 1, van het Handvest. 
 
99 VN-document A/20/6019, Annexes, Agenda items 15 en 16, pp. 1-3, d.d. 27 september 1965. 
 
100 Bailey en Daws 1998, pp. 152 e.v. Het aantal lidstaten van de Verenigde Naties groeide, hoofdzakelijk ten 
gevolge van dekolonisatie, van 50 in 1945 tot 115 in 1964. 
 
101 Artikel 23, lid 1 en 2, van het Handvest. 
 
102 Resolutie van de Algemene Vergadering A/18/1991 d.d. 17 december 1963. 
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enkele kleine amendementen, tot op de dag van vandaag het "voorlopige" Huishoudelijk Reg-

lement van de Veiligheidsraad vormen.103 Ingevolge regel 18 van dit reglement rouleert het 

voorzitterschap per maand tussen de leden van de Veiligheidsraad in alfabetische volgorde, 

waarbij de Engelse namen van de staten worden gehanteerd. Belangrijke taken van de voorzitter 

zijn onder meer: 

- Het vertegenwoordigen van de Veiligheidsraad als orgaan van de Verenigde Naties.104 

- Het bijeenroepen van de leden voor een vergadering.105 Dit kan hij onder meer doen als hij dat 

nodig acht, of als een lidstaat van de Veiligheidsraad daarom verzoekt. Vergaderingen moeten  

echter tenminste iedere 14 dagen worden gehouden.106 

- Het goedkeuren van de voorlopige agenda van iedere vergadering.107 De voorlopige agenda 

wordt opgesteld door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.108 

- Het voorzitten van de vergaderingen van de Veiligheidsraad.109 

- Het namens de Veiligheidsraad voorlezen van zogenaamde presidentiële verklaringen.110 Dit 

zijn officiële verklaringen van de Veiligheidsraad, veelal inzake kwesties op het gebied van de 

handhaving van de internationale vrede en veiligheid (bijvoorbeeld het oproepen van conflict-

partijen tot onderhandelen of een wapenstilstand). 

Ingevolge artikel 20 van het Voorlopige Huishoudelijke Reglement, versie 7, mag de voorzitter 

zijn voorzitterschap neerleggen en doorgeven aan de volgende lidstaat op de alfabetische lijst 

als er in een vergadering een kwestie wordt behandeld waarbij de staat die hij vertegenwoordigt 

 
                                                
103 VN-document S/96, 1946. Nieuwe (geamendeerde) versies worden voorzien van de extensie /Rev. X. Het 
vanaf 21 december 1982 tot op heden (medio 2002) geldende reglement is document S/96/Rev. 7. 
 
104 Regel 19 van het Voorlopige Huishoudelijk Reglement (S/96/Rev. 7). 
 
105 Regels 1-3 van het Voorlopige Huishoudelijk Reglement (S/96/Rev. 7). 
 
106 Regel 1 van het Voorlopige Huishoudelijk Reglement (S/96/Rev. 7). 
 
107 Regels 7 en 20 van het Voorlopige Huishoudelijk Reglement (S/96/Rev. 7). 
 
108 Regel 7 van het Voorlopige Huishoudelijk Reglement (S/96/Rev. 7). 
 
109 Regel 19 van het Voorlopige Huishoudelijk Reglement (S/96/Rev. 7). 
 
110 Deze bevoegdheid vloeit voort uit de statenpraktijk te dienaangaande (Bailey en Daws 1998, p. 134). 
Dergelijke verklaringen zijn niet-procedureel als zij betrekking hebben op niet-procedurele zaken, zoals 
kwesties inzake de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Voor de goedkeuring van niet-
procedurele verklaringen is dezelfde gekwalificeerde meerderheid van stemmen vereist als voor de aanname 
van andere niet-procedurele besluiten (waarbij de permanente leden dus vetorecht hebben). 
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direct betrokken is. Dit is in het verleden ook meermalen gebeurd.111 De voorzitter is echter niet 

verplicht dit te doen.112 

 

 

2.3 De besluitvorming in de Veiligheidsraad 

 

"All animals are equal, but some animals are more equal then others" 

George Orwell, Animal Farm 

 

Alle leden van de Veiligheidsraad hebben het recht ontwerpresoluties en voorstellen, zoals 

moties en amendementen, in te dienen voor behandeling door de Veiligheidsraad.113 Lidstaten 

van de Verenigde Naties die geen lid zijn van de Veiligheidsraad hebben ook dat recht, maar 

door hen ingediende voorstellen kunnen alleen voorwerp van een stemming zijn op het verzoek 

van een lid van de Veiligheidsraad.114 

Alle leden van de Veiligheidsraad hebben één stem bij vergaderingen.115 Besluiten van de Vei-

ligheidsraad die betrekking hebben op procedurele zaken zijn aangenomen als zeven, en sinds 

het amendement op het Handvest van 1965, negen leden vóór stemmen.116 Besluiten die 

betrekking hebben op andere zaken, de zogenaamde niet-procedurele kwesties, zijn aangeno-

men als zeven (sinds 1965 negen) leden, waaronder de vijf permanente, vóór stemmen.117 In de 

praktijk komt dit dus neer op een vetorecht van de vijf permanente leden bij stemmingen over 

niet-procedurele kwesties. Daarmee wordt het onderscheid tussen procedurele en niet-proce-

durele zaken politiek belangrijk. Wanneer is een kwestie procedureel en wanneer niet? Op de 

Jalta-conferentie van februari 1945 werden hierover tussen de Verenigde Staten, Groot-Brit-

 
                                                
111 Zie Bailey en Daws 1998, pp. 125 e.v. 
 
112 Ibid. 
 
113 Regels 6, 7 en 34 van het Voorlopige Huishoudelijk Reglement (S/96/Rev. 7). 
 
114 Regel 38 van het Voorlopige Huishoudelijk Reglement (S/96/Rev. 7). 
 
115 Artikel 27, lid 1, van het Handvest. 
 
116 Artikel 27, lid 2, van het Handvest. 
 
117 Artikel 27, lid 3, van het Handvest. Voor de permanente leden geldt feitelijk "niet tegen" stemmen (een 
onthouding is geen veto). 
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tannië en de Sovjet-Unie afspraken gemaakt, die bekend werden als de "Jalta-formule". De 

Jalta-formule werd formeel door de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad als richtlijn 

aangenomen op 8 juni 1945, toen zij de "Statement of the Four Sponsoring Powers on Voting in 

the Security Council" ondertekenden.118 Een aantal zaken werd in deze verklaring als proce-

dureel aangemerkt (zoals het vaststellen van de agenda en besluiten krachtens de artikelen 28- 

32 van het Handvest)119, en een aantal als niet-procedureel (zoals alle besluiten met betrekking 

tot de handhaving van de internationale vrede en veiligheid).120 Hierbij kan worden opgemerkt 

dat de permanente leden krachtens artikel 27, lid 3, van het Handvest geen vetorecht hebben bij 

stemmingen over besluiten ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest (de vreedzame regeling 

van geschillen), als zij partij zijn bij het conflict waarover wordt vergaderd. Het betrokken lid 

moet zich dan van stemming onthouden. Zij hebben echter wel vetorecht als zij partij zijn bij 

het conflict en er besluiten worden genomen onder hoofdstuk VII van het Handvest (dwang-

maatregelen). Er kunnen tegen een permanent lid dus nooit dwangmaatregelen worden geno-

men door de Veiligheidsraad. Overigens beschikken alle permanente leden inmiddels over 

kernwapens, en zouden militaire dwangmaatregelen om die reden waarschijnlijk toch niet wor-

den uitgevoerd. 

Het hierboven beschreven veto in de Veiligheidsraad wordt het "officiële gewone" veto van de 

permanente leden genoemd. Een onthouding van een permanent lid bij de stemming over een 

niet-procedurele kwestie wordt, op basis van de langdurige en algemeen geaccepteerde 

statenpraktijk te dienaangaande, niet als een veto beschouwd.121 Deze praktijk is overigens in 

strijd met de tekst van artikel 27, lid 3, van het Handvest, die luidt dat een voorstel alleen aan-

genomen is als zeven (en sinds 1965 negen) leden vóór stemmen, waaronder de permanente 

leden. Het in het geheel niet verschijnen op een vergadering van een permanent lid wordt ook 

niet als een veto beschouwd, aangezien ieder lid van de Veiligheidsraad ingevolge artikel 28, 

lid 1, van het Handvest verplicht is vertegenwoordigd te zijn op de vergaderingen, en het hier 

 
                                                
118 Dit document is onder meer opgenomen in Bailey en Daws 1998, pp. 455-458. Vertegenwoordigers van 
Frankrijk ondertekenden nog dezelfde dag de door de vier overige permanente leden (de vier "sponsoring powers") 
opgestelde verklaring. 
 
119 Sectie I van de "Statement of the Four Sponsoring Powers on Voting in the Security Council". 
 
120 Ibid. 
 
121 Zie de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de Namibia-case (ICJ Rep. 1971, 22) en Bailey en 
Daws 1998, pp. 250 e.v. 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 45 - 

dus een illegale handeling betreft.122 Bij gebruik van een veto door een permanent lid bestaat 

overigens op grond van de "Uniting for Peace"-resolutie altijd de mogelijkheid dat de Algeme-

ne Vergadering alsnog maatregelen neemt voor een interventie in een bepaald conflict.123  

In de volgende hoofdstukken zal nog uitgebreid worden ingegaan op het gebruik en de aan-

tallen officiële gewone veto's van ieder permanent lid in de onderzochte periode. Naast het ge-

wone veto van de permanente leden zijn er nog drie andere typen veto's in de Veiligheidsraad 

mogelijk: 

- het onofficiële gewone veto van de permanente leden. Dit is een gewoon veto zoals hierboven 

is behandeld, maar nu gebruikt door een permanent lid in een niet-openbare (geheime) verga-

dering van de Veiligheidsraad. Soms worden dergelijke veto's vermeld in officiële communi-

qués van de Verenigde Naties of in boeken die zijn geschreven door (voormalige) politici, di-

plomaten of VN-functionarissen, waardoor ze wereldkundig zijn gemaakt. Patil vermeldt 44 

van dergelijke onofficiële gewone veto's in de periode 1946-2000.124 Het staat echter geenszins 

vast dat dit het totale aantal is. Alle door Patil vermelde onofficiële gewone veto's hadden be-

trekking op de benoeming van nieuwe secretarissen-generaal van de Verenigde Naties. 

- het dubbele veto. Indien van een bepaalde kwestie niet duidelijk is of deze als procedureel of 

niet-procedureel moet worden aangemerkt, dan is de beslissing hierover krachtens sectie II van 

de "Statement of the Four Sponsoring Powers on Voting in the Security Council" een niet-

procedurele kwestie, waarbij de permanente leden dus een veto mogen gebruiken. Indien een 

permanent lid eerst een veto gebruikt om te voorkomen dat een kwestie als procedureel wordt 

aangemerkt, en daarna bij de stemming over de, nu niet-procedurele, kwestie opnieuw, dan is er 

sprake van een dubbel veto. Het dubbele veto werd in de praktijk tot op heden in 8 gevallen 

gebruikt, voor het laatst in 1959.125 Hierbij ging het meestal om de vraag of de instelling van 

een bepaald hulporgaan dat een onderzoek moest gaan uitvoeren naar een oorlog, procedureel 

was of niet. Het dubbele veto werd dan, door met name de Sovjet-Unie, gebruikt om te 

voorkomen dat het hulporgaan werd gecreëerd. Een onderzoeksmissie naar een bepaald conflict 

 
                                                
122 T. Schweisfurth, "article 28", in B. Simma (red.), The Charter of the United Nations, A Commentary, Londen: 
Oxford University Press 2002, pp. 523-538. 

123 De "Uniting for Peace"-resolutie werd in dit hoofdstuk reeds behandeld, zie paragraaf 2.1.3. 
 
124 Anjali V. Patil, The Veto: A Historical Necessity, 1946-2001. A Comprehensive Record of the Use of the Veto in 
the UN Security Council, College Point (N.Y.): Inhouse Inc. 2001, pp. 722 en 729. 
 
125 Bailey en Daws 1998, pp. 240 e.v. 
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kan name-lijk leiden tot verdere besluiten van de Veiligheidsraad met betrekking tot dit conflict, 

en even-tueel zelfs tot een stemming over het gebruik van "enforcement actions" onder 

hoofdstuk VII van het Handvest. 

- het verborgen veto. Van een verborgen veto, in de literatuur ook wel "zesde" of "indirecte" ve- 

to genoemd, is sprake als een voorstel in de Veiligheidsraad niet wordt aangenomen omdat er 

voldoende (vijf, en sinds 1965 zeven) leden niet stemmen of tégen stemmen, zonder dat een 

permanent lid tegen stemt. Het is overigens enigszins misleidend om hier de term veto te ge-

bruiken; feitelijk is er slechts sprake van het niet behalen van de vereiste gekwalificeerde meer-

derheid voor het aannemen van een voorstel. Het verborgen veto komt in de praktijk zelden 

voor, waarschijnlijk omdat de meeste niet-permanente leden gelieerd zijn aan één of meer per-

manente leden. 

 

Alle bovenbeschreven vormen van veto's kunnen leiden tot het niet-ingrijpen van de Veilig-

heidsraad in een gewapend conflict. Daarnaast zijn er nog twee andere manieren die kunnen lei-

den tot dergelijke non-interventies126 van de Raad: de "non-decision" en het besluit tot non-

inter-ventie. 

De term "non-decision" werd in de jaren zestig van de vorige eeuw in een tweetal artikelen 

geïntroduceerd door de Amerikaanse onderzoekers Bachrach en Baratz.127 Met een non-

decision bedoelen zij het doelbewust van de politieke agenda houden van een kwestie 

(bijvoorbeeld door afspraken tussen de leden van het besluitvormende orgaan om een kwestie 

niet te agenderen).128 In casu zou een kwestie bijvoorbeeld een oorlog kunnen zijn. Een non-

decision is geen veto, want er wordt geen voorstel getorpedeerd, maar heeft wel het effect van 

een veto. Door de non-decision wordt er geen actie ondernomen om een oorlog te voorkomen 

of te doen eindigen. In de literatuur wordt een non-decision daarom ook wel het "onofficiële" 

veto genoemd, maar ter onderscheid van het eerder behandelde "onofficiële gewone" veto zal in 

dit boek uitsluitend de term non-decision worden gebruikt. In de afgelopen decennia is het vele 

malen voorgekomen dat een (potentiële) oorlog niet op de agenda van de Veiligheidsraad werd 

 
                                                
126 Zie voor de definitie en toelichting van het begrip "non-interventie" hoofdstuk 3, paragraaf 3.7. 
 
127 Boek-editie: P. Bachrach en M. Baratz, Power and Poverty, New York: Oxford University Press 1970. 
 
128 Bachrach en Baratz 1970, pp. 7 e.v. 
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geplaatst.129 Overigens is het vaak erg moeilijk -zo niet onmogelijk- om vast te stellen of een 

kwestie door de le-den doelbewust van de agenda wordt gehouden. De non-decision kan ook 

veroorzaakt worden door een gebrek aan informatie, werkdruk, volle agenda's, incompetentie, 

vergissingen en der-gelijke.  

Als een bepaalde potentiële of lopende oorlog wél wordt geagendeerd, dan betekent dit niet au- 

tomatisch dat er actie wordt ondernomen. De Raad kan, om een heel scala van redenen, beslui-

ten om (nog) niet in te grijpen, en heeft deze vrijheid ook (krachtens artikel 39 van het Hand-

vest). In een dergelijk geval is er sprake van een zogenaamd "besluit tot non-interventie". In na-

volgende hoofdstukken zal nog uitgebreid worden ingegaan op de veto's, "non-decisions" en 

besluiten tot non-interventie. 

 

 

2.4 De  taken van de Veiligheidsraad 

 

Het object van dit onderzoek is de strategische samenwerking van de permanente leden in de 

Veiligheidsraad. In deze studie zijn derhalve uitsluitend de strategische taken van de Raad rele-

vant. Uit de gehanteerde definitie van strategische samenwerking van staten130 vloeit voort dat 

dit de taken zijn die direct betrekking hebben op het creëren van vrede en veiligheid. Deze wor-

den in de navolgende subparagrafen behandeld. 

 

2.4.1 Het handhaven van de internationale vrede en veiligheid 

De hoofdtaak van de Veiligheidsraad is, zoals reeds werd vermeld, het handhaven of herstellen 

van de internationale vrede en veiligheid, oftewel het voorkomen of doen eindigen van oor-

logen in de wereld.131 De Raad handelt bij het uitvoeren van deze taak uit naam van alle 

lidstaten van de Verenigde Naties.132 De Veiligheidsraad bepaalt ingevolge artikel 39 van het 

Handvest zelf wanneer er sprake is van een bedreiging van de vrede, een inbreuk op de vrede of 

een aanvalsdaad, en welke maatregelen er zullen worden genomen. In het Handvest worden de 

 
                                                
129 Zie hoofdstuk 5, par. 5.3.4 en hoofdstuk 6, par. 6.2. 
 
130 Zie paragraaf 3.5. 
 
131 Artikel 24, lid 1, van het Handvest. 
 
132 Ibid.  
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in artikel 39 gebezigde begrippen "bedreiging van de vrede", "inbreuk op de vrede" en "aan-

valsdaad" echter niet nader omschreven of gedefinieerd, en er staat ook nergens dat de Veilig-

heidsraad verplicht is om in een bepaalde situatie maatregelen te nemen. De Veiligheidsraad  

heeft derhalve een grote politieke vrijheid bij de uitvoering van zijn hoofdtaak. 

De lidstaten van de Verenigde Naties zijn ex artikel 25 van het Handvest verplicht om besluiten 

van de Veiligheidsraad, die conform het Handvest zijn genomen, te aanvaarden en uit te voeren. 

Helaas is het niet altijd even duidelijk of een besluit al of niet conform het Handvest is geno-

men. Een belangrijk probleem op dit gebied is het vraagstuk of de Veiligheidsraad ook tot taak 

heeft, c.q. de bevoegdheid heeft, om intrastatelijke oorlogen te voorkomen of te doen eindi-

gen.133 Intrastatelijke oorlogen zijn al decennialang het meest voorkomende type oorlogen.134  

Krachtens artikel 2, lid 4, van het Handvest moeten alle lidstaten van de Verenigde Naties zich 

onthouden van bedreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de 

politieke onafhankelijkheid van staten. De officiële Engelstalige tekst van artikel 2, lid 7, van 

het Handvest luidt: "Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations 

to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or 

shall require members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this 

principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII". De 

tekst van dit artikel blinkt niet uit van duidelijkheid (mag interventie nu wel of niet?) en heeft 

geleid tot veel controverses tussen de lidstaten van de Verenigde Naties.135 Het staat tot op de 

dag van vandaag niet vast hoe het artikel precies moet worden geïnterpreteerd.136 Het 

kernbegrip van artikel 2, lid 7, is "domestic jurisdiction". Dit begrip wordt nergens in het 

Handvest nader omschreven of toegelicht, maar op grond van de praktijk van de 

Veiligheidsraad inzake intra-statelijke oorlogen kan worden geconcludeerd dat een kwestie 

door de leden van de Veiligheidsraad niet wordt beschouwd als vallende binnen de "domestic 

jurisdiction" van een staat als door de Raad ex artikel 39 van het Handvest wordt vastgesteld dat 

 
                                                
133 Zie voor definities van de begrippen intrastatelijke en interstatelijke oorlogen en toelichtingen hierop 
hoofdstuk 3: paragraaf 3.1. 
 
134 Zie de gehanteerde conflictlijst (bijlage 2). 
 
135 Zie bijvoorbeeld A. D'Amato, "Domestic Jurisdiction", in R. Bernhardt, Encyclopedia of Public International 
Law, Londen: Macmillan Press 1992, pp. 1090 e.v. en G. Nolte, "article 2(7)" in B. Simma, (red.), The Charter of 
the United Nations. A Commentary, Oxford: Oxford University Press 2002, pp. 156 e.v. 
 
136 Ibid. 
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ten gevolge van het intra-statelijke conflict sprake is van een bedreiging van of inbreuk op de 

vrede.137 Veel intrastatelijke oorlogen hebben spill over-effecten, en bedreigen dus de regionale 

vrede en veiligheid. In na-volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op de (omstreden) 

bevoegdheid van de Veiligheidsraad om te interveniëren in intrastatelijke oorlogen.138 

 

Kooijmans merkt met betrekking tot de hoofdtaak van de Veiligheidsraad op dat vanuit de 

bewoordingen van het Handvest gezien het voorkomen van oorlogen de voornaamste taak van 

de Veiligheidsraad is139, en pas op de tweede plaats het doen eindigen van reeds begonnen 

gewapende conflicten.140 Indicatoren hiervoor zijn het gebruik van het woord "handhaven" in 

artikel 1, lid 1, en artikel 24, lid 1, van het Handvest en de formulering van artikel 1, lid 1; het 

onderdrukken van agressie en andere vormen van verbreking van de vrede worden als een 

middel beschreven om het doel, het handhaven van de internationale vrede en veiligheid, te 

realiseren.141 Dat conflictpreventie het hoofddoel is blijkt ook uit de tekst van diverse artikelen 

van hoofdstuk VII van het Handvest142 en uit de eerste alinea van de Engelstalige tekst van de 

preambule van het Handvest; "We, the peoples of the United Nations, determined to save 

succeeding generations from the scourge of war, [......]".143  

Verder kan met betrekking tot de hoofdtaak van de Veiligheidsraad worden opgemerkt dat de 

Raad ingevolge artikel 52, lid 3, van het Handvest de vreedzame regeling van lokale geschillen 

door regionale organisaties (zoals de Europese Unie of de Afrikaanse Unie) moet bevorderen, 

en bij lokale conflicten krachtens het Handvest kan en mag wachten met het zelf nemen van 

maatregelen om een oorlog te voorkomen of te doen eindigen. 

 
                                                
137 Ibid. Zie ook D. Schweigman, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter, 
proefschrift Erasmus Universiteit, Rotterdam: uitgegeven door de auteur 2001, pp. 25 e.v. 
 
138 Met name in hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.2. 
 
139 Gezien onder meer de wijze waarop de Tweede Wereldoorlog begon, valt hieronder ook het keren van 
agressie. 
 
140 P.H. Kooijmans, "De Verenigde Naties: van impasse naar preventie en dynamiek", in Internationale Specta-tor, 
10/9, juli/augustus 1995, p. 363. 
 
141 Ibid. Zie ook R. Wolfrum "article 2(7)" in Simma 2002, pp. 40-41. 
 
142 Zie bijvoorbeeld de artikelen 39 en 40. 
 
143 De preambule schept geen verplichtingen, maar zegt wel iets in over de intenties van de verdragspartijen. 
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2.4.2 Overige taken van de Veiligheidsraad 

Naast de in de vorige subparagraaf beschreven hoofdtaak heeft de Veiligheidsraad nog een heel 

scala aan andere strategische taken. Deze worden, op enkele kleine en minder belangrijke taken 

na, in deze paragraaf behandeld. 

 

Een taak die nauw verwant is aan de in de vorige subparagraaf beschreven hoofdtaak van de 

Veiligheidsraad is het ex artikel 26 van het Handvest opstellen van plannen om te komen tot 

een stelsel van mondiale wapenbeheersing. Volgens hetzelfde artikel is het doel hiervan het 

vestigen en handhaven van de internationale vrede en veiligheid met een zo gering mogelijke 

inzet van mensen en middelen mogelijk te maken. Gezien de formulering van artikel 26 kan 

deze taak ook als een middel worden beschouwd om, tezamen met andere middelen, de 

hoofdtaak van de Veiligheidsraad uit te voeren.144 Datzelfde geldt overigens voor veel van de 

taken die in het navolgende worden behandeld. In paragraaf 2.6, over de middelen van de Vei-

ligheidsraad, wordt hier nader op ingegaan. 

Krachtens de artikelen 4, 5 en 6 van het Handvest heeft de Veiligheidsraad tot taak om aanbe-

velingen aan de Algemene Vergadering te doen voor de toelating van nieuwe leden en de schor-

sing of royering van leden van de Verenigde Naties. Deze aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. 

Zowel de aanbeveling van de Veiligheidsraad als de goedkeuring door de Algemene Vergade-

ring zijn noodzakelijk voor het benoemen van een nieuw lid en het schorsen of royeren van 

leden.145 Dergelijke kwesties worden als niet-procedureel beschouwd, en derhalve hebben de 

permanente leden van de Veiligheidsraad een vetorecht bij het nemen van besluiten hierover.146 

Bij het toelaten (of weigeren) van aspirant-leden wordt in de eerste plaats gekeken naar de 

criteria te dienaangaande die staan vermeld in artikel 4, lid 1, van het Handvest; het nieuwe lid 

moet een vredelievende staat zijn, die bereid en in staat is om de in het Handvest vervatte 

verplichtingen na te komen. De leden van de Veiligheidsraad mogen echter ook andere criteria 

hanteren tijdens de toelatingsprocedure.147 In de praktijk hebben beslissingen over de toelating 

 
                                                
144 Zie ook H.J. Schütz "Article 26" in Simma 2002, pp. 464 e.v. 
 
145 Zie K. Hemdl, "Admission of a State to Membership in the United Nations", in Encyclopaedia of Public 
International Law, onder redactie van R. Bernhardt, vol. I, Londen: Macmillan Press 1992, pp. 35-38, K. 
Ginther, "Article 4", in Simma 2002, pp. 184 e.v., H.J. Schütz, "Article 5", in Simma 2002, pp. 195 e.v. en C. 
Tams, "Article 6", in Simma 2002, pp. 206 e.v. 
 
146 Ibid. 
 
Zie volgende pagina 
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van nieuwe leden geleid tot veel onenigheid tussen vooral de permanente leden van de Vei-

ligheidsraad, en hieruit voortvloeiend tot het vele malen gebruiken van veto's om toelating van 

een staat te voorkomen.148 

 

Het schorsen van een lidstaat is volgens artikel 5 van het Handvest toegestaan als er door de 

Veiligheidsraad preventieve of dwangmaatregelen tegen deze staat zijn genomen. Het betrok-

ken lid mag dan gedurende de schorsing zijn aan het lidmaatschap van de VN verbonden 

rechten en plichten niet uitoefenen. In de praktijk is er echter nog nooit een lid geschorst, waar-

schijnlijk omdat men weinig vertrouwen heeft in de effectiviteit van dit middel als extra sanctie 

naast de preventieve en/of dwangmaatregelen.149 

 

Het royeren van een lid mag ingevolge artikel 6 van het Handvest als herhaaldelijk de in het 

Handvest vervatte verplichtingen door het betrokken lid zijn geschonden. Ook het royeren van 

leden is in de praktijk echter nog nooit gebeurd. Dat is niet omdat er geen recidiverende zon-

daars zijn, maar omdat er te weinig eensgezindheid was in de Veiligheidsraad om een resolutie 

tegen hen aan te nemen.150 

Ex artikel 97 van het Handvest heeft de Veiligheidsraad tot taak om voorstellen te doen aan de 

Algemene Vergadering voor de benoeming van personen voor de functie van secretaris-gene-

raal van de Verenigde Naties. Ook deze voorstellen zijn niet vrijblijvend; zowel een voorstel 

van de Veiligheidsraad als de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn noodzakelijk 

voor de benoeming van een secretaris-generaal.151 Het doen van deze voorstellen wordt als een 

niet-procedurele kwestie beschouwd, en de permanente leden hebben dus een vetorecht.152 Het 
________________________ 
Vervolg voetnoot vorige pagina: 
147 K. Ginther, "Article 4", in Simma 2002, p. 179. 
 
148 Patil 2001: p. 720. 
 
149 H.J. Schütz, "Article 5", in Simma 2002, p. 196. 
 
150 C. Tams, "Article 6", in Simma 2002, p. 212 e.v. Er zijn in de Veiligheidsraad veel discussies gevoerd over 
het eventueel royeren van Israël (wegens het vele malen niet uitvoeren van resoluties van de Veiligheidsraad), 
Zuid-Afrika (gedurende het apartheidsregime) en het voormalige Joegoslavië (wegens de opstelling van deze 
staat tijdens de afscheidingsoorlogen in de jaren negentig), maar deze resulteerden niet in een daadwerkelijk 
royement.  
 
151 W. Fiedler, "Article 97" in Simma 2002, pp. 1182 e.v. 
 
152 Ibid. 
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benoemen van personen tot secretaris-generaal is ook een aangelegenheid die meermalen tot 

grote meningsverschillen heeft geleid in de Veiligheidsraad, en de permanente leden hebben de 

afgelopen decennia tientallen malen van hun vetorecht gebruik gemaakt om de benoeming van 

bepaalde personen te voorkomen.153 

 

De Veiligheidsraad heeft, krachtens het Handvest en het integraal van het Handvest deel uitma-

kende Statuut van het Internationaal Gerechtshof154, ook diverse taken met betrekking tot het 

Internationaal Gerechtshof. De belangrijkste strategische taak van de Raad op dit gebied wordt 

omschreven in artikel 94 van het Handvest. Krachtens dit artikel is het een taak van de Raad om 

verzoeken tot bijstand van een partij in behandeling te nemen als de andere partij in gebreke 

blijft om de verplichtingen die voortvloeien uit een vonnis van het Internationaal Gerechtshof 

na te komen. De Veiligheidsraad mag naar aanleiding van een dergelijk verzoek aanbevelingen 

doen of maatregelen nemen om de uitvoering van het vonnis te bewerkstelligen, maar is hiertoe, 

zoals uit de tekst van artikel 94, lid 2, blijkt, niet verplicht. Welke maatregelen in dit kader 

geno-men kunnen worden, wordt behandeld in paragraaf 2.6 hierna. In de literatuur bestaat 

discussie over de vraag of de permanente leden van de Veiligheidsraad een vetorecht hebben 

inzake besluiten ex artikel 94, lid 2.155 Dit is waarschijnlijk wél het geval, aangezien het hier 

niet om een procedurele kwestie ex artikel 27, lid 2, van het Handvest gaat. De leden van de 

Veiligheidsraad zijn ook deze mening toegedaan: in de Nicaragua-case156 werd een resolutie 

met betrekking tot het nemen van maatregelen ex artikel 94, lid 2, door de Verenigde Staten ge-

blokkeerd met een veto, waartegen de andere leden van de Raad zich niet hebben verzet. De Ni-

caragua-case is tegelijk ook de enige maal geweest dat een lidstaat om bijstand ex artikel 94, lid 

2, heeft verzocht, en er zijn in de praktijk dus nooit daadwerkelijk maatregelen conform dit ar-

tikel genomen. 

Verdere taken van de Veiligheidsraad zijn het ingevolge artikel 30 van het Handvest vaststellen 

van het eigen Huishoudelijk Reglement, en het krachtens hoofdstuk XII van het Handvest uit- 

 
                                                
153 In de periode 1946-2001 in totaal 44 veto's (Patil 2001, p. 722). 
 
154 Artikel 92 van het Handvest. 
 
155 W. Fiedler, "Article 97" in Simma 2002, p. 1178. 
 
156 Nicaragua-case (Nicaragua vs. Verenigde Staten), ICJ. Rep. 1986, 14. 
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oefenen van enkele bevoegdheden in het kader van het Internationaal Trustschapsstelsel.157  

 

 

2.4.3 Samenvattend overzicht van de belangrijkste taken van de Veiligheidsraad 

De belangrijkste strategische taken van de Veiligheidsraad zijn: 

a) Het handhaven van de internationale vrede en veiligheid (artikel 24, lid 1, van het Handvest). 

b) Het bevorderen van mondiale wapenbeheersing (artikel 26 van het Handvest). 

c) Het doen van aanbevelingen voor de schorsing of royering van leden van de Verenigde 

Naties (respectievelijk artikel 5 en 6 van het Handvest). 

d) Het doen van aanbevelingen en/of het nemen van maatregelen om de uitvoering van een 

vonnis van het Internationaal Gerechtshof te bewerkstelligen (artikel 94, lid 2, van het Hand-

vest). 

e) Diverse taken met betrekking tot het Internationaal Trustschapsstelsel (artikel 83, lid 1 en 3, 

van het Handvest). 

 

 

2.5 De middelen van de Veiligheidsraad 

 

De uitvoering van veel van de in de vorige paragraaf genoemde taken vereist, buiten een hoe-

veelheid informatie, geen bijzondere middelen. Het handhaven van de internationale vrede en 

veiligheid kan echter wel de inzet van speciale middelen vereisen. Datzelfde geldt voor een 

aantal (mogelijke) maatregelen om de uitvoering van een vonnis van het Internationaal Ge-

rechtshof te bewerkstelligen en eveneens om sommige taken met betrekking tot het Internatio- 

 
                                                
157 Ingevolge artikel 82 van het Handvest kan in een trustschapsovereenkomst een (gedeelte van een) trust-ge-bied 
als strategische zone worden aangewezen. Artikel 82 bevat geen criteria voor de instelling van een dergelijke zone; 
ieder gebied dat door één of meer lidstaten van de Verenigde Naties van bijzonder strategisch belang wordt geacht 
kan als een dergelijke zone worden aangemerkt. Ex artikel 83, lid 1, van het Handvest heeft de Veiligheidsraad tot 
taak om alle functies die de Verenigde Naties hebben met betrekking tot strategische zones uit te oefenen, inclusief 
het goedkeuren van de bepalingen van de trustschapsovereenkomst. Deze functies zijn omschreven in de 
trustschapsovereenkomst en het Handvest, en variëren per trustgebied.  
Het is slechts één maal voorgekomen dat een trustgebied in een trustschapsovereenkomst tot strategische zone werd 
aangewezen, te weten de Pacific Islands (waaronder de gefedereerde staten van Micronesië, de Marshall-eilanden 
en Palau) op 17 februari 1947. In de onderhavige trustschapsovereenkomst kreeg de Veiligheidsraad tot taak om de 
supervisie uit te oefenen over het bestuur van dit gebied, een taak die overigens op 7 maart 1949 door de Raad werd 
overgedragen aan de Trustschapsraad. De betrokken trustschapsovereenkomst eindigde op 1 oktober 1994.  
De bron voor de informatie in deze voetnoot is D. Rauschning, "Article 82" en "Article 83" in Simma 2002, pp. 
1124-1125. 
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naal Trustschapsstelsel uit te kunnen voeren. 

 

2.5.1 Middelen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid 

Het voorkomen c.q. doen eindigen van oorlogen is de hoofdtaak van de Veiligheidsraad, en om 

deze taak uit te voeren heeft de Raad de beschikking over een heel scala aan middelen. De 

meeste hiervan staan beschreven in de hoofdstukken VI en VII van het Handvest. 

 

2.5.1.1 Middelen ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest 

Hoofdstuk VI gaat over de vreedzame beslechting van geschillen. De partijen bij een conflict 

moeten in de eerste plaats proberen tot overeenstemming te komen door onderhandelingen, on-

derzoek, bemiddeling, verzoening, arbitrage, een gerechtelijke uitspraak, het doen van een be-

roep op regionale regelingen158 of andere vreedzame middelen van hun eigen keuze.159 Zij mo-

gen geen geweld gebruiken bij de oplossing ervan160, behalve uit zelfverdediging.161 De Veilig-

heidsraad kan, als hij dit nodig acht, ex artikel 33, lid 2, van het Handvest een beroep doen op 

de strijdende partijen om af te zien van handelingen die in strijd zijn met het Handvest. Der-

gelijke oproepen worden normaliter in de vorm van een resolutie of een presidentiële verklaring 

gedaan. Krachtens artikel 34 van het Handvest mag de Veiligheidsraad een onderzoek instellen 

naar elke situatie die kan leiden tot internationale wrijving, en elk conflict.162 Ingevolge de arti-

kelen 36, 37 en 38 van hoofdstuk VI heeft de Veiligheidsraad het recht om aanbevelingen te 

doen om situaties die de internationale vrede en veiligheid in gevaar kunnen brengen op te 

lossen, en conflicten te beslechten. Ook aanbevelingen worden meestal in de vorm van een re-

 
                                                
158 Hiermee worden regelingen bedoeld die gebaseerd zijn op regionale verdragen tussen staten. Veel van dergelijke 
verdragen (zoals het EEG-verdrag) bevatten procedures en richtlijnen ter beslechting van geschillen tussen lidsta-
ten.  
 
159 Een en ander ingevolge artikel 33, lid 1, van het Handvest. 

160 Artikel 2, lid 4, van het Handvest. 

161 Artikel 51 van het Handvest. In een navolgende paragraaf van dit hoofdstuk wordt het recht op zelfverdediging 
van staten ingevolge dit artikel kort behandeld. 

162 Overigens mag de Veiligheidsraad, op grond van bevoegdheden krachtens andere artikelen van het Handvest 
(zoals artikel 39 van hoofdstuk VII), ook onderzoeken instellen, en mogen voor dergelijke onderzoeken speciale 
hulporganen in het leven worden geroepen (ex artikel 29 van het Handvest). Zie T. Schweizfurth, "Article 34", in 
Simma 2002, pp. 595-596. 
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solutie of een presidentiële verklaring gedaan. Er is enige discussie in de literatuur of dergelijke 

aanbevelingen van de Raad als bindend voor de conflictpartijen moeten worden beschouwd; 

enerzijds zijn de lidstaten van de Verenigde Naties ex artikel 25 van het Handvest verplicht be-

sluiten van de V-raad te aanvaarden en uit te voeren, anderzijds is er een consistente praktijk 

van de lidstaten om aanbevelingen van de Raad ingevolge hoofdstuk VI als niet-bindend te 

beschouwen. Er moet in dit kader volgens Stein worden aangenomen dat uitsluitend beslissin-

gen van de Raad die expliciet zijn genomen krachtens hoofdstuk VII of ter uitvoering van een 

besluit van het Internationaal Gerechtshof163 bindend zijn, en aanbevelingen ingevolge hoofd-

stuk VI dus niet.164 Wel mogen de partijen bij een conflict afspreken om aanbevelingen van de 

Veiligheidsraad ex artikel 38 met betrekking tot het conflict als bindend te beschouwen (de 

aanbevelingenprocedure wordt dan een vorm van arbitrage).165 Aanbevelingen van de Veilig-

heidsraad hebben, ook al zijn ze niet bindend, vaak grote politieke invloed. Dit is onder meer 

het geval omdat deze de mening van de grote mogendheden over het conflict of de situatie 

weergeven. 

 

Ingevolge de artikelen 33, 36, 37 en 38 van hoofdstuk VI kan de Veiligheidsraad bemiddelaars 

naar een conflictgebied sturen of de secretaris-generaal van de Verenigde Naties verzoeken om 

bemiddelend op te treden. Activiteiten van de Veiligheidsraad op grond van deze artikelen vin-

den ook veelvuldig buiten de openbaarheid plaats in de vorm van "stille diplomatie", hetgeen 

als een belangrijk middel van de Veiligheidsraad moet worden beschouwd.166 

Besluiten van de Veiligheidsraad ingevolge hoofdstuk VI vallen onder artikel 27, lid 3, van het 

Handvest (niet-procedurele besluiten). De permanente leden hebben derhalve een vetorecht bij 

beslissingen in dit kader, behalve als zij zelf partij zijn bij het conflict waarover wordt gestemd. 

Dan mogen ze niet meestemmen (en kunnen dan van hun vetorecht ook geen gebruik ma-

ken).167 

 

 
                                                
163 Ex artikel 94, lid 2, van het Handvest. 

164 T. Stein "Article 36", "Article 37" en "Article 38" in Simma 2002, respectievelijk pp. 628, 642-643 en 647-648. 

165 T. Stein, "Article 38" in Simma 2002, pp. 647-648. 
 
166 Zie bijvoorbeeld Baehr en Gordenker 1996, p. 84. 

167 T. Stein "Article 36" in Simma 2002, p. 622. 
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2.5.1.2 Middelen ingevolge hoofdstuk VII van het Handvest ("enforcement actions") 

Na het mislukken van het systeem van collectieve veiligheid van de Volkenbond, trachtten de 

opstellers van het Handvest van de Verenigde Naties een effectievere versie van dit systeem te 

ontwerpen. Het gebruik van geweld of het dreigen daarmee door VN-lidstaten werd verboden 

(artikel 2, lid 4, van het Handvest). De nieuwe wereldorganisatie zou een monopolie op het ge-

bruik van geweld krijgen in het internationale systeem, met als enige "legale" uitzonderingen 

het recht op individuele of collectieve zelfverdediging van staten conform artikel 51 van het 

Handvest, en het gebruik van afdwingingsmaatregelen door regionale organisaties met goed-

keuring van de Veiligheidsraad ex artikel 53 van het Handvest. De Verenigde Naties, meer spe-

cifiek de Veiligheidsraad daarvan, kreeg in hoofdstuk VII uitgebreide bevoegdheden voor het 

nemen van politieke, economische en militaire dwangmiddelen ter handhaving van de interna-

tionale vrede en veiligheid. Op grond van dit hoofdstuk heeft de Veiligheidsraad meer macht 

dan enig ander internationaal orgaan in de geschiedenis. De officiële Engelstalige titel van 

hoofdstuk VII is "Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace and acts of 

aggression". Indien de Raad ex artikel 39 van hoofdstuk VII een bedreiging van de vrede, een 

inbreuk op de vrede of een aanvalsdaad constateert, dan mogen er, conform artikel 40 van het 

Handvest, voorlopige maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de situatie zich toe-

spitst. In artikel 40 staat overigens niet dat er voor het nemen van voorlopige maatregelen een 

bedreiging van de vrede, een inbreuk op de vrede of een aanvalsdaad noodzakelijk is, maar vol-

gens veel auteurs, waaronder Frowein en Krisch, is dit wel een vereiste voor dergelijke maatre-

gelen.168 Voorlopige maatregelen ingevolge artikel 40 zijn, op grond van een langdurige en 

consistente statenpraktijk te dienaangaande, bindend voor partijen.169 Voorbeelden van derge-

lijke maatregelen zijn het oproepen tot een staakt-het-vuren en het oproepen tot de terug-

trekking van troepen. Ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest kunnen ook dergelijke oproe-

pen worden gedaan, maar alleen als expliciet wordt verwezen naar hoofdstuk VII zijn ze bin-

dend. Voor besluiten ex artikel 40 geldt, net zoals voor alle besluiten op grond van hoofdstuk 

VII, dat het om niet-procedurele besluiten gaat in de zin van artikel 27, lid 3, van het Handvest 

en dat de permanente leden dus vetorecht hebben. 

 

Bij een bedreiging van de vrede, een inbreuk op de vrede of een aanvalsdaad hóéft de Vei- 

 
                                                
168 J. Frohwein en N. Krisch, "Article 40" in Simma 2002, p. 731. 
 
169 Ibid. p. 734 e.v. 
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ligheidsraad niet eerst voorlopige maatregelen te nemen, hij mag op grond van artikel 39 ook 

direct dwangmaatregelen nemen conform de artikelen 41 en/of 42 van het Handvest. Artikel 41 

bevat voorbeelden van niet-gewelddadige dwangmaatregelen die genomen kunnen worden, zo-

als het geheel of gedeeltelijk onderbreken van de economische betrekkingen, alsmede van de 

spoor-, zee-, lucht-, post-, telegraaf-, en radioverbindingen en het afbreken van diplomatieke be-

trekkingen. Uit de formulering van artikel 41 ("Deze [maatregelen H.N.] kunnen mede omvat-

ten...") blijkt dat deze opsomming niet limitatief is. De in dit kader genomen maatregelen zijn, 

zoals alle maatregelen onder hoofdstuk VII, bindend voor partijen. Als de Raad van oordeel is 

dat maatregelen ex artikel 41 onvoldoende zijn c.q. dat zij onvoldoende zijn gebleken, dan kan 

hij overgaan tot gewapend optreden krachtens artikel 42. Dit kan bestaan uit het inzetten van 

land-, zee-, en/of luchtstrijdkrachten voor aanvallen, blokkades en aanverwante activiteiten. De 

Verenigde Naties beschikt overigens niet over een eigen leger. In artikel 43 van het Handvest 

was voorzien dat de lidstaten van de Verenigde Naties bijzondere overeenkomsten met de Vei-

ligheidsraad zouden afsluiten voor het ter beschikking stellen van troepen aan de Raad. Voorts 

is er, ex artikel 47, lid 1, een Militair Staf-Comité ingesteld om de Veiligheidsraad bij te staan 

bij het plannen en de strategische leiding van militaire acties en het geven van adviezen dien-

aangaande. Dit Militaire Staf-Comité bestaat, conform artikel 47, lid 2, uit de chefs van staven 

van de permanente leden van de Veiligheidsraad. Door onenigheid tussen de permanente leden 

zijn er echter nooit bijzondere overeenkomsten inzake de levering van troepen afgesloten. Om 

dezelfde reden is het Militair Staf-Comité sinds 1947 een "slapend" orgaan, dat alleen met enige 

regelmaat pro forma vergaderingen belegt.170 Blijkbaar gingen de oprichters van de Verenigde 

Naties er van uit dat het sluiten van de bijzondere overeenkomsten inzake de levering van troe-

pen problemen op zou kunnen leveren, want artikel 106 van het Handvest bevat een overgangs-

regeling voor deze situatie: zolang de in artikel 43 genoemde bijzondere overeenkomsten niet 

zijn afgesloten mogen de permanente leden van de Raad ex artikel 42 gezamenlijk militaire 

maatregelen nemen namens de Verenigde Naties ter handhaving van de internationale vrede en 

veiligheid. 

 

Maatregelen ex artikel 42 worden in de praktijk alleen uitgevoerd met ad hoc en op vrijwillige 

basis door lidstaten ter beschikking gestelde troepen.171 Omdat de in artikel 43 genoemde over-

 
                                                
170 Schweigman 2001, p. 39 e.v., Bailey en Daws 1998, p. 280. 
 
171 Frohwein en Krisch, "Article 42" in Simma 2002, p. 754 e.v. Zie ook Schweigman 2001, pp. 39 e.v. 
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eenkomsten niet zijn afgesloten, zijn lidstaten niet verplicht om troepen te leveren. Besluiten tot 

het sturen van troepen ingevolge hoofdstuk VII behoeven echter de goedkeuring van negen 

leden van de Veiligheidsraad, waaronder de vijf permanente. Daardoor zijn er meestal wel sta-

ten bereid om troepen ter beschikking te stellen. De leiding van de "enforcement"-troepen 

(groenhelmen) ligt in de praktijk niet bij de Veiligheidsraad of het Militair Staf-Comité, maar 

direct bij de leidende lidstaat, zij het wel in overeenstemming met beslissingen van de Veilig-

heidsraad.172 "The more precise formulation would therefore be that the Council, under article 

42 of the Charter, authorized states to take measures in pursuance of Security Council ob-

jectives related to the maintenance of international peace and security".173 Dit autoriseren 

geschiedt in het algemeen door middel van een resolutie met daarin de bewoordingen dat de 

Raad "authorizes" of "calls upon" staten om "all necessary means" te gebruiken om bepaalde 

resoluties te implementeren.174 Lidstaten zijn niet verplicht om aan dergelijke oproepen gehoor 

te geven (het feit dat een bepaald handelen wordt geautoriseerd betekent slechts dat dit hande-

len is toegestaan) en ook niet, zoals reeds werd vermeld, om troepen te leveren voor dergelijke 

operaties. De staat waartegen de dwangmaatregelen worden genomen moet echter wel, conform 

de artikelen 25, 39 en 42 van het Handvest, de besluiten van de Veiligheidsraad uitvoeren, en 

mag zich niet beroepen op zelfverdediging ex artikel 51 om zich tegen de staten die dwang-

middelen inzetten met goedkeuring van de Raad te verdedigen.  

 

Een bijzonder middel onder hoofdstuk VII is het creëren van een internationaal tribunaal. Dit 

middel werd in een voorgaande subparagraaf reeds behandeld. Het niet opsporen en berechten 

van personen die zich tijdens oorlogen schuldig hebben gemaakt aan genocide of andere ernsti-

ge schendingen van het internationale humanitaire recht kan leiden tot het opnieuw oplaaien 

van (burger-)oorlogen, en derhalve kunnen dergelijke tribunalen ook als een middel worden be-

schouwd ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Hierbij kan tegelijk worden 

opgemerkt dat (leidinggevende) personen die zich aan bepaalde misdrijven hebben schuldig ge-

maakt door instelling van een tribunaal niets meer te verliezen hebben, en door zouden kunnen 

 
                                                
172 Schweigman 2001, p. 39. 
 
173 Schweigman 2001, pp. 160-161. 
 
174 Zie bijvoorbeeld de resoluties S/Res. 678 (Irak 1990), S/Res. 940 (Haïti 1994) en S/Res. 929 (Rwanda 
1994). 
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vechten. Ook kan het vervolgen van dergelijke personen, die misschien door sommige groepen 

als helden worden beschouwd, op zichzelf tot het opnieuw oplaaien van de strijd leiden. 

Een ander bijzonder middel onder hoofdstuk VII dat niet onvermeld mag blijven is het ex ar-

tikel 41 onder dwang inzetten van wapeninspectieteams ter opsporing en vernietiging van mas-

savernietigingswapens, zoals in Irak in de jaren negentig van de vorige eeuw is gebeurd. 

 

In deze subparagraaf is enkele malen gerefereerd aan het recht op zelfverdediging van staten ex 

artikel 51 van het Handvest. Vóór de twintigste eeuw was oorlog voeren conform het internati-

onale recht niet strikt verboden, en had de term zelfverdediging juridisch nauwelijks betekenis. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebruik van geweld of het dreigen daarmee door VN-lid-

staten ex artikel 2 van het Handvest verboden, met uitzondering van het "natuurlijke" recht op 

zelfverdediging ingevolge artikel 51. Daarmee werd zelfverdediging als legitimatie voor het ge-

bruik van geweld erg belangrijk. Zo belangrijk dat sindsdien nagenoeg iedere staat zich bij het 

gebruik van geweld op dit recht beroept. Daarmee wordt de vraag actueel wanneer bij het 

gebruik van geweld door een staat sprake is van legitieme zelfverdediging c.q. wanneer een 

geweldplegende staat als agressor moet worden aangemerkt (en dus door de Verenigde Naties 

tot de orde kan worden geroepen). In het Handvest staat hierover uitsluitend dat staten bij een 

gewapende aanval op een lid van de Verenigde Naties het recht op individuele of collectieve 

zelfverdediging hebben, totdat de Veiligheidsraad de noodzakelijke maatregelen ter handhaving 

van de internationale vrede en veiligheid heeft genomen (artikel 51, eerste alinea). Als alle par-

tijen bij een gewapend conflict echter stellen dat zij werden aangevallen, dan is het vaak erg 

moeilijk om vast te stellen wie de agressor(-en) is/zijn. Artikel 39 van het Handvest vermeldt 

dat de Veiligheidsraad bepaalt of er sprake is van een bedreiging van de vrede, een inbreuk op  

de vrede of een aanvalsdaad, en welke maatregelen er zullen worden genomen. De Veilig-

heidsraad heeft krachtens het Handvest dus de bevoegdheid om vast te stellen wie bij een ge-

wapend conflict de agressoren zijn, en wie zich terecht op het recht op zelfverdediging beroept. 

Tegen een dergelijke beslissing bestaat geen beroepsmogelijkheid: een VN-lidstaat dient krach-

tens artikel 25 van het Handvest besluiten van de Veiligheidsraad te aanvaarden, evenals even-

tuele maatregelen die door of namens de Raad worden genomen. Om te bepalen welke partijen 

bij een gewapend conflict als agressoren moeten worden aangemerkt kan de Veiligheidsraad ex 

artikel 29 juncto artikel 34 van het Handvest een onderzoekscommissie instellen en/of een ob-

servatiemissie naar het conflictgebied sturen. 
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2.5.1.3 Peacekeeping-missies (middelen onder hoofdstuk VI½ van het Handvest) 

Het systeem van collectieve veiligheid van de Verenigde Naties is gebaseerd op het collectieve 

gebruik van dwangmiddelen tegen staten die de internationale vrede en veiligheid bedreigen, en 

de samenwerking van de grote mogendheden bij de inzet van die middelen. Al snel na de op-

richting van de Verenigde Naties bleek echter dat, ten gevolge van de Koude Oorlog, de nood-

zakelijke samenwerking tussen de grote mogendheden ontbrak. Het beoogde systeem van col-

lectieve veiligheid werd daardoor grotendeels verlamd.  

De eerste poging om de ontstane impasse te doorbreken was de unilaterale inzet van dwang-

middelen met goedkeuring van de Veiligheidsraad, door de Verenigde Staten tijdens de Kore-

aanse oorlog. Deze interventie was echter alleen mogelijk door de tijdelijke afwezigheid van de 

Sovjet-Unie op de vergaderingen van de Veiligheidsraad, en dit type operaties kon dus geen 

structurele oplossing bieden voor de problemen. De tweede poging om het systeem te redden 

was de aanname van de hiervoor behandelde "Uniting for Peace"-resolutie door de Algemene 

Vergadering.175 Feitelijk betekende "Uniting for Peace" een verandering van het systeem van 

consensus tussen de grote mogendheden in de Veiligheidsraad in een systeem van gekwali-

ficeerde meerderheidsbeslissingen in de Algemene Vergadering. Het "Uniting for Peace"-con-

cept functioneerde echter evenmin. Een aantal lidstaten, waaronder de Sovjet-Unie, bleef zich 

fel tegen deze oplossing verzetten, en weigerde beslissingen in dit kader uit te voeren. De Ver-

enigde Staten, de gangmaker van "Uniting for Peace", konden door de toename van het aantal 

VN-leden niet meer bogen op een meerderheid van stemmen in de Algemene Vergadering, en 

verloren grotendeels hun belangstelling voor het concept. En verder besliste het Internationaal 

Gerechtshof in de Expenses-case dat de Algemene Vergadering wel aanbevelingen kon doen, 

maar niet zelf dwangmaatregelen mocht initiëren.176 

Tijdens de Koude Oorlog bleek dat herstel van de vrede door dwang niet haalbaar was. De op-

lossing werd vredeshandhaving via consensus en samenwerking. De lidstaten vielen terug op 

meer traditionele vormen voor de oplossing van conflicten, zoals diplomatieke onderhandelin-

gen, verzoening en bemiddeling. Ter ondersteuning van deze vredeshandhaving door consensus 

en samenwerking werden peacekeeping-missies geïnitieerd.  

Peacekeeping-missies worden door de voormalige ondersecretaris-generaal voor peacekee-

ping-operaties Marrack Goulding gedefinieerd als "United Nations field operations in which 

 
                                                
175 Zie paragraaf 2.1.3. 
 
176 "Certain Expenses of the United Nations"-case, ICJ 1962, 155. 
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international personnel, civilian and/or military, are deployed with the consent of the parties and 

under UN command to help control and resolve actual or potential international conflicts or 

internal conflicts which have a clear international dimension".177 Essentieel voor peacekeeping-

missies is de instemming van de conflictpartijen met de missie. Er is dus geen sprake van 

dwang. Traditioneel worden bij peacekeeping-missies peacekeeping-troepen (blauwhelmen) in-

gezet. De basisprincipes van de inzet van blauwhelmen zijn dat ze (1) uitsluitend worden in-

gezet met instemming van de conflictpartijen, dat ze (2) onpartijdig zijn en dat ze (3) uitslui-

tend geweld mogen gebruiken uit zelfverdediging.178 Ze bestaan normaliter uit licht bewapen-

de militairen, die worden ingezet na afloop van de vijandelijkheden als buffer tussen de con-

flictpartijen en/of om wapenstilstanden te controleren.179 De afgelopen decennia, en met name 

sinds het einde van de Koude Oorlog, wordt de term peacekeeping-missies niet alleen meer ge-

bruikt voor de traditionele inzet van peacekeeping-troepen, maar ook voor de inzet van andere 

bijzondere middelen. Voorbeelden hiervan zijn missies waarbij VN-politiepersoneel, bestuurs-

ambtenaren en/of ander burgerpersoneel wordt uitgezonden en verkiezingswaarnemingsmis-

sies. Ook worden peacekeeping-troepen niet alleen meer ingezet als buffer tussen de strijdende 

partijen of ter controle van bestanden, maar ook voor een heel scala aan andere taken, zoals de 

bescherming van burgers en/of humanitaire hulpverleningsoperaties en "peacebuilding". Sinds 

het einde van de Koude Oorlog zijn tevens allerlei vormen van vredeshandhaving ontstaan, 

waarbij peacekeeping-troepen in traditionele zin worden ingezet in combinatie met een heel 

scala aan andere middelen, waaronder soms ook troepen onder hoofdstuk VII. Als in dezelfde 

operatie diverse middelen tegelijkertijd worden ingezet, dan zal in het navolgende voor der-

gelijke missies de term "multifunctionele vredesoperaties" worden gebruikt. Een voorbeeld van 

een multifunctionele vredesoperatie is de United Nations Protection Force (UNPROFOR) in het 

voormalige Joegoslavië in de periode 1992-2000. Multifunctionele vredesoperaties worden  

hierna in een aparte subparagraaf behandeld. 

 

Peacekeeping-missies en multifunctionele vredesoperaties zijn belangrijke instrumenten van de 

 
                                                
177 Marrack Goulding in The Singapore Symposium: The Changing Role of the United Nations in Conflict Re-
solution and Peacekeeping 13-15 March 1991, New York: Verenigde Naties 1991, p. 25. 
 
178 Verenigde Naties, Brahimi Rapport, New York 2000, p. 9. en Sally Morphet, "UN peacekeeping and Electi-
on-monitoring" in Roberts en Kingsbury 1995, pp. 200 e.v. 
 
179 VN-groepen die uitsluitend wapenstilstanden controleren worden meestal militaire observatiegroepen genoemd. 
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Veiligheidsraad ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Sinds 1946 zijn er 61 

van dergelijke operaties geïnitieerd, die overigens lang niet allemaal even succesvol waren.180 

In volgende hoofdstukken zal uitgebreid worden ingegaan op de inzet en effectiviteit van der-

gelijke operaties. 

In het VN-Handvest komt de term peacekeeping-missies niet voor, en er wordt dus ook ner-

gens gerept over de inzet van peacekeeping-troepen als middel ter handhaving van de interna-

tionale vrede en veiligheid. De juridische basis voor de inzet van peacekeeping-troepen is dan 

ook niet duidelijk. Rudolph schrijft hierover: "Although there is no doubt that the establishment 

of peacekeeping forces is covered by the mandate of the United Nations to preserve and re-

establish international peace and security, there is uncertainty as exactly how to classify peace-

keeping forces under the Charter".181 Peacekeeping-troepen mogen schieten als ze aangevallen 

worden, en behoren daardoor niet tot de vreedzame middelen ex hoofdstuk VI van het Hand-

vest. Ze mogen echter geen dwang gebruiken, en vallen daardoor ook niet onder hoofdstuk VII. 

In de literatuur wordt daarom wel gesteld dat ze onder hoofdstuk VI½ vallen. De juridische ba-

sis voor de inzet van VN-burgerpersoneel met instemming van de conflictpartijen, bijvoorbeeld 

politiemensen of personeel voor verkiezingswaarnemingsmissies, is ook niet duidelijk. In het 

Handvest worden deze middelen evenmin genoemd, maar het zijn vreedzame middelen, en dus 

gecreëerd in de geest van hoofdstuk VI. 

Het voor peacekeeping-operaties benodigde militaire en/of burgerpersoneel wordt door de lid-

staten geleverd. Aangezien er nergens in het Handvest iets staat over dergelijke operaties, is de 

levering van personeel in dit kader een vrijwillige aangelegenheid. 

 

2.5.1.4 Middelen ingevolge hoofdstuk II van het Handvest 

Het doen van aanbevelingen aan de Algemene Vergadering voor het toelaten van nieuwe 

lidstaten en het schorsen of royeren van leden is niet alleen een taak van de Veiligheidsraad, 

maar kan door de Raad ook gebruikt worden als een (additioneel) middel ter handhaving van de 

internationale vrede en veiligheid. Dit middel werd hiervoor reeds behandeld. 

 

 

 
                                                
180 M. Bothe, "Peacekeeping", in Simma 2002, p. 648 e.v. 
 
181 K. Rudolph, "Peacekeeping Forces" in R. Wolfrum (red.), United Nations: Law, Policies and Practice, Dor-
drecht: Martinus Nijhoff 1995, p. 961. 
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2.5.1.5 Het opstellen van plannen om te komen tot een stelsel voor mondiale wapenbeheersing 

Ook het ex artikel 26 van het Handvest opstellen van plannen om te komen tot een stelsel van 

mondiale wapenbeheersing is niet alleen een taak van de Veiligheidsraad, maar tevens een 

middel ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Dit middel werd eveneens 

reeds behandeld. 

 

2.5.1.6 Het bewerkstelligen van de nakoming van een vonnis van het Internationaal Gerechts-

hof 

Zoals vermeld kan het niet nakomen van een vonnis van het Internationale Gerechtshof door 

een partij een bedreiging vormen voor de internationale vrede en veiligheid. Het krachtens ar-

tikel 94, lid 2, van het Handvest door de Veiligheidsraad nemen van maatregelen om de nako-

ming van het betreffende vonnis te bewerkstelligen is in dat geval een middel ter handhaving 

van de internationale vrede en veiligheid. In dit kader kan de Veiligheidsraad maatregelen ne-

men ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest (vreedzame maatregelen, zoals het sturen van 

bemiddelaars of militaire waarnemers). Maatregelen ingevolge hoofdstuk VII ("enforcement 

actions") mogen bij het niet nakomen van een vonnis van het Internationale Gerechtshof alleen 

worden genomen als hier ex artikel 39 van het Handvest een onmiddellijke bedreiging van de 

vrede door ontstaat.182 Volgens sommige auteurs, zoals Mosler en Oellers-Frahm, mogen bij 

verzoeken ex artikel 94, lid 2, door de Veiligheidsraad, naast maatregelen krachtens hoofdstuk 

VI, wel de geweldloze maatregelen ex artikel 41 van hoofdstuk VII worden ingezet (zoals eco-

nomische boycots, het beëindigen van diplomatieke betrekkingen en/of het onderbreken van 

spoor-, zee- en luchtverbindingen), ongeacht of er een bedreiging van de vrede is of niet.183 In 

de praktijk zijn door de Veiligheidsraad nog nooit maatregelen genomen om de uitvoering van 

een vonnis van het Internationaal Gerechtshof te bewerkstelligen. 

 

2.5.1.7 Het uitvoeren van taken voortvloeiend uit het Internationaal Trustschapsstelsel 

Het uitvoeren van taken voortvloeiend uit het Internationaal Trustschapsstelsel kan wederom 

een middel zijn ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Het gaat hier om ta-

ken van de Veiligheidsraad ex artikel 83, lid 1, van het Handvest met betrekking tot strategische 

 
                                                
182 A. Tanzi, "Problems of Enforcement of Decisions of the International Court of Justice and the United 
Nations" in European Journal of International Law, no. 6, 1995, pp. 550 e.v. 
 
183 H. Mosler en K. Oellers-Frahm, "Article 94" in Simma 2002, p. 1177. 
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zones. Indien er in of ten gevolge van dergelijke zones situaties ontstaan die door de Veilig-

heidsraad worden aangemerkt als een bedreiging van de vrede, een inbreuk op de vrede of een 

aanvalsdaad, dan mag de Raad alle middelen inzetten ter handhaving van de internationale vre-

de en veiligheid die in de hoofdstukken VI en VII van het Handvest worden vermeld. Daar-

naast staan de Veiligheidsraad voor de uitvoering van taken met betrekking tot strategische zo-

nes nog enkele specifieke middelen ter beschikking: 

- Het recht om trustschapsovereenkomsten waarin strategische zones worden aangewezen te be-

oordelen en eventueel af te keuren. 

- Het recht om wijzigingen van en amendementen op dergelijke overeenkomsten te beoordelen 

en eventueel te blokkeren. 

- Speciale middelen die door de verdragspartijen en met goedkeuring van de Veiligheidsraad in 

trustschapsovereenkomsten aan de Raad worden toegewezen met betrekking tot een bepaalde 

strategische zone, zoals het recht om supervisie uit te oefenen over het bestuur van het be-trok-

ken gebied. 

In de praktijk is sinds de oprichting van de Verenigde Naties slechts twee maal door de Vei-

ligheidsraad een middel ingezet met betrekking tot strategische zones, te weten één maal een 

beoordeling van een trustschapsovereenkomst en één maal het uitoefenen van het recht op su-

pervisie over een strategische zone. 

 

2.5.1.8 Multifunctionele vredesoperaties 

De afgelopen decennia zijn allerlei combinaties en tussenvormen van de middelen voor 

vredeshandhaving bedacht en toegepast. Men spreekt in dit verband wel van "hybride vormen 

van vredeshandhaving", "second generation peacekeeping", "mixed peacekeeping" en "multi-

functionele vredesoperaties". In dit boek zal voor dergelijke operaties uitsluitend de term "mul-

tifunctionele vredesoperaties" worden gebezigd. Middelen die veel worden gecombineerd zijn: 

traditionele peacekeeping-troepen, humanitaire hulpoperaties, wapeninspectieteams, troepen 

onder hoofdstuk VII, het sturen van onderhandelaars en/of militaire waarnemers, operaties van 

andere internationale organisaties (zoals het Internationale Rode Kruis), operaties van indivi-

duele staten, de inzet van politiepersoneel, de inzet van bestuursambtenaren en verkiezing-

waarnemings-missies.184 Een typisch voorbeeld van een multifunctionele vredesoperatie is, 

zoals reeds werd vermeld, UNPROFOR in het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig van  

 
                                                
184 M. Bothe, "Peacekeeping" in Simma 2002, pp. 648 e.v., Roberts en Kingsbury 1995, pp. 32 e.v. 
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de vorige eeuw. Multifunctionele vredesoperaties kunnen erg complex zijn, en zover gaan dat 

tijdelijk belangrijke delen van het bestuur van een staat worden overgenomen, zoals door de 

United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) in Cambodja in de jaren 1992-

1993. In navolgende hoofdstukken zullen diverse voorbeelden van dergelijke operaties worden 

behandeld, en zal ook worden ingegaan op het (soms desastreuze) verloop van multifunctionele 

vredesoperaties.  

Multifunctionele operaties zullen in navolgende hoofdstukken worden opgesplitst in hoofdstuk 

VI-interventies, peacekeeping-missies en hoofdstuk VII-interventies. Dit is gedaan omdat er 

veel multifunctionele operaties zijn geweest in de onderzochte periode, en een meer nauwkeuri-

ge indeling meer informatie oplevert over de ingezette middelen. 

 

2.5.2 Samenvattend overzicht van de belangrijkste middelen van de Veiligheidsraad 

De belangrijkste middelen van de Veiligheidsraad zijn: 

-Middelen onder hoofdstuk VI: Een (niet-bindend) beroep doen op de strijdende partijen om 

hun geschil op vreedzame wijze te regelen (artikel 33, lid 2, van het Handvest), een onderzoek 

instellen (artikel 34), het doen van niet-bindende aanbevelingen ter oplossing van conflictsitu-

aties (artikel 36, lid 1), het sturen van bemiddelaars naar een conflictgebied (artikel 29 juncto 

artikel 36, lid 1), het sturen van een waarnemersmissie naar een conflictgebied (artikel 29 juncto 

34), een beroep doen op de VN secretaris-generaal om te bemiddelen (artikel 36 juncto artikel 

98), stille diplomatie (artikel 29 juncto artikel 36, lid 1), arbitrage (artikel 38). 

- Peacekeeping-missies (hoofdstuk VI½): Bijzondere middelen die worden ingezet met toe-

stemming van de conflictpartijen, zoals het inzetten van militairen (blauwhelmen) als buffer 

tussen de strijdende partijen, al of niet in combinatie met het sturen van militaire waarnemers en 

burgerpersoneel zoals politiemensen, bestuursambtenaren, waarnemers bij verkiezingen en der-

gelijke. Peacekeeping-missies zijn gebaseerd op gewoonterecht/de statenpraktijk te dienaan-

gaande. 

- Middelen onder hoofdstuk VII: Het inzetten van voorlopige dwangmiddelen bij bedreigingen 

van de vrede, waaronder het doen van bindende oproepen tot een staakt-het-vuren en/of terug-

trekking van troepen (artikel 40 van het Handvest), het inzetten van niet-gewelddadige dwang-

middelen, zoals het geheel of gedeeltelijk onderbreken van de economische betrekkingen met 

een staat, alsmede van de spoor-, zee-, lucht-, post-, telegraaf-, en radioverbindingen, het af-

breken van diplomatieke betrekkingen, de inzet van internationale tribunalen en de inzet van 

wapeninspectieteams (alle genoemde middelen kunnen worden ingezet ex artikel 41), het toe-

passen of autoriseren van de toepassing door VN-lidstaten van gewelddadige dwangmiddelen,  
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zoals het inzetten van land-, lucht-, en/of zeestrijdkrachten (groenhelmen) voor aanvallen en 

blokkades (artikel 42). 

- Middelen onder hoofdstuk II: Het doen van bindende aanbevelingen aan de Algemene Verga-

dering voor het toelaten van nieuwe lidstaten tot de Verenigde Naties (artikel 4, lid 2, van het 

Handvest), het schorsen van leden van de Verenigde Naties (artikel 5) en het royeren van VN-

leden (artikel 6). 

- Multifunctionele vredesoperaties: Het inzetten van meerdere van de hierboven genoemde mid-

delen bij hetzelfde conflict, met name combinaties van middelen onder hoofdstuk VI en/of 

hoofdstuk VI½ en/of hoofdstuk VII en/of humanitaire hulpoperaties.  

- Het bewerkstelligen van de nakoming van een vonnis van het Internationaal Gerechtshof ex 

artikel 94, lid 2, van het Handvest: In dit kader kunnen alle in deze paragraaf reeds genoemde 

middelen worden ingezet, met dien verstande dat voor het inzetten van gewelddadige dwang-

middelen ex artikel 42 van het Handvest vereist is dat ten gevolge van het niet nakomen van het 

betreffende vonnis een onmiddellijke bedreiging van de internationale vrede en veiligheid is 

ontstaan (naar het oordeel van de Veiligheidsraad). 

- Het bevorderen van mondiale wapenbeheersing: Het opstellen van plannen om te komen tot 

een stelsel van mondiale wapenbeheersing en het instellen van hulporganen, zoals commissies, 

in dit kader (artikel 26 juncto 29 van het Handvest). 

- Specifieke middelen met betrekking tot het Internationaal Trustschapsstelsel: Het uitoefenen 

van het recht om trustschapsovereenkomsten waarin strategische zones worden aangewezen te 

beoordelen en eventueel af te keuren, het uitoefenen van het recht om wijzigingen van en amen-

dementen op dergelijke overeenkomsten te beoordelen en eventueel te blokkeren, het toepassen 

van speciale middelen die door de verdragspartijen en met goedkeuring van de Veiligheidsraad 

in trustschapsovereenkomsten aan de Raad worden toegewezen met betrekking tot een bepaalde 

strategische zone, zoals het recht om supervisie uit te oefenen over het bestuur van het 

betrokken gebied (artikel 83, lid 1 en 3, van het Handvest). 
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3. HET BEGRIPPENKADER 

 

 

3.1 Oorlogen 

 

3.1.1 Definities 

In het vorige hoofdstuk werd geconcludeerd dat het voorkomen c.q. doen eindigen van inter- en 

intrastatelijke gewapende conflicten de hoofdtaken van de Veiligheidsraad zijn. Een conflict 

wordt in dit verband, in navolging van Holsti, gedefinieerd als "een meningsverschil tussen 

twee of meer partijen waarbij geweld wordt gebruikt of met enige waarschijnlijkheid in de toe-

komst geweld gebruikt zal worden" (bijvoorbeeld omdat daarmee wordt gedreigd).185 Partijen 

kunnen in casu staten, coalities van staten, internationale gouvernementele organisaties en intra-

statelijke of internationale niet-gouvernementele groepen zijn. Voorbeelden van potentiële par-

tijen zijn de NAVO, een afscheidingsbeweging die (hoofdzakelijk) binnen één staat actief is186, 

de geallieerde coalitie van staten tijdens de Tweede Golfoorlog187 en een internationaal opere-

rende terroristische organisatie als Al Qaida. Een oorlog wordt gedefinieerd als "een conflict 

waarbij:  

A) ten minste duizend dodelijke (burger- en/of militaire) slachtoffers zijn gevallen en/of 

B) ten minste één regulier leger van een regering deelneemt aan de gevechten, de strategische 

 operaties ten minste bij één partij centraal worden geleid en die operaties continuïteit 

 vertonen en niet slechts spontane geweldsuitbarstingen zijn en/of 

C) door een staat of vertegenwoordigers van een staat een beleid wordt bevorderd en uitge-

 voerd dat tot resultaat heeft dat een aanzienlijk deel van zijn burgers de dood vindt". 

Deze definitie is een synthese van de definities van oorlog die wordten gehanteerd bij het Cor-

relates of War (COW)-Project van Singer en Small188 (definitiegedeelte A, zij het dat door 

Singer en Small in dit verband uitsluitend militaire slachtoffers worden geteld), de definitie van 

 
                                                
185 K.J. Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, 7e druk, Englewood Cliffs (New Jersey): 
Prentice-Hall 1995, p. 327. 
 
186 Zoals de ETA in Spanje. 
 
187 Irak-Koeweit 1990-1991. 
 
188 J.D. Singer en P.F. Diehl, Measuring the Correlates of War, Ann Arbor: University of Michigan Press 1990, p. 
7. Zie ook J.D. Singer en D.S. Geller, Nations at War: A Scientific Study of International Conflicts, Cambridge: 
Cam-bridge University Press 1998 en de COW-datapagina's van de website van de Peace Science Society 
www.pss.la.psu.edu/datares.htm. 
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gewapend conflict zoals die door het Stockholm International Politics Research Institute 

(SIPRI) wordt gehanteerd189 (wederom definitiegedeelte A, het SIPRI telt zowel burger- als mi-

litaire slachtoffers), de definitie van oorlog van de "Arbeitsgemeinschaft für Kriegsursachenfor-

schung" onder leiding van Gantzel190 (definitiegedeelte B) en de definitie van genocide van 

Gurr en Harff191 (definitiegedeelte C). Voor deze tamelijk complexe conjunctie van condities is 

geko-zen omdat hieronder alle inter- en intrastatelijke oorlogen van enige omvang in de 

onderzochte periode vallen, en die derhalve tot de werklast van de Veiligheidsraad behoren.192 

De gekozen de-finitie van oorlog werd gebruikt bij het samenstellen van de in het kader van het 

onderzoek ge-bruikte conflictlijst.193 Alle oorlogen op deze lijst voldoen derhalve aan ten 

minste één van de hiervoor genoemde condities. 

De Veiligheidsraad heeft echter niet alleen tot taak om oorlogen te doen eindigen maar ook (en 

vooral) om deze te voorkomen. Dit betekent dat er in principe actie moet worden ondernomen 

om te voorkomen dat een potentiële oorlog escaleert tot een oorlog (conflictpreventie). Poten-

tiële oorlogen worden in het kader van dit onderzoek gedefinieerd als conflicten, conform de 

hiervoor vermelde definitie van oorlog, waarbij vooralsnog niet ten minste duizend (burger- 

en/of militaire) slachtoffers zijn gevallen. Ze kunnen worden ingedeeld in potentiële intersta-

telijke oorlogen en potentiële intrastatelijke oorlogen. De Veiligheidsraad heeft op grond van 
 
                                                
189 Zie onder meer Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 1998, World Armaments, 
Disarmament and International Security, (jaarlijkse uitgave), Oxford: Oxford University Press 1998, p. 36. 
 
190 Zie K.J. Gantzel en T. Schwinghammer, Die Kriege nach dem zweiten Weltkrieg 1945 bis 1992, Daten und Ten-
denzen, Münster: Lit Verlag 1995, p. 3. 
 
191 Zie T.R. Gurr en B. Harff, "Toward Empirical Theory of Genocide and Politicide: Identification and 
Measurements of Cases since 1945", in International Studies Quarterly, nr. 32, 1988, p. 359, en T.R. Gurr, 
Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflict, Washington D.C.: United States Institute of Peace 
Press 1993. 
 
192 Genocides behoren tot de werklast van de Veiligheidsraad op grond van het Verdrag inzake de Voorkoming 
en de Bestraffing van Genocide (resolutie 260 (III)A van de Algemene Vergadering van de VN d.d. 9 december 
1948, in werking getreden d.d. 12 januari 1951), het VN-Handvest en de praktijk van de Veiligheidsraad te 
dienaangaande. 
 
193 Bij het onderzoek is voor wat betreft de gewapende conflicten in de periode 1945-1992 gebruik gemaakt van een 
door C. Bottenheft, I. Duyvesteyn, A. Oostindiër en L. van Zandbrink in 1997 samengestelde lijst, die is ge-
publiceerd in Transaktie, 26/2, mei 1997, pp. 265-281. Deze lijst is een samenvoeging van de conflictlijsten die 
worden gehanteerd bij het Correlates of War-Project van Singer en Small, die van de Arbeitsgemeinschaft für 
Kriegsursachenforschung van Gantzel en de genocidelijst van Gurr en Harff. Voor wat betreft de oorlogen in de pe-
riode 1993-2000 is de lijst aangevuld op basis van gegevens van het Stockholm International Peace Research Insti-
tute, de Historische Afdeling van het Koninklijke Nederlandse Leger en de (interstate- en extrastate war-)conflict-
lijsten van het COW-project over de periode 1816-1997. De bij het onderzoek gehanteerde conflictlijst (inclusief 
een uitgebreide bronvermelding) is opgenomen als bijlage 2. 
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het VN-Handvest en de statenpraktijk ter zake tot taak om interstatelijke oorlogen te voorko-

men, dus om te interveniëren in potentiële interstatelijke oorlogen. Het interveniëren in poten-

tiële intrastatelijke oorlogen is een andere kwestie. In de meeste staten, en dan met name in de 

Derde Wereld, vallen jaarlijks slachtoffers bij binnenlandse schermutselingen tussen gewapen-

de bewegingen onderling of gewapende groepen en regeringstroepen. Dergelijke schermutse-

lingen kunnen uiteraard escaleren tot een intrastatelijke oorlog, en zijn dus potentiële intrasta-

telijke oorlogen. Potentiële intrastatelijke oorlogen behoren ex artikel 2, lid 7, van het Hand-

vest en de praktijk van de Veiligheidsraad te dienaangaande in het algemeen tot de "domestic 

jurisdiction" van een staat. Het interveniëren in dergelijke potentiële oorlogen is derhalve geen 

taak van de Veiligheidsraad.194 Om deze reden werd bij het onderzoek inzake de potentiële 

oorlogen een lijst gehanteerd met uitsluitend interstatelijke potentiële oorlogen, te weten de 

Amerikaanse COW Militarized Interstate Dispute-lijst over de periode 1816-2001.195 

Militarized Interstate Disputes (MID's) worden door Jones, Bremer en Singer gedefinieerd als 

"united his-torical cases in which the threat, display or use of military force short of war by one 

member state is explicitly directed towards the government, official representatives, official 

forces, property or territory of another state".196 Een "member state" wordt in dit kader gede-

finieerd als een "diplomatically recognized member state of the global system".197 Een "dis-

pute" heeft betrekking op de "engagement in argument, the call into question or the contestation 

over one or more unresolved issues between two or more actors".198 MID's moeten worden 

gezien als "sub-wardisputes", en bestaan uit een "sequence of related militarized incidents, each 

of which (except the first) is an outgrowth or a response to one or more previous incidents".199 

Een MID kan als hoogste "hostility level" oorlog hebben. Dit is conform de definitie die in het 

COW-MID-project wordt gehanteerd in het geval er ten minste 1000 militaire slachtoffers zijn 

 
                                                
194 Indien de potentiële intrastatelijke oorlog door spill over-effecten een bedreiging gaat vormen voor de inter-
nationale vrede en veiligheid, dan wordt hij tevens een potentiële interstatelijke oorlog. In dat geval is de Vei-
ligheidsraad ex artikel 39 van het Handvest wel bevoegd om op te treden. 
 
195 Zie Daniel M. Jones, Stuart A. Bremer en J. David Singer, "Militarized Interstate Disputes, 1816-1992: 
Rationale, Coding Rules and Empirical Patterns", in Conflict Management and Peace Sciences, vol. 15, nr. 2, 1996, 
pp. 163-212 en de website van het COW MID 3-project "www.mid3.la.psu.edu", november 2002. 
 
196 Jones, Bremer en Singer 1996, p. 168. 
 
197 Jones, Bremer en Singer 1996, p. 168. 
 
198 Jones, Bremer en Singer 1996, p. 168. 
 
199 Dispute Coding Manual van het MID3-project, p. 1, beschikbaar op website www.mid3.la.psu.edu, november 
2002. 
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gevallen bij het conflict. Veel MID's eindigen overigens vóórdat er duizend militaire doden zijn 

gevallen. In het kader van het onderzoek worden MID's onderverdeeld in kleine MID's (MID's 

die eindigden voordat er duizend militaire doden waren) en ernstige MID's (MID's met ten 

minste duizend militaire doden). In het COW-MID-bestand is wél opgenomen of een MID al of 

niet escaleerde tot een oorlog, maar niet de datum wanneer de duizendste militaire dode viel (en 

de MID dus ophoudt een potentiële oorlog te zijn). Dit zou ook onmogelijk zijn, onder meer 

omdat tijdens een oorlog vaak militairen "missing in action" zijn, en niet vast staat of ze zijn 

overleden en wanneer dat eventueel is gebeurd. Omdat bij een ernstige MID niet na is te gaan 

wanneer ze ophield een potentiële oorlog te zijn, werd in het onderzoek voor wat betreft de 

ernstige MID's slechts de eerste helft van de looptijd als een potentiële oorlog aangemerkt, en 

de tweede helft als een (gevoerde) oorlog. De duizendste militaire dode valt dus fictief precies 

midden tussen de begin- en einddatum van de MID. 

 

3.1.2 Typologie van oorlogen 

Oorlogen kunnen op vele manieren worden ingedeeld. Voorbeelden van indelingscriteria zijn 

de looptijd (duur) van de oorlog, het totaal aantal dodelijke slachtoffers, het gemiddelde aantal 

slachtoffers per maand (een maatstaf voor de conflictintensiteit), het type actoren dat partij is bij 

het conflict (bijvoorbeeld staten of intrastatelijke gewapende groepen), het aantal actoren, het 

zwaarste wapen dat werd ingezet (kernoorlog, conventionele oorlog, chemische oorlog, bacte-

riologische oorlog) en het belangrijkste strijdpunt.200 Een nauwkeurige typering van een oorlog 

ontstaat door het toepassen van veel indelingscriteria tegelijkertijd. Een recent ontwikkelde ty-

pologie van oorlogen is die van Isabelle Duyvesteyn.201 Deze is voor dit onderzoek naar de stra-

tegische samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad goed bruikbaar, om-

dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen intra- en interstatelijke oorlogen. 

Bij de typologie van Duyvesteyn worden vijf types oorlogen onderscheiden: 

Het eerste type is de interstatelijke oorlog. Het gaat hierbij om een oorlog tussen ten minste 

twee leden van het internationale systeem die als staat zijn erkend. Dit wordt ook wel het klas-

sieke type van oorlog genoemd. Voorbeelden van dit type zijn de Tweede Golfoorlog van 1990-

1991 en de Tweede Wereldoorlog. 

Naast oorlog tussen twee (of meer) erkende staten kan er ook sprake zijn van een oorlog binnen 

 
                                                
200 Strijdpunten kunnen onder meer religie, ideologie, het omverwerpen van een regime, territorium, onafhanke-
lijkheid en economische zaken zijn. 
 
201 I. Duyvesteyn, "Een typologie en een lijst van gewapende conflicten 1945-1992", in Transaktie, 26/2, mei 1997, 
pp. 189-194. 
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één staat. Het tweede type dat Duyvesteyn onderscheidt is een conflict tussen een erkende staat 

en een kolonie die onafhankelijkheid nastreeft en aanspraak maakt op erkenning als staat. Dit 

type wordt de dekolonisatie-oorlog genoemd. Een voorbeeld is de Algerijnse onafhankelijk-

heidsoorlog van 1954 tot 1962. 

Nauw verwant aan dit tweede type is de burgeroorlog. Ook hier is sprake van een binnen-sta-

telijk conflict tussen de regering van een erkende staat en een bewapende groepering. Het ver-

schil met de vorige categorie is dat deze gewapende groepering geen aanspraak maakt op erken-

ning als autonome staat van een kolonie, maar slechts het overheidsgezag van de zittende ge-

zagsdragers geheel of in een bepaald gebiedsdeel wil overnemen. Voorbeelden van dit type zijn 

de oorlog in Nigeria in 1966 en de strijd van de Lichtend Pad-beweging in Peru in de jaren  

tachtig en negentig van de vorige eeuw. 

Een vierde type van oorlog is de onderdrukking door een staat van een binnenstatelijke niet-

militair georganiseerde groepering. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bevol-

kingsgroep die zich onderscheidt van de rest van de bevolking door raciale, religieuze of 

politieke kenmerken. Bij massale geweldsuitoefening door de staat is in dit geval sprake van 

staatsterreur of genocide. Een voorbeeld hiervan is het geweld van de Khmer Rouge onder lei-

ding van Pol Pot in Cambodja in de periode 1975-1979, waarbij bijna twee miljoen "vijanden 

van de revolutie" in eigen land werden vermoord. 

Tot het vijfde type van oorlog behoren die gevallen waarin binnen één staat strijd wordt 

geleverd door al dan niet bewapende groepen die niet vertegenwoordigd worden door de over-

heid. Dit type wordt "communal violence" genoemd. Voorbeelden van dit type zijn de strijd 

tussen moslims en hindoes in India en tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. Tot 

dit type behoren ook gevallen waarin de staat niet meer functioneert (failed states, state collap-

se), indien de gevechten plaatsvinden tussen verschillende groepen onderling. Een voorbeeld 

hiervan is de oorlog in Somalië van 1982 tot 1997.  

Samenvattend ziet de hier beschreven typologie van gewapende conflicten er als volgt uit: 

 

1. Interstatelijke oorlog  Staat versus één of meer andere staten 

2. Dekolonisatie-oorlog  Staat versus kolonie 

3. Burgeroorlog  Staat versus gewapende groepering 

4. Staatsterreur/genocide  Staat versus ongewapende groepering 

5. Communal violence  (On-)gewapende groepering versus (on-)gewapende 

 groepering 

 

Bij dit schema kan worden opgemerkt dat het bij de conflicttypes twee tot en met vijf normali-

ter om binnenstatelijke oorlogen handelt. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld grensover-
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schrijdend mobiel banditisme en "warlordisme" bij het ineenstorten van een staat, zoals tijdens 

de hiervoor genoemde de oorlog in Somalië. 

 

 

3.2 Vrede en veiligheid 
 

De hoofdtaak van de Veiligheidsraad is het handhaven van de internationale vrede en veilig-

heid. Vrede wordt in het kader van het onderzoek gedefinieerd als "de toestand tussen twee of 

meer staten c.q. binnen één staat waarin er geen oorlog is conform de in subparagraaf 3.1.1 ver-

melde definitie van oorlog". Veiligheid wordt gedefinieerd als "de toestand tussen twee of meer 

staten c.q. binnen één staat waarin er geen oorlog is conform de in subparagraaf 3.1.1 vermelde 

definitie van oorlog, en tevens geen potentiële oorlog conform de in dezelfde subparagraaf ver-

melde definitie van potentiële oorlog". De kans op oorlog is dan klein. Het gaat hier om een 

"eng" veiligheidsbegrip, dat alleen betrekking heeft op oorlogen, en niet op het veilig zijn voor 

bijvoorbeeld armoede, ziektes en dergelijke. 

Voor de bovenstaande definities van de begrippen "vrede" en "veiligheid" is gekozen omdat ze 

aansluiten bij de doelstellingen van het onderzoek en de gehanteerde onderzoeksmethoden. 

 

 

3.3 Grote mogendheden 

 

Met de term "grote mogendheden" wordt in de literatuur meestal gerefereerd aan staten die qua 

militaire macht tot de grootste staten ter wereld behoren. In het kader van dit onderzoek wordt 

het begrip "grote mogendheid" gedefinieerd als "een staat die permanent lid van de VN-Vei-

ligheidsraad was in de periode 1946-2000". De grote mogendheden in dit onderzoek zijn dus 

uitsluitend de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en China. 

Voor deze definitie is eveneens gekozen omdat deze aansluit bij de doelstellingen van het on-

derzoek. 

 

 

3.4 De strategische samenwerking van staten 

 

De strategische samenwerking van staten wordt gedefinieerd als "de opzettelijke samenwerking 

tussen twee of meer staten op het gebied van oorlog, vrede en veiligheid". Samenwerking is op-

zettelijk als alle partijen zich van de samenwerking bewust zijn. Als staat A en staat B zonder 
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dat zij dit van elkaar weten beiden druk uitoefenen op staat C om te stoppen met het nemen van 

kernproeven, dan is er dus geen sprake van samenwerking tussen A en B.  

 

Strategische samenwerking tussen staten kan op velerlei wijzen worden ingedeeld. Belangrijke  

indelingscriteria/dimensies zijn de aard van de samenwerking, het aantal samenwerkende sta-

ten, de vorm van samenwerking, de intensiteit van de samenwerking en de effectiviteit daarvan: 

a) De aard van de strategische samenwerking. Deze kan offensief en/of defensief/status quo ge-

richt zijn. Van offensieve strategische samenwerking is sprake als twee of meer staten samen- 

werken om één of meer andere staten en/of groepen202 aan te vallen of daarmee te dreigen, 

zonder dat er sprake is van zelfverdediging. Van defensieve/status quo gerichte strategische sa-

menwerking is sprake als twee of meer staten elkaar bijstaan bij een aanval van één of meer an-

dere staten of groepen c.q. als zij afspreken elkaar in een dergelijke situatie te zullen helpen (de-

fensie-allianties).  

b) Het aantal samenwerkende staten. Strategische samenwerking van staten kan aan de hand 

van het aantal samenwerkende staten worden ingedeeld in bi-, tri-, en multilaterale samen-

werking (samenwerking tussen respectievelijk twee, drie en meer actoren). Een voorbeeld van 

multilaterale strategische samenwerking is het VN-systeem van collectieve veiligheid. 

c) De vorm van de strategische samenwerking. Hierbij gaat het om de wijze waarop wordt sa-

mengewerkt c.q. het doel van de samenwerking.  

Er zijn veel manieren waarop staten op strategisch gebied met elkaar samen kunnen werken. 

Voorbeelden zijn: 

- Niet-aanvalsverdragen (twee of meer staten spreken af om elkaar niet aan te zullen vallen); 

- Het door één of meer staten geven van politieke en/of militaire en/of economische steun aan 

één of meer andere staten die worden aangevallen; 

- Het gezamenlijk door twee of meer staten produceren van militaire goederen zoals jachtvlieg-

tuigen, onderzeeërs en dergelijke; 

- Het samenwerken van staten in het kader van het VN-systeem van collectieve veiligheid, bij- 

 
                                                
202 Bijvoorbeeld een terroristische organisatie als Al Qaida. 
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voorbeeld door het aannemen van een resolutie in de Veiligheidsraad waarin wordt opgeroepen 

tot een staakt-het-vuren tussen twee staten die oorlog voeren, of het sturen van een VN-

peacekeeping-missie naar een conflictgebied; 

- Het preventief sluiten van een verdrag door twee of meer staten om elkaar wederzijds bij te 

staan bij een aanval (bijvoorbeeld het NAVO-verdrag); 

- Het gezamenlijk door twee of meer staten aanvallen van één of meer andere staten of groepen 

zonder dat dit uit zelfverdediging gebeurt. 

d) De intensiteit van de samenwerking. Dit criterium heeft betrekking op de mate waarin wordt 

samengewerkt tussen twee of meer staten: hoeveel vormen van strategische samenwerking zijn 

er tussen de betrokken staten en hoe uitgebreid is de samenwerking binnen elke vorm. Staten 

kunnen samen een jachtvliegtuig ontwikkelen en produceren en verder op strategisch gebied 

niet samenwerken (één vorm met een geringe mate van samenwerking). Ze kunnen echter ook 

samen tientallen wapensystemen fabriceren en daarnaast samen een defensie-alliantie vormen 

met zeer uitgebreide wederzijdse bijstandsverplichtingen (twee vormen, en een hoge mate van 

samenwerking binnen elke vorm). 

e) De effectiviteit van de samenwerking. Hierbij gaat het om de mate waarin de door de samen-

werkende staten vastgestelde doelstellingen van de samenwerking wordt bereikt. Als twee sta-

ten samenwerken met als doel het bouwen van N jachtvliegtuigen van type X in Y jaar voor Z 

euro per stuk, dan kan de mate van doelbereiking normaliter worden bepaald door na Y jaar te 

kijken hoeveel vliegtuigen van type X zijn gebouwd en tegen welke stuksprijs dit is gereali-

seerd. Bij meer complexe vormen van strategische samenwerking tussen staten, zoals samen-

werking in de VN-Veiligheidsraad, is het bepalen van de mate van effectiviteit van de samen-

werking aanzienlijk moeilijker. Het precies vaststellen van de doelstellingen van de samenwer-

king en de mate waarin deze zijn gerealiseerd vereist dan de constructie van één of meer (mees-

tal ingewikkelde) meetinstrumenten. In volgende hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op 

een aantal theoretische en methodologische aspecten van deze problematiek. 

 

 

3.5 Veiligheidsraadpolitiek 

 

De Veiligheidsraadpolitiek van de lidstaten wordt gedefinieerd als "de politiek die de lidstaten  
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van de Veiligheidsraad voeren met betrekking tot hun rechten en plichten die voortvloeien uit 

dat lidmaatschap". In hoofdstuk 2 zijn deze rechten en plichten uitgebreid behandeld. 

De Veiligheidsraadpolitiek van een lidstaat is een onderdeel van de buitenlandse politiek van de 

betrokken staat. Door middel van de Veiligheidsraad kan een staat trachten bepaalde doelstel-

lingen van zijn buitenlandse politiek, bijvoorbeeld het creëren van vrede tussen twee andere 

staten, te realiseren. De Veiligheidsraad kan dan ook beschouwd worden als een instrument van 

buitenlandse politiek van de leden, en dan met name van de permanente leden (omdat zij met 

hun vetorecht alle ontwerpresoluties en voorgestelde maatregelen die hen niet aanstaan kunnen 

blokkeren).  

De Veiligheidsraad is echter niet alleen een instrument van buitenlandse politiek, maar tot op 

zekere hoogte ook een autonoom orgaan van de Verenigde Naties. Permanente leden kunnen 

met veto's wel individueel bepalen welke maatregelen er niét zullen worden genomen door de  

Raad in een bepaalde situatie, maar geen enkel lid van de Raad kan alleen bepalen welke maat-

regelen door de Veiligheidsraad eventueel wél zullen worden genomen.203 Van deze mate van 

autonomie blijft echter weinig over als permanente leden in het kader van hun buitenlandse po-

litieke doelstellingen zo rigoureus alle hun niet-welgevallige resoluties blokkeren, dat de Veilig-

heidsraad wordt verlamd. Dit is met name door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en hun 

bondgenoten gebeurd tijdens de Koude Oorlog. In de navolgende hoofdstukken zal nog uitge-

breid aandacht aan deze problematiek worden besteed. 

 

 

3.6 Interventies en non-interventies 

 

3.6.1 Interventies 

Een interventie van de Veiligheidsraad wordt gedefinieerd als "iedere tussenkomst van de V-

raad in een oorlog of potentieel gewapend conflict door middel van een officiële resolutie of 

presidentiële verklaring". Alle vormen van stille diplomatie door of namens de Raad met be-

trekking tot potentiële of gevoerde oorlogen vallen buiten de gehanteerde definitie. Stille diplo-

matie ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest speelt zich grotendeels buiten de openbaarheid 

 
                                                
203 Zie paragraaf 2.3 over de besluitvorming in de Veiligheidsraad. 
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af en is daardoor moeilijk te onderzoeken. Alleen het interviewen van een groot aantal (voor-

malige) politici en VN-functionarissen die bij deze activiteiten betrokken zijn geweest en het 

bestuderen van publicaties van deze hoogwaardigheidsbekleders zijn waarschijnlijk methoden 

om enigermate een beeld te krijgen van deze activiteiten en de effecten daarvan. Voor een der-

gelijk onderzoek ontbraken echter de tijd en de financiële middelen. 

Een militaire operatie wordt in dit onderzoek als een interventie van de Veiligheidsraad be-

schouwd als deze door de Raad is geautoriseerd (door middel van één of meer resoluties), maar 

wordt uitgevoerd onder het commando van één of meer VN-lidstaten. Een voorbeeld hiervan is 

operatie "Desert Storm" tijdens de tweede Golfoorlog, die werd uitgevoerd onder het comman-

do van de Verenigde Staten. Onderzoeksmissies, waarnemersmissies en dergelijke worden 

eveneens als Veiligheidsraadinterventies aangemerkt, omdat dergelijke missies bekend zijn bij 

de conflictpartijen en hun gedrag kunnen beïnvloeden. 

Een Veiligheidsraadinterventie kan zeer beperkt zijn, maar dit hoeft niets te zeggen over de ef- 

fectiviteit ervan. Ook kleine interventies, zoals een verklaring van de Raad waarin wordt op-

geroepen tot een wapenstilstand tussen de strijdende partijen, zouden kunnen leiden tot een 

beëindiging van een oorlog.204  

 

3.6.2 Non-interventies 

Een non-interventie van de Veiligheidsraad wordt gedefinieerd als "het niet ingrijpen door de 

Raad in een potentiële of gevoerde oorlog die ten minste drie maanden oud is door middel van 

een interventie" (zie de subparagraaf hiervoor).205 Uit de tekst van het Handvest kan een inspan-

ningsverplichting van de Veiligheidsraad worden afgeleid op het gebied van het handhaven en 

herstellen van de internationale vrede en veiligheid. Een non-interventie zal dus in veel gevallen 

een vorm van disfunctioneren zijn. Non-interventies werden in de periode 1946-2000 nagenoeg 

uitsluitend veroorzaakt door officiële gewone veto's van permanente leden, besluiten tot non-in-

 
                                                
204 Een officiële verklaring van de Veiligheidsraad representeert de mening van de grote mogendheden, en legt 
daardoor zware politieke druk op de conflictpartijen. 
 
205 De grens van drie maanden is gekozen omdat de Veiligheidsraad een redelijke termijn moet hebben om te 
kunnen reageren. 
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terventie en "non-decisions".206 Hierna wordt in enkele hoofdstukken nog uitgebreid aandacht 

geschonken aan de non-interventies van de Veiligheidsraad. 

 

 

3.7 Beleidsevaluatie 

 

In deze paragraaf worden definities gegeven van enkele belangrijke begrippen op het gebied 

van de evaluatie van beleid, en wordt kort ingegaan op de doelstellingen en de methodologie 

van beleidsevaluatie. Hij is bedoeld als toelichting op, en motivatie van, de doelstellingen en de 

gehanteerde onderzoeksmethoden van deze studie.  

 

3.7.1 Definities 

De strategische samenwerking van staten is individueel buitenlands beleid van de betrokken 

staten. Binnen het samenwerkingsverband wordt normaliter door de betrokken staten echter ook 

gemeenschappelijk beleid gemaakt. De Veiligheidsraad als geheel, als orgaan van de Verenigde 

Naties, maakt beleid om zijn doelstellingen te kunnen realiseren. Beleid wordt in het kader van 

dit onderzoek gedefinieerd als "het op basis van de hoofddoelstelling(-en) van een organisatie 

vaststellen van de operationele doelstellingen, de middelen waarmee deze moeten worden gere-

aliseerd, het tijdschema voor het bereiken van deze doelstellingen en de inzet van de midde-

len".207 Onder hoofddoelstellingen worden in dit kader "de, meestal in de statuten of in het op-

richtingsverdrag, vastgelegde doelen van een organisatie" verstaan. De hoofddoelstellingen (de 

hoofdtaken) van de Veiligheidsraad en de rechtsbronnen waarvan deze zijn afgeleid werden 

reeds behandeld.208 Operationele doelstellingen zijn "de door de bevoegde functionarissen of 

or-ganen van een organisatie gekozen subdoelstellingen om de hoofddoelstelling(-en) te realise-

ren". De Veiligheidsraad bepaalt ex artikel 39 van het Handvest zelf zijn operationele doelstel-

lingen (aangezien de Raad, conform dit artikel, zelf vaststelt of er in een bepaalde situatie spra-

ke is van een bedreiging van de vrede, een inbreuk op de vrede of een aanvalsdaad, en of er 

 
                                                
206 Zie voor een toelichting paragraaf 2.3. 
 

207 Deze definitie is gebaseerd op de definitie van beleid die door A. van de Gevel en H. van de Goor wordt 
gehanteerd in Bestuur en systeem. Een inleiding in de bestuurskunde, Leiden: Stenfert Kroese 1988, p. 439. 

208 Zie paragraaf 2.4. 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 78 - 

moet worden ingegrepen of niet). Operationele doelstellingen van de Veiligheidsraad waren in 

de periode 1946-2000 bijvoorbeeld het tot stand brengen van een wapenstilstand tussen Israël 

en de Palestijnen en het afschaffen van het apartheidssysteem in Zuid-Afrika. Met "middelen" 

wordt al datgene bedoeld dat ter bereiking van een doel ter beschikking staat aan een actor, dan 

wel op korte termijn ter beschikking kan komen.209 Voorbeelden van (groepen van) middelen 

zijn onder meer arbeid, geld, goederen en diensten. De belangrijkste middelen van de Veilig-

heidsraad werden beschreven in hoofdstuk 2.210 

 

Beleidsevaluatie wordt, in navolging van Bressers en Hoogerwerf, gedefinieerd als "het beoor-

delen van de waargenomen inhoud en/of processen en/of effecten van een beleid aan de hand 

van bepaalde criteria".211 Bij het inhoudelijk beoordelen van beleid gaat het bijvoorbeeld om het 

toetsen van de legaliteit (de rechtmatigheid) van het gevoerde beleid, of het toetsen van het be-

leid aan bepaalde morele principes of religieuze uitgangspunten. Bij het beoordelen van de be-

leidsprocessen gaat het om het bestuurskundig en/of juridisch beoordelen van de wijze waarop 

het beleid tot stand is gekomen en/of is uitgevoerd en/of is geëvalueerd. Bij het beoordelen van 

de beleidseffecten gaat het meestal om het nagaan van de mate van doelbereiking van het ge-

voerde beleid en het in kaart brengen van eventuele neven- en/of averechtse effecten. 

Het doel van beleid is normaliter het in stand houden van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld 

het handhaven van de vrede) of het wijzigen van een situatie (zoals het beëindigen van een ge-

wapend conflict). Bij beleidsevaluaties gaat het derhalve in de meeste gevallen om (1) het waar-

nemen van een situatie of verandering daarin en (2) het beoordelen van deze situatie(-veran-

dering).212 "Bij de activiteit van het waarnemen, zijn cognitieve, affectieve en evaluatieve mo-

menten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat we waarnemen is altijd een combinatie van 

wat we zintuiglijk registreren, wat we willen registreren en wat we, op grond van de altijd 

aanwezige vooroordelen, verwachten te registreren. Dat waarnemingen onvermijdelijk selectief 

en interpretatief van aard zijn wil niet zeggen dat er geen grote mate van intersubjectieve con- 
 
                                                
209 Van de Gevel en Van de Goor 1988, p. 440. 

210 Zie paragraaf 2.5. 
 
211 J. Bressers en A. Hoogerwerf (red.), Beleidsevaluatie, derde druk, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk 
Willink 1995, p. 22. 
 

212 Bressers en Hoogerwerf 1995, p. 21. 
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sensus over het waargenomene mogelijk kan zijn. Bij een wetenschappelijke beleidsevaluatie 

vormt de mate van overeenstemming tussen leden van het wetenschappelijk forum een 

doorslaggevend criterium voor de correctheid van de waarneming. [..] Meer nog dan het waar-

genomene zijn de normatieve componenten in evaluaties, de gehanteerde criteria voor het be-

oordelen van situaties of veranderingen daarin, vaak omstreden. Ieder mens heeft zijn eigen 

normen en waarden; wat voor de één goed beleid is, is voor een ander wanbeleid. De geldigheid 

van de beoordelingscriteria is daardoor bij de evaluatie van politiek beleid niet objectief vast te 

stellen".213 Een evaluator kan er echter wel naar streven criteria te hanteren die (waarschijnlijk) 

door veel deskundigen als de juiste criteria in de gegeven casus worden bestempeld (dus streven 

naar een grote mate van intersubjectieve consensus over de criteria). Daarnaast kan de evaluator 

in het evaluatierapport de gehanteerde beoordelingscriteria en methoden, technieken en bronnen 

voor het verzamelen van de gegevens nauwkeurig omschrijven en verantwoorden, zodat ande-

ren weten op welke wijze de beoordelingsresultaten tot stand zijn gekomen, en op grond hier-

van de evaluatie kunnen evalueren.  

 

Een wetenschappelijke beleidsevaluatie is een beleidsevaluatie die zoveel mogelijk aan weten-

schappelijke kwaliteitseisen voldoet, met name qua methodiek. Hierbij gaat het om zaken als 

het betrachten van een hoge mate van objectiviteit, een zo systematisch mogelijke werkwijze, 

herhaalbaarheid van de onderzoeksresultaten door andere onderzoekers, een deugdelijk evalua-

tierapport en het zoveel mogelijk streven naar een grote intersubjectieve consensus over het 

waargenomene en de te hanteren criteria. 

 

3.7.2 Doel en methodologie van beleidsevaluatie 

Beleidsevaluatie is een onderdeel, het sluitstuk, van de beleidscyclus, die verder respectievelijk 

bestaat uit de beleidsvoorbereiding (het verzamelen van informatie en het maken van beleids-

voorstellen), de beleidsvorming (het nemen van beslissingen over het te volgen beleid) en de 

beleidsuitvoering of -implementatie214. Informatie over de uitvoering en effecten van het beleid 

 
                                                
213 R. Verhoef, "Evaluatie in de beleidscyclus", in: Beleid en Politiek. Een inleiding in de beleidswetenschap en de 
beleidskunde, 2e druk, onder redactie van H. van de Graaf en R. Hoppe, Muiderberg: Coutinho 1992, pp. 383-384. 

214 Er bestaan vele varianten van de beleidscyclus. De hier gehanteerde versie in vier fasen wordt onder meer wordt 
beschreven in Van de Gevel en Van de Goor 1988, pp. 158 e.v. 
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is input voor de evaluatie, en de resultaten van de evaluatie zijn input voor de beleidsvoor-

bereiding, waarmee de cyclus rond is. In schemavorm ziet een en ander er als volgt uit: 

 
 

Het primaire doel van beleidsevaluatie is volgens veel auteurs215 het mogelijk maken van een 

leerproces bij de beleidsmakers en andere bij het beleid betrokken personen en organisaties. Het 

ontwikkelen van beleid is normaliter complex, met name omdat de effecten van een bepaald 

beleid van te voren vaak niet goed in te schatten zijn. Om deze reden wordt beleid veelal op een 

"trial and error"-basis ontwikkeld. Door het door middel van een beleidsevaluatie aan de be-

leidsmakers en andere betrokkenen verschaffen van informatie over de beleidseffecten kunnen 

deze beoordelen of het gekozen beleid aan de daaraan gestelde verwachtingen voldoet, of dat er 

moet worden bijgestuurd. Daarnaast kan door een beleidsevaluatie inzicht worden verkregen in 

de efficiency van de inzet van middelen, en verschaft het aan beleidsmakers de mogelijkheid 

om intern en extern verantwoording af te kunnen leggen over het gevoerde beleid. 

Bij de Veiligheidsraad zijn de beleidsmakers de regeringen van de lidstaten van de Raad. An-

dere betrokkenen die belang hebben bij evaluaties van het beleid van de Veiligheidsraad zijn 

onder meer ambtenaren van bepaalde departementen van de lidstaten216, parlementen van de 

lid-staten (voorzover aanwezig), ambtenaren van de Verenigde Naties (waaronder de secretaris-

ge-neraal en personeel van het "Department of Peacekeeping Operations") en militair en 

burger-personeel dat ingezet is bij vredesoperaties. Bij evaluaties en daarop gebaseerde 

leerprocessen met betrekking tot de Veiligheidsraad moet overigens niet alleen gedacht worden 

aan het be-oordelen van individuele interventies, maar ook aan bijvoorbeeld het beoordelen van 

 
                                                
215 Zie bijvoorbeeld Bressers en Hoogerwerf 1995, p. 112 en Verhoef 1992, p. 384. 

216 Vooral Buitenlandse Zaken en Defensie. 

Beleidsvoorbereiding Beleidsvorming Beleidsimplementatie 

Beleidsevaluatie 
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de juridische en organisatorische structuur van de Veiligheidsraad en het beoordelen van het 

integrale VN-systeem van collectieve veiligheid als middel ter handhaving van de interna-

tionale vrede en veiligheid. 

Een beleidsevaluatie kan op veel manieren worden uitgevoerd. Het aantal methoden en technie- 

ken dat, met name in de afgelopen decennia, op dit gebied is ontwikkeld, is groot.217 Een veel 

gebruikte methode is het doelbereikingsonderzoek.218 Dit wordt gedefinieerd als "een evalue-

rend onderzoek van een bepaald beleid waarbij de situatie na implementatie van dat beleid 

wordt vergeleken met de doelstelling die met het beleid moet worden gerealiseerd". Er wordt 

dus een relatie gelegd tussen hetgeen met een bepaald beleid wordt nagestreefd en dat wat daar-

mee is bereikt, dus het streefniveau en het feitelijk gerealiseerde niveau. Een probleem bij het 

vergelijken van de situatie na afloop van het beleid met de doelstelling daarvan als evaluatie-

methode is dat met een dergelijke vergelijking geen antwoord wordt gegeven op de vraag of de 

verandering(-en) in de situatie na uitvoering van het beleid aan dat beleid kunnen worden toe-

geschreven. Meestal zullen er ook andere factoren zijn die (mede) verantwoordelijk zijn voor de 

verandering(-en) in de situatie, en soms heeft het beleid zelfs geen enkele invloed gehad op de 

situatie. Een voorbeeld219 kan dit wellicht verduidelijken: De Veiligheidsraad kiest als operatio-

neel doel bij een gewapend conflict tussen staat A en staat B dat er uiterlijk over één jaar een 

vredesverdrag tussen de betrokken staten moet zijn getekend. Om dit te bewerkstelligen zet de 

Veiligheidsraad de volgende middelen in: het door middel van een resolutie oproepen tot een 

staakt-het-vuren tussen de strijdende partijen, het sturen van een bemiddelaar en het sturen van 

een militaire waarnemingsmissie. Negen maanden na aanvang van de interventies van de Vei-

ligheidsraad sluiten staat A en staat B een vredesverdrag. Bij een doelbereikingsonderzoek na 

één jaar wordt geconstateerd dat het operationele doel van het beleid van de Veiligheidsraad is 

bereikt. Daarmee staat echter geenszins vast of dit toe te schrijven is aan het beleid van de 

Veiligheidsraad en/of aan andere factoren. Dit kan alleen worden nagegaan als wordt gecon-

 
                                                
217 Verhoef 1992, pp. 380 e.v.  

218 De navolgende beschrijving van het doelbereikingsonderzoek is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op 
Verhoef 1992, pp. 414 e.v. 

219 Dit is een fictief voorbeeld om het probleem zo duidelijk mogelijk te presenteren. Letterlijk alle interventies 
van de Veiligheidsraad uit de praktijk kunnen als voorbeeld dienen van het probleem dat niet met zekerheid 
kan worden vastgesteld wat de (positieve en/of negatieve) effecten van een interventie zijn. Misschien was Irak 
in de jaren '90 van de vorige eeuw wel veel eerder door andere staten uit Koeweit verdreven als er geen 
Veiligheidsraad had bestaan. 
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strueerd hoe de situatie na één jaar was geweest met betrekking tot het gewapende conflict zón-

der het beleid van de Veiligheidsraad (het "vaststellen van de nulhypothese"). Alleen dan wordt 

de invloed van het beleid van de Veiligheidsraad op de situatie volledig geïsoleerd. Dit is een 

zogenaamde "counterfactual" analyse, waarbij het verloop van het gewapende conflict tussen 

staat A en staat B zonder interventies van de Raad moet worden voorspeld. Het voorspellen van 

het verloop van gewapende conflicten is, gezien het grote aantal factoren dat bij potentiële en 

gevoerde gewapende conflicten een rol speelt, wellicht alleen met complexe mathematische 

modellen mogelijk (als het al mogelijk is).220 Dergelijke modellen zijn qua methodiek vergelijk-

baar met de modellen die bijvoorbeeld in de meteorologie worden gebruikt om het weer te 

voorspellen of in de macro-economie om economische ontwikkelingen te voorspellen. De ont-

wikkeling van modellen om het verloop van potentiële en lopende gewapende conflicten te 

voorspellen staat echter nog in de kinderschoenen.221 Een belangrijke reden hiervoor is dat er 

nog veel niet bekend is op het gebied van de causale relaties met betrekking tot potentiële en 

gevoerde oorlogen.222 Daarnaast is, zoals vermeld, het aantal factoren dat bij conflicten een rol 

speelt erg groot.223 Het is maar de vraag of er ooit modellen zullen worden ontwikkeld die het 

verloop van oorlogen en potentiële gewapende conflicten met een redelijke mate van zekerheid 

kunnen voorspellen, omdat de theorie te kort schiet en daarnaast veel gegevens met betrekking 

tot potentiële en lopende oorlogen om politieke en/of strategische redenen door de conflictpar-

tijen geheim worden gehouden (en dus niet in een model verwerkt kunnen worden).  

Als niet met een redelijke mate van objectiviteit en betrouwbaarheid kan worden vastgesteld 

hoe de situatie tussen staat A en staat B na één jaar zou zijn geweest zonder interventies van de 

Veiligheidsraad, dan kan ook niet met een redelijke mate van objectiviteit en betrouwbaarheid 

worden vastgesteld wat de invloed van het beleid van de Veiligheidsraad is geweest op het ver-

 
                                                
220 Zie bijvoorbeeld Philip A. Schrodt, Forecasts and Contingencies: from Methodology to Policy, paper 
gepresenteerd op de vergadering van de American Political Science Association van 29 augustus-1 september 2002 
in Boston, beschikbaar op website: www.raven.cc.ukans.edu/~keds/papers.html of S.S. Garner, "Opening the Black 
Box of War", in The Journal of Conflict Resolution, vol. 42, nr. 3, juni 1998, pp. 252-269. 
 
221 Zie bijvoorbeeld Schrodt 2002, pp. 1-4. 
 
222 Zie bijvoorbeeld S. Bremer, "Who Fights Whom, When, Where and Why?" in J. Vasquez (red.), What Do We 
Know about War?, Lanham (Maryland): Rowman & Littlefield Publishers 2000, pp. 37-56. 
 
223 Zie bijvoorbeeld P. Schrodt, Forecasting Conflict in the Balkans Using Hidden Markov Models, paper 
gepresenteerd op de vergadering van de American Political Science Association van 31 augustus-3 september 
2000 in Boston, beschikbaar op website: www.raven.cc.ukans.edu/~keds/papers.html. 
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loop van het conflict. Op basis van een doelbereikingsonderzoek kan dus niet worden vastge-

steld of het beleid al dan niet succesvol is geweest Een ander groot probleem bij doelbereikings-

onderzoek is dat bij kwalitatief geformuleerde doelstellingen224 de mate van doelbereiking van 

het beleid slechts bij benadering kan worden vastgesteld. 

Ondanks deze problemen wordt doelbereikingsonderzoek door veel onderzoekers gebruikt voor 

het beoordelen van het beleid van de Veiligheidsraad.225 In deze studie wordt doelbereikingson-

derzoek gebruikt om de effectiviteit van de samenwerking van de grote mogendheden in de 

Veiligheidsraad te evalueren. In hoofdstuk 4 wordt de wijze waarop dit is gebeurd uitgebreid 

beschreven en verantwoord. 

 

 

3.8 De Koude Oorlog 

 

Eén van de doelstellingen van dit onderzoek is het nagaan wat (waarschijnlijk) de invloed is ge-

weest van het einde van de Koude Oorlog op het functioneren van de Veiligheidsraad. In deze 

paragraaf wordt een definitie gegeven van het begrip "de Koude Oorlog", en wordt het gehan-

teerde begin- en eindjaar van deze periode vastgesteld en toegelicht.  

 

De term "de Koude Oorlog" is vermoedelijk voor het eerst in het openbaar gebruikt door een 

Amerikaanse regeringsfunctionaris. Vast staat dat de term in 1947 door de Amerikaanse finan-

cier Bernard Baruch werd gebruikt tijdens een redevoering in verband met de plannen van pre-

sident Truman om Griekenland en Turkije te gaan steunen naar aanleiding van de steeds grotere 

verbreiding van het communisme in deze regio. De journalist Walter Lippmann populariseerde 

de term als titel van een belangrijke artikelenreeks en van zijn boek The Cold War.226 Maar 

zowel Baruch als Lippmann hadden de benaming opgevangen in Washington, waar hij vanaf 

1946 tot het spraakgebruik van enkele politici en commentatoren was gaan behoren. Wie de 

 
                                                
224 Doelstellingen die niet zijn (of kunnen worden) gekwantificeerd, zoals "het handhaven van de internationale vre-
de en veiligheid". 

225 Zie bijvoorbeeld Lakhdar Brahimi et al., Report of the Panel on United Nations Peace Operations, VN-
document A/55/305-S/2000/809, New York, 21 augustus 2000 of Maurice Bertrand, The United Nations. Past, 
Present and Future, Den Haag: Kluwer Law International 1997, pp. 37 e.v. 
 
226 Walter Lippmann, The Cold War. A study in U.S. Foreign Policy, New York: Harper and Brothers 1947. 
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term oorspronkelijk heeft bedacht is niet bekend. 

  

In deze studie wordt de Koude Oorlog gedefinieerd als "de periode waarin er grote span-

ningen waren tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun wederzijdse bondgenoten, 

die begon in 1947 en eindigde in 1989". Als beginjaar is 1947 aangehouden, omdat in dat 

jaar door de Amerikaanse president Harry Truman de "Truman-doctrine" werd geformu-

leerd.227 In 1947 werd ook het invloedrijke "mr. X"-artikel gepubliceerd in het tijdschrift Fo-

reign Affairs.228 In dit artikel werd gesteld dat het doel van de Sovjet-Unie het -met politieke en 

economische middelen- verkrijgen van de wereldheerschappij was. Om dit te voorkomen was 

volgens Kennan van de kant van de Verenigde Staten een "long term, patient but firm and vi-

gilant containment" nodig en "the adroit and vigilant application of counterforce at a series of 

constantly shifting geographical and political points, corresponding to the shifts and maneuvers 

of Soviet policy". Dit artikel (en het hieraan voorafgaande lange telegram van Kennan aan het 

Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken met dezelfde strekking) was volgens Gaddis 

zo invloedrijk "that it became the basis for the strategy of the United States towards the Soviet 

Union during the rest of the Cold War".229 

Met het formuleren van de Truman-doctrine en de "containment"-strategie ontstond een ernstig 

en wereldwijd conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, en liepen de spanningen 

tussen beide kampen dermate hoog op dat van een Koude Oorlog kan worden gesproken.  

 

Als eindjaar van de Koude Oorlog werd in deze studie, zoals reeds werd vermeld, 1989 aan-

gehouden. In dat jaar werden veel staten in Oost-Europa gedemocratiseerd230, viel de Berlijnse 

muur, werd de CVSE231-conferentie in Wenen afgesloten met een akkoord tussen de NAVO- 

 
                                                
227 Op 12 maart 1947 hield Truman een rede in het Amerikaanse Congres, waarin hij voorstelde dat de Verenigde 
Staten voortaan alle landen zouden bijstaan die zich tegen door communisten gesteunde opstanden verdedigden 
(zoals op dat moment Griekenland) of die direct door de Sovjet-Unie werden bedreigd (zoals op dat moment 
Turkije). Dit beleid van de Verenigde Staten is de geschiedenis ingegaan als de "Truman-doctrine". 
 
228 "Mr. X", "The Sources of Soviet Conduct", in Foreign Affairs, XXV, juli 1947, pp. 566-582. "Mr. X" werd 
al snel geïdentificeerd als George Kennan, de toenmalige Amerikaanse zaakgelastigde in Moskou. 
 
229 J.L. Gaddis, The Cold War, New York: Penguin Books 2005, p. 29. 
 
230 Onder meer Polen, Hongarije, het voormalige Oost-Duitsland, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije en Roemenië. 

231 Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. 
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en Warschaupactlanden over een betere toepassing van alle mensenrechten en maximale 

uitbreiding van de vertrouwenwekkende maatregelen tussen beide partijen. Verder kwamen de 

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in 1989 overeen om hun voorraden chemische wapens te 

vernietigen, was er een zeer vriendschappelijke topontmoeting tussen Bush en Gorbatsjov 

(Malta, 2-3 december 1989), en maakten de Sovjets bekend dat alle Russische troepen uit het 

buitenland zouden worden teruggetrokken. In 1989 verbeterden de betrekkingen tussen de 

Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en de meeste van hun bondgenoten dermate, dat na dit jaar 

niet meer van een Koude Oorlog tussen deze staten kan worden gesproken. 
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4. INDICATOREN VOOR DE SAMENWERKING 
 
 

4.1 Inleiding 

 

In hoofdstuk 1 werden de doelstellingen van dit onderzoek beschreven. Deze zijn onder meer:  

- het systematisch beschrijven en analyseren van de strategische samenwerking, of het gebrek 

daaraan, van de permanente leden van de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000, zowel per 

jaar als voor de periodes tijdens en na de Koude Oorlog. 

- het systematisch beschrijven en analyseren van de invloed van het einde van de Koude Oorlog 

op de strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad. 

Veel boeken en artikelen over de Veiligheidsraad bevatten een niet-kwantitatieve beschrijving 

en politieke en/of juridische analyse van het functioneren van de Raad met betrekking tot een 

bepaald conflict of in een bepaalde periode. Verschillende onderzoekers komen dikwijls tot ver-

schillende conclusies omdat de herhaalbaarheid van de onderzoeksresultaten laag is. Het ver-

gelijken en evalueren van het functioneren van de Raad in verschillende tijdvakken behoeft een 

kwantitatieve aanpak. Daarom zal in dit onderzoek worden gewerkt met zogenaamde indica-

toren. De belangrijkste aspecten van de strategische samenwerking tussen staten zijn de aard 

van de samenwerking, het aantal samenwerkende staten, de vormen van samenwerking en de 

intensiteit en effectiviteit daarvan. Deze aspecten werden in hoofdstuk 3 reeds behandeld. In de 

navolgende paragrafen zal voor ieder genoemd aspect worden nagegaan welke indicatoren in 

het kader van het onderzoek het meest in aanmerking komen. Indicatoren werden geselecteerd 

op basis van: (1) de relevantie met betrekking tot de doelstellingen van het onderzoek, (2) de 

beschikbare informatiebronnen en (3) de voor het onderzoek beschikbare hoeveelheid tijd en 

financiële middelen.  

Overigens kan bij complexe sociale fenomenen, zoals de samenwerking van de grote mogend-

heden in de VN-Veiligheidsraad, met geen enkele wetenschappelijke methode een volledig en 

nauwkeurig beeld van de werkelijkheid worden geconstrueerd. Het aantal variabelen en het 

aantal relaties tussen die variabelen dat een rol speelt is te groot. Ook met de in dit onderzoek 

gebruikte methode voor het beschrijven en analyseren van de samenwerking van de permanente 

leden in de Veiligheidsraad -het formuleren en toepassen van een uitgebreide set indicatoren 

voor de belangrijkste aspecten van die samenwerking in een tijdvak- kan slechts een globaal en 

vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid worden geschetst. Dit beeld is echter wel realistisch 
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genoeg om enkele belangrijke vragen232 met betrekking tot deze samenwerking in de periode 

1946-2000 te kunnen beantwoorden. 

 

 

4.2 De aard van de strategische samenwerking 

 

Zoals in hoofdstuk 3 werd vermeld kan de aard van de strategische samenwerking tussen staten 

offensief of defensief/status quo gericht zijn. De VN-organisatie is, gezien haar hoofddoelstel-

ling (het handhaven of herstellen van de internationale vrede en veiligheid), een status quo ge-

richte organisatie. De wereldgemeenschap en/of bepaalde staten of intrastatelijke groepen wor-

den beschermd tegen bedreigingen of inbreuken op de vrede door agressoren. Dit betekent ech-

ter niet dat de aard van de strategische samenwerking van de grote mogendheden in de Vei-

ligheidsraad altijd op vrede gericht hoeft te zijn. De grote mogendheden domineren door hun 

vetorecht de besluitvorming in de Veiligheidsraad, en kunnen door samen te werken ook mi-

litaire operaties onder hoofdstuk VII van het Handvest initiëren of autoriseren zonder dat er 

sprake is van een bedreiging van of inbreuk op de vrede. Militaire dwangmaatregelen onder 

hoofdstuk VII zouden zelfs offensief zijn indien ze ingezet worden tegen staten of intrastatelijke 

groepen die de facto geen bedreiging voor de vrede vormen en daar ook geen inbreuk op heb-

ben gemaakt. De Veiligheidsraad bepaalt op grond van artikel 39 van het Handvest echter zelf 

of er een bedreiging van of inbreuk op de vrede is. In het Handvest staat nergens wat hieronder 

moet worden verstaan en dus "threat to the peace and breach of the peace allow a highly 

subjective interpretation".233 Waarschijnlijk werd met "een bedreiging van de vrede" door de 

oprichters van de Verenigde Naties vooral gerefereerd aan potentiële en gevoerde interstatelijke 

oorlogen, maar reeds in 1948 verliet de Veiligheidsraad deze zienswijze door de Palestijns-

Israëlische kwestie (niet uitsluitend een interstatelijke oorlog) aan te merken als een bedreiging 

van de vrede234, en het Indonesische conflict (een koloniale oorlog) te beschouwen als mogelijk 

leidende tot een bedreiging van de vrede.235 Het is inmiddels vaak voorgekomen dat de 
 
                                                
232 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.1. 
 
233 Zie J.A. Frowein, en N. Krisch, "article 39", in Simma 2002, p. 722, voetnoot 37. 
 
234 SC Res. 54 d.d. 15 juli 1948. De bron van alle vermelde resoluties van de Veiligheidsraad is de officiële 
web-site van de Verenigde Naties (www.un.org). 
 
235 VN-document S/PV 392 d.d. 24 december 1948. 
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Veiligheidsraad naast interstatelijke conflicten ook ernstige intrastatelijke conflicten236, ernstige 

schendingen van mensenrechten237, schending van democratische principes in een staat (mits in 

combinatie met een ernstige destabilisatie van de betrokken staat, een verslechterende 

mensenrechtensituatie binnen de staat en vluchtelingenstromen c.q. burgeroorlog)238, terroris-

me239 en de proliferatie van massavernietigingswapens240 als een bedreiging van de internatio-

nale vrede ex artikel 39 van het Handvest heeft aangemerkt.241 Middelen ingevolge hoofdstuk 

VII van het Handvest werden in de onderzochte periode nooit ingezet als niet van te voren door 

de Veiligheidsraad werd geconstateerd dat er naar zijn mening sprake was van een bedreiging 

van/of inbreuk op de vrede ex artikel 39. Of er daadwerkelijk steeds een bedreiging van of 

inbreuk op de vrede aan-wezig was is erg moeilijk -zo niet onmogelijk- objectief vast te stellen 

(wat voor de één een be-dreiging van of inbreuk op de vrede is, hoeft dat voor een ander niet te 

zijn). Er moet dus van uit worden gegaan dat de aard van de strategische samenwerking van de 

grote mogendheden in de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000 uitsluitend status quo-

 
                                                
236 Zoals in Liberia (SC Res. 788 d.d. 19 november 1993), Angola (o.a. SC Res. 864 d.d. 15 september 1993), 
Rwanda (o.a. SC Res. 918 d.d. 17 mei 1994), Zaïre (SC Res. 1078 d.d. 9 november 1996), Sierra Leone (o.a. 
SC Res. 1132 d.d. 8 oktober 1997) en Oost-Timor (o.a. SC Res. 1264 d.d. 15 september 1999). 
 
237 Zoals in Rhodesië (SC Res. 217 d.d.20 november 1965), Noord-Irak (de onderdrukking van de Koerden, SC 
Res. 688 d.d.5 april 1991), Somalië (SC Res. 794 d.d. 3 december 1992) en Zaïre (SC Res. 1078 d.d. 9 novem-
ber 1996). 
 
238 In de periode 1946-2000 werden in twee gevallen schendingen van democratische principes als bedreiging 
van de internationale vrede aangemerkt. In 1993 en 1994 stelde de Raad dat er in Haïti sprake zou zijn van een 
bedreiging van de internationale vrede als de macht door de militaire junta niet zou worden teruggegeven aan 
de in 1991 door een coup afgezette, democratisch gekozen regering onder leiding van Bertrand Aristide (SC 
Res. 841 d.d. 16 juni 1993, 917 d.d. 6 mei 1994 en 940 d.d. 31 juli 1994). In 1997 nam de Veiligheidsraad 
maatregelen om de militaire junta in Sierra Leone te dwingen de democratie te herstellen en de terugkeer van 
de regering in ballingschap te accepteren (SC Res. 1132 d.d. 8 oktober 1997, 1270 d.d. 22 oktober 1999, 1289 
d.d. 7 februari 2000 en 1306 d.d. 5 juli 2000).  
 
239 In diverse resoluties werd met name het niet nemen van adequate maatregelen tegen terrorisme door 
bepaalde staten als een bedreiging van de vrede aangemerkt. Voorbeelden zijn SC Res. 731 d.d 21 januari 1992 
tegen Libië (Libië weigerde in 1992 twee Libische staatsburgers uit te leveren die betrokken zouden zijn 
geweest bij het opblazen van een Panam-vliegtuig boven Lockerbie in Schotland) en SC Res. 1267 d.d. 15 
oktober 1999 en 1333 d.d. 19 december 2000 tegen Afghanistan, eveneens wegens het niet uitleveren van 
vermeende terroristen. Op 28 september 2001 nam de Veiligheidsraadresolutie 1373 aan, waarin onder meer 
wordt gesteld dat "any act of international terrorism constitutes a threat to international peace and security". 
 
240 Zie bijvoorbeeld de verklaring van de president van de V-raad d.d. 31 januari 1992 (VN-document 
S/23500), SC Res. 825 d.d.11 mei 1993 en SC Res. 1172 d.d. 6 juni 1998. 
 
241 Zie voor een toelichting onder meer Frowein en Krisch in Simma 2002, pp. 722-726. 
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gericht was. Het in het kader van het onderzoek formuleren van een aparte indicator voor dit 

aspect van de strategische samenwerking was dus niet zinvol (de aard van samenwerking was 

in de onderzochte periode geen variabele). 

 

 

4.3 Het aantal samenwerkende staten 

 

Een andere dimensie van de strategische samenwerking tussen staten is het aantal staten dat bij 

de samenwerking is betrokken.  

Door het vetorecht kan in de Veiligheidsraad door de permanente leden alleen worden sa-

mengewerkt als ieder lid meewerkt (behoudens stille diplomatie). Het aantal permanente leden 

was in de gehele onderzochte periode vijf, hoewel er wel de nodige discussies zijn geweest over 

uitbreiding van dat aantal.242 Dit betekent dat het aantal samenwerkende permanente leden in 

het tijdvak 1946-2000 steeds vijf is geweest, op één korte periode na: in 1950 weigerde de 

Sovjet-Unie enkele maanden om de vergaderingen van de Veiligheidsraad bij te wonen om te 

protesteren tegen het feit dat niet de (communistische) regering van de Volksrepubliek China de 

staat China vertegenwoordigde in de Veiligheidsraad, maar Taiwan. Daardoor werden in dit 

jaar enkele resoluties aangenomen in de Veiligheidsraad waaraan maar vier permanente leden 

meewerkten. Eén van deze resoluties (Veiligheidsraadresolutie 83, de dato 27 juni 1950) 

behelsde het autoriseren van alle noodzakelijke hulp aan de Republiek Korea, waaronder het 

toepassen van militaire dwangmiddelen ingevolge hoofdstuk VII van het Handvest, om de 

gewapende aanval van Noord-Korea op Zuid-Korea te stoppen en de internationale vrede en 

veiligheid in deze regio te herstellen. Het staat vast dat de Sovjet-Unie tegen de aanname van 

deze resolutie was, en van haar vetorecht gebruik had gemaakt als haar vertegenwoordigers op 

de vergadering van de Raad van 27 juni 1950 aanwezig waren geweest.  

Op de bovengenoemde uitzondering na was het aantal samenwerkende permanente leden in de 

onderzochte periode steeds vijf, en dus werd ook hier geen speciale indicator voor geformu-

leerd. 

 

 

 

 
                                                
242 Zie paragraaf 2.2.1. 
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4.4 De vormen en de intensiteit van de samenwerking 

 

De intensiteit van de strategische samenwerking tussen staten werd in het vorige hoofdstuk 

gedefinieerd als de mate waarin op strategisch gebied wordt samengewerkt tussen twee of meer 

staten: hoeveel vormen van strategische samenwerking zijn er tussen de betrokken staten in een 

bepaald tijdvak en in welke mate wordt samengewerkt binnen elke vorm.243 De intensiteit van 

de samenwerking tussen staten kan dus niet los worden gezien van de vormen waarin wordt sa-

mengewerkt: intensiteit is alleen per vorm meetbaar. De vormen van strategische samenwer-

king van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad zijn legio. De voor het onderzoek be-

langrijkste vormen worden in de navolgende subparagrafen behandeld. 

 

4.4.1 Resoluties 

Een eerste belangrijke vorm van strategische samenwerking van de permanente leden in de 

Veiligheidsraad is het aannemen van resoluties op het gebied van de handhaving of het herstel 

van de internationale vrede en veiligheid. Zoals in hoofdstuk 2 werd vermeld kan een Veilig-

heidsraadresolutie alleen worden aangenomen als alle permanente leden samenwerken (lees: 

geen gebruik maken van hun vetorecht). Het aantal aangenomen resoluties op strategisch ge-

bied in een bepaald jaar is dan ook een belangrijke indicator voor de intensiteit van de samen-

werking tussen de permanente leden in dat tijdvak, en werd derhalve als zodanig gebruikt.  

Bij vergelijking van tijdvakken die niet even lang zijn (zoals de periodes tijdens en na de Koude 

Oorlog) werd gewerkt met zowel het absolute aantal resoluties als het gemiddelde aantal reso-

luties per jaar in het betrokken tijdvak. 

 

4.4.2 Presidentiële verklaringen244 

Voor de aanname van een (niet-procedurele) presidentiële verklaring van de Veiligheidsraad is 

consensus tussen de permanente leden van de Raad noodzakelijk. Derhalve is het aantal aange-

nomen verklaringen in een periode ook een indicator voor de intensiteit van de samenwerking 

van de permanente leden, die in dit onderzoek ook als zodanig werd gebruikt. Dergelijke ver-

klaringen kunnen aanzienlijke politieke invloed hebben, aangezien zij het standpunt bevatten 

van de leden van de Veiligheidsraad (waaronder de permanente leden) over een bepaalde kwes-

 
                                                
243 Zie paragraaf 3.4. 
 
244 Zie voor een toelichting paragraaf 2.2.3. 
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tie.245 Bij het vaststellen van de aantallen verklaringen werden uitsluitend verklaringen meege-

teld die direct betrekking hadden op de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. 

Verklaringen met een procedureel karakter (bijvoorbeeld een uitnodiging tot deelname aan een 

debat) of met betrekking tot niet-strategische zaken (zoals de benoeming van een nieuwe VN-

secretaris-generaal) vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Bij vergelijking van de peri-

odes tijdens en na de Koude Oorlog zal worden gewerkt met zowel het absolute aantal verkla-

ringen in het tijdvak als het gemiddelde aantal verklaringen per jaar in de betrokken periode. 

 

4.4.3 Doelstellingen 

De strategische samenwerking van de permanente leden van de Veiligheidsraad kan qua vorm 

ook worden ingedeeld in de doelstellingen die met de samenwerking worden nagestreefd. In 

hoofdstuk 2 werden de belangrijkste strategische taken c.q. doelstellingen van de Veiligheids-

raad behandeld. In het kader van het onderzoek werd voor de perioden tijdens en na de Koude 

Oorlog nagegaan hoeveel resoluties per strategische doelstelling werden aangenomen. Er werd 

afgezien van een telling per jaar omdat de aantallen resoluties die werden aangenomen ter 

realisering van de meeste doelstellingen slechts gering zijn (minder dan gemiddeld één per 

jaar). 

 

4.4.4 Middelen 

Een andere manier om de intensiteit van de strategische samenwerking van de permanente le-

den in de Veiligheidsraad te categoriseren is een indeling op basis van de middelen die werden 

ingezet om de strategische doelstellingen van de Veiligheidsraad te bereiken. In hoofdstuk 2 

werden de belangrijkste middelen van de Veiligheidsraad behandeld. In het kader van het on-

derzoek werd per middel nagegaan hoe vaak het in de onderzochte periode per jaar werd in-

gezet, en ook hoe vaak het gemiddeld in een jaar werd ingezet in de periodes tijdens en sinds 

het einde van de Koude Oorlog. 

 

4.4.5 Financiële samenwerking 

Het handhaven van de internationale vrede en veiligheid in VN-verband is een kostbare aange- 

 
                                                
245 Zie bijvoorbeeld Wellens 2001, pp. IX e.v. (van de introductie). 
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legenheid. De permanente leden betalen samen een groot deel van deze kosten246. Financiële sa-

menwerking is dan ook een belangrijk onderdeel van de strategische samenwerking tussen de 

permanente leden in de Raad. Er werd onderzocht hoeveel er per jaar en gemiddeld per jaar in 

de tijdvakken 1947-1989 en 1990-2000 in totaal werd uitgegeven ter handhaving van de inter-

nationale vrede en veiligheid in VN-verband door de permanente leden. Tevens werd voor de 

tijdvakken tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog nagegaan hoeveel schuld de leden 

per jaar hadden bij de Verenigde Naties ten gevolge van het niet betalen van bijdragen in het 

kader van VN-vredesoperaties. Als peildatum van de schuldbedragen per jaar werd daarbij 

steeds 31 december aangehouden (de schulden fluctueren gedurende een jaar). 

  

4.4.6 De reactiesnelheid van de Veiligheidsraad 

De hoofdtaak van de Veiligheidsraad is, op grond van het VN-Handvest, het handhaven van de 

internationale vrede en veiligheid. Dit betekent dat de Veiligheidsraad krachtens het Handvest 

gehouden is om zo snel mogelijk te interveniëren na het ontstaan van een potentiële oorlog of 

het uitbreken van een oorlog. Onderzoek van onder meer Duyvesteyn en Bottenheft wijst uit dat 

snelle VN-interventies (binnen zeven dagen na aanvang van het conflict) de duur van gewa-

pende conflicten meer bekorten dan late interventies.247 Ook Kooijmans denkt dat de 

effectiviteit van VN-operaties samenhangt met de snelheid waarmee wordt geïntervenieerd. Hij 

is om die reden van mening dat de Veiligheidsraad vaak te lang wacht met ingrijpen in 

conflictsituaties.248 Verder vereisen snelle interventies snelle besluitvorming, wat weer een 

betere samenwerking tussen de (permanente) leden vergt. De reactiesnelheid van de Veilig-

heidsraad is daarom, om meerdere redenen, een relevante indicator voor de mate van samen-

werking van de permanente leden in de Veiligheidsraad, alsook voor de mate van effectiviteit 

daarvan.  

 
                                                
246 Zie paragraaf 2.1.5. Bedoeld worden de kosten van vredesoperaties onder VN-commando. De kosten van ope-
raties die door de Veiligheidsraad worden geautoriseerd, maar waarbij de troepen onder nationaal commando wor-
den ingezet, zijn geen kosten die in VN-verband worden gefinancierd. Deze worden normaliter door de betrokken 
lidstaten zelf gefinancierd, en niet door financiële samenwerking van (onder meer) de permanente leden in de Vei-
ligheidsraad. Ze vallen daarom buiten het bestek van deze studie. 
 
247 I. Duyvesteyn en C. Bottenheft, "Enkele effecten van militaire interventies", in Transaktie, 26/2, mei 1997, pp. 
237 e.v. 
 
248 Kooijmans 1995, pp. 364 e.v. 
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De gebruikte indicator voor de reactiesnelheid op het gebied van potentiële oorlogen werd de 

gemiddelde tijdsduur in maanden die verstreek tussen de aanvang van de "militarized interstate 

disputes" (MID's) in de onderzochte periode en de datum van eerste interventie in deze ge-

schillen door de Veiligheidsraad. Hierbij werd als datum van eerste interventie de datum van de 

eerste aangenomen officiële resolutie of presidentiële verklaring van de Raad inzake het geschil 

gehanteerd. Geschillen waarin de Veiligheidsraad niet, of niet door middel van een officiële re-

solutie of verklaring249, intervenieerde, werden voor het bepalen van de gemiddelde reactiesnel-

heid in potentiële oorlogen niet meegeteld.  

Als indicator voor de reactiesnelheid op het gebied van gevoerde oorlogen werd gekozen voor 

de gemiddelde tijdsduur in maanden die verstreek tussen de aanvang van de oorlog conform de 

gebruikte conflictlijst250 en de datum van eerste interventie in deze oorlogen door de Veilig-

heidsraad tijdens de onderzochte periode. Hierbij werd, analoog aan de indicator bij potentiële 

oorlogen, als datum van eerste interventie de datum van de eerste aangenomen resolutie of pre-

sidentiële verklaring van de Raad inzake de betrokken oorlog gehanteerd. Oorlogen waarin de 

Veiligheidsraad niet, of niet door middel van een officiële resolutie of verklaring251, interveni-

eerde werden voor het bepalen van de gemiddelde reactiesnelheid in oorlogen niet meegeteld. 

Een complicatie bij de interpretatie van de gevonden reactiesnelheden is dat de Veiligheidsraad 

ingevolge artikel 52, lid 3, van het Handvest de vreedzame oplossing van lokale geschillen door 

regionale organisaties (zoals de OAE, de OAS of de EU) zoveel mogelijk moet bevorderen, en 

om die reden doelbewust zou kunnen wachten met zelf te interveniëren. Dit wachten zou dan 

niet aangemerkt mogen worden als "te langzaam ingrijpen" of "slechte samenwerking van de 

leden", aangezien het in de lijn van het Handvest ligt. Onderzoek van Hummer en Schweitzer 

heeft echter uitgewezen dat de Veiligheidsraad in bepaalde gevallen in de periode 1946-2000 

regelmatig heeft gewacht op resultaten van interventies van de regionale organisaties, maar 

vaak ook helemaal niet heeft gewacht of tegelijkertijd met de regionale organisaties heeft ge-

ïntervenieerd (vooral als naar de mening van de leden de internationale vrede en veiligheid in 

 
                                                
249 In diverse geschillen in de onderzochte periode werd door de Veiligheidsraad door middel van stille diplo-
matie getracht een escalatie naar oorlog te voorkomen. Dit gebeurt per definitie niet in het openbaar, en er zijn 
dan ook geen data van eerste interventie beschikbaar. 
 
250 Zie bijlage 2. 
 
251 Ook in diverse oorlogen in de onderzochte periode werd door de Veiligheidsraad door middel van stille di-
plomatie getracht de oorlog te doen eindigen. 
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het geding was).252 Om na te gaan of, en zo ja hoelang, de Veiligheidsraad ex artikel 52 heeft 

gewacht met interveniëren in individuele potentiële en gevoerde oorlogen in de onderzochte 

periode is onderzoek nodig van de notulen van de ruim 4000 vergaderingen van de Veiligheids-

raad in dit tijdvak. Dit is een interessante kwestie voor vervolgonderzoek. In dit onderzoek is bij 

het bepalen van de reactiesnelheden geen rekening gehouden met eventuele bewuste wachttij-

den ex artikel 52.  

 

4.4.7 Algemene indicatoren voor de intensiteit van de strategische samenwerking  

Om snel enig inzicht te kunnen krijgen in de intensiteit van de strategische samenwerking van 

de permanente leden in een jaar of cluster van jaren werd ook een algemene indicator voor de 

intensiteit geconstrueerd. Volgens veel auteurs zijn de belangrijkste middelen die de Veilig-

heidsraad ter beschikking heeft om de internationale vrede en veiligheid te handhaven de di-

verse vormen van militaire interventies. Hierbij gaat het om de inzet van peacekeeping-troepen 

en/of het initiëren c.q. autoriseren van militaire operaties onder hoofdstuk VII van het Handvest 

(of combinaties van dergelijke operaties). De militaire operatie (of de autorisatie daarvan) is 

niet alleen het belangrijkste middel van de Raad, maar ook de meest verregaande vorm van stra-

tegische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad. De intensiteit van de 

strategische samenwerking van de permanente leden in de Raad in een bepaald jaar wordt dan 

ook het best weerspiegeld door het door de Raad geïnitieerde en/of geautoriseerde aantal 

militaire operaties in dat jaar, en dit werd daarom de algemene indicator van de intensiteit. Om 

de indicator per jaar te berekenen werden de aantallen peacekeeping-operaties, militaire ope-

raties onder hoofdstuk VII en gemengde operaties in een jaar bij elkaar opgeteld. Operaties die 

gedurende een jaar begonnen c.q. werden beëindigd (dus slechts een deel van een jaar liepen) 

werden hierbij meegeteld in het betrokken jaar. De algemene indicator werd voor alle jaren in 

de periode 1946-2000 berekend. Daarnaast werd het gemiddelde aantal militaire operaties dat 

per jaar aan de gang was gedurende de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog 

berekend. 

 

4.5 De effectiviteit van de strategische samenwerking 

 

In hoofdstuk 3 werden een aantal belangrijke aspecten van het beoordelen van de effectiviteit  

 
                                                
252 W. Hummer en M. Schweitzer, "Article 52" in Simma 2002, pp. 807-853. 
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van de strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad behandeld. 

Het vaststellen van de effectiviteit van de samenwerking van de grote mogendheden in de Vei-

ligheidsraad is -uitgaande van de in het Handvest van de Verenigde Naties beschreven doel-

stellingen van de Raad- een complexe aangelegenheid. De belangrijkste problemen op dit ge-

bied zijn: 

- Er zijn (vooralsnog) geen wetenschappelijke modellen beschikbaar die op een adequate wijze 

het verloop van potentiële gewapende conflicten en oorlogen kunnen voorspellen. Hierdoor is 

niet bekend hoe een conflict waarin de Veiligheidsraad heeft geïntervenieerd zou zijn verlopen 

zonder die interventie (het vaststellen van de nulhypothese), en dus ook niet wat de invloed van 

de interventie op het conflict is geweest. De ontwikkeling van dergelijke modellen staat nog in  

de kinderschoenen, en het zal, door het grote aantal factoren dat bij (gewapende) conflicten een 

rol speelt en de complexe relaties tussen deze factoren, nog wel geruime tijd duren voor der-

gelijke modellen kunnen worden geconstrueerd (als dit al mogelijk is). 

- Het verkrijgen van betrouwbare informatie over het potentiële gewapende conflict of de ge-

voerde oorlog. Dit is bij veel potentiële gewapende conflicten en lopende oorlogen problema-

tisch. De situatie in een conflictgebied is bij lopende conflicten vaak onduidelijk, en soms duurt 

het lang voor bekend is wat precies in een bepaalde regio is voorgevallen. De informatie waar-

over staten beschikken met betrekking tot potentiële gewapende conflicten of oorlogen is verder 

vaak geclassificeerd, zeker als zij zelf bij het conflict betrokken zijn (staatsgeheimen), en wordt 

vaak pas decennia na afloop van een conflict vrijgegeven voor wetenschappelijk onderzoek. 

Daar komt nog bij dat de conflictpartijen om strategische redenen vaak propaganda verspreiden 

met betrekking tot het conflict, en soms tot in lengte van dagen een bepaalde lezing van de 

gebeurtenissen blijven aanhangen die niet in overeenstemming met de werkelijkheid is. Door 

het gebrek aan betrouwbare informatie is het moeilijk om vast te stellen hoe een bepaald con-

flict is verlopen, en dus ook om te beoordelen wat de invloed van de Veiligheidsraad op het 

conflict is geweest. 

- Er is maar één Veiligheidsraad. Als er meer Veiligheidsraden in de wereld zouden zijn, dan 

zou door onderlinge vergelijking getracht kunnen worden een relatief oordeel te geven over de 

effectiviteit van een bepaalde Veiligheidsraad. Maar er is maar één Veiligheidsraad, dus er valt 

niets te vergelijken. 

- Potentiële gewapende conflicten en oorlogen worden hoofdzakelijk gegenereerd door het in-

ternationale systeem en/of binnenlandse politieke verhoudingen. Indien er in jaar A geen enke-

le oorlog uitbreekt, dan kan niet worden gesteld dat de Veiligheidsraad in dat jaar blijkbaar ef-

fectief is geweest in het voorkomen van oorlogen, net zo min als gesteld mag worden dat de 
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Veiligheidsraad niet effectief is geweest als in jaar B acht oorlogen uitbreken. Het is mogelijk 

dat de Raad in jaar A slechts één oorlog heeft voorkomen, en in jaar B drie.  

 

Door al deze problemen is het wetenschappelijk gezien onmogelijk om objectieve conclusies te 

trekken met betrekking tot de effectiviteit van de Veiligheidsraad in een bepaalde periode. Des-

alniettemin hebben in de afgelopen decennia miljoenen mensen het leven verloren ten gevolge 

van oorlogsgeweld, en zijn door of namens de Veiligheidsraad miljarden dollars uitgegeven aan 

het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Het vaststellen of de Veiligheidsraad 

effectief is in het voorkomen en doen eindigen van oorlogen is belangrijk. Daarom werd in deze 

studie toch getracht om te komen tot enige beredeneerde hypotheses hierover. 

Als evaluatiemethode werd gekozen voor doelbereikingsonderzoek. De belangrijkste premisse 

van doelbereikingsonderzoek is dat alle veranderingen in het beleidsterrein worden toegeschre-

ven aan het beleid (in casu het interventiebeleid van de Veiligheidsraad). Deze veronderstelling 

is, zoals reeds werd vermeld, niet realistisch. Bij veranderingen in een beleidsterrein spelen nor- 

maliter een groot aantal factoren een rol, en dit is zeker het geval als het gaat om het uitbreken 

van oorlogen of het ontstaan van potentiële gewapende conflicten in de wereld. Er is echter bij 

het evalueren van de effectiviteit van de Veiligheidsraad om de hierboven genoemde redenen 

geen alternatief (met name de onmogelijkheid om een nulhypothese vast te stellen is een pro-

bleem). 

In deze paragraaf zullen -op basis van doelbereikingsonderzoek- indicatoren worden geformu-

leerd die samen een indicatie geven van de effectiviteit van die samenwerking, of met andere 

woorden; van de mate waarin de Veiligheidsraad zijn belangrijkste strategische doelstellingen 

heeft gerealiseerd. De hoofddoelstellingen van de Veiligheidsraad zijn het voorkomen en doen 

eindigen van oorlogen in de wereld. Het effectiviteitsonderzoek zal zich dan ook vooral op deze 

doelstellingen concentreren. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan een hiermee nauw ver-

wante taak van de Raad; het ex artikel 26 van het Handvest opstellen van plannen om te komen 

tot een stelsel van mondiale wapenbeheersing. Dergelijke plannen kunnen een belangrijk mid-

del zijn om oorlogen te voorkomen. 

 

4.5.1 De werklast van de Veiligheidsraad 

Om na te kunnen gaan in hoeverre de Veiligheidsraad er in is geslaagd in een bepaald tijdvak 

zijn belangrijkste doelstellingen te realiseren, moet eerst zijn werklast in het betrokken tijdvak 

worden vastgesteld. De werklast van de Raad op het gebied van het voorkomen en doen eindi-

gen van oorlogen wordt gedefinieerd als het aantal potentiële en gevoerde oorlogen in een be- 
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paalde periode.  

In hoofdstuk 3 werd uiteengezet dat in dit onderzoek "militarized interstate disputes" (MID's) 

conform de definitie van Jones, Bremer en Singer als de potentiële oorlogen zullen worden 

aangemerkt. Voor de vaststelling van de werklast op het gebied van de potentiële oorlogen 

werden de gemilitariseerde interstatelijke geschillen onderverdeeld in ernstige MID's en kleine 

MID's. De indicatoren voor de werklast van de Veiligheidsraad op het gebied van potentiële 

oorlogen werden aldus de aantallen ernstige en kleine gemilitariseerde interstatelijke geschillen 

die zich in een jaar te eniger tijd hebben voorgedaan (dus begonnen zijn, reeds waren begonnen 

en/of eindigden in de betrokken periode), en de gemiddelde aantallen ernstige en kleine MID's 

tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. Hierbij werd bij de ernstige gemilitariseerde in-

terstatelijke geschillen slechts de eerste helft van de looptijd als potentiële oorlog aange-

merkt.253  

Het tweede deel van de werklast van de Raad bestaat uit de gevoerde oorlogen. In hoofdstuk 3 

werd uiteengezet welke lijst met daadwerkelijk gevoerde oorlogen in het onderzoek zal worden 

gebruikt. Om een goed beeld van dit deel van de werklast te krijgen werden de gevoerde oor-

logen, conform de typologie van Duyvesteyn, ingedeeld in interstatelijke oorlogen, koloniale 

oorlogen, burgeroorlogen, genociden en "communal violence". De indicator van de werklast op 

het gebied van gevoerde oorlogen werd het aantal oorlogen ingedeeld in typen dat in een jaar te 

eniger tijd werd gevoerd (dus begon, reeds was begonnen en/of eindigde in het onderzochte 

tijdvak). Voor de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog werd de indicator het 

gemiddelde aantal oorlogen ingedeeld in typen dat in een jaar te eniger tijd werd gevoerd (om 

deze periodes met ongelijke duur met elkaar te kunnen vergelijken). Met betrekking tot de 

werklast van de Veiligheidsraad kan worden opgemerkt dat de aantallen gevoerde en potentiële 

oorlogen geen onafhankelijke variabelen zijn. Gemilitariseerde interstatelijke geschillen 

(MID's) en oorlogen worden weliswaar door het internationale systeem gegenereerd, maar de 

Veiligheidsraad kan, en moet krachtens het VN-Handvest, oorlogen voorkomen c.q. doen ein-

digen. Door effectief te interveniëren kan hij een substantiële invloed op zijn eigen werklast uit-

oefenen (en doet dit als het goed is ook). 

 

 

 
                                                
253 Zoals in hoofdstuk 3 werd vermeld wordt de tweede helft van de looptijd van een ernstige MID aangemerkt 
als oorlog (dus geen potentiële oorlog). Zie paragraaf 3.1.1. 
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4.5.2 Het voorkomen van oorlogen 

Het voorkomen van oorlogen is de hoofdtaak van de Veiligheidsraad. Deze taak kan worden 

ingedeeld in het voorkomen van een nieuwe oorlog (een oorlog tussen twee of meer partijen die 

de afgelopen drie jaar geen oorlog hebben gevoerd) en het voorkomen van het opnieuw uit-

breken van een oude oorlog (een oorlog tussen dezelfde partijen die binnen drie jaar na de eind-

datum opnieuw oplaait).254 Het voorkomen van nieuwe oorlogen zal hierna conflictpreventie 

worden genoemd, het voorkomen van het opnieuw oplaaien van oude oorlogen post-war peace-

building. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk van beide vormen van het voorkomen 

van oorlogen is dat zij uitsluitend betrekking hebben op interventies die worden verricht terwijl 

tussen de betrokken partijen niet daadwerkelijk oorlog wordt gevoerd (dus als er geen lopend 

gewapend conflict is tussen de betrokken partijen waarbij al tenminste 1000 dodelijke slacht-

offers zijn gevallen). Om de effectiviteit van de Veiligheidsraad op het gebied van het voorko-

men van oorlogen te bepalen zullen hierna voor beide vormen aparte indicatoren worden gefor-

muleerd. Daarnaast zal een tweetal indicatoren worden vastgesteld voor het bepalen van de ef-

fectiviteit van de Raad op het gebied van het voorkomen van oorlogen in het algemeen. 

 

Een bijzondere taak van de Veiligheidsraad ter voorkoming van oorlogen is het ex artikel 26 

van het Handvest opstellen van plannen om te komen tot een stelsel van mondiale wapen-

beheersing.255 Diverse onderzoeken wijzen uit dat de opbouw van grote arsenalen conventio-

nele wapens tussen staten die niet over kernwapens beschikken samengaat met een grotere kans 

op oorlogen tussen deze staten.256 Verder is de proliferatie van NBC-wapens (nucleaire, biolo-

gische en chemische wapens) een zorgwekkend verschijnsel. Mondiale wapenbeheersing is dus 

een belangrijke aangelegenheid. De Veiligheidsraad heeft in de periode 1946-2000 echter 

slechts weinig activiteiten ondernomen in het kader van artikel 26, en daarom werden geen 

aparte indicatoren voor deze doelstelling geconstrueerd. Wel zullen in hoofdstuk 5 de beperkte 

 
                                                
254 Zie voor een toelichting op de grens van drie jaar tussen "oude" en "nieuwe" oorlogen subparagraaf 4.5.2.2 
hierna. 
 
255 Zie paragraaf 2.4.2. 
 
256 Zie voor de behandeling van meerdere onderzoeken op dit gebied Susan G. Sample "Military Buildups. Arming 
and War", in Vasquez 2000, pp. 165-198. Er zijn echter ook onderzoeken die de veronderstelling dat wapen-
wedlopen tussen staten de kans op oorlog doen vergroten niet bevestigen. Zie bijvoorbeeld Henk W. Houweling en 
Jan Geert Siccama, Studies of War, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers 1988, pp. 141-159. 
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activiteiten van de Raad op dit gebied worden beschreven, en zal worden nagegaan wat de mo-

gelijke effecten van deze activiteiten zijn geweest. 

 

4.5.2.1 Conflictpreventie (het voorkomen van nieuwe oorlogen). 

Zoals in hoofdstuk 2 werd uiteengezet gaat het in dit onderzoek bij conflictpreventie uitsluitend 

om het voorkomen van interstatelijke oorlogen. Het vóórkomen van intrastatelijke oorlogen is 

krachtens artikel 2, lid 7, van het Handvest en de statenpraktijk te dienaangaande normaliter 

geen taak van de Veiligheidsraad. Het doen eindigen van dergelijke oorlogen is dat, gezien de 

statenpraktijk, echter wel: zie paragraaf 4.2.  

 

Op het gebied van conflictpreventie werden twee indicatoren gekozen: 

- het aantal uitgebroken nieuwe internationale oorlogen in een jaar. 

- het gemiddelde aantal uitgebroken nieuwe internationale oorlogen in een jaar in de periodes 

tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

Toelichting: de belangrijkste taak van de Veiligheidsraad is het voorkomen van het uitbreken 

van internationale oorlogen. Indien er toch een interstatelijke oorlog uitbreekt, dan is de Veilig-

heidsraad er klaarblijkelijk niet in geslaagd om dat te voorkomen. Het aantal uitgebroken nieu-

we internationale oorlogen in een jaar is dus een indicatie voor de mate van succes van de Raad 

op het gebied van conflictpreventie. Deze redeneertrant is overigens "typisch" voor doelberei-

kingsonderzoek, waarbij niet wordt nagegaan of het beleid (i.c. het interventiebeleid van de 

Veiligheidsraad) de reden is voor het bereiken van het doel, of dat hierbij nog één of meer an-

dere factoren een rol hebben gespeeld.257 Alle in deze paragraaf geformuleerde indicatoren voor 

de effectiviteit van de Veiligheidsraad zijn in meer of mindere mate exponenten van doel-

bereikingsonderzoek. Het objectief en wetenschappelijk verantwoord vaststellen van de invloed 

van het beleid van de Veiligheidsraad op een situatie is, zoals reeds werd uiteengezet, voorals-

nog onmogelijk.258 Het alternatief voor doelbereikingsonderzoek op het gebied van conflictpre-

ventie is in casu het bestuderen van beschrijvingen van de interventies van de Veiligheidsraad, 

en het mutatis mutandis inschatten van de invloed hiervan op een potentiële oorlog. Diverse au-

 
                                                
257 Voorbeelden van dergelijke factoren zijn de grootte van de werklast en/of interventies van andere 
internationale organisaties. Zie voor een behandeling van de premissen van doelbereikingsonderzoek paragraaf 
3.7.2. 
 
258 Zie paragraaf 3.7.2. 
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teurs, zoals Haas en Bertrand, hanteren deze methode in onderzoeken naar het functioneren van 

de Veiligheidsraad.259 Het inschatten van de invloed van interventies op potentiële oorlogen is 

echter een erg subjectieve aangelegenheid, en de onderzoeksresultaten zijn daardoor niet her-

haalbaar (de "intercoder-reliability" is laag).  

 

4.5.2.2 Post-war peacebuilding  

Post-war peacebuilding is het door allerlei maatregelen trachten te voorkomen dat een reeds 

geëindigde oorlog opnieuw uitbreekt.260 Hierbij kan, op basis van de statenpraktijk, onder be-

paalde voorwaarden ook in binnenstatelijke conflicten worden geïntervenieerd (zie paragraaf 

4.2). Om indicatoren voor de effectiviteit van de Veiligheidsraad op dit gebied te kunnen for-

muleren, moet eerst worden bepaald hoe lang een "oude" oorlog niet opnieuw mag uitbreken 

om te kunnen spreken van effectieve post-war peacebuilding. Literatuuronderzoek hierover le-

verde geen algemeen aanvaarde norm op. Er moet echter een termijn worden vastgesteld om de 

effectiviteit te kunnen bepalen, en er werd gekozen voor een termijn van drie jaar. Begint een 

oorlog tussen dezelfde partijen niet binnen drie jaar opnieuw, dan is er sprake van effectieve 

post-war peacebuilding. Tijdens veel oorlogen zijn er overigens één of meer korte wapenstil-

standen tussen de strijdende partijen. Wapenstilstanden korter dan 6 maanden zullen in dit ver-

band niet als het einde van een oorlog worden aangemerkt. Dit sluit aan bij de coderingsregels 

van het COW-MID-bestand over de periode 1816-2001.261 

Als eerste indicator voor de effectiviteit van de post-war peacebuilding van de Veiligheidsraad 

is gekozen voor het aantal opnieuw uitgebroken oude oorlogen per jaar. Bij het becijferen van 

deze indicator werd niet uitgegaan van het MID-bestand, maar van de conflictlijst: het gaat hier 

niet om potentiële oorlogen maar om conflicten die daadwerkelijk oorlogen (conform de in 

hoofdstuk 3 beschreven definitie) zijn geweest, werden beëindigd, en daarna opnieuw zijn uit-

gebroken. Verder gaat het hier ook om álle oorlogen, en niet alleen om interstatelijke conflic-
 
                                                
259 Haas 1983, pp. 198 e.v., Bertrand 1997, pp. 40 e.v. 
 
260 Boutros-Ghali noemt in An Agenda for Peace als voorbeelden van dergelijke maatregelen onder meer het 
ontwapenen van de voormalige strijdende partijen en indien mogelijk vernietigen van de in beslag genomen 
wapens, het herstellen van de orde, het repatriëren van vluchtelingen, het organiseren van en/of toezicht houden 
op verkiezingen en het hervormen en/of versterken van overheidsinstituten (Boutros-Ghali 1995, paragraaf 55). 
In principe moet echter iedere interventie van de Veiligheidsraad, ook tijdens een gewapend conflict, zijn 
gericht op het creëren van duurzame vrede, en dus op "post-war peacebuilding". 
 
261 Zie de "Coding Manual" van het MID-bestand versie 3.0, pp. 2 e.v. Deze manual is beschikbaar op 
www.pss.la.psu.edu. 
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ten zoals in het MID-bestand. Zoals vermeld mag de Raad, op grond van de statenpraktijk dien-

aangaande, wel interveniëren in intrastatelijke oorlogen die reeds zijn beëindigd maar opnieuw 

uitbreken. Dit ingrijpen wordt dan niet beschouwd als een inmenging in binnenlandse aangele-

genheden ex artikel 2, lid 7, van het Handvest. De aantallen uitgebroken oude oorlogen per jaar 

werden bepaald aan de hand van de aanvangs- en einddata van de oorlogen op de conflictlijst. 

De tweede indicator op het gebied van post-war peacebuilding werd het gemiddelde aantal uit-

gebroken oude oorlogen per jaar in de periode 1946-2000 en de subperiodes 1947-1989 res-

pectievelijk 1990-2000. 

 

4.5.2.3 Het voorkomen van oorlogen in het algemeen 

Het formuleren van geschikte algemene indicatoren voor de effectiviteit van de Veiligheidsraad 

op het gebied van het voorkomen van oorlogen was niet eenvoudig. Meer dan tien potentiële in-

dicatoren werden in dit verband onderzocht. Uiteindelijk werden twee indicatoren geselec-

teerd:  

1) het aantal beëindigde kleine gemilitariseerde interstatelijke geschillen (MID's) per jaar met 

Veiligheidsraadinterventie. 

2) het gemiddelde aantal beëindigde kleine MID's per jaar met Veiligheidsraadinterventie in de 

periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog.  

Toelichting: een kleine MID is een potentiële oorlog die niet is geëscaleerd tot een oorlog. Het 

staat pas vast dat een gemilitariseerd interstatelijke geschil niet escaleert tot een oorlog als deze 

feitelijk eindigt voordat er duizend of meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Indien een MID 

na interventie van de Veiligheidsraad eindigt vóór er duizend dodelijke slachtoffers zijn geval-

len, dan is de preventieve interventie klaarblijkelijk -uitgaande van de premissen van doelbe-

reikingsonderzoek- succesvol geweest. Het aantal beëindigde kleine MID's per jaar mét Veilig-

heidsraadinterventie is dus een goede algemene indicator voor de effectiviteit van de samen-

werking van de permanente leden op het gebied van het voorkomen van oorlogen. 

 

4.5.3 Het doen eindigen van oorlogen 

Indien het uitbreken van een oorlog niet voorkomen kan worden, dan is het de taak van de 

Veiligheidsraad deze zo snel mogelijk te doen eindigen. Als eerste indicator voor de effectiviteit 

van de samenwerking van de permanente leden op dit gebied werd gekozen voor de gemiddelde 

duur van de oorlogen op de conflictlijst per beginjaar. De tweede indicator werd het gemiddelde 

van de gemiddelde duur van de oorlogen op de conflictlijst per beginjaar in de periodes tijdens 

en sinds het einde van de Koude Oorlog. 
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Toelichting: De Veiligheidsraad moet uitgebroken oorlogen zo snel mogelijk doen eindigen. Bij 

effectief interventiebeleid van de Raad zou de gemiddelde duur van de oorlogen in de wereld 

sinds 1946 dus geleidelijk af moeten gaan nemen. 

Om een zo goed mogelijk beeld van de effectiviteit van de Raad op het gebied van het doen ein-

digen van oorlogen te krijgen werden nog twee andere indicatoren geformuleerd. De derde in-

dicator op het gebied van de effectiviteit in het doen eindigen van oorlogen werd het verschil in 

de gemiddelde duur van de oorlogen mét interventie van de Veiligheidsraad en de oorlogen  

zónder een dergelijke interventie. Als vierde indicator werd gekozen voor het gemiddelde ver-

schil in de gemiddelde duur van de oorlogen mét interventie van de Veiligheidsraad en de oor-

logen zónder een dergelijke interventie in de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude 

Oorlog. 

Toelichting: De gemiddelde duur van oorlogen mét interventie van de Raad zou bij effectieve 

interventies -uitgaande van doelbereikingsonderzoek- korter moeten zijn dan de gemiddelde 

duur van oorlogen zónder interventie. Des te groter dit verschil is, des te effectiever zijn de in-

terventies (wederom uitgaande van doelbereikingsonderzoek). Om deze indicatoren te bereke-

nen werd van alle oorlogen mét interventie van de Veiligheidsraad die in een jaar begonnen na-

gegaan hoe lang deze duurden. Vervolgens werd het gemiddelde hiervan bepaald. Datzelfde 

werd gedaan met de oorlogen zónder interventie van de Raad. Daarna werd het verschil tussen 

beide gemiddeldes berekend.  

 

Na de formulering van de bovengenoemde indicatoren voor de effectiviteit van de Raad in het 

doen eindigen van oorlogen werden de mogelijkheden onderzocht van een indicator voor het 

meten van de effectiviteit van de Raad op dit gebied waarbij het aantal slachtoffers van de 

oorlogen zou kunnen worden gebruikt. Beperking van het aantal slachtoffers van een oorlog is 

belangrijker dan beperking van de lengte van oorlogen. Oorlogen kunnen verder in omvang 

grote verschillen vertonen, en het bij de beoordelingen uitsluitend uitgaan van de duur van oor-

logen kan een vertekend beeld geven; zijn de interventies van de Veiligheidsraad effectiever ge-

worden als de gemiddelde duur van oorlogen in de tijd is gedaald maar het gemiddelde aantal 

dodelijke slachtoffers per oorlog is gestegen? Een probleem bij het werken met slachtofferaan-

tallen bij conflictonderzoek is echter dat gegevens hierover erg onbetrouwbaar zijn. Dit wordt 

ook door andere onderzoekers onderkend, en heeft de AKUF262 er zelfs toe gebracht geen 
 
                                                
262 "Arbeitsgruppe für Kriegsursachenforschung", een team van Duitse conflictonderzoekers. 
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slachtofferaantallen op te nemen in de door hen gehanteerde definitie van oorlog. Slacht-

offercijfers zijn vaak onnauwkeurig. De genocide in Rwanda begin jaren negentig zou tussen de 

500.000 en één miljoen mensenlevens hebben gekost. Eveneens heerst er bijvoorbeeld nog 

onduidelijkheid over de vraag of de Tweede Golfoorlog (Irak-Koeweit) nu honderdduizenden 

of slechts enkele duizenden slachtoffers heeft veroorzaakt.263 Van tientallen oorlogen op de 

gehanteerde conflict-lijst is het aantal slachtoffers zelfs bij benadering niet bekend. Daarom 

werd besloten om in het kader van dit onderzoek geen indicatoren te selecteren waarbij 

slachtofferaantallen worden ge-bruikt. Indicatoren waarbij slachtofferaantallen worden gebruikt 

zijn net zo onbetrouwbaar als de slachtofferaantallen waarop ze zijn gebaseerd. 

 

4.5.4 Non-interventies 

Non-interventies werden in het vorige hoofdstuk gedefinieerd als "het niet ingrijpen door de 

Veiligheidsraad in een potentiële of gevoerde oorlog die ten minste drie maanden oud is door 

middel van een officiële resolutie of een presidentiële verklaring". Bij een non-interventie doet 

de Veiligheidsraad dus niets om een ten minste drie maanden oude potentiële of lopende oorlog 

te voorkomen, behoudens eventuele stille diplomatie. Uiteraard bepaalt de Raad ex artikel 39 

van het Handvest zelf of er in een bepaalde situatie sprake is van een bedreiging van de vrede, 

een inbreuk op de vrede of een aanvalsdaad, en of er al dan niet ingegrepen moet worden. In-

dien de Raad echter in een hoog percentage van de potentiële en gevoerde oorlogen niet interve-

nieert, dan kan zijn effectiviteit op het gebied van het voorkomen of doen eindigen van oor-

logen als aangetast worden beschouwd. In de subparagrafen hierna worden daarom indicatoren 

geformuleerd om de omvang en de oorzaken van het non-interventieprobleem in kaart te bren-

gen.  

 

4.5.4.1 Algemene indicatoren voor non-interventies 

Er werden aparte algemene indicatoren gecreëerd voor de non-interventies op het gebied van de 

potentiële oorlogen en voor die bij de gevoerde oorlogen.  

De gebruikte indicator voor de non-interventies op het gebied van potentiële oorlogen is het 

aantal gemilitariseerde interstatelijke geschillen per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelo-

pen en waarin niet door middel van een officiële resolutie of presidentiële verklaring werd 

 
                                                
263 Deze alinea is gebaseerd op A. Oostindiër en J.G. Siccama, "Analyse van het conflictpatroon 1945-1992" in 
Transaktie, 26/2, mei 1997, p. 209.  
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geïntervenieerd. Bij ernstige MID's werd, net zoals in de voorafgaande paragrafen, wederom 

slechts de eerste helft van de looptijd als potentiële oorlog aangemerkt.264 Voor de periodes 

tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog werd de indicator het gemiddelde aantal MID's 

dat ten minste drie maanden heeft gelopen en waarin niet met een resolutie of verklaring werd 

ingegrepen. Bij de berekeningen werden gemilitariseerde interstatelijke geschillen die langer 

dan één jaar liepen ieder jaar opnieuw meegeteld, omdat de Veiligheidsraad ieder jaar opnieuw 

de gelegenheid had om te interveniëren.  

Als indicator voor de non-interventies op het gebied van oorlogen werd het aantal gevoerde 

oorlogen per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelopen en waarin niet door middel van een 

resolutie of presidentiële verklaring werd geïntervenieerd om deze te doen eindigen, geselec-

teerd. Deze indicator werd voor de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog het 

gemiddelde aantal oorlogen per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelopen en waarin niet 

door middel van een resolutie of verklaring werd geïntervenieerd. Bij de berekeningen werden 

gevoerde oorlogen die langer dan één jaar liepen ieder jaar opnieuw meegeteld, omdat de Vei-

ligheidsraad, net als bij de meerjarige potentiële oorlogen, ieder jaar opnieuw de gelegenheid  

had om te interveniëren.  

In hoofdstuk 6 zullen vergelijkende analyses worden uitgevoerd van de aantallen en percenta-

ges MID's en gevoerde oorlogen mét en zonder interventie van de Veiligheidsraad in de perio-

de 1946-2000, om na te gaan met welk deel van zijn werklast de Veiligheidsraad feitelijk niets 

heeft gedaan (behoudens eventuele stille diplomatie). 

 

4.5.4.2 De oorzaken van non-interventies 

Non-interventies van de Veiligheidsraad kunnen worden veroorzaakt door officiële gewone ve-

to's van permanente leden, onofficiële gewone veto's, verborgen veto's, dubbele veto's, non-de-

cisions en besluiten van de Raad om (vooralsnog) niet te interveniëren in een bepaalde potenti-

ële of gevoerde oorlog.265 Onofficiële gewone veto's werden -voorzover bekend- in de onder-

zochte periode uitsluitend gebruikt in geheime vergaderingen inzake benoemingen van nieuwe 

 
                                                
264 De reden hiervoor was dat ernstige MID's uiteindelijk (per definitie) uitmonden in een oorlog, dus ophouden 
een potentiële oorlog te zijn, en nooit precies bekend is wanneer het duizendste dodelijke slachtoffer in een 
conflict is gevallen (het omslagpunt). 
 
265 Zie voor een toelichting paragraaf 2.3. 
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VN-secretarissen-generaal266, en niet in vergaderingen over kwesties op het gebied van de 

handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid. Verborgen en dubbele 

veto's kwamen in de onderzochte periode zeer weinig voor. De non-interventies in de periode 

1946-2000 werden dus nagenoeg uitsluitend veroorzaakt door officiële gewone veto's van 

permanente leden, non-decisions en besluiten tot non-interventie. In de praktijk is het overigens 

vaak zo dat een non-interventie door meerdere van de genoemde factoren tegelijk wordt 

veroorzaakt. Nagenoeg iedere potentiële of gevoerde oorlog begint als non-decision, waarna 

één of meer besluiten tot non-interventie of door een veto getorpedeerde ontwerpresoluties 

kunnen volgen, eventueel weer gevolgd door periodes van niet-agendering (dus als non-

decision). Non-decisions worden veelal veroorzaakt doordat men weet dat de weg via de 

Veiligheidsraad in een bepaalde kwestie onbegaanbaar is, doordat ten minste één permanent lid 

tegen een bepaalde interventie is. In de navolgende subparagrafen worden indicatoren geformu-

leerd voor de analyse van de oorzaken van de non-interventies in de periode 1946-2000.  

 

4.5.4.2.1. Veto's 

Officiële gewone veto's zijn een belangrijke vorm van "negatieve" samenwerking (tegenwer-

king) tussen de permanente leden in de Veiligheidsraad. In deze studie gaat het uitsluitend om 

de veto's op strategisch gebied. Veto's op niet-strategisch gebied, zoals veto's met betrekking tot 

benoemingen van nieuwe VN-secretarissen-generaal (een aangelegenheid die meestal veel ve-

to's genereert), werden in het kader van het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Met be-

trekking tot de officiële gewone veto's werden de volgende indicatoren gehanteerd: 

a) het aantal officiële gewone veto's van permanente leden per jaar op strategisch gebied.  

b) het gemiddelde aantal officiële gewone veto's van permanente leden per jaar op strategisch  

gebied, respectievelijk tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

Om een goed beeld te krijgen van het vetogebruik werden de aantallen veto's uitgesplitst per 

permanent lid. Tevens werd nagegaan welke strategische strijdpunten in de onderzochte periode 

de meeste veto's genereerden. 

 

4.5.4.2.2 Non-decisions en besluiten tot non-interventie 

Als een non-interventie niet veroorzaakt wordt door één of meer veto's, dan wordt zij in nage-

noeg alle gevallen veroorzaakt door een non-decision of een besluit tot non-interventie. Het ma-

 
                                                
266 Bailey en Daws 1998, pp. 230 e.v. 
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ken van een splitsing tussen non-decisions en besluiten tot non-interventie per potentiële of ge-

voerde oorlog is problematisch, daar, zoals reeds werd vermeld, nagenoeg alle potentiële en ge-

voerde oorlogen zijn begonnen als non-decision. Een steekproefsgewijs onderzoek van de no-

tulen van de ruim 4000 vergaderingen van de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000 wees uit 

dat besluiten tot non-interventie niet veel voorkwamen in dit tijdvak. Agendering van een oor-

log of potentieel gewapend conflict leidt meestal tot enige vorm van interventie, zoals een op-

roep aan de conflictpartijen tot een staakt-het-vuren of het beginnen van onderhandelingen.  

 

In het kader van het onderzoek werden bij de gevoerde oorlogen de aantallen non-decisions en 

besluiten tot non-interventie (samen) geïnventariseerd. Door middel van historisch onderzoek 

werd per gevoerde oorlog vastgesteld (a) tijdens welke oorlogen door de Veiligheidsraad wel 

werd geïntervenieerd, en tijdens welke (b) niet werd geïntervenieerd ten gevolge van vetoge-

bruik. De overgebleven oorlogen (de gevoerde oorlogen in de periode 1946-2000 met uitzonde-

ring van de oorlogen sub a en b) zijn dan de non-interventies ten gevolge van non-decisions en 

besluiten tot non-interventie. Bij de potentiële oorlogen was het maken van een splitsing naar 

oorzaak niet goed mogelijk, daar vaak niet duidelijk is op welke gemilitariseerde interstatelijke 

geschillen een bepaalde door een veto getorpedeerde ontwerpresolutie betrekking heeft.267 

Daar-door is ook niet duidelijk welke non-interventies niet door een veto worden veroorzaakt, 

en kan het aantal non-decisions en besluiten tot non-interventie niet worden bepaald. Voor de 

aantallen non-decisions en besluiten tot non-interventie bij de potentiële oorlogen werden 

derhalve geen indicatoren geselecteerd. Voor de aantallen non-decisions en besluiten tot non-

interventie bij de gevoerde oorlogen werden geselecteerd: 

a) het aantal non-decisions en besluiten tot non-interventie samen per jaar op het gebied van 

daadwerkelijk gevoerde oorlogen. Hierbij werd een oorlog pas meegeteld als deze ten minste 

drie maanden oud was, gerekend van de aanvangsdatum (omdat de Veiligheidsraad anders geen 

redelijke termijn heeft gehad om te reageren). Verder werden oorlogen die meerdere jaren lie-

pen ieder jaar afzonderlijk meegeteld. De Raad had immers ieder jaar opnieuw de gelegenheid 

om in de oorlog te interveniëren. 

b) het gemiddelde aantal non-decisions en besluiten tot non-interventie per jaar op het gebied 

van de gevoerde oorlogen in de tijdvakken 1947-1989 en 1990-2000. 

 
                                                
267 Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal langlopende conflicten met veel afzonderlijke MID's 
per conflict. Zie voor een toelichting paragraaf 5.2.6. 
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In hoofdstuk 6 zal het non-interventieprobleem verder in kaart worden gebracht door vergelij-

kende analyses van onder meer de aantallen en percentages gevoerde oorlogen zonder inter-

ventie ten gevolge van één of meer veto's en ten gevolge van één of meer non-decisions en/of 

besluiten tot non-interventie. 

 

4.5.5 Algemene indicatoren voor de effectiviteit van de samenwerking 

In de subparagrafen hiervoor werden indicatoren geformuleerd voor deelaspecten van de effec-

tiviteit van de Raad op het gebied van het handhaven c.q. herstellen van de internationale vrede 

en veiligheid. Om de effectiviteit van de Raad integraal te beoordelen werden twee (algemene) 

indicatoren geformuleerd: 

- het aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar. 

- het gemiddelde aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar in de 

periodes tijdens en/of sinds het einde van de Koude Oorlog. 

Toelichting: indien een nieuwe oorlog uitbreekt c.q. een oude oorlog268 opnieuw oplaait dan be-

tekent dit dat de Veiligheidsraad er niet in is geslaagd deze escalatie te voorkomen (de conflict-

preventie c.q. "post-war peacebuilding" heeft gefaald). Indien de betrokken oorlog vervolgens 

één jaar na de datum van aanvang nog steeds loopt, dan betekent dit dat de Veiligheidsraad er 

tevens niet in is geslaagd deze oorlog binnen één jaar te doen eindigen. Het aantal oorlogen dat 

in een jaar of tijdvak ten minste één jaar heeft gelopen is daarom een goede algemene indicator 

voor de effectiviteit van de samenwerking van de permanente leden (of het gebrek daaraan), 

aangezien deze zowel informatie verschaft over de effectiviteit op het gebied van conflictpre-

ventie en "post-war peace-building", als over de effectiviteit met betrekking tot het doen eindi-

gen van oorlogen. 

Bij het berekenen van deze indicatoren werden alle oorlogen die aan het begin van het betref-

fende jaar reeds één jaar liepen plus alle oorlogen die de één-jaarstermijn tijdens het betrokken 

jaar bereikten, meegeteld. Verder begon de Veiligheidsraad pas op 17 januari 1946 met zijn 

werkzaamheden. Daarom werden de oorlogen die vóór 1946 reeds één jaar liepen en oorlogen 

die in 1946 de één-jaarstermijn bereikten niet meegeteld: de Veiligheidsraad heeft bij deze oor-

logen niet één jaar de tijd gehad om de oorlog te doen eindigen De indicator was dus voor het 

jaar 1946 onbruikbaar. Voor het jaar 1947 wees onderzoek uit dat de oorlogen op de conflict-

lijst die in 1945 en 1946 begonnen op 31 december 1947 allemaal ten minste één jaar liepen. De  

 
                                                
268 Dus een oorlog tussen dezelfde partijen die korter dan drie jaar geleden reeds was geëindigd. 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 108 - 

Veiligheidsraad heeft bij deze oorlogen dus wél een jaar de tijd gehad om deze te doen eindi-

gen, en ze werden dan ook alle meegeteld. 

Een kritiekpunt op het gebruik van de bovengenoemde indicatoren voor het integraal meten van 

de effectiviteit van de samenwerking van de permanente leden in de Raad zou kunnen zijn dat 

oorlogen worden gegenereerd door het internationale systeem, en dat de Veiligheidsraad nau-

welijks invloed op dit aanbod kan uitoefenen. Zoals reeds werd vermeld is de werklast van de 

Veiligheidsraad echter geen onafhankelijke variabele. De Veiligheidsraad moet op zijn werk-

last, conform het VN-Handvest, substantiële invloed uitoefenen door met interventies oorlogen 

te voorkomen c.q. te doen eindigen, en de permanente leden beschikken over een heel scala aan 

politieke, economische en militaire machtsmiddelen om deze invloed ook daadwerkelijk te kún-

nen uitoefenen. 

 

 

4.6 Samenvattend overzicht van de gebruikte indicatoren 

 

A) De aard van de strategische samenwerking van de permanente leden 

Geen indicator (was in de periode 1946-2000 een constante). 

 

B) Het aantal samenwerkende staten 

Geen indicator. Het aantal samenwerkende permanente leden was in de periode 1946-2000 -op 

een korte periode in 1950 na- steeds vijf, en dus was het formuleren van een aparte indicator 

niet zinvol (zie voor een toelichting paragraaf 4.3). 

 

C) De vormen en de intensiteit van de samenwerking 

* Resoluties: 

- het aantal aangenomen resoluties op het gebied van de handhaving van de internationale vre-

de en veiligheid per jaar. 

- het aantal aangenomen resoluties op het gebied van de handhaving van de internationale vre-

de en veiligheid in de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

- het gemiddelde aantal aangenomen resoluties op strategisch gebied per jaar in de periodes tij-

dens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

* Presidentiële verklaringen: 

- het aantal aangenomen presidentiële verklaringen op het gebied van de handhaving van de in- 
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ternationale vrede en veiligheid per jaar. 

- het aantal aangenomen verklaringen op het gebied van de handhaving van de internationale 

vrede en veiligheid in de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

- het gemiddelde aantal aangenomen verklaringen op strategisch gebied per jaar in de periodes 

tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

* Doelstellingen: 

- het aantal resoluties ingedeeld naar strategische doelstellingen in de periodes tijdens en sinds 

het einde van de Koude Oorlog. 

 

* Ingezette middelen: 

- de aantallen door de Veiligheidsraad ingezette middelen in een jaar. 

- de gemiddelde aantallen ingezette middelen in een jaar in de periodes tijdens en sinds het ein-

de van de Koude Oorlog. 

 

* Financiële samenwerking: 

- de uitgaven van de leden voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid in VN-

verband per jaar. 

- de gemiddelde uitgaven van de leden per jaar voor de handhaving van de internationale vrede 

en veiligheid in VN-verband in de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

- de schulden van de leden per jaar aan de Verenigde Naties ten gevolge van het niet betalen 

van bijdragen in het kader van VN-vredesoperaties op 31 december van ieder jaar in de onder-

zochte periode. 

- de gemiddelde schulden van de leden per jaar aan de Verenigde Naties ten gevolge van het 

niet betalen van bijdragen van bijdragen in het kader van VN-vredesoperaties in de periodes 

tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog op 31 december van ieder jaar in de onder-

zochte periode. 

 

* De reactiesnelheid van de Veiligheidsraad: 

- de gemiddelde tijdsduur in maanden tussen de aanvangsdata van de gemilitariseerde inter- 

statelijke geschillen in de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog en de data 

van eerste interventie in deze MID's. 

- de gemiddelde tijdsduur in maanden tussen de aanvangsdata van de oorlogen in de periodes  
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tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog en de data van eerste interventie in deze oorlo-

gen. 

 

* Algemene indicatoren voor de intensiteit van de strategische samenwerking van de perma-

nente leden: 

- het aantal door de Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geautoriseerde militaire operaties per 

jaar. 

- het gemiddelde aantal door de Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geautoriseerde militaire ope-

raties per jaar in de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

 

D) De effectiviteit van de samenwerking 

* De werklast van de Veiligheidsraad: 

- het aantal lopende gemilitariseerde interstatelijke geschillen per jaar, verdeeld in kleine MID's 

en ernstige MID's. 

- het gemiddelde aantal lopende kleine en ernstige MID's per jaar in de periodes tijdens en sinds 

het einde van de Koude Oorlog. 

- het aantal lopende oorlogen per jaar, ingedeeld conform de typologie van Duyvesteyn. 

- het gemiddelde aantal lopende oorlogen per jaar in de periodes tijdens en sinds het einde van 

de Koude Oorlog, ingedeeld conform de typologie van Duyvesteyn. 

 

* Conflictpreventie: 

- het aantal uitgebroken nieuwe internationale oorlogen in een jaar. 

- het gemiddelde aantal uitgebroken nieuwe internationale oorlogen in een jaar in de periodes 

tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

* Post-war peacebuilding: 

- het aantal opnieuw uitgebroken oude oorlogen (< 3 jaar geleden beëindigd) per jaar. 

- het gemiddelde aantal opnieuw uitgebroken oude oorlogen per jaar in de periodes tijdens en 

sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

* Het ex artikel 26 van het Handvest opstellen van plannen om te komen tot een stelsel van 

mondiale wapenbeheersing: 

Geen indicatoren (het aantal activiteiten van de Veiligheidsraad op dit gebied was in de periode  
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1946-2000 zeer gering). Wel wordt een inventarisatie en beoordeling van deze activiteiten ge-

maakt. 

 

* Algemene indicatoren voor het voorkomen van oorlogen: 

- het aantal beëindigde kleine gemilitariseerde interstatelijke geschillen per jaar met Veilig-

heidsraadinterventie. 

- het gemiddelde aantal beëindigde kleine MID's per jaar met Veiligheidsraadinterventie in de 

periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog.  

 

* Het doen eindigen van oorlogen: 

- de gemiddelde duur van de oorlogen op de conflictlijst per beginjaar. 

- het gemiddelde van de gemiddelde duur van de oorlogen op de conflictlijst per beginjaar in de 

periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

- het verschil in de gemiddelde duur van oorlogen mét interventie van de Veiligheidsraad en 

oorlogen zónder interventie van de Raad per beginjaar. 

- het gemiddelde verschil in de gemiddelde duur van oorlogen mét interventie van de Veilig-

heidsraad en oorlogen zónder interventie van de Raad per beginjaar in de periodes tijdens en 

sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

* Non-interventies: 

- algemene indicatoren voor non-interventies: 

 • het aantal gemilitariseerde interstatelijke geschillen per jaar dat ten minste drie maan-

 den heeft gelopen en waarin niét door middel van een officiële resolutie of presidentiële 

 verklaring werd geïntervenieerd 

 • het gemiddelde aantal MID's per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelopen en 

 waarin niét door middel van een officiële resolutie of presidentiële verklaring werd geïn-

 tervenieerd in de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 • het aantal oorlogen per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelopen en waarin niét 

 door middel van een officiële resolutie of presidentiële verklaring werd geïntervenieerd.

 • het gemiddelde aantal oorlogen per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelopen en 

 waarin niét door middel van een officiële resolutie of presidentiële verklaring werd geïn-

 tervenieerd in de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 
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- de oorzaken van de non-interventies: 

 • het aantal veto's van permanente leden per jaar op strategisch gebied, uitgesplitst per lid 

 en per kwestie. 

 • het gemiddelde aantal veto's van permanente leden per jaar op strategisch gebied in de 

 periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 • het aantal non-decisions en besluiten tot non-interventie per jaar met betrekking tot 

 daadwerkelijk gevoerde oorlogen. 

 • het gemiddelde aantal non-decisions en besluiten tot non-interventie per jaar met be-

 trekking tot daadwerkelijk gevoerde oorlogen in de tijdvakken tijdens en sinds het einde 

 van de Koude Oorlog. 

 

* Algemene indicatoren voor de effectiviteit van de samenwerking: 

- het aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar. 

- het gemiddelde aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar in de 

periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 
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5. DE SAMENWERKING 1946-2000 

 

 

5.1 Algemeen 

 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de in hoofdstuk 4 beschreven indicatoren de strategi-

sche samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000 ge-

analyseerd. Hierbij gaat het om de vormen, de intensiteit en de effectiviteit daarvan. Zoals in het 

vorige hoofdstuk werd vermeld waren de aard van de samenwerking van de permanente leden 

en hun aantal in de onderzochte periode geen variabele grootheden.269 Deze zullen in het onder-

zoek verder buiten beschouwing worden gelaten.  

 

 

5.2 De vormen en de intensiteit van de samenwerking 

 

De vorm van strategische samenwerking tussen staten werd in hoofdstuk 3 gedefinieerd als "de 

wijze waarop de betrokken staten samenwerken c.q. het doel van de samenwerking". De inten-

siteit van de samenwerking werd gedefinieerd als "de mate waarin wordt samengewerkt tussen 

twee of meer staten": hoeveel vormen van strategische samenwerking zijn er tussen de betrok-

ken staten en hoe uitgebreid is de samenwerking binnen elke vorm. In de navolgende subpara-

grafen zullen successievelijk de verschillende vormen van samenwerking tussen de permanente 

leden in de Veiligheidsraad en hun intensiteit worden geïnventariseerd. 

 

5.2.1 Resoluties 

In de periode 1946-2000 werden er in totaal 1334 resoluties aangenomen door de Veilig-

heidsraad. In dit onderzoek gaat het uitsluitend om resoluties op strategisch gebied. Aangeno-

men werd dat álle resoluties van de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000 strategische reso-

luties waren, tenzij een resolutie betrekking had op: 

- procedurele zaken. 

- de toelating van nieuwe leden tot de Verenigde Naties. 

- kwesties inzake het statuut van het Internationale Gerechtshof. 

 
                                                
269 Zie voor een toelichting de paragrafen 4.2 en 4.3. 
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- de verkiezing van leden van het Internationale Gerechtshof. 

- reis- en overige kosten en vergoedingen van leden van commissies van de Veiligheidsraad. 

- aanbevelingen van personen voor benoeming tot nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde 

Naties. 

- kwesties met betrekking tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van de leden van  

de Verenigde Naties ten behoeve van het herzien van het Handvest van de Verenigde Naties. 

- verjaardagen van de Verenigde Naties, herdenkingen, de uitreiking van medailles en derge-

lijke. 

Onderzoek wees uit dat er in de onderzochte periode (1946-2000) in totaal 1156 resoluties wa-

ren op strategisch gebied, en 178 resoluties die betrekking hadden op één of meer andere aange-

legenheden.270 In figuur 5.1 is weergegeven hoe de strategische resoluties over de verschillende 

jaren zijn verdeeld: 
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Figuur 5.1 Strategische resoluties per jaar 1946-2000 

 

Uit figuur 5.1 blijkt dat het aantal strategische resoluties sinds het einde van de Koude Oorlog 

 
                                                
270 Van deze 178 hadden er 126 betrekking op de toelating van nieuwe leden tot de Verenigde Naties. De bronnen 
voor de informatie in deze subparagraaf zijn, tenzij anders aangegeven, Karel C. Wellens (red.), Resolutions and 
Statements of the United Nations Security Council (1946-2000). A Thematic Guide, Den Haag: Kluwer Academic 
Publishers 2001, en de teksten van de resoluties op de officiële website van de Verenigde Naties (www.un.org). 
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(31 december 1989) zeer fors is gestegen. In totaal waren er tijdens de Koude Oorlog (1947-

1989) 505 strategische resoluties, wat neerkomt op een gemiddelde van 11,74 resoluties per 

jaar. In de periode sinds het einde van de Koude Oorlog (1990-2000) waren er 643 strategische 

resoluties, gemiddeld 58,45 per jaar. Dit betekent dat het gemiddelde aantal strategische reso-

luties per jaar sinds het einde van de Koude Oorlog bijna vervijfvoudigd is. Uit deze cijfers kan 

worden geconcludeerd dat de mate van activiteit van de Veiligheidsraad op het gebied van het 

voorkomen en doen eindigen van oorlogen sterk is toegenomen sinds het einde van de Koude 

Oorlog. Verder is het aannemen van strategische resoluties een belangrijke vorm van (strategi-

sche) samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad, en kan uit bovenvermelde 

cijfers ook worden opgemaakt dat deze samenwerking sinds 1989 aanzienlijk is verbeterd.  

De piek in het aantal resoluties in 1948 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een groot aantal 

resoluties inzake de Palestijns-Israëlische kwestie (op 14 mei 1948 werd de staat Israël uit-ge-

roepen, waarop een oorlog volgde tussen Israël en zijn Arabische buurlanden). Datzelfde geldt 

voor het hoge aantal resoluties in 1982 (in dat jaar viel Israël Libanon binnen). De vele resolu-

ties in de periode 1992-1999 worden veroorzaakt door een groot aantal tegelijk lopende con-

flicten in deze jaren, waaronder de Joegoslavische kwestie, de oorlogen in Rwanda, Somalië en 

Liberia, de problemen in Georgië en Nagorny Karabakh, de situatie in het Midden-Oosten en de 

problemen in Haïti na het afzetten van de democratisch gekozen president Aristide.  

Kwesties die in de periode 1946-2000 leidden tot de aanname van veel resoluties waren:  

1) De situatie in het Midden-Oosten [inclusief de Palestijnse kwestie] (236 resoluties). 

2) De implosie van het voormalige Joegoslavië [inclusief Kosovo en het Joegoslavië-tribunaal] 

(132 resoluties). 

3) Cyprus (109 resoluties). 

4) De invasie van Irak in Koeweit en de hierna volgende maatregelen tegen Irak (54 resoluties). 

 

5.2.2 Presidentiële verklaringen 

Het goedkeuren van presidentiële verklaringen is ook een vorm van samenwerking van de 

permanente leden in de Veiligheidsraad, zij het een minder belangrijke dan het aannemen van 

resoluties. Bij de presidentiële verklaringen gaat het in dit onderzoek wederom uitsluitend om 

verklaringen op strategisch gebied. Om te bepalen of een bepaalde verklaring als strategisch 

moet worden aangemerkt werden dezelfde criteria gehanteerd als bij de resoluties (zie de vorige 
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subparagraaf). In het tijdvak 1946-2000 waren er in totaal 627 strategische verklaringen.271 In 

figuur 5.2 is weergegeven hoe deze over de jaren zijn verdeeld. 
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Figuur 5.2 Strategische verklaringen per jaar 1946-2000 

 

Tijdens de Koude Oorlog waren er in totaal 97 strategische verklaringen. Dit komt neer op een 

gemiddelde van 2,3 per jaar. In de periode 1990-2000 waren er 529 verklaringen, dus gemid-

deld 48,1 per jaar. Het aantal strategische verklaringen is derhalve sinds het einde van de Koude 

Oorlog ruim vertwintigvoudigd. Uit de forse toename van de gemiddelde aantallen verklarin-

gen per oorlog en potentieel gewapend conflict sinds 1990 kan opnieuw worden geconcludeerd 

dat de strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad sinds het ein-

de van de Koude Oorlog aanzienlijk is verbeterd. Kwesties die aanleiding geven tot het aanne-

men van veel resoluties leiden in het algemeen ook tot het goedkeuren van veel presidentiële 

verklaringen en vice versa. De correlatiecoëfficiënt tussen de aantallen strategische resoluties en  

 
                                                
271 De bronnen voor de informatie in deze subparagraaf zijn, tenzij anders aangegeven, Wellens 2001 en de VN-
website (www.un.org). 
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verklaringen per jaar in de periode 1946-2000 is met 0,924 dan ook hoog.272 

Aangelegenheden die in de periode 1946-2000 leidden tot de goedkeuring van grote aantallen 

presidentiële verklaringen waren de situatie in het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig 

van de vorige eeuw, inclusief de kwestie Kosovo (122 verklaringen), de situatie in het Midden-

Oosten, waaronder de Palestijnse kwestie (73 verklaringen) en de bezetting van Koeweit door 

Irak (48 verklaringen).  

De meeste presidentiële verklaringen behelzen oproepen aan de strijdende partijen tot een 

staakt-het-vuren of het sluiten van een vredesakkoord c.q. oproepen aan één of meer staten tot 

naleving van VN-resoluties (al dan niet vergezeld van waarschuwingen voor de gevolgen van 

het negeren daarvan). 

 

 

5.2.3 Doelstellingen 

Zoals reeds vermeld in het vorige hoofdstuk kan de strategische samenwerking van de per-

manente leden qua vorm ook worden ingedeeld in de doelstellingen die met de samenwerking 

worden nagestreefd. In hoofdstuk 2 werden de belangrijkste strategische taken c.q. doelstellin-

gen van de Veiligheidsraad behandeld. Deze taken waren: 

a) het handhaven van de internationale vrede en veiligheid (interventies in potentiële gewapen-

de conflicten en oorlogen). 

b) het opstellen van plannen om te komen tot een stelsel van mondiale wapenbeheersing. 

c) het doen van aanbevelingen voor de schorsing of royering van VN-leden. 

d) het doen van aanbevelingen en/of het nemen van maatregelen om de uitvoering van een von-

nis van het Internationaal Gerechtshof te bewerkstelligen. 

e) diverse taken met betrekking tot het Internationaal Trustschapsstelsel. 

 

 

In de tabel op de volgende bladzijde staan voor de perioden 1947-1989 en 1990-2000 de 

aantallen resoluties per strategische doelstelling vermeld. 

 

 

 
                                                
272 De gehanteerde formule voor het berekenen van de correlatiecoëfficiënt is ρx,y = Cov(x,y):σx,σy waarbij -1 ≤ 
ρx,y ≤ 1 en Cov(x,y) = (1/n)Σj-1…n(xj-µx)(yj-µy).
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 1947-1989 1990-2000 Totaal 

Interventies 493 641 1134 

Plannen voor wapen-

beheersing 

10 0 10 

Schorsing/royering 

VN-leden 

0 0 0 

Uitvoering vonnis ICJ 0 0 0 

Internationaal 

Trustschapsstelsel 

2 2 4 

Totaal 505 643 1148 

 

Tabel 5.1 Aantal resoluties per strategische doelstelling 1947-2000273 

 

Uit tabel 5.1 blijkt dat de Veiligheidsraad in beide onderzochte periodes nagenoeg uitsluitend 

resoluties heeft aangenomen om te interveniëren in potentiële en gevoerde oorlogen. In navol-

gende paragrafen en hoofdstukken zal op deze interventies nog uitgebreid worden ingegaan.  

Uit de tabel blijkt verder dat tijdens de Koude Oorlog een tiental resoluties werden aangenomen 

in het kader van artikel 26 van het Handvest (het opstellen van plannen om te komen tot een 

stelsel van mondiale wapenbeheersing). Deze resoluties worden in paragraaf 5.3 hierna behan-

deld. In de tabel is ook te zien dat in het tijdvak 1947-2000 geen enkele resolutie is aangeno-

men om VN-leden waartegen preventieve of dwangmaatregelen zijn genomen (tijdelijk) te 

schorsen of (permanent) te royeren, en ook geen enkele resolutie om de uitvoering van een von-

nis van het Internationaal Gerechtshof af te dwingen. Tot het tijdelijk schorsen van leden kwam 

het volgens Schütz waarschijnlijk nooit omdat er te weinig vertrouwen is in dit middel als extra 

sanctie naast de reeds genomen preventieve en/of dwangmaatregelen tegen het betrokken lid.274 

Het permanent royeren van leden is naar de mening van Tams nooit gedaan doordat er steeds te 

 
                                                
273 De bronnen voor de informatie in deze subparagraaf zijn, tenzij anders aangegeven, Wellens 2001 en de VN-
website (www.un.org).  
 
274 H.J. Schütz, "Article 5" in Simma 2002, p. 196. 
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weinig eensgezindheid was in de Veiligheidsraad om een dergelijke resolutie aan te nemen.275 

In de praktijk zijn ook nooit maatregelen genomen om de uitvoering van een vonnis van het 

Internationaal Gerechtshof te bewerkstelligen. In het enige geval dat hier ooit door een staat om 

werd verzocht (door de regering van Nicaragua in de Nicaragua-case) werd een resolutie met 

betrekking tot te nemen maatregelen door middel van een veto geblokkeerd door de Verenigde 

Staten.276 

De in de tabel vermelde resoluties met betrekking tot het Internationale Trustschapsstelsel in de 

onderzochte periode werden reeds in hoofdstuk 2 behandeld. 

 

5.2.4 Ingezette middelen 

Een andere wijze om de intensiteit van de strategische samenwerking van de permanente leden 

te categoriseren is een indeling op basis van de middelen die door de Raad werden ingezet om 

zijn strategische doelstellingen te realiseren. In hoofdstuk 2 werden de belangrijkste strategische 

middelen van de Veiligheidsraad behandeld. Dit waren: 

- de middelen onder hoofdstuk VI van het Handvest (vreedzame middelen zoals vermeld in de 

artikelen 33-38 van het Handvest). 

- peacekeeping-missies (bijzondere middelen die worden ingezet met toestemming van de be-

trokken partijen, zoals het sturen van blauwhelmen als buffer tussen de conflictpartijen). 

- de middelen onder hoofdstuk VII van het Handvest (dwangmiddelen). 

- multifunctionele operaties (operaties met combinaties van twee of meer van de hierboven ge-

noemde middelen). 

- de middelen ex artikel 26 van het Handvest (het opstellen van plannen voor mondiale wapen-

beheersing). 

- de middelen onder hoofdstuk II van het Handvest (het schorsen of royeren van VN-leden). 

- het bewerkstelligen van de nakoming van een vonnis van het Internationaal Gerechtshof ex 

artikel 94, lid 2, van het Handvest. 

- de specifieke middelen met betrekking tot het Internationaal Trustschapsstelsel. 

In deze subparagraaf worden uitsluitend de middelen onder de hoofdstukken VI en VII van het  

 
                                                
275 C. Tams, "Article 6" in Simma 2002, pp. 212 e.v. 
 
276 In deze kwestie veroordeelde het Hof de steun van de Verenigde Staten aan een groepering (de Contra's) die 
in opstand was gekomen tegen het linkse Sandinista-regime in Nicaragua, en eiste stopzetting van die steun. 
Zie over de rechtmatigheid van het gebruik van veto's in deze situatie paragraaf 2.4.2. 
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Handvest en de peacekeeping-missies behandeld.277 Middelen onder hoofdstuk II van het 

Handvest werden in de onderzochte periode niet ingezet.278 Datzelfde geldt voor de middelen 

ex artikel 94 van het Handvest.279 Specifieke middelen met betrekking tot het Internationaal 

Trustschapsstelsel, zoals het goedkeuren van trustschapsovereenkomsten, werden slechts in één 

geval ingezet, dat reeds in paragraaf 2.4.2 werd behandeld. Het geringe aantal ingezette 

middelen ex artikel 26 wordt in paragraaf 5.3 hierna behandeld.  

Zoals in hoofdstuk 2 werd toegelicht zullen multifunctionele operaties worden opgesplitst in 

operaties onder hoofdstuk VII, hoofdstuk VI en/of bij de peacekeeping-missies, afhankelijk van 

het mandaat van de operatie.280 

 

Ingezette middelen onder hoofdstuk VI 

De belangrijkste middelen van de Veiligheidsraad ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest 

zijn het sturen van bemiddelaars naar conflictgebieden en het doen van (niet-bindende) oproe-

pen aan het adres van onder meer de conflictpartijen en/of de VN-lidstaten en/of multinationale 

organisaties.281  

Het sturen van bemiddelaars c.q. het bemiddelen in conflicten namens de Veiligheidsraad 

(bijvoorbeeld door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties) geschiedt soms op formele 

wijze en in het openbaar, maar veel vaker informeel en buiten de openbaarheid, in de vorm van 

zogenaamde stille diplomatie. Hierdoor is het erg moeilijk om de mate waarin door de Raad 

bemiddeling als middel werd ingezet in de periode 1946-2000 vast te stellen. De enige manier 

om de bemiddelende rol van de (leden van de) Veiligheidsraad in conflicten te onderzoeken is 

waarschijnlijk het houden van interviews met een groot aantal (voormalige) VN-functio-

narissen, ambtenaren en politici die bij dergelijke bemiddelingspogingen betrokken zijn ge-

weest, voorzover hun geheimhoudingsplicht het hen toestaat hierover te spreken. Een literatuur-

onderzoek leverde geen studies op waarin de formele en informele bemiddeling namens de 

 
                                                
277 De bronnen die zijn gebruikt voor deze subparagraaf zijn, tenzij anders aangegeven, Simma 2002, pp. 583-
759, Schweigman 2001, pp. 51-162 en de website van de Verenigde Naties www.un.org. 
 
278 Zie de toelichting in de vorige subparagraaf. 
 
279 Zie eveneens de toelichting in de vorige subparagraaf. 
 
280 Zie paragraaf 2.5.1.8. 
 
281 Zie voor een toelichting paragraaf 2.5.1.1. 
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Veiligheidsraad is geïnventariseerd en geanalyseerd. Baehr en Gordenker zijn van mening dat 

met name informele bemiddeling hoogstwaarschijnlijk een veel gebezigd en belangrijk middel 

van de Veiligheidsraad is.282  

 

Het doen van niet-bindende oproepen door middel van resoluties of verklaringen ingevolge 

hoofdstuk VI van het Handvest is waarschijnlijk het meest gebruikte middel van de Vei-

ligheidsraad. Ook hier is echter een probleem bij het vaststellen van de mate waarin dit middel 

in de onderzochte periode is gebruikt: de Veiligheidsraad geeft zelden in resoluties of verkla-

ringen aan of een oproep is gedaan krachtens hoofdstuk VI (niet-bindend) of hoofdstuk VII 

(bindend). Het is daarom meestal niet objectief vaststelbaar tot welke categorie een bepaalde 

oproep behoort. Zie voor een behandeling van deze problematiek bijvoorbeeld Frowein en 

Krisch, "Article 40", in Simma 2002, pagina 729-735. In het kader van het onderzoek zal 

daarom, in navolging van Frowein en Krisch283, aangenomen worden dat álle oproepen in een 

kwestie als niet-bindend moeten worden beschouwd, tenzij ze gedaan worden in of na een 

Veiligheidsraadresolutie waarin de onderhavige kwestie ex artikel 39 van hoofdstuk VII van het 

Handvest als een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid is bestempeld. Om de 

aantallen niet-bindende oproepen in strategische kwesties te bepalen werden de teksten van alle 

resoluties en verklaringen in de periode 1946-2000 bestudeerd.284 

 

 

In de navolgende figuur zijn de aantallen niet-bindende oproepen per jaar in strategische 

kwesties in het tijdvak 1946-2000 weergegeven.  

 
                                                
282 Baehr en Gordenker 1996, p. 84. 
 
283 Frowein en Krisch, "Article 40", in Simma 2002, p. 731. 
 
284 Deze staan (onder meer) op de VN-website www.un.org. 
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Figuur 5.3 Niet-bindende oproepen in strategische kwesties per jaar 1946-2000 

 

In figuur 5.3 is te zien dat het aantal niet-bindende oproepen in strategische kwesties per jaar 

sinds het einde van de Koude Oorlog fors gestegen. In de periode 1947-1989 waren er 

gemiddeld 10,6 niet-bindende oproepen per jaar, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 47,2.  

Het relatief geringe aantal niet-bindende oproepen in 1995 wordt veroorzaakt doordat er in dat 

jaar veel kwesties tegelijkertijd liepen die door de Veiligheidsraad ingevolge artikel 39 als een 

bedreiging van de internationale vrede en veiligheid werden aangemerkt. De oproepen in deze 

kwesties werden daarom als bindende oproepen krachtens hoofdstuk VII geclassificeerd. Het 

geringe aantal niet-bindende oproepen in 1995 duidt derhalve niet op minder maar op méér 

samenwerking (bindende oproepen zijn een zwaarder middel).  

 

Ingezette middelen onder hoofdstuk VI½ (peacekeeping-missies) 

Zoals in hoofdstuk 2 werd uiteengezet zijn er veel vormen van peacekeeping-missies.285 Alge-

mene kenmerken zijn dat de in dit kader ingezette middelen normaliter niet worden genoemd in 

de hoofdstukken VI en VII van het Handvest, en dat ze worden ingezet met toestemming van de 

bij het conflict betrokken partijen. In de periode 1946-2000 werden er, uitgaande van de inven-
 
                                                
285 Zie paragraaf 2.5.1.3. 
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tarisatie van Bothe286, in totaal 61 van dergelijke missies geïnitieerd, waarvan een aantal in 

hetzelfde conflict.287 De door de Algemene Vergadering in samenspraak met de VN-secretaris-

generaal in 1956 geïnitieerde peacekeeping-missie UNEF I (naar aanleiding van de Suez-crisis) 

werd daarbij niet meegeteld, omdat deze missie niet door de Veiligheidsraad werd geïnitieerd of 

geautoriseerd. In de navolgende figuur zijn de door de Veiligheidsraad geïnitieerde peace-

keeping-missies per jaar in de periode 1946-2000 weergegeven.  
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Figuur 5.4 Door de Veiligheidsraad geïnitieerde peacekeeping-missies per jaar 1946-2000 

 

Bij het vaststellen van de aantallen geïnitieerde peacekeeping-missies werden multifunctionele 

missies en/of missies met gemengd mandaat meegeteld indien ten minste één onderdeel van de 

missie als een peacekeeping-missie kan worden aangemerkt. Meegeteld werden ook missies die 

 
                                                
286 M. Bothe, "Peacekeeping", in Simma 2002, pp. 648-700. 
 
287 In het voormalige Joegoslavië werden bijvoorbeeld in de periode 1992-2000 in totaal 6 verschillende 
peacekeeping-missies geïnitieerd. Een missie werd bij het bepalen van de aantallen per jaar apart geteld als 
door de VN een eigen naam en acroniem aan de betrokken missie werd toegekend. 
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werden geïnitieerd als peacekeeping-missie, maar waarbij het mandaat later werd uitgebreid 

met bevoegdheden ingevolge hoofdstuk VII (dwangmiddelen).288  

In figuur 5.4 is te zien dat het aantal geïnitieerde missies per jaar sinds het einde van de Koude 

Oorlog is gestegen. Tijdens de Koude Oorlog werden gemiddeld 0,44 missies per jaar geïniti-

eerd, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 3,73 (een stijging van bijna 750%). Uitgebreide 

beschrijvingen van alle door de Veiligheidsraad in de onderzochte periode geïnitieerde peace-

keeping-missies zijn onder meer te vinden op de officiële website van de Verenigde Naties 

(www.un.org). Veel peacekeeping-missies hebben in de periode 1946-2000 langer dan één jaar 

gelopen. In figuur 5.5 zijn de lopende peacekeeping-missies per jaar in dit tijdvak weergegeven 

(alle missies die in een jaar ten minste één dag hebben gelopen). 
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Figuur 5.5 Lopende peacekeeping-missies (gecreëerd door de Veiligheidsraad) per jaar 1946-
2000 

Ook hier werden bij het bepalen van de aantallen peacekeeping-missies multifunctionele mis-

sies meegeteld indien ten minste één onderdeel van de missie als een peacekeeping-missie kan 

worden aangemerkt. Datzelfde geldt voor missies die werden geïnitieerd als peacekeeping-mis-

sie, maar waarbij het mandaat later werd uitgebreid met bevoegdheden ingevolge hoofdstuk VII 
 
                                                
288 Een voorbeeld uit deze categorie is de "United Nations Force in Congo" (ONUC) in het begin van de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Deze missie komt hierna nog aan de orde bij de behandeling van de middelen 
ingevolge hoofdstuk VII van het Handvest. 
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(dwangmiddelen). Opnieuw werd ook de door de Algemene Vergadering in samenspraak met 

de VN-secretaris-generaal in 1956 geïnitieerde peacekeeping-missie UNEF I (naar aanleiding 

van de Suez-crisis) niet meegeteld, omdat deze missie niet door de Veiligheidsraad werd geïni-

tieerd of geautoriseerd. 

Uit figuur 5.5 blijkt dat ook de aantallen lopende peacekeeping-missies per jaar sinds het einde 

van de Koude Oorlog zijn gestegen. In de periode 1947-1989 liepen er gemiddeld 4,05 missies  

per jaar, en in het tijdvak 1990-2000 gemiddeld 19,4. Overigens kunnen peacekeeping-missies 

qua omvang enorm met elkaar verschillen, en cijfers over de aantallen lopende missies per jaar 

kunnen dus een vertekend beeld geven. De omvang van een peacekeeping-missie wordt in de 

literatuur meestal bepaald aan de hand van het aantal voor de missie ingezette personeelsleden 

en/of de kosten van de missie. Figuur 5.6 geeft de totale personeelsomvang van de 

peacekeeping-missies per jaar weer in de periode 1946-2000.289 Wederom werd de 

peacekeeping-missie UNEF I buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur 5.6 Totale personeelsomvang (maal duizend) van door de Veiligheidsraad gecreëerde 
peacekeeping-missies per jaar in de hoogste maand 1946-2000  

 
                                                
289 De vermelde cijfers zijn de omvang in de hoogste maand van ieder jaar van het totale aantal ingezette 
militairen, militaire waarnemers, politie en overig burgerpersoneel onder VN-commando, afgerond op 
honderdtallen en daarna gedeeld door duizend. De gegevens voor het samenstellen van de figuur zijn 
verzameld en bewerkt door William Durch, Michael Renner, Christian Kaufholz en het UN Department of 
Peacekeeping Operations, en werden in januari 2004 gepubliceerd op de internetsite van het Global Policy 
Forum uit de Verenigde Staten (www.globalpolicy.org). 
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Tijdens de Koude Oorlog waren er gemiddeld 8457 personen per jaar werkzaam bij peacekee-

ping-missies in de hoogste maand, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 39155. Ook als ge-

keken wordt naar de totale personele bezetting van de peacekeeping-missies is de omvang van 

deze operaties sterk gestegen sinds het einde van de Koude Oorlog (met ruim 360%). In para-

graaf 5.2 zullen de kosten van de peacekeeping-missies worden behandeld.  

 

Ingezette middelen onder hoofdstuk VII 

In deze subparagraaf worden de door de Veiligheidsraad ingezette middelen ingevolge hoofd-

stuk VII van het Handvest behandeld. De middelen worden gesplitst in middelen die tijdens de 

Koude Oorlog (1947-1989), en middelen die in het tijdvak 1990-2000 zijn ingezet. 

Tijdens de Koude Oorlog werden onder hoofdstuk VII de volgende middelen ingezet c.q. werd 

de inzet van dergelijke middelen aanbevolen: 

- Middelen ex artikel 40 (voorlopige dwangmaatregelen) 

Slechts in drie gevallen werden tijdens de Koude Oorlog voorlopige dwangmaatregelen geno-

men ingevolge artikel 40, te weten in Palestina (1948), tijdens het Falkland/Malvinas-conflict 

(1982) en tijdens de oorlog tussen Iran en Irak (1987). In de kwestie Palestina uit 1948 behelsde 

de inzet van dit middel een bindende oproep tot een staakt-het-vuren aan het adres van de strij-

dende partijen en een bindende oproep om mee te werken met de aangewezen bemiddelaar.290 

Tijdens de Falkland-oorlog eiste de Veiligheidsraad een onmiddellijke opschorting van de vij-

andelijkheden en terugtrekking van de Argentijnse troepen van de betrokken eilanden.291 Ge-

durende de oorlog tussen Iran en Irak eiste de Raad een onmiddellijk staakt-het-vuren en terug-

trekking van alle troepen naar de internationaal erkende grenzen.292 

- Middelen ex artikel 41 (dwangmiddelen zonder geweld) 

Tijdens de Koude Oorlog werden tweemaal middelen ingevolge artikel 41 ingezet. In 1965 

werd een economisch embargo (inclusief een expliciet verbod op de levering van olie en wa-

pens) ingesteld tegen Zuid-Rhodesië, om het naar de mening van de Veiligheidsraad illegale 

blanke minderheidsregime in deze staat tot aftreden te dwingen.293 Dit embargo bleef 13 jaar 

 
                                                
290 Resoluties 54 en 59, van respectievelijk 15 juli en 19 oktober 1948. 
 
291 Resolutie 502 van 3 april 1982. 
 
292 Resolutie 598 van 20 juli 1987. 
 
293 Resolutie 217 van 20 november 1965. 
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van kracht. De tweede maal dat tijdens de Koude Oorlog een middel ex artikel 41 werd ingezet 

was tegen het racistische blanke regime in Zuid-Afrika. Ditmaal betrof het een wapenembargo 

dat in 1977 werd ingesteld en tot 1994 werd gehandhaafd.294 Het embargo tegen Zuid-Afrika 

werd vanaf 1985 uitgebreid met een economisch embargo.295 Het werd niet alleen ingesteld om 

de Zuid-Afrikaanse regering te dwingen haar apartheidspolitiek op te geven, maar ook om haar 

te bewegen haar verzet tegen de onafhankelijkheid van Namibië te staken. 

- Middelen ex artikel 42 (militaire dwangmiddelen) 

Tijdens de Koude Oorlog waren in drie kwesties elementen van de inzet van middelen krach-

tens artikel 42 aanwezig. De eerste kwestie was de aanval van Noord-Korea op Zuid-Korea in 

juni 1950. In het kader van hiervan werd op 27 juni 1950 resolutie 83 aangenomen, waarin de 

Veiligheidsraad "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 inter-

national peace and security in the area". De daaropvolgende militaire operatie, uitgevoerd door 

de United Nations Forces in Korea (UNFK) in de jaren 1950-1953, stond onder het commando 

van de Verenigde Staten, en wordt daarom door geen enkele auteur als VN-operatie be-

schouwd. Wel bestaat er in de literatuur verschil van mening over de vraag of de genoemde re-

solutie 83 en de daaropvolgende resoluties met betrekking tot Korea moeten worden be-

schouwd als een aanbeveling tot het toepassen van militaire afdwingingsmaatregelen ex artikel 

42 of als een aanbeveling van collectieve zelfverdediging krachtens artikel 51 van het Hand-

vest.296 Dit is een moeilijke kwestie. Ik ben van mening dat in de betrokken resoluties beide 

wordt aanbevolen (het aanbevelen van het gebruik van geweld is ook het autoriseren daarvan), 

en dus dat resolutie 83 mede krachtens artikel 42 is aangenomen.  

Een tweede kwestie waarin door de Raad de inzet van middelen krachtens artikel 42 werd 

geautoriseerd was de situatie in Zuid-Rhodesië in de jaren zestig van de vorige eeuw. In aan-

vulling op het hierboven bij de middelen ex artikel 41 beschreven economische embargo tegen 

deze staat werd op 9 april 1966 door de Raad resolutie 221 aangenomen. Hierin riep de Vei-

ligheidsraad Groot-Brittannië op "to prevent, by the use of force if necessary, the arrival at 

Beira of vessels reasonably believed to be carrying oil destined for Southern Rhodesia". Ook 

 
                                                
294 Resolutie 418 van 4 november 1977. 
 
295 Resolutie 569 van 26 juli 1985. 
296 Zie bijvoorbeeld Frowein en Krisch, "article 39" in Simma 2002, p. 728. 
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hier is het oproepen tot het gebruik van geweld indien noodzakelijk het autoriseren van eventu-

eel geweld ex artikel 42. In 1966 werd door een Brits schip op grond van deze resolutie een tan-

ker gestopt. 

Een derde kwestie met mogelijke elementen van de inzet van dwangmiddelen ingevolge artikel 

42 is de situatie in Congo in 1960. Er is wederom veel discussie in de literatuur of hier mid-

delen onder hoofdstuk VII werden geautoriseerd c.q. ingezet.297 Op 14 juli 1960 (resolutie 143) 

werd de VN-secretaris-generaal door de Raad geautoriseerd om de regering van Congo van 

militaire assistentie te voorzien om "law and order" in Congo te handhaven. De naar aanleiding 

hiervan gecreëerde troepenmacht (de United Nations Force in Congo, ONUC) had aanvankelijk 

alleen de bevoegdheid om geweld te gebruiken uit zelfverdediging, maar werd later ook geauto-

riseerd om onder andere omstandigheden geweld te gebruiken. Dit laatste, en het feit dat 

ONUC ook daadwerkelijk bij grote militaire operaties werd ingezet in de strijd tegen de lokale 

afscheidingsbeweging in de provincie Katanga, maken dat ik van mening ben dat de meeste 

operaties van ONUC als afdwingingsoperaties krachtens artikel 42 moeten worden beschouwd. 

Alleen in de eerste periode na de creatie, toen ONUC-troepen slechts geweld mochten gebrui-

ken ter zelfverdediging, was ONUC feitelijk een peacekeeping-operatie. 

In de periode 1990-2000 werden in aanzienlijk meer gevallen middelen onder hoofdstuk VII in-

gezet dan tijdens de Koude Oorlog: 

- Middelen ex artikel 40 (voorlopige dwangmaatregelen) 

Voorlopige dwangmaatregelen ex artikel 40 bestaan nagenoeg uitsluitend uit oproepen aan het 

adres van conflictpartijen tot het instellen van een staakt-het-vuren en terugtrekking van troe-

pen. Het is in veel resoluties van de Veiligheidsraad echter, zoals hiervoor bij de niet-bindende 

oproepen reeds werd vermeld, niet duidelijk of bepaalde oproepen als bindend moeten worden 

beschouwd of niet.298 Slechts bij uitzondering wordt in de tekst van een resolutie expliciet 

verwezen naar artikel 40 van hoofdstuk VII. Daarom is niet objectief vaststelbaar wanneer wel 

en wanneer niet middelen ex artikel 40 worden ingezet. Wederom zal er daarom, net als bij de 

niet-bindende oproepen, in navolging van Frowein en Krisch299 van uit worden gegaan dat álle 

oproepen in een kwestie als niet-bindend moeten worden beschouwd, tenzij ze gedaan worden 

 
                                                
297 Zie bijvoorbeeld Malanczuk 1997, pp. 418-420. 
 
298 Zie bijvoorbeeld Frowein en Krisch, "Article 40", in Simma 2002, pp. 729-735. 
 
299 Frowein en Krisch, "Article 40", in Simma 2002, p. 731. 
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in of na een Veiligheidsraadresolutie waarin de onderhavige kwestie ex artikel 39 als een 

bedreiging van de internationale vrede en veiligheid is bestempeld. In de periode 1990-2000 

werden vijftien kwesties (die hierna bij de middelen ex artikel 41 worden behandeld) als een 

bedreiging van de internationale vrede en veiligheid aangemerkt. In al deze gevallen werden in 

resoluties ook één of meer oproepen gedaan door de Raad aan het adres van de conflictpartijen. 

In dit onderzoek zal er van uit worden gegaan dat de oproepen van de Raad in deze vijftien 

kwesties als bindend moeten worden beschouwd, dus dat er vijftien maal middelen ingevolge 

artikel 40 zijn ingezet in het tijdvak 1990-2000. 

- Middelen ex artikel 41 

In de volgende gevallen werden in de periode 1990-2000 middelen ex artikel 41 ingezet: 

1) Zuid-Afrika 1977-1994; een wapenembargo, dat later werd uitgebreid met economische 

sancties om de blanke regering te dwingen haar apartheidspolitiek en opstelling met betrekking 

tot de onafhankelijkheid van Namibië te wijzigen. 

2) Libië 1992-1998; economische sancties, omdat Libië weigerde de Libische verdachten van  

de aanslag op een Pan Am-vliegtuig boven het Schotse Lockerbie uit te leveren voor berechting 

in Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. 

3) Irak 1990-2000; een economisch- en wapenembargo om Irak te dwingen het geannexeerde 

Koeweit te verlaten en deze staat te verplichten tot herstelbetalingen aan Koeweit. Van diverse 

andere tegen Irak genomen dwangmaatregelen in de periode 1990-2000 is niet duidelijk of ze 

krachtens artikel 41 of 42 zijn genomen300, zoals de verplichting van Irak om zijn biologische 

en chemische wapens en zijn lange-afstandsraketten te ontmantelen (inclusief het toelaten van 

con-trole hierop), en de vele door de Veiligheidsraad genomen maatregelen ter bescherming 

van de Koerden in Noord-Irak. 

4) Liberia 1992-1997; een wapenembargo om de burgeroorlog in dit land in te dammen. 

5) Het voormalige Joegoslavië 1991-2000; een wapenembargo om de burgeroorlog na de desin-

tegratie van deze staat in te dammen. Later werd het embargo uitgebreid met een heel scala aan 

economische, diplomatieke en culturele sancties, met name tegen de Federale Republiek Joe-

goslavië (Servië en Montenegro). Verdere maatregelen ex artikel 41 waren het instellen van zo-

genaamde "safe areas" voor de burgerbevolking, een embargo op militaire vluchten en de in-

stelling van een VN-tribunaal voor de berechting van Joegoslavische oorlogsmisdadigers. Net 

als in de kwestie Irak-Koeweit is ook hier niet altijd duidelijk of bepaalde maatregelen krach- 

 
                                                
300 Zie voor een discussie Schweigman 2001, pp. 68-86. 
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tens artikel 41 of 42 zijn genomen. 

6) Angola 1993-2000; een wapen- en olie-embargo tegen één van de strijdende partijen in de 

burgeroorlog in dit land, de UNITA. De UNITA werd door de Raad als de belangrijkste agres-

sor aangemerkt in dit conflict. In 1997 en 1998 werden de sancties uitgebreid. UNITA mocht 

geen kantoren meer hebben buiten Angola, zijn medewerkers mochten niet meer in het bui-

tenland reizen en alle fondsen van UNITA-leden en hun families werden bevroren. 

7) Somalië 1992-1995; een wapenembargo tegen Somalië om de burgeroorlog in dit land in te 

dammen. 

8) Rwanda 1993-1996; ook hier een wapenembargo om de burgeroorlog in dit land in te dam-

men, en verder het instellen van een tribunaal om de verdachten van oorlogsmisdaden tijdens 

dit conflict te berechten. 

9) Haïti 1993-1996; een olie- en wapenembargo om te bereiken dat het militaire regime op zou 

stappen en het democratisch gekozen staatshoofd Aristide weer aan de macht zou komen. Dit 

embargo werd in 1994 uitgebreid met een handelsembargo (waarvan de levering van voedsel en 

medicijnen werden uitgezonderd). 

10) Soedan 1995-2000; onder meer diplomatieke sancties (zoals het inkrimpen van de perso-

nele bezetting van ambassades of het sluiten daarvan), het instellen van reisrestricties voor Soe-

danese overheidsfunctionarissen en militair personeel en later ook het afkondigen van een 

luchtvaartembargo. Alle maatregelen waren bedoeld om de Soedanese regering onder druk te 

zetten om drie in Soedan verblijvende Egyptische verdachten van een moordaanslag op de 

Egyptische president Moebarak in Ethiopië op 26 juni 1995 uit te leveren, en om haar te dwin-

gen te stoppen met het helpen van terroristen. 

11) Sierra Leone 1997-2000; een wapen- en olie-embargo, reisrestricties voor leden van de mi-

litaire junta en later ook een embargo op de import van ruwe diamanten uit deze staat om de 

junta te dwingen de afgezette, democratisch gekozen, president Kabbah weer aan de macht te 

brengen. 

12) Afghanistan 1999-2000; onder meer het afkondigen van een luchtembargo en het bevriezen 

van fondsen van de Taliban, een en ander om de Taliban-regering van deze staat te dwingen om 

te stoppen met het steunen van terrorisme en de van terrorisme verdachte Osama Bin Laden uit 

te leveren. 

13) Kosovo 1999-2000; het vestigen van een VN-interimregering met een groot aantal, zowel 

burgerlijke (onder andere bestuur en politie) als militaire, taken. Deze maatregelen werden ge-

nomen nadat troepen van de Federale Republiek Joegoslavië dit naar autonomie strevende ge-

biedsdeel verlieten (na het uitvoeren van NAVO-bombardementen). 
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14) Oost-Timor 1999-2000; ook hier het vestigen van een VN-interimregering met veel bur-

gerlijke (o.a. bestuur en politie) en militaire taken. Deze stap werd genomen nadat Indonesische 

troepen en pro-Indonesische milities de bevolking van deze naar onafhankelijkheid strevende 

Indonesische provincie begonnen te terroriseren (na een referendum waarin 78,5% van de Ti-

morese bevolking zich uitsprak vóór onafhankelijkheid van Indonesië). 

15) Ethiopië-Eritrea 2000; een wapenembargo om beide staten te dwingen hun gewapend con-

flict te beëindigen en hun dispuut over de wederzijdse grens met vreedzame middelen op te los-

sen. 

- Middelen ex artikel 42 (militaire dwangmiddelen) 

In de periode 1990-2000 werd in de volgende kwesties door de Veiligheidsraad het gebruik van 

middelen krachtens artikel 42 geïnitieerd c.q. geautoriseerd: 

A) Irak 1990-1992; het autoriseren van een (met geweld afdwingbare) zeeblokkade, het autori-

seren van een multinationale militaire operatie (operatie "Desert Storm") voor de bevrijding van 

Koeweit en het herstellen van de internationale vrede en veiligheid in de regio, en het creëren 

van met geweld afdwingbare "no-fly zones". Deze maatregelen werden genomen om Irak te 

dwingen het bezette Koeweit te verlaten en twee door het regime van Saddam Hoessein ver-

volgde bevolkingsgroepen (de Sjiïeten en de Koerden) te beschermen. Er is veel discussie in de 

literatuur over de juridische basis van operatie "Desert Storm".301 Moet de aan deze interventie 

ten grondslag liggende resolutie 678 van 29 november 1990 worden beschouwd als een autori-

satie voor het gebruik van geweld ex artikel 42 of een oproep tot collectieve zelfverdediging ex 

artikel 51? Gezien de formulering van de onderhavige resolutie ("[..] authorizes member states 

co-operating with the government of Kuwait […] to use all necessary means […]") ben ik het 

eens met Schweigman dat van beide sprake is.302 De op basis van de Veiligheidsraadresoluties 

geïnitieerde operaties bleven onder commando van de Verenigde Staten, en worden niet als 

VN-operaties beschouwd. 

B) Het voormalige Joegoslavië 1992-2000; de inzet van troepen van UNPROFOR, onder meer 

om de strijdende partijen te scheiden, "safe areas" voor de burgerbevolking en "no-fly zones" te 

creëren en humanitaire hulpverlening mogelijk te maken. Voor de operaties van UNPROFOR 

bestond niet altijd toestemming van de strijdende partijen. Dit maakt dat een aantal acties van 

UNPROFOR naar de mening van Schweigman beschouwd moeten worden als dwang-maat-

 
                                                
301 Zie bijvoorbeeld Schweigman 2001, pp. 67-86.  
 
302 Schweigman 2001, pp. 83-84. 
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regelen ex artikel 42 van het Handvest. Ik ben deze mening eveneens toegedaan, omdat de es-

sentie van peacekeeping-operaties altijd is geweest dat ze uitgevoerd werden mét expliciete toe-

stemming van de conflictpartijen. Overigens mochten UNPROFOR-troepen uitsluitend geweld 

gebruiken ter zelfverdediging, en waren ze in dát opzicht dus wel reguliere peacekeeping-troe-

pen. Verder werd in een aantal gevallen (zoals bij de bewaking van de ingestelde "no-fly zo-

nes", bij het afdwingen van het economisch embargo en bij het assisteren van UNPROFOR-

troepen met luchtaanvallen) het gebruik van geweld door de Veiligheidsraad geautoriseerd. De 

hiervoor ingezette troepen stonden echter onder commando van de NAVO, en de militaire 

dwangmaatregelen die zij uitvoerden worden dan ook niet als VN-operaties beschouwd. 

C) Somalië 1992-1995; het autoriseren van een militaire dwangoperatie (operatie "Restore Ho-

pe") om de burgeroorlog in deze staat in te dammen en humanitaire hulpoperaties mogelijk te 

maken. De ingezette troepen stonden onder commando van de Verenigde Staten, en om die re-

den kunnen ook de militaire acties in het kader van operatie "Restore Hope" niet als VN-opera-

ties worden beschouwd. 

D) Rwanda 1993-1996; het autoriseren van een militaire dwangoperatie (operatie "Turqoise") 

om de burgeroorlog in deze staat in te dammen, de genocide van Hutu's op Tutsi's te stoppen, 

veilige gebieden voor de vluchtelingen te creëren en humanitaire hulpoperaties mogelijk te ma-

ken. In dit geval stonden de ingezette troepen onder Frans commando, en waren hun militaire 

operaties wederom geen VN-operaties. 

E) Haïti 1993-1996; het autoriseren van een multinationale militaire operatie om de door een 

coup afgezette democratisch gekozen president Bertrand Aristide weer aan de macht te bren-

gen, en de orde en veiligheid in deze staat te herstellen. De naar aanleiding van deze autorisatie 

gevormde multinationale troepenmacht stond onder commando van de Verenigde Staten, en de 

door hen uitgevoerde operaties waren daarom geen VN-operaties. 

F) Sierra Leone 1997-2000; het door de V-raad autoriseren van de "Economische Gemeenschap 

van West-Afrikaanse Staten" (ECOWAS) tot het stoppen van op Sierra Leone varende schepen 

voor de inspectie van hun lading. Deze dwangmaatregel werd opgelegd om te voorkomen dat 

het van kracht zijnde olie- en wapenembargo tegen deze staat zou worden omzeild (zie hier-

boven bij de maatregelen ex artikel 41). In de betrokken resolutie 1132 van 8 oktober 1997 

wordt niet vermeld dat bij het stoppen van de schepen "all necessary means" mogen worden ge-

bruikt, en ook staat nergens dat de beslissing is genomen ex artikel 42 van het Handvest. 

Schweigman is echter van mening dat een autorisatie tot het stoppen van schepen impliceert dat 

er geweld gebruikt mag worden indien een schip het bevel tot stoppen negeert, en dat de au-
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torisatie in resolutie 1132 derhalve is gebaseerd op artikel 42.303 Ik ben deze mening eveneens 

toegedaan. De inspecties werden niet door troepen onder VN-commando uitgevoerd, en waren  

dus geen VN-operatie. 

G) Kosovo 1999-2000; het autoriseren van geweld om troepen van de Federale Republiek Joe-

goslavië (Serviërs) te dwingen dit gebiedsdeel te verlaten. Ook werd geweld geautoriseerd om 

gewapende acties van pro-Servische paramilitairen te voorkomen c.q. te doen eindigen. 

H) Oost-Timor 1999-2000; het autoriseren van geweld om de terreur van Indonesische troepen 

en pro-Indonesische milities tegen de lokale bevolking te doen eindigen.  

 

Samenvattend; tijdens de Koude Oorlog werden in 3 gevallen dwangmiddelen ex artikel 40 

ingezet, in 2 gevallen middelen ingevolge artikel 41 en in 3 gevallen middelen krachtens artikel 

42. In de periode 1990-2000 waren deze aantallen respectievelijk 15, 15 en 8. Indien hierbij be-

dacht wordt dat de periode van de Koude Oorlog drieënveertig jaar duurde en het tijdvak 1990-

2000 elf jaar, dan kan worden geconcludeerd dat ook de inzet van middelen onder hoofdstuk 

VII van het Handvest, de zwaarste middelen waartoe de Veiligheidsraad kan besluiten, sterk is 

gestegen sinds 1989. De belangrijkste oorzaak hiervoor is wederom de sterk verbeterde sa-

menwerking van de permanente leden sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

 

5.2.5 Financiële samenwerking 

In deze subparagraaf wordt de financiële samenwerking van de permanente leden in de Vei-

ligheidsraad geanalyseerd. Dit geschiedt wat uitgebreider omdat de samenwerking op dit gebied 

volgens veel auteurs sinds het einde van de Koude Oorlog zou zijn verslechterd (bij de andere 

vormen van samenwerking van de permanente leden in de Raad is de samenwerking sinds het 

einde van de Koude Oorlog over het algemeen verbeterd). 

De financiering van de door de Veiligheidsraad ingezette middelen is een belangrijke vorm van 

samenwerking van de grote mogendheden in de Raad.304 De intensiteit van deze vorm van sa-

menwerking zou kunnen worden gemeten aan de hand van de geldsommen die met de sa-

menwerking gemoeid zijn. In de vorige subparagraaf werden de door de Veiligheidsraad in de 

 
                                                
303 Schweigman 2001, pp. 146. 
 
304 De methoden voor de financiering van deze kosten die in de periode 1946-2000 werden gehanteerd zijn 
reeds beschreven in hoofdstuk 2. Zie paragraaf 2.1.5. 
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periode 1946-2000 ingezette middelen behandeld. Aan de inzet van middelen onder hoofdstuk 

VI van het Handvest (vooral niet-bindende oproepen en het sturen van bemiddelaars) zijn re-

latief geringe kosten verbonden. Datzelfde geldt voor de inzet van de middelen ex artikel 26 

(het opstellen van plannen voor mondiale wapenbeheersing) en middelen onder hoofdstuk II 

van het Handvest (het schorsen of royeren leden). Aan de inzet van middelen om de nakoming 

van een vonnis van het Internationaal Gerechtshof te bewerkstelligen (artikel 94, lid 2, van het 

Handvest) kunnen hoge kosten zijn verbonden, doch dit middel werd in de onderzochte periode 

niet toegepast. Ook de inzet van specifieke middelen met betrekking tot het Internationaal 

Trustschapsstelsel kan een kostbare aangelegenheid zijn. Er werd in de periode 1946-2000 ech-

ter slechts één maal een dergelijk middel ingezet, en dit bracht relatief weinig kosten met zich 

mee. Aan de inzet van middelen ex artikel 40 van het Handvest (in de onderzochte periode uit-

sluitend bindende oproepen) waren wederom weinig kosten verbonden. 

De inzet van middelen ex artikel 41 van het Handvest bestond in de periode 1946-2000 

hoofdzakelijk uit economische sancties (zoals olie- en wapenembargo's of algehele econo-

mische boycots) en twee internationale VN-tribunalen.  

Economische sancties brengen meestal niet alleen kosten mee voor de staat waartegen ze 

gericht zijn (in de vorm van economische schade), maar ook voor de staten die deelnemen aan 

de sancties. Bij hen ontstaat meestal eveneens economische schade. Daarnaast zijn er kosten 

verbonden aan de controle op de uitvoering van de sancties. De kosten van economische 

sancties worden normaliter niet gefinancierd door de Verenigde Naties, maar door de lidstaten 

die aan de sancties deelnemen. Deze kosten worden niet door samenwerking van de grote 

mogendheden in de Veiligheidsraad gefinancierd, en vallen daarom buiten het bestek van dit 

onderzoek.  

 

De kosten van de twee internationale VN tribunalen bedroegen in de periode 1946-2000 in 

totaal 728,7 miljoen Amerikaanse dollar, waarvan 314 miljoen voor het Rwanda-tribunaal 

(ICTR) en 414,7 miljoen voor het Joegoslavië-tribunaal (ICTY).305 De wijze van financiering 

van de kosten van de twee tribunalen werd reeds in hoofdstuk 2 behandeld. In figuur 5.7 zijn de 

kosten per jaar van beide tribunalen samen weergegeven. 

 
                                                
305 Bron: de resoluties inzake de tribunalen van de Algemene Vergadering in de periode 1993-2000 (de 
Algemene Vergadering stelt de budgetten van de tribunalen vast). 
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Figuur 5.7 Kosten per jaar van Internationale VN-tribunalen (maal 1 miljoen US$) 1993-2000 

 

In figuur 5.7 is te zien dat de kosten van Internationale VN-tribunalen in de loop der jaren aan-

zienlijk zijn gestegen. Deze kosten voor VN-tribunalen werden gemaakt in het tijdvak 1993-

2000, en zijn dus kosten uit de periode na de Koude Oorlog. Tijdens de Koude Oorlog waren er 

geen VN-tribunalen (de internationale tribunalen in Neurenberg en Tokio na de Tweede We-

reldoorlog werden niet door de Verenigde Naties georganiseerd of gefinancierd).  

 

De door de Veiligheidsraad geautoriseerde operaties ex artikel 42 (militaire dwangmaatregelen) 

in het tijdvak 1946-2000 stonden, op twee uitzonderingen na, niet onder commando van de 

Verenigde Naties. Deze operaties worden om die reden door geen enkele auteur als VN-opera-

ties beschouwd, en de kosten hiervan worden normaal gesproken ook niet gefinancierd door de 

Verenigde Naties (en dus ook niet op grond van samenwerking tussen de grote mogendheden in 

de Veiligheidsraad), maar door de lidstaten zelf. Ook deze kosten vallen buiten het bestek van 

dit onderzoek. Er zijn echter, zoals in de vorige subparagraaf werd vermeld, in de onderzochte 

periode twee uitzonderingen, te weten UNPROFOR in het voormalige Joegoslavië in de jaren 

negentig van de vorige eeuw, en ONUC in Congo in de jaren zestig. In beide gevallen betreft 

het peacekeeping-missies onder VN-commando, waarbij het mandaat tijdens de missie werd 

uitgebreid met dwingende bevoegdheden ingevolge hoofdstuk VII van het Handvest. Er wordt 
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echter geen aparte boekhouding gevoerd door de Verenigde Naties voor eventuele elementen 

van peacekeeping-missies in dwangoperaties onder hoofdstuk VII, en het is dus niet mogelijk 

de kosten van deze onderdelen afzonderlijk vast te stellen. Aangezien beide missies door de 

Verenigde Naties zelf op de eerste plaats als peacekeeping-missies worden beschouwd306, en ze 

ook onder VN-commando stonden, werden de totale kosten van beide operaties in het kader van 

dit onderzoek meegeteld als kosten van peacekeeping-missies. Datzelfde geldt voor de kosten 

van de overige multifunctionele operaties in de onderzochte periode. De peacekeeping-missie 

UNEF I werd niet door de Veiligheidsraad geïnitieerd of geautoriseerd, en de kosten hiervan 

werden daarom bij de berekening van de kosten van peacekeeping-missies buiten beschouwing 

gelaten. Kosten die niet door aan peacekeeping-missies deelnemende staten aan de VN werden 

doorberekend zijn geen kosten van de Verenigde Naties, en werden daarom eveneens niet mee-

geteld.  

De kosten van de peacekeeping-missies per jaar worden in figuur 5.8 hierna weergegeven.307 
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Figuur 5.8 Kosten van de peacekeeping-missies gecreëerd door de Veiligheidsraad per jaar 
(maal 1 miljoen US$) 1946-2000  
 
                                                
306 Zie onder meer de VN-website www.un.org. 
 
307 De gegevens voor deze grafiek werden verzameld door Michael Renner van het World Watch Institute op 
basis van een groot aantal VN-bronnen. Ze werden medio 2001 gepubliceerd op de website van het Global 
Policy Forum, New York (www.globalpolicy.org). Door Renner werden de peacekeeping-kosten in het jaar 
2000 geschat op 1,8 miljard US$. Deze waren volgens de website van het UN-Department of Peacekeeping 
Operations (www.un.org/Depts/DPKO), medio 2003 daadwerkelijk 2,6 miljard US$, en dit laatste bedrag werd 
in de grafiek opgenomen.  
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Uit figuur 5.8 blijkt dat de kosten van peacekeeping-missies sinds het einde van de Koude 

Oorlog explosief zijn gestegen. Tijdens de Koude Oorlog werd in totaal ruim 3962 miljoen US$ 

uitgegeven aan peacekeeping-missies, wat neerkomt op een gemiddelde van ruim 92 miljoen 

US$ per jaar. In de periode 1990-2000 werd in totaal 19.841 miljoen US$ uitgegeven, een 

gemiddelde van 1.803,7 miljoen US$ per jaar. Dit betekent een stijging per jaar van ruim 

1850%. De oorzaken hiervoor zijn de grote toename van zowel het aantal lopende missies als 

de gemiddelde omvang daarvan (zie de figuren 5.5 en 5.6 in de vorige subparagraaf). De 

financiering van de kosten van peacekeeping-missies heeft meermalen tot grote onenig-heid 

geleid tussen de permanente leden, en tot weigering van de betaling van de bijdragen voor 

bepaalde missies.308 De problemen begonnen met de creatie van de eerste grote peace-keeping-

missie UNEF I, naar aanleiding van de Suez-crisis in 1956. Een aantal staten, waar-onder de 

Sovjet-Unie, weigerde op juridische gronden bij te dragen aan de financiering daar-van. Het 

toewijzen van fondsen voor peacekeeping-operaties was volgens hen een exclusie-ve taak van 

de Veiligheidsraad en niet van de Algemene Vergadering (die UNEF I had gecreëerd op basis 

van de "Uniting for Peace"-resolutie). De Algemene Vergadering mocht volgens hen ex artikel 

17 van het Handvest alleen besluiten nemen over de reguliere uitga-ven van de Verenigde 

Naties; uitgaven voor peacekeeping-missies waren volgens hen géén reguliere uitgaven. Andere 

staten weigerden te betalen omdat ze vonden dat de staten die de crisis hadden veroorzaakt de 

kosten maar moesten betalen. Toen daarna ook een aantal staten weigerde om bij te dragen in 

de kosten van de dure peacekeeping-missie ONUC in Congo in de jaren zestig van de vorige 

eeuw, belandden de Verenigde Naties in een ernstige financiële crisis. De Algemene 

Vergadering (krachtens het Handvest belast met de financiële zaken van de Verenigde Naties) 

slaagde er vervolgens niet in om een algemeen geaccepteerde methode te creëren voor de 

financiering van de peacekeeping-missies.  

In de "Expenses-case"309 besliste het Internationale Gerechtshof in 1962 dat de kosten van 

peacekeeping-missies tot de reguliere kosten van de VN moeten worden gerekend, en dat ieder 

lid daaraan zijn bijdrage moest leveren conform de verdeelsleutel voor de reguliere kosten. 

 
                                                
308 De bronnen die zijn gebruikt bij het schrijven van de navolgende alinea over de financiële crisis in de 
Verenigde Naties zijn (tenzij anders aangegeven) W. Koschorreck, "Article 17" in Simma 2002, pp. 333-352 en 
het artikel "Background and History of the UN Financial Crisis" door Michael Renner van het Worldwatch 
Institute, beschikbaar op de website van het Global Policy Forum, New York (www.globalpolicy.org) in april 
2004. 
 
309 "Certain Expenses of the United Nations"-case, ICJ Rep. 1962, 151. 
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Uitspraken van het Internationale Gerechtshof zijn echter niet bindend, en een aantal staten, 

waaronder de Sovjet-Unie en Frankrijk, bleef weigeren te betalen voor bepaalde mis-sies. De 

betalingsachterstanden van de Sovjet-Unie waren in 1964 zo hoog opgelopen dat er stemmen 

opgingen in de Algemene Vergadering om deze staat, ex artikel 19 van het Hand-vest, zijn 

stemrecht in de Algemene Vergadering te ontnemen. De Sovjet-Unie dreigde ech-ter met het 

opzeggen van het lidmaatschap van de Verenigde Naties als haar stemrecht zou worden 

ingetrokken. Het stemrecht van de Sovjet-Unie werd vervolgens niet ingetrokken (de Volken-

bond verloor zijn effectiviteit omdat niet alle grote mogendheden lid waren, en mogelijk zou bij 

de Verenigde Naties hetzelfde gebeuren als één van de twee toenmalige supermachten zijn 

lidmaatschap zou beëindigen).  

De financiële problemen werden voorlopig opgelost door het uitschrijven van VN-obliga-

tieleningen, het (door de VN) uitstellen van betalingen aan staten die troepen en materieel 

leverden voor VN-missies en door vrijwillige bijdragen van lidstaten. De obligatieleningen 

werden later door de Verenigde Naties afgelost uit inkomsten van het reguliere budget 

(waardoor de kosten van de operaties via de achterdeur toch als reguliere kosten werden ge-

financierd……). Het uitstellen van betalingen aan troepenleverende staten leidde ertoe dat 

sommige van deze staten, waaronder ook ontwikkelingslanden, zich in de schulden moesten 

steken.  

 

Pas in 1973 werd er overeenstemming bereikt over een financieringswijze voor de kosten van 

peacekeeping-operaties: er kwam een aparte verdeelsleutel voor deze kosten. Deze ver-

deelsleutel werd in hoofdstuk 2 reeds behandeld. In de eerste decennia na de oprichting van de 

Verenigde Naties namen de Verenigde Staten (die toen nog konden bogen op een meer-derheid 

aan bondgenoten in de Algemene Vergadering en daardoor het budgetproces in de Verenigde 

Naties grotendeels controleerden310) het standpunt in dat bijdragen aan het re-guliere budget en 

peacekeeping-missies altijd volledig en op tijd betaald moesten worden. Omdat Koude Oorlog-

rivaal de Sovjet-Unie forse achterstanden had wierpen de Verenigde Staten zich in deze jaren 

op als trouwe betalers en verdedigers van het bestaande financie-ringssysteem.  

In de jaren zeventig van de vorige eeuw kregen de Verenigde Staten echter geleidelijk min-der 

controle over de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, en werd de macht van de 

 
                                                
310 De Algemene Vergadering stelt, zoals reeds werd vermeld, ex artikel 17 van het Handvest de budgetten en 
de verdeelsleutels van de kosten van de Verenigde Naties vast. 
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derdewereldlanden met de toename van hun aantal steeds groter. In 1979 bepleitten leden van 

het Amerikaanse Congres dat de Verenigde Staten weer meer controle moesten krijgen over de 

Verenigde Naties en de uitgaven van deze organisatie, en dan speciaal over de uitgaven voor 

VN-beleid waar de Amerikaanse regering en leden van het Congres het niet mee eens waren 

(zoals de aanpak van de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika en de Palestijnse kwestie). Bij deze 

opstelling van het Amerikaanse Congres dient bedacht te worden dat de Verenigde Staten altijd 

verreweg de grootste financier zijn geweest van de Verenigde Naties. 

In 1981, toen de republikein Reagan president werd, begonnen de Verenigde Staten met een 

kritischer beleid ten opzichte van de Verenigde Naties. Conservatieve denktanks als de "He-

ritage Foundation" noemden de Verenigde Naties een arm van de Sovjet-Unie, vijandig ten 

opzichte van het kapitalisme en een springplank voor derdewereldradicalisme. De Verenig-de 

Staten moesten volgens de "Heritage Foundation" óf alleen VN-bijdragen betalen onder 

voorwaarde van hervormingen óf de bijdragen voor bepaalde missies en programma's sim-

pelweg stopzetten, om op deze wijze de controle over de Verenigde Naties terug te krijgen. Met 

hervormingen werd in dit kader onder meer bedoeld dat de Verenigde Staten meer invloed 

moesten krijgen op het vaststellen van de budgetten van de Verenigde Naties311, dat het 

Amerikaanse bijdragepercentage voor peacekeeping-missies, dat 31% bedroeg, verlaagd zou 

worden en dat de Verenigde Naties efficiënter en effectiever moest gaan werken.  

Vanaf 1983 begonnen de Verenigde Staten met het stopzetten van betalingen voor bepaalde 

VN-activiteiten. Er werd door de Verenigde Naties en de VN-lidstaten in de loop der jaren wel 

ten dele tegemoet gekomen aan de eisen van de Verenigde Staten, maar niet voldoende om de 

Verenigde Staten te bewegen volledig en op tijd hun bijdragen te betalen. Eind 1986 waren de 

Verenigde Staten verreweg de grootste schuldenaars van de Verenigde Naties, en dat bleven ze 

ononderbroken tot het einde van het onderzochte tijdvak, 31 december 2000. Op deze datum 

waren de Verenigde Staten 165 miljoen Amerikaanse dollar verschuldigd aan bijdragen aan het 

reguliere budget (74% van álle achterstallige betalingen op het reguliere budget op dat 

moment), en $1,144 miljard aan bijdragen aan het peacekeeping-budget en de kosten van 

internationale tribunalen (56% van álle achterstallige bijdragen voor beide posten samen op dat 

 
                                                
311 Bijvoorbeeld door gewogen stemrecht of een vetorecht in de Algemene Vergadering, in plaats van het op 
dat moment vigerende systeem van tweederde meerderheid in de Algemene Vergadering bij stemmingen over 
bud-gettaire aangelegenheden.  



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 140 - 

moment).312  

Er waren in de afgelopen decennia overigens tientallen andere staten die hun bijdragen niet, 

gedeeltelijk of te laat betaalden. Oorzaken hiervoor waren vooral de economische problemen in 

Oost-Europa, Afrika en Zuid-Amerika. In de navolgende figuur zijn de schulden op 31 

december van ieder jaar weergegeven van de VN-lidstaten ten gevolge van het niet betalen van 

bijdragen voor peacekeeping-missies in de periode 1974-2000.313 In het tijdvak 1946-1973 was 

er geen afzonderlijk budget voor peacekeeping-missies. 
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Figuur 5.9 Achterstallige betalingen voor peacekeeping-missies per 31 december van alle VN-
lidstaten (maal 1 miljoen US$) 1974-2000 

 

Uit figuur 5.9 blijkt dat de achterstallige betalingen de afgelopen decennia fors zijn opgelopen, 

 
                                                
312 Bron: website van het Global Policy Forum, New York (www.globalpolicy.org) in april 2004, tabel "US 
Debt to the UN 1996-2003". 
 
313 De bronnen voor de gegevens in deze grafiek zijn de jaarboeken van de Verenigde Naties over de periode 
1974-2000 en de tabel "Peacekeeping Operations Arrears by All Member States 1975-2003" die is 
samengesteld door Michael Renner en februari 2004 is gepubliceerd op de website van het Global Policy 
Forum te New York (www.globalpolicy.org). Schulden met betrekking tot het reguliere budget en de 
internationale VN-tribunalen zijn niet opgenomen in deze bedragen. De schulden met betrekking tot de VN-
tribunalen worden hierna behandeld. Het reguliere budget behelst slechts voor een klein deel strategische 
uitgaven, en de schulden met betrekking tot dit budget vallen daarom buiten het bestek van deze studie. 
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en dan met name sinds het einde van de Koude Oorlog. Hierdoor lijkt het alsof de financiële sa-

menwerking op strategisch gebied tussen de VN-lidstaten geleidelijk steeds slechter is 

geworden. Er dient echter bedacht te worden dat ook de kosten van peacekeeping-missies per 

jaar explosief zijn gestegen sinds 1974 (zie figuur 5.8). In de navolgende figuur zijn de 

achterstallige betalingen voor peacekeeping-missies per 31 december weergegeven als percen-

tage van de totale peacekeeping-kosten in het betrokken jaar.  

11 12

22

32

65

73

185

152
148

207

230

129

70
75 73

38

32

38

51

107

128

176

135

77

133

151

186

0

50

100

150

200

250

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20

Figuur 5.10 Achterstallige betalingen voor peacekeeping-missies per 31 december van alle VN-
lidstaten uitgedrukt als percentage van de totale VN-kosten van peacekeeping-missies in het be-
trokken jaar 1974-2000 (afgerond op hele procenten) 

 

Zoals bovenstaande figuur laat zien zijn de schulden in relatieve zin van alle VN-lidstaten 

samen in het afgelopen decennium niet gestegen. Gemiddeld komt het schuldpercentage in de 

periode 1974-1989 uit op 113%, en in de periode 1990-2000 op 85%, een relatieve daling dus. 

De percentages boven de 100% in de figuur worden veroorzaakt door kosten van voorgaande 

jaren die per 31 december van een jaar onbetaald waren. 
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De internationale tribunalen voor Rwanda en het voormalige Joegoslavië hebben ook geleid tot 

forse achterstallige betalingen. In de navolgende figuur zijn de totale schulden op 31 december 

van ieder jaar weergegeven van de VN-lidstaten voor internationale VN-tribunalen in de 

periode 1946-2000.314 
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Figuur 5.11 Achterstallige betalingen voor internationale VN-tribunalen per 31 december (maal 
1 miljoen US$) 1946-2000 

 

In figuur 5.11 is te zien dat ook de schulden voor internationale tribunalen in de afgelopen jaren 

zijn opgelopen, en vooral in het jaar 2000 sterk zijn gestegen. De oorzaak van de grote stijging 

in 2000 is vooral het niet betalen door de Verenigde Staten.  

Uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van de tribunalen per jaar zijn de schulden, op 

het jaar 2000 na, ongeveer gelijk gebleven, zoals uit de volgende figuur blijkt:  

 
                                                
314 De bronnen voor de gegevens in deze grafiek zijn de jaarboeken van de Verenigde Naties over de periode 
1993-2000.  
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Figuur 5.12 Achterstallige betalingen voor internationale VN-tribunalen per 31 december uit-
gedrukt als percentage van de kosten per jaar (afgerond op hele procenten) 1946-2000 
 

Samenvattend kan worden gesteld dat de financiële samenwerking van de permanente leden in 

de Veiligheidsraad met betrekking tot de peacekeeping-missies in absolute zin is verslechterd 

sinds het einde van de Koude Oorlog (de schuldbedragen zijn groter geworden), maar in 

relatieve duidelijk is verbeterd (de schulden als percentage van de totale uitgaven zijn kleiner 

geworden). De samenwerking van de permanente leden op het gebied van de financiering van 

de kosten van de internationale VN-tribunalen is zowel in absolute als in relatieve zin (door de 

sterke stijging in het jaar 2000) substantieel verslechterd. 

 

5.2.6 De reactiesnelheid van de Veiligheidsraad 

De reactiesnelheid van de Veiligheidsraad werd in hoofdstuk 4 gedefinieerd als "de tijd die ver-

strijkt tussen het begin van een potentiële of gevoerde oorlog en de datum van de eerste inter-

ventie van de Raad door middel van een officiële resolutie of presidentiële verklaring in die po-

tentiële of gevoerde oorlog". In deze subparagraaf worden in afzonderlijke secties de reactietij-

den van de potentiële en gevoerde oorlogen vastgesteld. 

 

A) De reactiesnelheid met betrekking tot potentiële oorlogen  

Potentiële oorlogen werden in hoofstuk 3 gedefinieerd als "militarized interstate disputes" 

(MID's) conform de definitie van Jones, Bremer en Singer.315 In de onderzochte periode 1946-

 
                                                
315 Zie paragraaf 3.1. 
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2000 deden zich in totaal 1492 MID's voor.316 Voor het bepalen van de data van aanvang van 

deze potentiële oorlogen werd gebruik gemaakt van de meest recente versie van het COW-

MID-bestand op dit moment, te weten versie 3.021.317 Gemilitariseerde interstatelijke 

geschillen waarvan de aanvangsdatum niet bekend is werden daarbij buiten beschouwing 

gelaten. Bij MID's waarbij slechts een aanvangsmaand of -jaar bekend is werd er steeds van 

uitgegaan dat de aanvangsdatum precies in het midden van de betrokken maand of het 

betrokken jaar lag. MID's waarin de Veiligheidsraad niet intervenieerde (de overgrote 

meerderheid van het aantal MID's) werden bij de berekeningen eveneens buiten beschouwing 

gelaten. Bij gemilitariseerde interstatelijke geschillen waarbij reeds vóór de aanvangsdatum van 

het geschil (preventief) werd geïntervenieerd, werd als reactietijd nul maanden aangehouden.  

Bij gemilitariseerde interstatelijke geschillen met als hoogste vijandelijkheidsniveau 5 (oorlog) 

werd de reactietijd niet meegeteld als de datum van eerste interventie in de tweede helft van de 

looptijd lag: zoals in hoofdstuk 3 werd uiteengezet wordt bij MID's met als hoogste vijande-

lijkheidsniveau "oorlog" slechts de eerste helft van de looptijd als potentiële oorlog beschouwd, 

de tweede helft als gevoerde oorlog.318 

De data van eerste interventie in de potentiële oorlogen werden bepaald aan de hand van de 

inventarisatie van Wellens van de resoluties en verklaringen van de Veiligheidsraad in de pe-

riode 1946-2000.319 Bij potentiële interstatelijke oorlogen die tijdens de Koude Oorlog begon-

nen en waarbij de eerste interventie pas ná 1 januari 1990 plaatsvond werd de wachttijd van de 

Raad vanaf de aanvang van het conflict tot 1 januari 1990 bij de wachttijden tijdens de Koude 

Oorlog geteld, en de wachttijd vanaf 1 januari 1990 tot de datum van eerste interventie bij de 

wachttijden in het tijdvak 1990-2000.  

Op deze wijze werd berekend dat de reactiesnelheid van de Veiligheidsraad met betrekking tot 

potentiële oorlogen in het tijdvak 1946-2000 onverwacht laag was, gemiddeld 0,4 maanden (áls 

er werd geïntervenieerd). Tijdens de Koude Oorlog was dit gemiddeld 0,41 maanden, en in de 

periode 1990-2000 gemiddeld 0,3 maanden. De reactietijd van de Veiligheidsraad met betrek-

king tot potentiële oorlogen is dus met ruim 25% gedaald sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 
                                                
316 Zie paragraaf 5.3.1.1 hierna voor de bepaling van de aantallen lopende MID's. 
 
317 Deze werd door de samenstellers op het web geplaatst op 14 oktober 2003 (website www.cow2.la.psu.edu/). 
 
318 Zie paragraaf 3.1. 
 
319 Wellens 2001. 
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De gevonden reactietijden zijn opvallend kort, zeker in vergelijking met de hierna behandelde 

reactietijden bij de gevoerde oorlogen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal 

langlopende conflicten met veel afzonderlijke MID's en grote aantallen en/of langdurige inter-

venties van de Veiligheidsraad in het centrale conflict. Een voorbeeld kan dit wellicht verdui-

delijken. Het eerste gemilitariseerde interstatelijke geschil tussen Griekenland en Turkije inzake 

de kwestie Cyprus waarin door de Veiligheidsraad werd geïntervenieerd begon in december 

1963. De Veiligheidsraad intervenieerde door middel van resolutie 186 van 4 maart 1964. En-

kele dagen later nam de Veiligheidsraad met betrekking tot de situatie op Cyprus resolutie 187 

aan, op basis waarvan de peacekeeping-missie UNFICYP werd geïnitieerd. In de periode 1965-

2000 volgden nog 29 MID's tussen Griekenland en Turkije over de kwestie Cyprus. In dezelfde 

periode liep de vredesoperatie UNFICYP onafgebroken door, en nam de Veiligheidsraad ruim 

honderd resoluties en presidentiële verklaringen aan inzake Cyprus. De 29 MID's kregen door 

de lopende interventies alle een reactietijd van nul maanden, hetgeen de gemiddelde reactietijd 

in de onderzochte periodes flink drukte. Eenzelfde situatie van grote aantallen gemilitariseerde 

interstatelijke geschillen met betrekking tot hetzelfde conflict en veel interventies van de Vei-

ligheidsraad deed zich eveneens voor bij onder meer de kwesties Zuid-Afrika, Kasjmir, Irak 

vanaf 1990, en bij vele conflicten in Midden-Amerika en het Midden-Oosten. Bij elkaar leidden 

deze kwesties tot opvallend lage gemiddelde reactietijden van de Raad met betrekking tot po-

tentiële oorlogen. Het weglaten van deze MID's bij de berekeningen is echter niet realistisch, 

aangezien er in deze geschillen wel degelijk door de Veiligheidsraad is geïntervenieerd. Men 

zou kunnen zeggen dat de Veiligheidsraad deze conflicten intensief bewaakte. 

 

B) de reactiesnelheid van de Veiligheidsraad met betrekking tot gevoerde oorlogen 

De reactiesnelheid van de Raad met betrekking tot gevoerde oorlogen in een periode werd in 

hoofdstuk 4 geoperationaliseerd als de gemiddelde tijdsduur in maanden tussen de aanvangs-

data van de oorlogen in deze periode en de data van de eerste interventies door middel van een 

officiële resolutie of verklaring van de Raad in deze gewapende conflicten.320  

Voor het bepalen van de data van aanvang van de gevoerde oorlogen werd gebruik gemaakt 

van de conflictlijst.321 Analoog aan de berekening van de reactiesnelheid bij de potentiële oor-

 
                                                
320 Zie paragraaf 4.4.6. 
 
321 Zie bijlage 2. 
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logen322 werden ook hier oorlogen waarvan de aanvangsdatum niet bekend is bij de berekenin-

gen buiten beschouwing gelaten. Bij oorlogen waarbij slechts een aanvangsmaand of -jaar be-

kend is werd er steeds van uitgegaan dat de aanvangsdatum precies in het midden van de be-

trokken maand of respectievelijk het betrokken jaar lag. Oorlogen waarin de Veiligheidsraad 

niet intervenieerde werden bij de berekeningen wederom buiten beschouwing gelaten. Bij oor-

logen waarbij reeds voor de aanvangsdatum van het gewapende conflict (preventief) werd ge-

ïntervenieerd, werd als reactietijd nul maanden aangehouden.  

De data van eerste interventie werden bepaald aan de hand van de inventarisatie van Wellens 

van de resoluties en verklaringen van de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000.323 Bij oor-

logen die tijdens de Koude Oorlog begonnen en waarbij de eerste interventie pas ná 1 januari 

1990 plaatsvond werd de wachttijd vanaf de aanvang van het conflict tot 1 januari 1990 bij de 

wachttijden tijdens de Koude Oorlog geteld, en de wachttijd vanaf 1 januari 1990 tot de datum 

van eerste interventie bij het tijdvak 1990-2000.  

Op deze wijze werd becijferd dat de reactiesnelheid van de Veiligheidsraad in het tijdvak 1946-

2000 gemiddeld 16,3 maanden bedroeg (áls er werd geïntervenieerd). Tijdens de Koude Oorlog 

was dit gemiddeld 17,8 maanden, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 11,3 maanden. De re-

actietijd van de Veiligheidsraad met betrekking tot gevoerde oorlogen is dus flink gedaald sinds 

het einde van de Koude Oorlog (met ruim 35%). Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van de 

betere samenwerking van de permanente leden sinds 1989. 

 

 

5.2.7 Algemene indicatoren voor de intensiteit van de strategische samenwerking 

Het initiëren c.q. autoriseren van militaire operaties is de meest verregaande vorm van samen-

werking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad. Daarom werd gekozen voor het aan-

tal lopende militaire operaties in een jaar of periode van meerdere jaren om de algemene in-

tensiteit van de samenwerking van de permanente leden in een tijdvak te typeren. Hierbij gaat 

het om door de Veiligheidsraad geautoriseerde c.q. geïnitieerde militaire operaties onder hoofd-

stuk VII van het Handvest en peacekeeping-missies waarbij elementen van militaire dwang 

werden geautoriseerd en/of geïnitieerd. Niet meegeteld werden peacekeeping-missies: 

- waarbij uitsluitend militaire waarnemers werden ingezet (zoals de United Nations India-Paki- 

 
                                                
322 Zie de vorige subparagraaf. 
 
323 Wellens 2001.  
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stan Observation Mission UNIPOM in de periode 1965-1966);  

- die uitsluitend werden gecreëerd om wapeninspecties uit te voeren (zoals UNSCOM in Irak in 

de jaren negentig van de vorige eeuw); 

- die uitsluitend in het leven werden geroepen om verkiezingen of referenda te organiseren 

en/of toezicht hierop te houden (zoals UNAMET op Oost-Timor in 1999); 

- waarbij uitsluitend burgerpersoneel werd ingezet (bijvoorbeeld UNTMIH op Haïti in 1997, 

waarbij uitsluitend politiepersoneel werd ingezet). 

Dergelijke peacekeeping-missies worden niet als militaire operaties beschouwd. Wel meegeteld 

werden uiteraard alle door de Veiligheidsraad geautoriseerde militaire dwangoperaties onder 

hoofdstuk VII, ook als deze niet onder VN-commando werden uitgevoerd. De autorisatie van 

dergelijke operaties duidt op samenwerking van de permanente leden. Een grensgeval in dit ka-

der is de militaire dwangoperatie in Korea in de periode 1950-1953. In resolutie 83 van 27 juni 

1950 wordt het gebruik van geweld tegen Noord-Korea door de Veiligheidsraad geautoriseerd, 

maar deze resolutie kon alleen tot stand komen omdat de Sovjet-Unie de betrokken verga-

dering uit protest niet bijwoonde. De Sovjet-Unie was fel tegen deze autorisatie, en daarom kan 

de autorisatie van de militaire interventie in Korea niet als een vorm van samenwerking van de 

(vijf) permanente leden worden beschouwd, en werd deze niet meegeteld. Een tweede grensge-

val is de peacekeeping-operatie UNEF I in Egypte in de periode 1956-1967. Ook deze militaire 

operatie werd niet door de Veiligheidsraad geïnitieerd of geautoriseerd, maar door de Algemene 

Vergadering op basis van een "Uniting for Peace"-resolutie.324 De interventie kwam derhalve 

niet tot stand door samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad, en is om 

die reden eveneens niet meegeteld.  

 

 

In de figuur op de volgende bladzijde worden de aantallen door de Veiligheidsraad geautori-

seerde en/of geïnitieerde lopende militaire operaties per jaar weergegeven.325 Hierbij gaat het 

om alle operaties die in een jaar begonnen, reeds waren begonnen of zijn geëindigd, ongeacht 

hoe lang ze in een jaar hebben gelopen. 

 
                                                
324 Zie paragraaf 2.1.3. 
 
325 De bronnen voor de data in de figuur zijn Bothe, "Peacekeeping", in Simma 2002, pp. 648-700, Schweig- 
man 2001, pp. 51-162 en de website van de Verenigde Naties www.un.org. 
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Figuur 5.13 Door de Veiligheidsraad geautoriseerde en/of geïnitieerde lopende militaire 
operaties per jaar 1946-2000 

 

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat het aantal door de Veiligheidsraad geautoriseerde en/of 

geïnitieerde lopende militaire operaties per jaar sinds 1989 fors is toegenomen. Tijdens de 

Koude Oorlog liepen er gemiddeld 1,6 van dergelijke operaties per jaar, sinds het einde van de 

Kou-de Oorlog 9,1 per jaar. Hieruit kan worden geconcludeerd dat ook de algemene intensiteit 

van de samenwerking tussen de grote mogendheden in de Veiligheidsraad sinds 1989 sterk is 

gestegen. 

 

 

5.3 De effectiviteit van de strategische samenwerking 

 

5.3.1 De werklast van de Veiligheidsraad 

Om de effectiviteit van de strategische samenwerking van de grote mogendheden in de Veilig-

heidsraad te onderzoeken is het noodzakelijk om eerst de werklast van de Veiligheidsraad in de 

onderzochte periode vast te stellen. De werklast van de Veiligheidsraad op het gebied van het 
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voorkomen en doen eindigen van oorlogen werd in hoofdstuk 4 geoperationaliseerd als het aan-

tal potentiële en gevoerde oorlogen in een bepaalde periode.326 In de subparagrafen hierna zal 

de werklast van de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000 worden geïnventariseerd en 

vervol-gens geanalyseerd. 

 

5.3.1.1 De werklast op het gebied van potentiële oorlogen 

In hoofdstuk 3 werd uiteengezet dat "militarized interstate disputes" (MID's) conform de defi-

nitie van Jones, Bremer en Singer in dit onderzoek als de potentiële oorlogen zullen worden 

aangemerkt.327 Er werd gewerkt met de meest recente versie van het COW-MID-bestand (op 

dit moment), te weten versie 3.021.328 Deze versie werd in de periode 2000-2003 door een team 

van medewerkers aan 11 Amerikaanse universiteiten samengesteld, onder leiding van de 

hoogleraren Bennett en Bremer. Zij bevat 2332 MID's uit het tijdvak 1816-2001. Van deze 

MID's eindigden er 806 vóór 1 januari 1946, en begonnen er 34 ná 31 december 2000. In de 

onderzochte periode 1946-2000 liepen er derhalve in totaal 1492 MID's.  

In de navolgende figuur is weergegeven hoeveel MID's er per jaar liepen (dus begonnen, reeds 

waren begonnen of eindigden in het betrokken jaar). Hierbij werd bij de ernstige MID's slechts 

de eerste helft van de looptijd als potentiële oorlog aangemerkt.329 
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Figuur 5.14 Lopende gemilitariseerde interstatelijke geschillen per jaar 1946-2000 

 
                                                
326 Zie paragraaf 4.5.1. 
 
327 Zie paragraaf 3.1.1. 
 
328 Deze werd op het web geplaatst op 14 oktober 2003 (website www.cow2.la.psu.edu/). 
 
329 Zie paragraaf 3.1.1. 
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In figuur 5.14 is te zien dat er in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog weinig potentiële 

interstatelijke oorlogen waren. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan een aversie tegen het 

gebruik van geweld en/of het dreigen daarmee, zo kort na de verschrikkingen van deze oorlog. 

Het hoge aantal lopende MID's in 1987 wordt veroorzaakt door een groot aantal kleine gemi-

litariseerde geschillen dat Iran en Irak hadden met andere staten in dat jaar. Iran en Irak waren 

op dat moment al jaren met elkaar in een bloedige oorlog verwikkeld (de Eerste Golfoorlog), 

die zich in 1987 in een beslissende fase bevond. Nagenoeg alle staten die zich in dat jaar op eni-

gerlei wijze met dit conflict bemoeiden werden bedreigd met geweld (en in een enkel geval 

werd ook geweld gebruikt). Dit leidde ertoe dat Iran in 1987 partij was in 26 gemilitariseerde 

disputen met evenzoveel andere staten, en Irak in 9. Samen zijn zij derhalve in dat jaar verant-

woordelijk voor 35 lopende MID's (!).  

Uit figuur 5.14 blijkt verder dat er in de tijdspanne rond het einde van de Koude Oorlog (31 

december 1989) een duidelijke daling was van het aantal lopende MID's. Dit weerspiegelt de op 

samenwerking gerichte tijdgeest in deze periode. Overigens is het gemiddelde aantal lopende 

MID's per jaar in het tijdvak na de Koude Oorlog (1990-2000) hóger dan tijdens de Koude Oor-

log (1947-1889). Tijdens de Koude Oorlog was het gemiddelde aantal lopende MID's 35,8; in 

het tijdvak daarna 37,9. Dit komt neer op een toename van de werklast op het gebied van po-

tentiële internationale oorlogen met 6%. Een mogelijke verklaring hiervoor is het wegvallen 

van de politieke en/of economische en/of militaire steun voor een aantal regimes (met name in 

de Derde Wereld) door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie na het einde van de Koude Oor-

log. Dit kan hebben geleid tot destabilisatie van bepaalde regio's (bijvoorbeeld het Midden-Oos-

ten), terwijl in andere regio's (zoals Midden-Amerika en Zuidelijk Afrika) een pacificatie van 

de conflicten werd bereikt. 

 

Om de werklast van de Veiligheidsraad op het gebied van potentiële oorlogen zo nauwkeurig 

mogelijk te bepalen werd het totale aantal lopende MID's uitgesplitst naar aantallen lopende 

ernstige (≥ 1000 militaire slachtoffers) en kleine (< 1000 militaire slachtoffers) MID's.  

In de navolgende figuur is de potentiële fase (de eerste helft van de looptijd) van het aantal lo-

pende ernstige MID's per jaar in de periode 1946-2000 weergegeven.330 

 
                                                
330 Zie paragraaf 3.1.1. 
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Figuur 5.15 Lopende ernstige MID's per jaar (potentiële fase) 1946-2000 

 

Bij één van de potentiële interstatelijke oorlogen in figuur 5.15, te weten een geschil tussen 

Cambodja en Vietnam in maart 1970, wordt in de COW-MID-lijst aangegeven dat het slach-

tofferaantal onbekend is. Desalniettemin wordt als hoogste niveau van vijandelijkheid code 5 

gegeven (oorlog), en derhalve werd ook deze potentiële oorlog als een ernstige MID aange-

merkt en als zodanig in de grafiek opgenomen. In totaal liepen er in de onderzochte periode 28 

verschillende ernstige MID's. Van de 1492 verschillende MID's die hebben gelopen in het tijd-

vak 1946-2000 mondde derhalve slechts 1,9% uit in een oorlog. In de overige 98,1% van de ge-

vallen eindigde het geschil vóórdat er 1000 militaire slachtoffers vielen. Gemiddeld liepen er 

tijdens de Koude Oorlog 1,09 ernstige MID's (in de potentiële fase), en in de periode 1990-2000 

eveneens 1,09. 

 

De navolgende figuur geeft een overzicht van het aantal lopende kleine MID's per jaar in de 

periode 1946-2000. 
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Figuur 5.16 Lopende kleine MID's per jaar 1946-2000 

 

Gemiddeld liepen er tijdens de Koude Oorlog 34,7 kleine MID's per jaar, en sinds het einde van 

de Koude Oorlog 36,8. In enkele navolgende paragrafen van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 6 zal 

het MID-bestand verder worden geanalyseerd. 

 

 

5.3.1.2 De werklast op het gebied van gevoerde oorlogen 

In hoofdstuk 3 werd de in dit onderzoek gehanteerde definitie van oorlog omschreven.331 

Bijlage 2 bevat een lijst met de oorlogen in de periode 1946-2000 die voldoen aan deze 

definitie. Uit deze lijst blijkt dat er in de onderzochte periode 205 verschillende oorlogen 

hebben gelopen (zijn begonnen en/of geëindigd). Vier begonnen vóór de Koude Oorlog (in 

1945 en 1946), 172 tijdens de Koude Oorlog en 29 in de periode 1990-2000. Van de oorlogen 

die werden gevoerd in de onderzochte periode waren er, overeenkomstig de indeling van 

 
                                                
331 Zie paragraaf 3.1.1. 
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Duyvesteyn332, 42 internationale oorlogen (20,5%), 26 dekolonisatie-oorlogen (12,7%), 128 

burgeroorlogen (62,4%), 8 genociden (3,9%) en er was één geval van "communal violence" 

(0,5%; Somalië 1982-1997).  

Het hier vermelde aantal internationale oorlogen komt niet overeen met het aantal ernstige 

MID's (MID's met als hoogste vijandelijkheidsniveau oorlog) in de vorige subparagraaf. De 

reden hiervoor is dat bij het COW-MID-bestand een andere definitie van oorlog is gebruikt. De 

samenstellers hebben bij dit bestand de COW-project-definitie gebruikt (ten minste duizend 

militaire slachtoffers), die de drempel hoger legt dan de definitie die voor het samenstellen van 

de  

lijst met oorlogen is gebruikt.333 Het totale aantal binnenstatelijke oorlogen334 op de lijst is 163 

(79,5%).  

De op de lijst vermelde oorlogen vertonen qua duur grote verschillen, variërende van enkele 

dagen (bijvoorbeeld de Zesdaagse Oorlog) tot meer dan 35 jaar (de burgeroorlog in Colombia). 

In de figuur hierna is het aantal gevoerde oorlogen per jaar weergegeven in de periode 1946-

2000. 
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Figuur 5.17 Gevoerde oorlogen per jaar 1946-2000 

 
                                                
332 Zie paragraaf 3.1.2. 
 
333 Er is in dit onderzoek gekozen voor een minder hoge drempel voor oorlog omdat deze een betere analyse 
van het functioneren van de Veiligheidsraad mogelijk maakt. Voor aanpassing van het COW-MID-bestand aan 
de voor oorlogen gehanteerde definitie ontbrak de tijd (dit vereist uitgebreid historisch onderzoek). 
 
334 De binnenstatelijke oorlogen bestaan uit de dekolonisatie-oorlogen, de burgeroorlogen, de genociden en het 
geval van "communal violence". 
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Uit figuur 5.17 blijkt dat het aantal gevoerde oorlogen per jaar gestaag is gestegen sinds 1946, 

en dat het pas vanaf 1992 terugloopt. Gemiddeld werden tijdens de Koude Oorlog 24,5 oor-

logen per jaar gevoerd, en sinds het einde van de Koude Oorlog 29,9. Een mogelijke verklaring 

voor deze stijging is wederom het wegvallen van de politieke en/of economische en/of militaire 

steun voor veel bondgenoten (met name in de Derde Wereld) van de Verenigde Staten en de 

voormalige Sovjet Unie sinds het einde van de Koude Oorlog. Oppositiegroepen zagen hier-

door mogelijkheden om te trachten de macht van de vaak autoritaire regimes in deze staten met 

geweld over te nemen, wat leidde tot een toename van -vooral- het aantal binnenstatelijke oor-

logen. Dit wordt in de literatuur wel "het decompressie-effect" genoemd. Kennelijk was dit ef-

fect sterker dan het effect dat van de samenwerking van permanente leden in de Veiligheidsraad 

uitging. In de navolgende figuur is het percentage binnenstatelijke oorlogen op het totale aantal 

gevoerde oorlogen per jaar weergegeven in de periode 1946-2000. 
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Figuur 5.18 Percentages gevoerde binnenstatelijke oorlogen op het totale aantal gevoerde 
oorlogen per jaar 1946-2000 
 

De percentages gevoerde binnenstatelijke oorlogen vertonen geen periodiciteit. Wel is dui-

delijk een relatieve toename van deze categorie oorlogen te zien in de eerste jaren na het einde 

van de Koude Oorlog. Verder is in figuur 5.18 te zien dat de werklast van de Veilig-heidsraad 
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in ieder jaar van de onderzochte periode voor het overgrote deel uit binnenstatelijke oorlogen 

bestond. Gemiddeld was tijdens de Koude Oorlog het percentage binnenstatelijke oorlogen 

91,5%, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 93,5%.  

In de navolgende figuur is het aantal gevoerde internationale oorlogen weergegeven.  
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Figuur 5.19 Gevoerde internationale oorlogen per jaar 1946-2000 

 

Van een bepaalde regelmaat in de tijd is ook bij het aantal gevoerde internationale oorlogen 

geen sprake. Pieken in het ene jaar worden afgewisseld met dalen in het andere. Wel kan we-

derom worden geconstateerd dat het aantal gevoerde internationale oorlogen relatief gering is 

op het totale aantal gevoerde oorlogen. De oorzaken hiervan zijn zowel de naar verhouding 

geringe frequentie van dit type oorlogen in het algemeen (zoals vermeld 20,5% van de oorlogen 

in het tijdvak 1946-2000), alsmede de relatief korte duur daarvan. Gemiddeld duurde een 

internationale oorlog in de onderzochte periode 16,19 maanden, terwijl een binnenstatelijke 

oorlog in deze periode gemiddeld 70,15 maanden duurde.335 Ook lijkt het geweldsverbod tussen 

 
                                                
335 Een probleem bij het bepalen van de gemiddelde duur van de oorlogen in de onderzochte periode is dat een 
aantal oorlogen nog liep op 31 december 2000. Sommige van deze oorlogen liepen ook nog ten tijde van het 
schrijven van deze subparagraaf (ultimo 2004). Van deze oorlogen is derhalve geen einddatum bekend (en kan 
dus ook de duur niet worden bepaald). Daarom werd voor de oorlogen die nog liepen op 31 december 2000 
standaard bij alle berekeningen waarbij dit probleem speelde (ook in navolgende paragrafen en hoofdstukken) 
Zie volgende pagina 
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staten (artikel 2, lid 4, van het VN-Handvest) sinds het einde van de Koude Oorlog goed te 

worden nageleefd, zoals nog duidelijker blijkt in figuur 5.20 hierna. In de periode 1990-2000 

zijn er slechts twee nieuwe internationale oorlogen uitgebroken336, te weten de Tweede Golf-

oorlog tussen Irak en Koeweit en de oorlog tussen Ethiopië en Eritrea.  

In enkele navolgende paragrafen en in hoofdstuk 6 zal de conflictlijst verder worden geanaly-

seerd. 

 

5.3.2 De effectiviteit in het voorkomen van oorlogen 

Het voorkomen van oorlogen is de hoofdtaak van de Veiligheidsraad. In hoofdstuk 4 werd deze 

taak opgesplitst in drie categorieën337:  

1) conflictpreventie (het voorkomen van het uitbreken van nieuwe oorlogen, dus oorlogen tus-

en twee of meer partijen die de afgelopen drie jaar geen oorlog hebben gevoerd). 

2) post-war peacebuilding (het voorkomen van het opnieuw uitbreken van een oude oorlog, dat 

een oorlog tussen dezelfde partijen binnen drie jaar na de einddatum opnieuw oplaait). 

3) het ex artikel 26 van het Handvest opstellen van plannen om te komen tot een stelsel van 

mondiale wapenbeheersing. 

In de navolgende subparagrafen zal de effectiviteit van de Veiligheidsraad op deze gebieden 

successievelijk worden geanalyseerd, evenals de effectiviteit op het gebied van het voorkomen 

van oorlogen in het algemeen. 

 

5.3.2.1 De effectiviteit op het gebied van conflictpreventie 

In het vorige hoofdstuk werden twee indicatoren geformuleerd om de effectiviteit van de Vei-

ligheidsraad op het gebied van conflictpreventie te meten, te weten (1) het aantal uitgebroken 

nieuwe internationale oorlogen in een jaar en (2) het gemiddelde aantal uitgebroken nieuwe in-

ternationale oorlogen in een jaar in de periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oor-

log.338 In het navolgende staafdiagram is het aantal uitgebroken nieuwe internationale oorlogen 

per jaar weergegeven voor het tijdvak 1946-2000.339 

________________________ 
Vervolg voetnoot vorige pagina: 
een duur aangehouden die gelijk is aan de gemiddelde duur van de oorlogen in het onderzochte tijdvak zónder 
deze oorlogen. De gemiddelde duur van alle oorlogen op de lijst was bij deze berekeningsmethode 59,1 maanden. 
 
336 Dus oorlogen tussen staten die de afgelopen drie jaar geen oorlog hebben gevoerd, zie paragraaf 4.5.2.2. 
 
337 Zie paragraaf 4.5.2. 
 
338 Zie paragraaf 4.5.2.1. 
Zie volgende pagina 
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Figuur 5.20 Uitgebroken nieuwe internationale oorlogen per jaar 1946-2000 

 

Uit figuur 5.20 blijkt dat het aantal uitgebroken nieuwe internationale oorlogen per jaar sinds 

1971 terug is gelopen. In de periode 1946-2000 braken er gemiddeld 0,65 oorlogen per jaar uit. 

Tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) waren dit gemiddeld 0,79 oorlogen en in de perio-de 

1990-2000 gemiddeld 0,18. De effectiviteit van de Veiligheidsraad op het gebied van conflict-

preventie is -aldus gemeten- in de afgelopen decennia sterk gestegen. 

 

 

5.3.2.2 De effectiviteit op het gebied van post-war peacebuilding 

In hoofdstuk 4 werden op het gebied van post-war peacebuilding twee indicatoren geformu-

leerd, te weten: 

1) het aantal opnieuw uitgebroken oude oorlogen per jaar. Hierbij gaat het, in tegenstelling tot 

de indicatoren in de vorige subparagraaf, niet uitsluitend om internationale oorlogen, maar ook 

om binnenstatelijke gewapende conflicten.340 

2) het gemiddelde aantal opnieuw uitgebroken oude oorlogen per jaar in de periodes tijdens en 

sinds het einde van de Koude Oorlog. 

________________________ 
Vervolg voetnoot vorige pagina: 
 
339 De bron voor deze gegevens is de lijst met gewapende conflicten (zie bijlage 2). 
 
340 Zie voor een toelichting paragraaf 4.2. 
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In de grafiek hierna is het aantal opnieuw uitgebroken (binnenstatelijke en internationale) oude 

oorlogen per jaar in het tijdvak 1946-2000 weergegeven.341  
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Figuur 5.21 Opnieuw uitgebroken oude oorlogen per jaar 1946-2000 
 

In de figuur is te zien dat het aantal opnieuw uitgebroken oude oorlogen per jaar sinds 1976 fors 

is gedaald. In totaal waren er in de onderzochte periode 35 opnieuw uitgebroken oude oor-

logen, waarvan 30 tijdens de Koude Oorlog en 5 na de Koude Oorlog. Gemiddeld laaiden in de 

periode 1946-2000 per jaar 0,64 reeds beëindigde oorlogen binnen drie jaar opnieuw op. In het 

tijdvak van de Koude Oorlog waren dat 0,70 oorlogen en in de periode 1990-2000 was dat aan-

tal 0,45. Op basis van doelbereikingsonderzoek (alle veranderingen in het beleidsterrein worden 

veroorzaakt door het beleid) kan worden geconcludeerd dat de Veiligheidsraad sinds het einde 

van de Koude Oorlog effectiever is geworden op het gebied van post-war peacebuilding. 

 

5.3.2.3 De effectiviteit van de activiteiten ex artikel 26 van het Handvest 

De activiteiten van de Veiligheidsraad ex artikel 26 van het Handvest, het opstellen van plannen 

om te komen tot een stelsel van mondiale wapenbeheersing, hebben ook in de eerste plaats tot 

doel oorlogen te voorkomen. De Veiligheidsraad heeft in de periode 1946-2000 in dit kader 

echter slechts weinig activiteiten ondernomen. Daarom werden geen aparte indicatoren voor de-
 
                                                
341 De bron voor deze gegevens is de lijst met gewapende conflicten (bijlage 2). 
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ze doelstelling geconstrueerd. Tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) werden door de Raad een 

tiental resoluties aangenomen ex artikel 26, te weten: 

- de resoluties 18, 68, 77, 78, 79 en 97 (aangenomen in de periode 1947-1952), die alle gingen 

over het instellen van een ontwapeningscommissie om het probleem van mondiale vrede, vei-

ligheid en ontwapening te bestuderen.  

- de resoluties 20, 52 en 74 (aangenomen in de periode 1947-1949), inzake enkele aanbevelin-

gen van de VN- Atoomenergie-commissie om het vreedzame gebruik van kernenergie te bevor-

deren.  

- resolutie 255 (1968) inzake veiligheidsgaranties aan "non-nuclear-weapon states parties" van 

het verdrag over de non-proliferatie van kernwapens tegen aanvallen met dergelijke wapens.342 

De beide ingestelde commissies deden wel enkele aanbevelingen om te komen tot een beter 

stelsel van wapenbeheersing in de wereld, maar deze aanbevelingen leidden, door onenigheid 

tussen de permanente leden van de Veiligheidsraad, niet tot resoluties en derhalve ook niet tot 

beleid.343 Waarschijnlijk hebben zij wel enige politieke invloed gehad. Verder was er in de 

Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad tijdens de Koude Oorlog veel idealistische 

retoriek over vrede, veiligheid, non-proliferatie van kernwapens en ontwapening en werden er 

veel vergaderingen en speciale sessies aan deze materie gewijd. De effectiviteit van de 

activiteiten van de Veiligheidsraad ex artikel 26 tijdens de Koude Oorlog was volgens Howard 

echter gering.344 De structurele vorderingen op het gebied van mondiale wapenbeheersing 

tijdens de Koude Oorlog, zoals de oprichting van centra voor de vermindering van nucleaire 

risico's (1987) en het "Verdrag op de eliminatie van middellange afstandsraketten" (1987), 

kwamen niet voort uit plannen van de Veiligheidsraad, maar hoofdzakelijk uit bilaterale 

onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.345 Howard stelt dat de 

belangrijkste verdienste van de activiteiten en resoluties van de Veiligheidsraad ex artikel 26 

tijdens de Koude Oorlog waarschijnlijk is, dat zij bijdroegen aan het creëren van een atmosfeer 
 
                                                
342 In deze resolutie verwelkomt de Veiligheidsraad de intentie van diverse staten (de Verenigde Staten, de Sovjet-
Unie en Groot-Brittannië) dat zij onmiddellijk in actie zullen komen als een staat die geen kernwapens bezit met 
dergelijke wapens wordt aangevallen. 

343 Wellens 1993: pp. XVII-XXXVI (de "Analytical Table of Contents") en de pp. 5 en 896-903. 

344 M. Howard, "The Historical Development of the U.N.'s Role in International Security" in Roberts en Kingsbury 
1995, pp. 75-76. 

345 Zie onder meer McWilliams en Piotrowski 1997, pp. 225 e.v. 
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in de internationale politiek waarin het voor de supermogendheden en hun bondgenoten 

moeilijk was om geheel af te zien van het zoeken naar wegen om te komen tot overeenkomsten 

op het gebied van wapenbeheersing.346  

 

In de periode van 1 januari 1990 tot en met 31 december 2000 werd door de Veiligheidsraad 

slechts één resolutie aangenomen in het kader van artikel 26 van het Handvest, te weten re-

solutie 984. Deze werd aangenomen op 11 april 1995 en ging opnieuw over toezeggingen aan 

"non-nuclear-weapon states parties" van het verdrag op de non-proliferatie van kernwapens om 

hen te beschermen tegen aanvallen met kernwapens.347 In de betrokken resolutie riep de Vei-

ligheidsraad álle VN-lidstaten, en in het bijzonder de permanente leden van de Veiligheids-

raad, op om onmiddellijk en op passende wijze bijstand te verlenen aan een staat zonder kern-

wapens die met nucleaire wapens wordt aangevallen. Verder was er in de periode 1990-2000 in 

de Veiligheidsraad wederom veel retoriek over mondiale wapenbeheersing en werden er veel 

vergaderingen en speciale sessies over dit onderwerp belegd. Uit deze bijeenkomsten kwamen 

enkele verklaringen van de president van de Veiligheidsraad inzake ontwapening en steun aan 

VN-vredesoperaties voort, maar geen concrete plannen of resoluties om te komen tot een inte-

graal stelsel van mondiale wapenbeheersing.348 De mate van doelbereiking van de weinige ac-

tiviteiten van de Veiligheidsraad ex artikel 26 in dit tijdvak was derhalve, mede gezien de nog 

steeds erg hoge mondiale defensie-uitgaven349 en de voortschrijdende proliferatie van kernwa-

pens350, opnieuw gering. Ook in deze periode kwamen de structurele vorderingen op het gebied 

van mondiale wapenbeheersing, zoals het "Verdrag op de vernietiging van chemische wapens" 

(1990) en het eerste "Verdrag op de vermindering van strategische wapens" (START I, 1991), 

weer hoofdzakelijk voort uit bilaterale onderhandelingen tussen de grote mogendheden.351  
 
                                                
346 M. Howard in Roberts en Kingsbury 1995, p. 76. 

347 Bron: United Nations Department of Public Information, Resolutions and Decisions of the Security Council, 
1990-2000. 
 
348 M. Howard in Roberts en Kingsbury 1995, p. 75. 

349 Zie bijvoorbeeld de SIPRI-yearbooks 1990-2000.  

350 Aan het einde van de jaren negentig hielden India en Pakistan proeven met zelf ontwikkelde kernwapens, en het 
is waarschijnlijk dat zij inmiddels ook over dergelijke wapens beschikken.  

351 Zie onder meer McWilliams en Piotrowski 1997, pp. 225 e.v. 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 161 - 

5.3.2.4 Algemene indicatoren voor de effectiviteit in het voor het voorkomen van oorlogen 

In het vorige hoofdstuk werden voor het meten van de effectiviteit van de Veiligheidsraad op 

het gebied van het voorkomen van oorlogen in het algemeen twee indicatoren vastgesteld352: 

1) het aantal beëindigde kleine MID's per jaar met Veiligheidsraadinterventie. 

2) het gemiddelde aantal beëindigde kleine MID's per jaar met Veiligheidsraadinterventie in de 

periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog.  

In figuur 5.22 hierna is het aantal beëindigde kleine gemilitariseerde interstatelijke geschillen 

per jaar met Veiligheidsraadinterventie weergegeven voor het tijdvak 1946-2000.353 
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Figuur 5.22 Beëindigde kleine MID's per jaar met Veiligheidsraadinterventie 1946-2000 
 

Uit het bovenstaande staafdiagram blijkt dat het aantal beëindigde kleine MID's per jaar met 

Veiligheidsraadinterventie sinds het einde van de Koude Oorlog is gestegen. In de hele periode 
 
                                                
352 Zie paragraaf 4.5.2.3. 
 
353 De bronnen voor deze gegevens zijn Wellens 2001, pp. 11-129 en de meest recente versie van het COW-
MID-bestand (op dit moment), te weten versie 3.021. 
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1946-2000 werden er gemiddeld 6 kleine MID's na Veiligheidsraadinterventie per jaar be-

ëindigd. Tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) was dit aantal gemiddeld 5,54 per jaar en in het 

tijdvak 1990-2000 gemiddeld 8,18 per jaar. Dit is een stijging van ruim 47%. Hieruit kan 

worden geconcludeerd (op basis van de uitgangspunten van doelbereikingsonderzoek en deze 

indicator) dat de Veiligheidsraad sinds het einde van de Koude Oorlog effectiever is opgetreden 

bij het voorkomen van de escalatie van potentiële internationale oorlogen tot oorlogen. 

 

 

5.3.3 De effectiviteit op het gebied van het doen eindigen van oorlogen 

In hoofdstuk 4 werden vier indicatoren gekozen voor het beoordelen van de effectiviteit van de 

Veiligheidsraad op het gebied van het doen eindigen van oorlogen, te weten: 

1) de gemiddelde duur van de oorlogen op de conflictlijst per beginjaar.  

2) het gemiddelde per jaar van de gemiddelde duur van de oorlogen op de conflictlijst per be-

ginjaar in de periodes tijdens en na het einde van de Koude Oorlog. 

3) het verschil in de gemiddelde duur van oorlogen mét interventie van de Veiligheidsraad en 

oorlogen zónder interventie van de Raad per beginjaar. 

4) het gemiddelde verschil in de gemiddelde duur van oorlogen mét interventie van de Veilig-

heidsraad en oorlogen zónder interventie van de Raad per beginjaar in de periodes tijdens en na 

het einde van de Koude Oorlog. 

 

Een probleem bij de berekening van de bovengenoemde indicatoren was dat in totaal 17 oor-

logen op de gehanteerde conflictlijst nog liepen op 31 december 2000, het einde van de onder-

zochte periode (1946-2000). Een aantal van deze oorlogen loopt ook op dit moment (ultimo 

2004) nog. Van deze oorlogen kan derhalve de duur niet worden vastgesteld. Met betrekking tot 

deze oorlogen werd bij alle berekeningen de in paragraaf 5.3 reeds gebruikte methode gehan-

teerd: hun duur werd gesteld op de gemiddelde duur van de oorlogen in het onderzochte tijd-

vak zónder deze oorlogen. Bij oorlogen waarvan alleen een beginmaand of -jaar bekend is, 

werd er van uitgegaan dat de betrokken oorlog precies in het midden van de beginmaand of het 

beginjaar is begonnen. In figuur 5.23 hierna is de gemiddelde duur van de oorlogen op de con-

flictlijst per beginjaar weergegeven voor het tijdvak 1946-2000.354 

 
                                                
354 De bron voor deze gegevens was de conflictlijst (bijlage 2). 
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Figuur 5.23 Gemiddelde duur van de oorlogen per beginjaar in maanden 1946-2000 

 

Alle tijden in figuur 5.23 zijn afgerond op hele maanden. Een nul in het staafdiagram betekent 

derhalve hetzij dat er geen oorlogen begonnen in het betrokken jaar, hetzij dat de gemiddelde 

duur van de oorlogen die in het betrokken jaar begonnen kleiner was dan 0,5 maanden.  

In de jaren zestig en zeventig is de gemiddelde duur van de in die periode begonnen oorlogen 

langer dan in de jaren veertig en vijftig. Pas na 1985 is er een duidelijke daling waar te nemen. 

De gemiddelde duur van de oorlogen per beginjaar was in de onderzochte periode 51,93 maan-

den.355 Tijdens de Koude Oorlog was dit 56,84 maanden en in de periode 1990-2000 gemiddeld 

28,45 maanden. Uitgaande van de premissen van doelbereikingsonderzoek moet deze daling 

worden toegeschreven aan het betere functioneren van de Veiligheidsraad. In werkelijkheid 

hebben uiteraard nog vele andere (f-)actoren een rol gespeeld. Om een zuiverder beeld te krij-

gen van de invloed van het (interventie-)beleid van de Veiligheidsraad op de duur van de oor-

logen in de onderzochte periode werden daarom ook de verschillen in de gemiddelde duur van 

oorlogen mét interventie van de Veiligheidsraad en van oorlogen zónder dergelijke interventie 

per beginjaar berekend. In het diagram hierna is dit verschil weergegeven voor het tijdvak 

1946-2000.356 

 
                                                
355 Dit is niet gelijk aan de gemiddelde duur van de oorlogen in de periode 1946-2000 van 59,1 maanden, 
omdat er ook jaren waren waarin geen oorlogen begonnen (deze verlagen de gemiddelde duur per beginjaar). 
 
356 De bron voor deze gegevens is de conflictlijst (bijlage 2). 
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Figuur 5.24 Verschil in de gemiddelde duur van oorlogen mét interventie en zónder interventie 
van de Veiligheidsraad per beginjaar in maanden 1946-2000. 

 

Indien er in een jaar geen oorlog begon kan uiteraard geen verschil worden berekend. Bij de 

betrokken jaren werd in het diagram een "N" gezet (verschil niet bepaalbaar). Datzelfde werd 

gedaan als er in een jaar geen oorlog mét interventie van de Raad begon, of geen oorlog zónder 

interventie van de Raad (ook dan kan er geen verschil worden bepaald). De moge-lijkheid dat in 

een jaar de gemiddelde duur van de oorlogen met interventie van de Raad en de oorlogen 

zonder interventie van de Raad gelijk is kwam in de onderzochte periode niet voor. Het verschil 

was dus nooit nul. Verder betekent in het diagram een waarde boven nul dat de gemiddelde 

duur van de in dat jaar begonnen oorlogen mét Veiligheidsraadinterventie langer was dan de 

gemiddelde duur van oorlogen zonder interventie van de Raad die in dat jaar begonnen. In alle 

gevallen werden de berekende verschillen afgerond op hele maanden. De duur van oorlogen die 

op het einde van de onderzochte periode (31 december 2000) nog liepen werd wederom gesteld 

op de gemiddelde duur van alle oorlogen zonder de oorlogen die nog liepen op 31 december 

2000 (59,1 maanden).357 

 
                                                
357 Zie de toelichting aan het begin van deze subparagraaf. 
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In het tijdvak 1946-2000 was het gemiddelde verschil per jaar in de gemiddelde duur van oor-

logen mét en zónder interventie van de Veiligheidsraad 9,27 maanden.358 Dit betekent dat een 

oorlog mét interventie van de Veiligheidsraad gemiddeld ruim 9 maanden langer duurde dan 

een oorlog zonder interventie van de Raad in deze periode. Conform de uitgangspunten van 

doelbereikingsonderzoek zou hieruit moeten worden geconcludeerd dat VN-interventies om 

oorlogen te bekorten averechts werken, en dat de Verenigde Naties beter op kunnen houden met 

dit soort interventies. Het is echter ook mogelijk, en ook aannemelijk, dat de Veiligheidsraad 

vooral in de zware en langlopende conflicten intervenieert, en dat die zonder interventie van de 

Raad nóg langer zouden hebben geduurd. Duyvesteyn en Bottenheft opperen, geconfronteerd 

met vergelijkbare onderzoeksresultaten, ook deze mogelijkheid359, evenals Brecher en Wilken-

feld in een ander artikel.360 Het is helaas, zoals in hoofdstuk 3 reeds werd toegelicht361, niet mo-

gelijk om met een redelijke mate van zekerheid vast te stellen hoe lang een oorlog mét inter-

ventie van de Raad zou hebben geduurd zónder die interventie (oftewel hoe effectief de inter-

ventie van de Raad in werkelijkheid is geweest).  

Tijdens de Koude Oorlog was het gemiddelde verschil in de gemiddelde duur van oorlogen mét 

en zónder interventie van de Veiligheidsraad 12,78 maanden en in de periode 1990-2000 ge-

middeld min 8,8 maanden.362 Sinds het einde van de Koude Oorlog duren oorlogen mét inter-

ventie van de Veiligheidsraad dus ruim 8 maanden jaar korter dan oorlogen zonder dergelijke 

interventie. Dit bevestigt het beeld van de meetresultaten van de eerste twee in deze subpara-

graaf behandelde indicatoren: dat het functioneren van de Veiligheidsraad sinds 1 januari 1990 

met betrekking tot het doen eindigen van oorlogen (op basis van doelbereikingsonderzoek) is 

verbeterd. 

 

5.3.4 Non-interventies 

Een non-interventie werd in hoofdstuk 3 gedefinieerd als "het niet ingrijpen door de Veilig- 
 
                                                
358 Hierbij werden met een "N" gemarkeerde jaren buiten beschouwing gelaten.  
 
359 I.G.B.M. Duyvesteyn, en C.E.M. Bottenheft, "Enkele effecten van militaire interventies", in Transaktie, 26/2, 
mei 1997, p. 242. 
 
360 M. Brecher en J. Wilkenfeld, "International Crises 1945-1975: The UN Dimension", in International Studies 
Quarterly, vol. 28-1, 1984, pp. 57-58. 
 
361 Zie paragraaf 3.7.2. 
 
362 Bij alle berekeningen werden wederom jaren met een "N" buiten beschouwing gelaten. 
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heidsraad in een potentiële of gevoerde oorlog die ten minste drie maanden oud is door middel 

van een interventie".363 In de navolgende subparagraaf worden de aantallen non-interventies 

van de Veiligheidsraad bij de oorlogen en potentiële gewapende conflicten in de periode 1946-

2000 geïnventariseerd. In de twee subparagrafen daarna worden de oorzaken van de non-

interventies geanalyseerd. 

 

 

5.3.4.1 Algemene indicatoren voor non-interventies 

Om de aantallen non-interventies te inventariseren werden in totaal vier indicatoren 

geselecteerd; twee voor de non-interventies op het gebied van potentiële oorlogen en twee voor 

de non-interventies met betrekking tot de gevoerde oorlogen.364  

De geselecteerde indicatoren voor de non-interventies op het gebied van potentiële oorlogen 

waren: 

1) het aantal "militarized interstate disputes" per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelopen 

en waarin niét door middel van een officiële resolutie of verklaring werd geïntervenieerd. 

2) het gemiddelde aantal MID's per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelopen en waarin 

niét door middel van een officiële resolutie of verklaring werd geïntervenieerd in de periodes 

tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

 

In het navolgende staafdiagram is het aantal MID's per jaar weergegeven dat ten minste drie 

maanden heeft gelopen en waarin niét door middel van een resolutie of verklaring preventief 

werd geïntervenieerd.365 

 
                                                
363 Een interventie werd gedefinieerd als "iedere tussenkomst van de V-raad in een oorlog of potentieel gewapend 
conflict door middel van een officiële resolutie of presidentiële verklaring" (zie paragraaf 3.6.1). 
 
364 Zie paragraaf 4.5.4.1. 
 
365 De bronnen voor deze gegevens zijn Wellens 2001 en de meest recente versie van het COW-MID-bestand op 
dit moment, te weten versie 3.021. Bij alle berekeningen werd een maand op 30 dagen gesteld. 
 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 167 - 

4

1

3

10
9

8

5

9
10

9
8

5

16

13

7

13
14

9
10

11
12

10

13

16

4

9
10

7 7

12
11

15

17 17

13

10
11

17

21

15

10

26

16

2

5

3 3 3

11

15
16

11
10

6 6

0

5

10

15

20

25

30

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 20

Figuur 5.25 Non-interventies bij potentiële oorlogen 1946-2000 

 

De aantallen non-interventies bij potentiële oorlogen zijn op het totaal van 1492 MID's die 

hebben gelopen in de periode 1946-2000 relatief laag, en ook vergeleken met de aantallen non-

interventies bij de gevoerde oorlogen, die hierna worden behandeld. De oorzaak hiervan is dat 

veel MID's in het onderzochte tijdvak korter dan drie maanden hebben geduurd, en dus niet 

mee werden geteld (de Veiligheidsraad heeft geen redelijke termijn van drie maanden gehad om 

te interveniëren). Uit figuur 5.25 blijkt dat er duidelijk meer non-interventies waren in de 

periode van ultimo jaren vijftig tot ultimo jaren zestig en de periode van medio jaren zeventig 

tot het einde van de jaren tachtig. In hoofdstuk 6 zal worden onderzocht of er een correlatie 

bestaat tussen de aantallen non-interventies bij de potentiële oorlogen en (mogelijke) fasen in de 

Koude Oorlog. In het bovenstaande staafdiagram is ook te zien dat er na het einde van de 

Koude Oorlog een daling optreedt van het absolute aantal non-interventies bij potentiële 

oorlogen. Gemiddeld waren er tijdens de Koude Oorlog 10,95 non-interventies per jaar, en in 

het tijdvak 1990-2000 gemiddeld 8,09 per jaar. In hoofdstuk 6 zal worden nagegaan of deze 

daling toe te schrijven is aan een daling van het aantal lopende MID's, of aan een meer actieve 

opstelling van de Veiligheidsraad. 
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De geselecteerde indicatoren met betrekking tot de non-interventies bij de daadwerkelijk ge-

voerde oorlogen waren: 

1) het aantal oorlogen per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelopen en waarin niét door 

middel van een officiële resolutie of verklaring werd geïntervenieerd. 

2) het gemiddelde aantal oorlogen per jaar dat ten minste drie maanden heeft gelopen en waarin 

niét door middel van een officiële resolutie of verklaring werd geïntervenieerd in de periodes 

tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

In de navolgende figuur is het aantal oorlogen per jaar weergegeven dat ten minste drie maan-

den heeft gelopen en waarin niét door middel van een resolutie of verklaring werd geïnter-

venieerd.366 
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Figuur 5.26 Non-interventies bij gevoerde oorlogen 1946-2000 

 

Uit bovenstaand diagram blijkt dat de aantallen non-interventies bij de gevoerde oorlogen vanaf 

1946 gestaag toenemen, met piekperiodes in de tijdvakken 1965-1980 en 1985-1992. Na 1992 

begint het aantal non-interventies te dalen. Tijdens de Koude Oorlog was het aantal non-

interventies gemiddeld 16,95 per jaar, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 16. In het 

volgende hoofdstuk zal, evenals bij de non-interventies bij potentiële oorlogen, worden nage-

 
                                                
366 De bronnen voor deze gegevens zijn Wellens 2001 en de conflictlijst (zie bijlage 2). Bij alle berekeningen 
werd een maand weer op 30 dagen gesteld. 
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gaan of de daling van het aantal non-interventies veroorzaakt wordt door een daling van het 

aantal lopende oorlogen of door een actievere opstelling van de Veiligheidsraad.  

 

5.3.4.2 De oorzaken van non-interventies  

De oorzaken van non-interventies door de Veiligheidsraad waren in de onderzochte periode 

nagenoeg uitsluitend officiële gewone veto's van permanente leden, non-decisions en besluiten 

tot non-interventie.367 Deze zullen in de navolgende subparagrafen successievelijk worden be-

handeld. 

 

5.3.4.2.1 Veto's van permanente leden 

In totaal werden er in de onderzochte periode (1946-2000) 290 gewone veto's van permanente 

leden in de Veiligheidsraad uitgebracht.368 Hiervan waren er 246 officiële veto's en 44 onoffi-

ciële veto's in geheime vergaderingen.369  

De onofficiële veto's hadden in de periode 1946-2000 -voorzover bekend- uitsluitend betrek-

king op de benoemingen van nieuwe secretarissen-generaal van de Verenigde Naties, een kwes-

tie die, zoals reeds eerder werd vermeld, in deze studie niet als een strategische aangelegenheid 

wordt aangemerkt. In dit onderzoek gaat het uitsluitend om veto's op strategisch gebied.370  

Van de 246 officiële veto's hadden 59 betrekking op de toelating van nieuwe leden tot de Vere-

nigde Naties. In geen enkel geval geschiedde dit niet-toelaten van een aspirant-lid direct als 

middel ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Volgens Patil moeten deze ve-

to's dan ook niet als strategische aangelegenheden worden beschouwd.371 Ook ik ben deze me-

ning toegedaan. De overige 187 veto's hadden wel betrekking op strategische aangelegenhe-

den.  

 

In het navolgende diagram is weergegeven hoeveel strategische veto's per jaar werden uitge-

bracht in de onderzochte periode. 

 
                                                
367 Zie paragraaf 4.5.4.2. 
 
368 De bron voor de informatie in deze subparagraaf is, tenzij anders vermeld, Patil 2001. 
 
369 Zie voor een toelichting op de begrippen "officiële" en "onofficiële" veto's paragraaf 2.4. 
  
370 Zie paragraaf 4.5.4.2.1. 
 
371 Patil 2001, p. 720. 
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Figuur 5.27 Strategische veto's per jaar 1946-2000 

 

In bovenstaande figuur is een sterke daling te zien van het aantal strategische veto's sinds het 

einde van de Koude Oorlog. Tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) waren er in totaal 168 ve-

to's, gemiddeld 3,91 veto's per jaar. Sinds het einde van de Koude Oorlog waren er 9 veto's, een 

gemiddelde van 0,82 per jaar. Deze daling is waarschijnlijk in belangrijke mate het gevolg van 

het einde van de Koude Oorlog. Door de verbeterde betrekkingen (samenwerking) tussen ener-

zijds de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië en anderzijds de Sovjet-Unie/Rusland 

werd vaker overeenstemming bereikt over kwesties, waardoor een veto niet nodig was. Daar-

naast heeft waarschijnlijk ook een diplomatieke strategie van de permanente leden van het 

vermijden van veto's een belangrijke rol gespeeld. Veto's kunnen de betrekkingen tussen per-

manente leden beschadigen en zijn meestal eenvoudig te vermijden.372 Volgens Roberts en 

Kingsbury werd deze strategie van het vermijden van veto's in de beginjaren van de Verenigde 

Naties veelvuldig door de Westerse staten toegepast, en in de jaren zeventig en tachtig door de 

Sovjet-Unie.373 Wat echter precies de oorzaken zijn van de grote daling van het aantal veto's 

sinds 1989 is niet bekend, aangezien politici en diplomaten normaliter niet vrijelijk mogen 

 
                                                
372 Bijvoorbeeld door vooroverleg over de tekst van ontwerpresoluties met de andere permanente leden, of door het 
-anticiperend op een mogelijk veto- niet op de agenda zetten van een bepaalde ontwerpresolutie. 

373 Roberts en Kingsbury 1995, p. 10. 
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spreken over recente veiligheidsaangelegenheden, en overheidsdocumenten die betrekking heb-

ben op dergelijke kwesties374 nagenoeg nooit openbaar zijn.375 Deze daling kan echter zonder 

meer als indicator van de toegenomen samenwerking van de permanente leden worden be-

schouwd. 

Opmerkelijk in grafiek 5.27 is ook het bovengemiddelde aantal veto's in de periodes 1946-

1949, 1972-1977, 1981-1989 en in het jaar 1997. Voor de periode 1946-1949 geldt dat het hier 

op twee na allemaal veto's van de Sovjet-Unie betreft, die op deze wijze haar nationale (com-

munistische) belangen in een aantal kwesties meende te moeten verdedigen. Hierbij gaat het on-

der meer om kwesties met betrekking tot Spanje, Griekenland, Tsjecho-Slowakije, Berlijn en 

Indonesië.376 Het bovengemiddelde aantal veto's in de periode 1972-1977 wordt veroorzaakt 

door een scala aan tegelijkertijd lopende, controversiële kwesties zoals de situaties in Zuid-Rho-

desië, Namibië en Zuid-Afrika. Daarnaast leidde de besluitvorming inzake de problemen in het 

Midden-Oosten, met name de Palestijnse kwestie, tot veel veto's. Het zeer hoge aantal veto's in 

het tijdvak 1981-1989 werd hoofdzakelijk uitgebracht door de Verenigde Staten, die op deze 

wijze resoluties tegen het door bondgenoot Israël gevoerde beleid inzake onder meer de Pales-

tijnse kwestie en Libanon blokkeerden. Daarnaast leidde in dit tijdvak de kwestie van het niet 

verlenen van onafhankelijkheid aan Namibië door Zuid-Afrika ook tot veel vetogebruik. Het  

-voor de periode na de Koude Oorlog- hoge aantal veto's in 1997 betrof twee veto's van de 

Verenigde Staten om anti-Israëlresoluties te blokkeren en een veto van China inzake het vre-

desproces in Guatemala. Het laatstgenoemde veto is, blijkens de officiële Chinese motivatie, 

een represaille omdat de regering van Guatemala de onafhankelijkheid van Taiwan steunde 

(…….).377  

De top-3 van "veto-genererende" kwesties in de periode 1946-2000 is:  

1) de situatie in het Midden-Oosten, waaronder de Palestijnse kwestie (45 veto's) 

2) het weigeren van de regering van Zuid-Afrika om onafhankelijkheid te verlenen aan Nami- 

 
                                                
374 Zoals notulen van vergaderingen, memo's en beleidsnotities.  

375 Meestal worden dergelijke stukken pas ten minste twintig of dertig jaar na de productiedatum vrijgegeven voor 
wetenschappelijk onderzoek. 

376 Zie voor uitgebreide toelichtingen op deze veto's en de teksten met de motivaties van de Sovjet-Unie voor 
haar stemgedrag Patil 2001. 
 
377 Patil 2001, pp. 545 e.v. 
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bië, nadat de Algemene Vergadering van de VN in 1966 het mandaat van Zuid-Afrika over dit 

gebied had beëindigd (22 veto's). 

3) de aanpak van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika (15 veto's). 

Samen leidden deze drie aangelegenheden tot 82 veto's, bijna 44% van alle strategische veto's 

in de onderzochte periode. Opmerkelijk is dat geen van deze kwesties tot de kern van de Koude 

Oorlog behoorde, zoals de Berlijnse kwestie, de Cubaanse rakettencrisis en de Vietnam-oorlog. 

Waarschijnlijk genereerden deze, direct aan de Koude Oorlog gerelateerde, kwesties relatief 

weinig veto's omdat men wist dat de weg via de Veiligheidsraad onbegaanbaar zou zijn, en het 

indienen van ontwerpresoluties dus niet zinvol was.  

In tabel 5.2 hierna is weergegeven hoe de strategische veto's in de periode 1946-2000 over de 

verschillende permanente leden waren verdeeld. 
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27 6 10 10 2 5 4 2 0 2 0 68 
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0 0 2 1 2 8 4 7 8 0 0 32 

Frankrijk 

 

2 0 2 0 0 2 5 4 3 0 0 18 

China 

 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 

Totaal per  

tijdvak 

29 6 14 11 5 23 21 37 34 3 4 187 

 

Tabel 5.2 Strategische veto's per permanent lid 1946-2000 

 

De Verenigde Staten hebben tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) 61 maal gebruik gemaakt 

van hun vetorecht378, en de Sovjet-Unie 66 maal. Samen waren zij verantwoordelijk voor meer 
 
                                                
378 In het tijdvak 1986-1990 in de tabel zitten twee veto's van de Verenigde Staten uit 1990. 
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dan 75% van alle strategische veto's tijdens de Koude Oorlog. Hieruit blijkt dat zij bij de be-

sluitvorming in de Veiligheidsraad hun status van supermogendheid tijdens de Koude Oorlog 

hebben doen gelden, en in hoge mate de besluitvorming hebben gedomineerd. Daarbij kan wor-

den opgemerkt dat van de 61 veto's van de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog er 27 

betrekking hadden op de situatie in het Midden-Oosten, en dan met name op de Palestijnse 

kwestie. Veel van deze veto's gebruikten de Verenigde Staten om de belangen van hun bond-

genoot Israël te verdedigen. Patil noemt dit het "veto by proxy" (het gebruiken van het vetorecht 

door een permanent lid ten behoeve van een bondgenoot die zelf niet vetogerechtigd is).379  

Verder blijkt uit de tabel dat de Sovjet-Unie/Rusland in de periode 1946-2000 van alle perma-

nente leden het meest van haar vetorecht gebruik heeft gemaakt. Hierbij moet echter de kant-

tekening worden geplaatst dat de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië sinds 1949 

strategische bondgenoten zijn in de NAVO. De NAVO-partners hebben in het tijdvak 1949-

2000 in totaal 114 maal van hun vetorecht gebruik gemaakt, dus aanzienlijk vaker dan de Sov-

jet-Unie/Rusland in dezelfde periode. Dit betekent niet dat de VS, Frankrijk en Groot-Brittan-

nië altijd als één blok zijn opgetreden. Zo werd op 30 oktober 1956 een ontwerpresolutie van de 

Verenigde Staten inzake de Suez-crisis en de bezetting van delen van Egypte door Israël getor-

pedeerd met veto's van zowel Frankrijk als Groot-Brittannië.380 

China heeft in de periode 1946-2000 slechts drie maal van zijn vetorecht gebruik gemaakt. Gill 

en Reilly noemen China in een artikel in Survival een "very minor player" op het gebied van 

VN-vredeshandhaving381, en het zeldzame vetogebruik bevestigt dit beeld. 

Patil stelt in het concluderende hoofdstuk van haar omvangrijke studie naar het veto in de Vei-

ligheidsraad dat het vetorecht bij de oprichting van Verenigde Naties werd gecreëerd door de 

grote vijf "to guard and protect their concerns, interests and policies" (lees: het verhinderen van 

VN-acties tegen henzelf), en dat dit recht in de periode 1946-2000 ook inderdaad als zodanig 

werd gebruikt. In veel gevallen werd bij het vetogebruik het eigen nationale belang en dat van 

bondgenoten boven het algemene (mondiale) belang gesteld. Zij stelt echter ook dat het veto-

recht een noodzakelijk kwaad is, omdat de Veiligheidsraad anders waarschijnlijk allang had 

opgehouden te bestaan ten gevolge van onderlinge ruzies tussen de grote mogendheden. Verder 

 
                                                
379 Patil 2001, p. 103. 
 
380 Patil 2001, pp. 444-445. 
 
381 Bates Gill en James Reilly, "Sovereignty, Intervention and Peacekeeping: The View from Beijing", in Survival, 
vol. 42, nr. 3, lente 2000, pp. 58 e.v. 
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beschikken alle permanente leden thans over nucleaire wapens. Als zij geen vetorecht hadden 

bij het nemen van besluiten op mondiaal strategisch gebied, dan konden zij door het bezit van 

deze wapens toch niet gedwongen worden mee te werken aan voor hen onacceptabele be-

sluiten.382 

 

5.3.4.2.2 Non-decisions en besluiten tot non-interventie 

In het vorige hoofdstuk werden twee indicatoren voor het in kaart brengen van de aantallen 

non-decisions en besluiten tot non-interventie van de Veiligheidsraad geformuleerd, te weten 

(1) het aantal non-decisions en besluiten tot non-interventie (samen) per jaar op het gebied van 

de gevoerde oorlogen en (2) het gemiddelde aantal non-decisions en besluiten tot non-inter-

ventie per jaar op het gebied van de gevoerde oorlogen in de tijdvakken 1947-1989 en 1990-

2000.383 In de navolgende figuur is het aantal non-decisions en besluiten tot non-interventie (sa-

men) per jaar op het gebied van de gevoerde oorlogen in de periode 1946-2000 weergegeven. 

Hierbij werd een oorlog pas meegeteld als deze ten minste drie maanden oud was, gerekend van 

de aanvangsdatum (omdat de Veiligheidsraad anders geen redelijke termijn heeft gehad om te 

reageren). Verder werden oorlogen die meerdere jaren liepen ieder jaar afzonderlijk meegeteld. 

De Raad had immers ieder jaar opnieuw de gelegenheid in de oorlog te interveniëren. 
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Figuur 5.28 Non-decisions plus besluiten tot non-interventie per jaar bij gevoerde oorlogen 
1946-2000 

 
                                                
382 Patil 2001, pp. 693-717. 
 
383 Zie voor een toelichting paragraaf 4.5.4.2.2. 
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In figuur 5.28 zijn een tweetal periodes te onderkennen waarin de aantallen non-decisions en 

besluiten tot non-interventie samen per jaar duidelijk hoger waren dan in andere periodes. De 

eerste is de tijdspanne van medio jaren zestig tot ultimo jaren zeventig en de tweede het tijdvak 

van medio jaren tachtig tot begin jaren negentig. In deze periodes bemoeide de Veiligheidsraad 

zich niet met grote aantallen lopende oorlogen (behoudens eventuele stille diplomatie). Het 

vinden van sluitende verklaringen hiervoor is, gezien het grote aantal factoren dat mogelijk een 

rol speelt, erg moeilijk. Misschien werden ten gevolge van de slechte verhoudingen tussen de 

permanente leden in de Veiligheidsraad veel ontwerpresoluties voor interventies niet ingediend, 

anticiperend op een veto van één of meer permanente leden. Opvallend is in ieder geval dat na 

het einde van de Koude Oorlog het aantal non-decisions en besluiten tot non-interventie per jaar 

terug loopt. Tijdens de Koude Oorlog was het gemiddelde aantal non-decisions en besluiten tot 

non-interventie 16,02 per jaar, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 15,27.  

 

 

5.3.5 Algemene indicatoren voor de effectiviteit van de strategische samenwerking 

In hoofdstuk 4 werden twee algemene indicatoren voor de effectiviteit van de strategische sa-

menwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad geselecteerd: 

- het aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar. 

- het gemiddelde aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar in de 

periodes tijdens en sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

In diagram 5.29 hierna is het aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één 

jaar weergegeven voor de periode 1947-2000.384 De "X" in de grafiek bij het jaar 1946 geeft 

aan dat de oorlogen die in 1946 reeds ten minste één jaar liepen niet werden geteld. De reden 

hiervoor werd al in hoofdstuk 4 vermeld: de Veiligheidsraad begon pas op 17 januari 1946 met 

zijn werkzaamheden, en heeft bij de betreffende oorlogen dus niet één jaar de tijd gehad om de-

ze te doen eindigen. Verder werden oorlogen die meerdere jaren liepen ieder jaar opnieuw mee-

geteld, omdat de Veiligheidsraad ieder jaar opnieuw in de gelegenheid was deze oorlogen door 

middel van interventies te doen eindigen. Oorlogen die slechts een deel van een jaar liepen wer-

den toch volledig meegeteld in het betreffende jaar (mits de duur van de oorlog in totaal langer 

dan een jaar was). 

 
                                                
384 Bron: de conflictlijst (zie bijlage 2). 
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Figuur 5.29 Aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar 1947-2000 

 

In de bovenstaande figuur is te zien dat het aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van 

ten minste één jaar sinds 1947 fors is gestegen. Pas sinds 1993 is een dalende tendens ingezet. 

Tijdens de Koude Oorlog liepen er gemiddeld 22,6 van dergelijke oorlogen per jaar, en in de 

periode 1990-2000 gemiddeld 29. Uitgaande van de premisse van doelbereikingsonderzoek dat 

alle veranderingen in het beleidsterrein toe te schrijven zijn aan het (interventie-)beleid, kan ge-

concludeerd worden dat de effectiviteit van de samenwerking van de grote mogendheden in de 

Veiligheidsraad lange tijd slecht is geweest, en dat pas sinds 1993 een duidelijke verbetering is 

waar te nemen. In het volgende hoofdstuk zal geanalyseerd worden wat de (eventuele) relatie is 

tussen de intensiteit en de effectiviteit van de samenwerking van de grote mogendheden in de 

Veiligheidsraad in de periode 1946-2000 (een hogere mate van samenwerking zou moeten lei-

den tot minder lopende oorlogen in de wereld).  
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6. VERGELIJKENDE ANALYSES 

 

 

In dit hoofdstuk worden een aantal kwesties nader onderzocht die in de recente literatuur over 

de Veiligheidsraad veel aandacht krijgen, zoals de invloed van het einde van de Koude Oorlog 

op het functioneren van de Raad en de effectiviteit van de Veiligheidsraad in het voorkomen 

en/of doen eindigen van oorlogen. Bij de in dit kader verrichte analyses worden gegevens uit 

hoofdstuk 5 onderling en/of met data van andere auteurs vergeleken.  

 

 

6.1 De intensiteit en de effectiviteit van de samenwerking 

 

6.1.1 De relatie tussen de intensiteit van de samenwerking en de werklast 

De intensiteit van de strategische samenwerking tussen staten werd in hoofdstuk 3 gedefini-eerd 

als "de mate waarin op strategisch gebied wordt samengewerkt tussen de betrokken sta-ten". De 

intensiteit van de strategische samenwerking tussen de permanente leden van de 

Veiligheidsraad kan op verschillende manieren worden gemeten. Een aantal voorbeelden 

daarvan zijn opgenomen in hoofdstuk 4.385 Bij alle gehanteerde meetmethodes bleek dat de in-

tensiteit van de strategische samenwerking in de periode 1946-2000 in absolute zin is geste-gen. 

In deze paragraaf wordt nagegaan of de intensiteit van de samenwerking van de perma-nente 

leden in de Veiligheidsraad ook relatief; dat wil zeggen rekening houdend met het aan-tal 

conflicten, is gestegen. Dit staat geenszins vast, aangezien de werklast van de Veilig-heidsraad 

sinds 1946 ook is toegenomen.  

De werklast van de Veiligheidsraad op het gebied van het voorkomen en doen eindigen van 

oorlogen werd in hoofdstuk 4 geoperationaliseerd als het aantal gevoerde en potentiële oor-

logen in een periode. In hoofdstuk 5 werden de aantallen gevoerde en potentiële oorlogen per 

jaar afzonderlijk bepaald en in aparte figuren weergegeven. In figuur 6.1 hierna wordt met lijn 

A de totale werklast van de Veiligheidsraad (dus de aantallen gevoerde en potentiële oorlogen 

samen) per jaar weergegeven in de periode 1946-2000. 

Voor het meten van de intensiteit kunnen, zoals vermeld, meerdere indicatoren worden ge- 

 
                                                
385 Zie paragraaf 4.4. 
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bruikt. Hier zullen twee indicatoren worden gehanteerd.386 De eerste is het totale aantal offici-

ële resoluties en presidentiële verklaringen op strategisch gebied van de Veiligheidsraad per 

jaar. Dit is een goede indicator voor de intensiteit van de samenwerking van de permanente 

leden, aangezien voor de aanname van dergelijke resoluties en verklaringen geen van de per-

manente leden tegen mag stemmen. Samenwerking is dus noodzakelijk. De aantallen resoluties 

en verklaringen werden in hoofdstuk 5 reeds afzonderlijk bepaald. In figuur 6.1 wordt met 

stippellijn B het totale aantal strategische resoluties en presidentiële verklaringen per jaar 

weergegeven.  

De tweede indicator die in casu wordt gebruikt voor de intensiteit is het aantal lopende, door de 

Veiligheidsraad geautoriseerde en/of geïnitieerde, militaire operaties per jaar. Deze indi-cator 

werd in hoofdstuk 4 gedefinieerd en in hoofdstuk 5 voor de periode 1946-2000 bere-kend en in 

een staafdiagram weergegeven. In figuur 6.1 wordt, voor vergelijkingsdoeleinden, het aantal 

lopende militaire operaties per jaar nogmaals weergegeven (lijn C). 
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Figuur 6.1 Totale werklast per jaar (lijn A), totaal aantal strategische resoluties en verklaringen 
per jaar (stippellijn B) en lopende door de Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geautoriseerde 
militaire operaties per jaar (lijn C) 

 
                                                
386 Er is gekozen voor twee meetmethoden om een evenwichtiger beeld te krijgen van de relatieve 
veranderingen van de intensiteit in de onderzochte periode. 
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In figuur 6.1 is te zien dat de totale werklast van de Raad (lijn A) sinds 1946 geleidelijk stijgt, 

om vervolgens fors te dalen tegen het einde van de Koude Oorlog. Beide indicatoren voor de 

intensiteit van de samenwerking vertonen sinds 1946 eveneens een stijging, die sterk toeneemt 

vanaf het einde van de Koude Oorlog.  

In figuur 6.2 hierna is het aantal resoluties en presidentiële verklaringen per potentiële en ge-

voerde oorlog per jaar weergegeven in de onderzochte periode. 
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Figuur 6.2 Aantal resoluties en presidentiële verklaringen per potentiële en gevoerde oorlog per 
jaar 1946-2000 

 

Uit figuur 6.2 blijkt dat de intensiteit van de samenwerking sinds 1989 ook relatief, per po-

tentiële en gevoerde oorlog, is gestegen. Tijdens de Koude Oorlog was het gemiddelde aantal 

resoluties en verklaringen per potentiële en gevoerde oorlog 0,25 en in de periode 1990-2000 

gemiddeld 1,55 (een stijging van ruim 600%). Als de tweede indicator voor de intensiteit wordt 

gebruikt ontstaat in grote lijnen hetzelfde beeld: 
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Figuur 6.3 Aantal door de Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geautoriseerde militaire operaties 
gedeeld door het totale aantal potentiële en gevoerde oorlogen per jaar 1946-2000 maal 100 
(percentages) 
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In de periode 1947-1989 liep gemiddeld in 2% van de potentiële en gevoerde oorlogen een door 

de Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geautoriseerde militaire operatie, en in de periode 1990-

2000 was dat in gemiddeld 13% van de gevallen, een stijging van ruim 650%. 

Uit de sterke groei van de activiteiten van de Veiligheidsraad per potentiële en gevoerde oor-log 

kan worden geconcludeerd dat de permanente leden sinds het einde van de Koude Oor-log veel 

meer belang zijn gaan hechten aan het voorkomen en doen eindigen van oorlogen in de wereld, 

en veel beter zijn gaan samenwerken om deze doelstellingen te realiseren. Er mag echter uit de 

bovenstaande cijfers niet worden geconcludeerd dat er een causaal verband is tussen de 

intensiteit van de samenwerking en het aantal lopende potentiële en gevoerde oorlogen in een 

jaar of vice versa. Weliswaar is de werklast sinds 1989 gedaald en is de intensi-teit van de 

samenwerking sinds het einde van de Koude Oorlog gestegen, maar dit is geen bewijs voor het 

bestaan van een dergelijk verband. Het is ook mogelijk dat zowel de intensiteit van de 

samenwerking als de werklast beïnvloed worden door het einde van de Koude Oorlog of een 

andere factor, en dat de interventies van de Veiligheidsraad geen effect sorte-ren. De 

geconstateerde negatieve correlatie kan toeval zijn. Dit neemt niet weg dat een wisselwerking 

tussen intensiteit en de werklast wél aannemelijk is: meer activiteiten van de Vei-ligheidsraad 

leiden waarschijnlijk tot minder potentiële en gevoerde oorlogen, en een stijging van de 

werklast zal waarschijnlijk de beleidsmakers (de regeringen van de lidstaten van de Raad) 

aanzetten tot het ontplooien van meer activiteiten. In de volgende subparagraaf zal verder 

onderzoek worden gedaan naar de relatie tussen de intensiteit en de effectiviteit van de 

samenwerking. 

 

6.1.2 De relatie tussen de intensiteit en de effectiviteit van de samenwerking 

In de vorige subparagraaf werd de (eventuele) relatie tussen de intensiteit van de samenwer-

king van de permanente leden en de werklast van de Veiligheidsraad onder de loep geno-men. 

In deze subparagraaf staat, zoals reeds werd vermeld, de intensiteit van de samenwer-king en de 

eventuele effectiviteit daarvan centraal. Daarbij gaat het om de vraag of meer sa-menwerking 

tussen de permanente leden, dus meer activiteiten van de Raad, leidt tot een ho-gere mate van 

doelbereiking van de Veiligheidsraad (voorzover dit gemeten kan worden). 

De intensiteit zal hier worden gemeten met de in hoofdstuk 4 reeds gedefinieerde "algemene 

indicator voor de intensiteit van de strategische samenwerking van de permanente leden in de 

Veiligheidsraad": het aantal lopende door de Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geautori-seerde 

militaire operaties per jaar. Militaire operaties zijn de meest verregaande vorm van strategische 

samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad, en ook het zwaarste en 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 181 - 

duurste middel dat de Veiligheidsraad ter beschikking heeft om oorlogen te voorkomen of te 

doen eindigen. Daarom is het aantal lopende, door de Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geau-

toriseerde, militaire operaties per jaar een goede indicator voor de intensiteit van de samen-

werking van de permanente leden.  

 

Als indicator voor de effectiviteit van de samenwerking is gekozen voor de in hoofdstuk 4 

geformuleerde "algemene indicator voor de effectiviteit van de samenwerking van de per-

manente leden": het aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar. De-

ze indicator werd net als de algemene indicator voor de intensiteit in hoofdstuk 5 berekend voor 

het tijdvak 1946-2000 en in een staafdiagram weergeven.  

In de navolgende figuur zijn de waardes van beide indicatoren nogmaals weergegeven voor de 

periode 1946-2000.387 
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Figuur 6.4 Lopende door de Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geautoriseerde militaire ope-
raties per jaar (lijn A) en totaal aantal oorlogen per jaar dat ten minste één jaar heeft gelopen 
(lijn B) 

 
                                                
387 Deze indicator kon niet berekend worden voor het jaar 1946, omdat de Veiligheidsraad bij de in dat jaar 
lopende oorlogen nog niet één jaar de tijd heeft gehad om de oorlog te doen eindigen (de Raad begon pas op 17 
januari 1946 met zijn werkzaamheden). 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 182 - 

In figuur 6.4 is te zien dat de intensiteit van de samenwerking van de permanente leden (lijn A) 

tot 1990 geleidelijk is gestegen. In dezelfde periode wordt de effectiviteit van de samen-

werking (lijn B) geleidelijk kleiner (meer oorlogen die ten minste één jaar hebben gelopen 

betekent minder effectiviteit). Dit is opmerkelijk: meer activiteit van de Raad gaat samen met 

méér langlopende oorlogen. Na 1990 stijgt de intensiteit van de samenwerking sneller dan in de 

voorafgaande decennia: in 10 jaar tijd verdubbelt het aantal lopende militaire ope-raties. Verder 

begint na 1992 voor het eerst sinds 1946 het aantal oorlogen per jaar dat ten minste één jaar 

heeft gelopen echt te dalen, en halveert dit aantal binnen enkele jaren. Uitgaande van de 

premisse van doelbereikingsonderzoek dat alle veranderingen in het beleidsterrein toe te 

schrijven zijn aan het beleid, kan uit een en ander worden geconcludeerd dat de Veiligheidsraad 

tijdens de Koude Oorlog niet effectief was in het voorkomen of doen ein-digen van oorlogen: 

de ingezette middelen hebben een stijging van het aantal lopende oorlo-gen niet kunnen 

voorkomen. Na het einde van de Koude Oorlog wordt de intensiteit van de samenwerking 

tussen de permanente leden groter, en daalt tegelijkertijd het aantal gewapen-de conflicten dat 

aan de gang is. Dit zou kunnen wijzen op effectieve samenwerking. Hier geldt echter, net als in 

het voorgaande, dat de veronderstelling dat alle veranderingen in het beleidsterrein veroorzaakt 

worden door het beleid niet erg realistisch is. De correlatiecoëfficiënt tussen de gehanteerde 

algemene indicatoren voor de intensiteit en de effectiviteit van de samenwerking over de 

periode 1947-2000388 is 0,48. Dit indiceert een zwakke positieve correlatie. In de periode 1947-

1989 is deze correlatie 0,88, een tamelijk sterke positieve cor-relatie (!). De correlatie van de 

beide indicatoren voor het tijdvak 1990-2000 is -0,41, een zwakke negatieve correlatie. Dit 

illustreert de verschillen tussen de Koude Oorlog en de periode daarna. Het is mogelijk dat de 

intensiteit van de samenwerking van de permanente leden van invloed is op het aantal lopende 

oorlogen in de wereld, maar het is zeer waarschijnlijk dat hierop ook nog veel andere factoren 

van invloed zijn. Er worden de laatste jaren steeds meer onderzoeken gepubliceerd over de 

invloed van individuele (f-)actoren op het ontstaan en het verloop van oorlogen. Misschien kan 

in de toekomst de afzonderlijke invloed van de Veiligheidsraad op het aantal lopende oorlogen 

in de wereld beter worden bepaald. Voorlo-pig moet echter worden geconcludeerd dat niet 

objectief vaststelbaar is wat de effecten van de interventies van de Veiligheidsraad zijn. Dit 

geldt zelfs voor door de Raad geïnitieerde humanitaire hulpoperaties. Deze verzachten het leed 

 
                                                
388 Het jaar 1946 werd opnieuw buiten beschouwing gelaten omdat de Veiligheidsraad bij de in dat jaar lopende 
oorlogen nog geen één jaar de tijd heeft gehad om deze te doen eindigen. 
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van burgers, maar kunnen daardoor ook tot gevolg hebben dat er langer doorgevochten wordt 

dan zonder die hulp het geval was ge-weest. Verder is niet vaststelbaar in hoeverre die 

humanitaire hulp er ook was gekomen zón-der interventie van de Veiligheidsraad (andere 

internationale gouvernementele organisaties, individuele staten en niet-gouvernementele 

organisaties kunnen ook hulp verlenen). Het is niet uitgesloten dat in sommige gevallen meer 

humanitaire hulp was verstrekt als de Veilig-heidsraad zich niet met het conflict had bemoeid. 

 

 

6.2 Het non-interventieprobleem 

 

In voorgaande hoofdstukken is al veel aandacht besteed aan de non-interventies van de 

Veiligheidsraad. Om het non-interventieprobleem verder in kaart te brengen zullen in deze 

paragraaf vergelijkende analyses worden gemaakt van de aantallen en percentages potentiële en 

gevoerde oorlogen mét en zonder interventie van de Raad in de periode 1946-2000. Het doel 

hiervan is om vast te stellen aan welk deel van zijn werklast de Veiligheidsraad niets heeft ge-

daan (behoudens eventuele stille diplomatie). Verder zal -in het verlengde hiervan- worden na-

gegaan of de in hoofdstuk 5 geconstateerde daling van het aantal non-interventies sinds het 

einde van de Koude Oorlog toe te schrijven is aan een daling van het aantal lopende potenti-ële 

en gevoerde oorlogen of aan een meer actieve opstelling van de Veiligheidsraad. Tot slot zullen 

in deze paragraaf de aantallen en percentages non-interventies ten gevolge van één of meer 

veto's en ten gevolge van één of meer non-decisions en/of besluiten tot non-interventie op het 

totale aantal gevoerde oorlogen worden berekend, om een beter inzicht te krijgen in de oor-

zaken van de non-interventies. 

 

 

6.2.1 Non-interventies bij potentiële interstatelijke oorlogen 

In het vorige hoofdstuk werden de aantallen lopende potentiële interstatelijke oorlogen (MID's) 

per jaar berekend en in een staafdiagram weergegeven. Datzelfde geldt voor de aantallen non-

interventies bij potentiële oorlogen.  

 

In figuur 6.5 zijn de waarden van beide indicatoren voor de periode 1946-2000 ter vergelijking 

nogmaals weergegeven. 
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Figuur 6.5 Lopende potentiële interstatelijke oorlogen (MID's) per jaar 1946-2000 (lijn A) en 
non-interventies bij potentiële oorlogen per jaar 1946-2000 (lijn B) 

 

In figuur 6.5 is te zien dat de lijnen van de lopende potentiële oorlogen per jaar en de non-

interventies bij deze geschillen gelijk oplopen. De correlatie tussen beide indicatoren is met 

0,75 dan ook tamelijk hoog.  
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Figuur 6.6 Percentage non-interventies op het aantal lopende potentiële interstatelijke oorlogen 
per jaar 1946-2000 
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Gemiddeld was het percentage non-interventies op het totale aantal potentiële interstatelijke 

oorlogen tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) afgerond 30, en in het tijdvak 1990-2000 ge-

middeld 22. De daling van het aantal non-interventies bij potentiële oorlogen per jaar is dus 

groter dan de daling van het aantal MID's sinds het einde van de Koude Oorlog. Dit indiceert 

dat de Veiligheidsraad na 1989 relatief in meer potentiële oorlogen is gaan interveniëren door 

middel van officiële resoluties of presidentiële verklaringen. De activiteit van de Vei-

ligheidsraad op het gebied van het voorkomen van oorlogen is sinds 1989 dus toegenomen. 

Hier kan wederom worden geconcludeerd dat de intensiteit van de samenwerking van de grote 

mogendheden sinds het einde van de Koude Oorlog is toegenomen (voor het aannemen van 

iedere resolutie of verklaring is de samenwerking van alle permanente leden noodzakelijk). 

Het gemiddelde percentage non-interventies bij potentiële oorlogen was in de periode 1946-

2000 afgerond 28. Dit is opvallend laag: het betekent dat in 72 procent van de potentiële oor-

logen in de onderzochte periode (waaronder het tijdvak van de Koude Oorlog) werd geïnter-

venieerd door de Raad. Bij dit meetresultaat dient echter bedacht te worden dat een potentiële 

oorlog in dit onderzoek pas als een non-interventie wordt aangemerkt als deze ten minste drie 

maanden aan de gang was.389 Veel potentiële oorlogen zonder interventie van de Veilig-

heidsraad in het tijdvak 1946-2000 duurden korter dan drie maanden, en werden dus niet als 

non-interventie aangemerkt. Deze kortlopende MID's hebben echter wel invloed op de per-

centages non-interventies, omdat ze het aantal lopende potentiële oorlogen verhogen. Indien 

alle potentiële oorlogen die korter dan 3 maanden hebben geduurd buiten beschouwing worden 

gelaten, dan is het percentage non-interventies in de periode 1946-2000 beduidend hoger, te 

weten 59. Verder was er in de onderzochte periode een aantal langlopende conflicten, zoals het 

conflict tussen Griekenland en Turkije over Cyprus, dat een groot aantal afzonderlijke MID's 

veroorzaakte, en waarbij in een vroeg stadium door de Veiligheidsraad een vredesoperatie werd 

geïnitieerd. Alle afzonderlijke gemilitariseerde interstatelijke geschillen tijdens deze conflicten 

werden daardoor "automatisch" geschillen mét interventie van de Veiligheidsraad. Ook dit 

fenomeen leidde tot een verlaging van de percentages non-interventies.390  

 

 
                                                
389 Deze termijn werd gehanteerd omdat de Veiligheidsraad een redelijke termijn moet hebben gehad om te kunnen 
reageren. 
  
390 Zie subparagraaf 5.2.6, sectie A, voor een uitgebreide toelichting. 
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6.2.2 Non-interventies bij gevoerde oorlogen 

De aantallen lopende gevoerde oorlogen per jaar werden reeds in hoofdstuk 5 berekend en in 

een staafdiagram weergegeven. Datzelfde geldt voor de aantallen non-interventies bij deze 

oorlogen. In figuur 6.7 hierna zijn de waarden van beide indicatoren voor de periode 1946-2000 

ter vergelijking opnieuw weergegeven. 
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Figuur 6.7 Lopende oorlogen per jaar 1946-2000 (lijn A) en non-interventies bij gevoerde 
oorlogen per jaar 1946-2000 (lijn B) 

 

Opmerkelijk in figuur 6.7 is dat de grafieklijnen A en B elkaar raken in het jaar 1957. Dit be-

tekent dat er in geen van de 12 in dat jaar lopende oorlogen door de Veiligheidsraad werd 

geïntervenieerd door middel van een officiële resolutie of presidentiële verklaring, oftewel dat 

het percentage non-interventies in dat jaar 100% was. In het betrokken jaar werden geen 

strategische presidentiële verklaringen aangenomen door de Raad, en slechts drie strategische 

resoluties. Deze hadden alle betrekking op het conflict tussen India en Pakistan over Kashmir. 

Dit conflict was in 1957, conform de bij het samenstellen van de conflictlijst gehanteerde 
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criteria391, geen lopende oorlog. In de 12 volgens de criteria wel in het betrokken jaar lopende 

oorlogen werd niet door de Raad geïntervenieerd (behoudens eventuele stille diplomatie), noch 

in 1957, noch in eerdere jaren.392 Hierdoor werd 1957 het enige jaar in de onderzochte periode 

waarin de Veiligheidsraad geen enkele officiële poging deed om lopende oorlogen te doen 

eindigen. 

In figuur 6.7 is verder te zien dat de grafieklijnen A en B, net als de grafieklijnen van de non-

interventies en de potentiële oorlogen in de vorige subparagraaf, qua vorm op elkaar lijken. De 

correlatie tussen beide indicatoren is met 0,904 dan ook wederom hoog. Desalniettemin is het 

percentage non-interventies op de aantallen lopende oorlogen sinds het einde van de Koude 

Oorlog relatief gedaald. In figuur 6.8 hierna zijn de percentages non-interventies op de aantallen 

lopende oorlogen per jaar weergegeven.  
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Figuur 6.8 Percentage non-interventies op het aantal lopende oorlogen per jaar 1946-2000 

 
                                                
391 Zie paragraaf 3.1.1. 
 
392 Zie de conflictlijst (bijlage 2). 
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Gemiddeld was het percentage non-interventies op het totale aantal lopende oorlogen tijdens de 

Koude Oorlog (1947-1989) 71, en in het tijdvak 1990-2000 gemiddeld 53. De Veiligheidsraad 

is na 1989 relatief in meer lopende oorlogen gaan interveniëren door middel van officiële 

resoluties of presidentiële verklaringen. Dit impliceert dat de mate van activiteit van de Raad op 

het gebied van het doen eindigen van oorlogen sinds het einde van de Koude Oorlog is 

toegenomen, evenals de mate van samenwerking van de grote mogendheden daar-in (voor de 

aanname van iedere resolutie of verklaring is de samenwerking van alle perma-nente leden 

noodzakelijk).  

Opvallend is dat de percentages non-interventies van de Raad bij de potentiële oorlogen la-ger 

zijn dan bij de gevoerde oorlogen. Dit impliceert dat de Raad relatief meer intervenieert in 

potentiële dan in gevoerde oorlogen. Het gemiddelde percentage non-interventies bij de 

potentiële oorlogen was in de periode 1946-2000 afgerond 28, en bij de gevoerde oorlogen 65. 

Bij deze cijfers dient echter bedacht te worden dat er in de onderzochte periode veel meer 

potentiële oorlogen waren die korter dan drie maanden hebben gelopen dan dat aantal bij de 

gevoerde oorlogen, waardoor de (verlagende) invloed van de korte conflicten op de percentages 

non-interventies bij de potentiële oorlogen groter is.393 Als zowel bij de potentiële als bij de 

gevoerde oorlogen de conflicten met een duur korter dan drie maanden buiten beschouwing 

worden gelaten, dan zijn de percentages respectievelijk 59 en 68. Het verschil is dan veel 

kleiner, maar nog steeds is het percentage non-interventies bij de potentiële oorlogen lager dan 

bij de gevoerde oorlogen. Er kan dus geconcludeerd worden dat de Veiligheidsraad in de 

periode 1946-2000 actiever was in het voorkomen dan in het doen eindigen van oorlogen 

(voorzover het interventies door middel van officiële resoluties en presidentiële verklaringen 

betreft). 

Tot slot van deze subparagraaf zullen de aantallen en percentages non-interventies ten gevolge 

van één of meer veto's en ten gevolge van één of meer non-decisions en/of besluiten tot non-

interventie op het totale aantal gevoerde oorlogen worden berekend en geanalyseerd, om op die 

manier een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van de non-interventies. In figuur 6.9 hierna 

zijn de aantallen non-interventies per beginjaar naar oorzaak weergegeven.394  

 
                                                
393 Zoals vermeld kan een gemilitariseerd interstatelijk geschil of een oorlog conform de gehanteerde definitie 
pas een non-interventie worden als deze ten minste drie maanden heeft gelopen. 
 
394 De bron voor deze gegevens is de conflictlijst (bijlage 2). Er is gekozen voor een weergave van de non-
inter-venties per beginjaar, omdat bij een weergave van lopende non-interventies bij de non-interventies met 
veto de schijn wordt gewekt dat ieder jaar dat de oorlog liep opnieuw een veto is gebruikt. Dit hoeft niet het 
Zie volgende pagina 
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Figuur 6.9 Non-interventies bij gevoerde oorlogen met veto (zwarte kolomdelen) en zonder 
veto (grijze kolomdelen) per beginjaar 1946-2000 
 

Zeer opvallend in figuur 6.9 is het geringe aantal non-interventies dat (mede) veroorzaakt wordt 

door veto's. Dit is des te opmerkelijker als wordt bedacht dat er in de periode 1946-2000 in 

totaal 187 strategische veto's zijn uitgebracht. Voor dit fenomeen zijn drie belangrijke redenen 

aan te wijzen. De belangrijkste is uiteraard dat de meeste oorlogen non-interventies zijn omdat 

ze niet geagendeerd worden. Dit betekent dat er met betrekking tot deze oorlogen geen 

ontwerpresoluties worden ingediend, en dientengevolge dat veto's niet aan de orde zijn. Een 

tweede belangrijke reden is dat verreweg de meeste veto's in de periode 1946-2000 werden 

gebruikt in oorlogen waarin door de Veiligheidsraad tijdens de looptijd werd geïntervenieerd 

door middel van één of meer officiële resoluties of presidentiële verklaringen. Hierdoor waren 

________________________ 
Vervolg voetnoot vorige pagina: 
geval te zijn, en ís in de praktijk gewoonlijk ook niet het geval (één veto kan al voldoende zijn om van een 
meerjarige oorlog een non-interventie te maken). Bij de interpretatie van de gegevens in figuur 6.9 dient verder 
te worden bedacht dat de meeste gevoerde oorlogen in de onderzochte periode zijn begonnen als non-decision 
(oorlogen worden meestal pas enige tijd na het uitbreken door de Veiligheidsraad geagendeerd, áls ze 
geagendeerd worden). De non-interventies met veto zijn dus meestal niet alleen veroorzaakt door veto's, maar 
door één of meer veto's in combinatie met één of meer non-decisions en/of besluiten tot non-interventie.  
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deze oorlogen geen non-interventies meer (en dus ook geen non-interventies met veto), ondanks 

het feit dat er met betrekking tot deze oorlogen veel ontwerpresoluties door veto's werden 

getorpedeerd. Een derde reden is dat een groot aantal veto's werd gebruikt in slechts een paar 

kwesties, zoals het Palestijns-Israëlische conflict. Uit figuur 6.9 kan worden geconcludeerd dat 

vetogebruik in de onderzochte periode geen belangrijke oor-zaak was van het frustreren van het 

interveniëren in oorlogen door de Veiligheidsraad. Dit geldt zowel in de periode van de Koude 

Oorlog als in het tijdvak 1990-2000. Tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) was het percentage 

non-interventies met veto afgerond 4, en in de periode 1990-2000 was dit nul. Non-interventies 

werden in het onderzochte tijdvak dus nagenoeg uitsluitend door non-decisions en besluiten tot 

non-interventie veroorzaakt.  

 

 

6.3 Fasen in de Koude Oorlog  

 

"De Koude Oorlog" werd in hoofdstuk drie gedefinieerd als "de periode waarin er grote span-

ningen waren tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun bondgenoten, die begon in 

1947 en eindigde in 1989". Veel onderzoekers hebben deze periode in hun publicaties inge-

deeld in fasen. Een voorbeeld is Dockrill in zijn boek The End of the Cold War Era.395 In deze 

bijdrage deelt Dockrill de Koude Oorlog in zes fasen in. Fase één (1946-1948) noemt hij "The 

outbreak of the Cold War". Fase twee, "The Cold War intensifies", loopt van 1948 tot 1953. De 

derde fase loopt van 1953 tot 1962 en noemt hij de fase van de "Missed opportunities" (gemiste 

mogelijkheden van toenadering tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie). Fase vier begint 

in 1963 en loopt tot 1979. Deze periode beschrijft hij als het tijdvak van "The rise and fall of 

détente", de periode van de ontspanningspolitiek tussen Oost en West. De vijfde fase (1979-

1984) noemt hij de fase van "The second Cold War". In deze fase ontstaan opnieuw forse span-

ningen tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun bondgenoten. De laatste fase van de 

Koude Oorlog begint volgens Dockrill in 1985 met het aantreden van Gorbatsjov als secretaris-

generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, en duurt tot en met 1991, het jaar 

waarin de Sovjet-Unie implodeerde. Hij noemt deze fase "Gorbachev's new thinking and the 

break up of the Soviet Union". Een ander voorbeeld van een fase-indeling van de Koude Oorlog 

 
                                                
395 Saki R. Dockrill, The End of the Cold War Era. The Transformation of the Global Security Order, Londen: 
Hodder Education 2005, pp. 3-17. 
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is te vinden in het boek Het Grote Misverstand? van de hand van de Belgische hoogleraar di-

plomatieke geschiedenis Vanden Berghe. Vanden Berghe komt aan de hand van politiek-histo-

rische analyses tot een indeling van de Koude Oorlog in maar liefst tien fasen.396  

Het indelen van een complex (historisch) proces in fasen kan een goed uitgangspunt zijn voor 

het verkrijgen van meer inzicht in het verloop van dat proces, en de causale relaties die het 

proces beheersen. Ieder proces kan in principe worden ingedeeld in fasen. Daarbij is altijd een 

indelingscriterium nodig: de afbakening van de verschillende fasen moet ergens aan gerelateerd 

worden. Bij de Koude Oorlog wordt deze fasering meestal gerelateerd aan de mate van 

spanning/samenwerking/tegenwerking/vijandelijkheid tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-

Unie en hun wederzijdse bondgenoten in deze periode. Er is echter weinig consensus over de 

wijze waarop de mate van spanning tussen de beide machtsblokken moet worden gemeten, 

oftewel de operationalisering van het indelingscriterium. Dit heeft tot gevolg dat er in de 

literatuur veel verschillende faseringen van de Koude Oorlog te vinden zijn.  

 

In deze paragraaf wordt een fase-indeling van de Koude Oorlog geconstrueerd op basis van drie 

in hoofdstuk vier geformuleerde indicatoren voor de intensiteit van de samenwerking van de 

grote mogendheden in de Veiligheidsraad, te weten: (1) het totale aantal aangenomen officiële 

resoluties en presidentiële verklaringen per jaar, (2) het aantal door de Veiligheidsraad geïniti-

eerde peacekeeping-operaties per jaar en (3) het aantal lopende door de Veiligheidsraad geïni-

tieerde c.q. geautoriseerde militaire operaties per jaar. Deze indicatoren geven samen een goe-

de algemene indicatie van de samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad.  

 

 

In figuur 6.10 hierna worden de waarden van deze indicatoren weergegeven voor de periode 

van de Koude Oorlog. Deze waarden werden in hoofdstuk 5 reeds berekend en per indicator in 

staafdiagrammen weergegeven. 

 
                                                
 
396 Zie Yvan vanden Berghe, Het Grote Misverstand? Een Geschiedenis van de Koude Oorlog (1917-1990), 3e 
druk, Leuven: ACCO 1995. 
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Figuur 6.10 Totaal aantal door de Veiligheidsraad aangenomen officiële resoluties en presiden-
tiële verklaringen per jaar 1947-1989 (donkergrijze kolomdelen), aantal door de Veiligheids-
raad geïnitieerde peacekeeping-operaties per jaar 1947-1989 (zwarte kolomdelen), en aantal lo-
pende door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire operaties per jaar 1947-
1989 (lichtgrijze kolomdelen) 

 

Bij het maken van een fase-indeling van de Koude Oorlog op basis van de hierboven weerge-

geven drie intensiteitsindicatoren werd een volgorde van belangrijkheid van de gebruikte indi-

catoren aangehouden. Van de gehanteerde indicatoren is het aantal lopende door de Veilig-

heidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire operaties de belangrijkste indicator voor de 

intensiteit van de samenwerking: het initiëren c.q. autoriseren van militaire operaties is het 

zwaarste middel dat de Veiligheidsraad ter beschikking heeft, en ook het middel dat de hoogste 

eisen stelt aan de samenwerking van de permanente leden. De op één na belangrijkste indicator 

is het initiëren van peacekeeping-operaties. Het initiëren van peacekeeping-operaties stelt ge-

woonlijk meer eisen aan de samenwerking van de permanente leden dan het aannemen van (de 

meeste) strategische resoluties en presidentiële verklaringen. Literatuuronderzoek lever-de geen 

"kant en klare" statistische functie op waarmee een fase-indeling kan worden ge-maakt van een 

periode aan de hand van drie criteria die onderling een bepaalde volgorde van belangrijkheid 

hebben. Een dergelijke functie zou speciaal moeten worden ontwikkeld. Een belangrijk 

knelpunt bij het ontwikkelen van zo'n functie is het operationaliseren van de relatieve mate van 

belangrijkheid die wordt toegekend aan de verschillende criteria (hoeveel maal is A 

belangrijker dan B, en hoeveel maal is B belangrijker dan C). Het operationaliseren daarvan is 
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een dermate subjectieve aangelegenheid, dat het ontwikkelen van een statistische functie voor 

het maken van de fase-indeling van de Koude Oorlog niet zinvol is. Dit zou slechts een schijn 

van objectiviteit geven. Daarom werd gekozen voor een fasering van de Koude Oorlog op basis 

van een niet-kwantitatieve analyse van figuur 6.10, waarbij de gekozen fasen per tijdvak 

worden gemotiveerd. Dit leidde tot de volgende fasering: 

Fase 1 loopt van 1947 tot en met 1949. In figuur 6.10 is te zien dat in de eerste drie jaar van de 

Koude Oorlog een behoorlijk aantal resoluties en verklaringen door de Veiligheidsraad worden 

aangenomen, gemiddeld 18,7 per jaar, en dat er ook drie peacekeeping-operaties worden 

geïnitieerd, gemiddeld één per jaar. Door de Verenigde Naties geïnitieerde c.q. geautoriseerde 

militaire operaties zijn er in deze periode, kort na de Tweede Wereld-oorlog, niet. De relatieve 

mate van samenwerking kan in deze fase worden getypeerd als "redelijk". 

Fase 2 loopt van 1950 tot en met 1959. Na 1949 volgt een periode waarin opvallend weinig 

resoluties en verklaringen worden aangenomen, gemiddeld 3,6 per jaar. In de jaren 1954 en 

1959 wordt zelfs maar één strategische resolutie aangenomen, en geen enkele presidentiële 

verklaring. Verder wordt in dit decennium slechts één (kleine) peacekeeping-operatie geïniti-

eerd, de United Nations Observation Group in Lebanon, UNOGIL, die na enkele maanden al 

weer wordt beëindigd. Door de Verenigde Naties geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire 

operaties zijn er ook in dit tijdvak niet. De mate van samenwerking wordt in deze fase gety-

peerd als "slecht". 

Fase 3 begint in 1960 en duurt tot en met 1977. In de jaren na fase 2 wordt de samenwerking 

tussen de grote mogendheden in de Raad geleidelijk beter: het aantal aangenomen stra-tegische 

resoluties en verklaringen stijgt van gemiddeld 3,6 in de vorige fase tot gemiddeld 12,7 per jaar 

in deze fase. Ook het aantal geïnitieerde peacekeeping-operaties stijgt aanzien-lijk: van 0,1 per 

jaar in fase 2 naar 0,4 per jaar in deze fase. Verder worden voor het eerst in de geschiedenis van 

de Verenigde Naties ook enkele militaire dwangoperaties ingevolge hoofdstuk VII van het 

Handvest geautoriseerd. Gemiddeld lopen er in deze periode 1,7 van dergelijke operaties per 

jaar. De relatieve mate van samenwerking kan in deze fase worden getypeerd als "matig". 

Fase 4 loopt van 1978 tot en met 1989. In de periode na 1977 zijn er per jaar in de meeste jaren 

grote stijgingen van de aantallen resoluties en verklaringen. Gemiddeld worden er in dit tijdvak 

23,7 strategische resoluties en verklaringen per jaar aangenomen. Ook lopen er steeds meer 

peacekeeping-missies en militaire dwangoperaties tegelijkertijd. Er is in dit tijdvak een 

aanzienlijk betere samenwerking tussen de permanente leden dan in alle eerdergenoemde fasen 

van de Koude Oorlog. De relatieve mate van samenwerking wordt in deze fase getypeerd als 

"redelijk".  
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Bij de typering van de mate van samenwerking in iedere fase kan worden opgemerkt dat het 

hier nadrukkelijk om de relatieve intensiteit van de samenwerking gaat, dus de intensiteit in de 

betrokken fase vergeleken met die in de andere fasen tijdens de Koude Oorlog. De samenwer-

king tussen de grote mogendheden in absolute zin was tijdens de hele Koude Oorlog, gezien het 

feit dat er in deze periode meer dan 170 oorlogen uitbraken397, klaarblijkelijk niet voldoende 

om het uitbreken van een groot aantal oorlogen te voorkomen. 

 

 

Zoals reeds werd vermeld zijn er een groot aantal methoden denkbaar om een fase-indeling te 

maken van de Koude Oorlog. In 1974 gaat Goldmann in zijn boek Tension and Détente in Bi-

polar Europe uitgebreid in op de problemen van het meten van de mate van spanning tussen de 

Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun bondgenoten in deze periode.398 Hij evalueert onder 

meer methoden gebaseerd op de wederzijdse handel tussen Oost en West, de militaire uitgaven 

van de staten in kwestie en het wederzijdse conflictgedrag van de betrokken staten. Uiteindelijk 

geeft hij de voorkeur aan een inhoudsanalyse van het diplomatieke verkeer tussen Oost en West 

om de mate van spanning tussen beide blokken te meten.399 Deze inhoudsanalyse werd als volgt 

door Goldmann geoperationaliseerd: eerst werden alle verklaringen van staatshoofden, rege-

ringsleden en hun vertegenwoordigers (hoofdzakelijk ambassadeurs) van lidstaten van de 

NAVO en het Warschaupact die werden opgenomen in Keesing's Contemporary Archives in de 

periode 1945-1970 geïnventariseerd, in totaal 27.000 tekst-"units". Vervolgens werden deze 

"units" ingedeeld in niet-relevante, positieve (ten opzichte van het andere blok), negatieve en 

neutrale "units", en werden ze per jaar waarin de verklaring werd gedaan gegroepeerd. Daarna 

werd met twee varianten van een door Janis en Fadner ontwikkelde methode van inhoudsana-

lyse (de methode van de "Coefficient of Imbalance")400 nagegaan of de verklaringen in een be-

paald jaar wijzen op spanning of ontspanning. Siccama en Kloeg publiceren in 1993 een stu-die 

waarin zij de fase-indeling van de Koude Oorlog van Goldmann over de periode 1945-1970 

aanvullen met een fasering van het tijdvak 1971-1987, op basis van eigen onderzoek naar de 
 
                                                
397 Zie de conflictlijst (bijlage 2). 
 
398 K. Goldmann, Tension and Détente in Bipolar Europe, Stockholm: Esselte Studium 1974. 
 
399 Hij merkt hierbij overigens op dat het kiezen voor een methode om de spanning tussen staten te meten altijd tot 
op zekere hoogte een subjectieve kwestie is (Goldmann 1974, p. 52). 
 
400 Zie voor een uitgebreide behandeling van deze methode van inhoudsanalyse Goldmann 1974, pp. 34 e.v. 
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strategische verhoudingen tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun bond-genoten.401 

Een en ander leidt tot de volgende periodisering van de Koude Oorlog: 

Fase 1 loopt van 1945 tot en met 1949. In deze fase constateert Goldmann een instabiele 

strategische verhouding en grote spanningen tussen Oost en West. Deze worden vooral ver-

oorzaakt door de Duitse kwestie (de Duitse staten zijn nog niet geformeerd), de eerste Ber-

lijncrisis en onzekerheden over de terugtrekking van de Verenigde Staten uit Europa. 

Fase 2 begint in 1950 en duurt tot en met 1956. Deze fase wordt volgens Goldmann geken-

merkt door een relatief stabiele strategische verhouding tussen de Verenigde Staten, de Sov-jet-

Unie en hun bondgenoten, en weinig spanning tussen beide blokken. In deze fase ontstaat 

duidelijkheid over de Duitse deling en de (blijvende) aanwezigheid van de Verenigde Staten in 

Europa. 

Fase 3 loopt van 1957 tot en met 1963. In deze fase zijn de strategische verhoudingen weer 

relatief instabiel tussen beide kampen, en lopen de spanningen tussen Oost en West hoog op. 

Significante gebeurtenissen in deze fase zijn onder meer de Cubaanse rakettencrisis, de 

schermutselingen over de status van Berlijn en de aanvang van de Duitse herbewapening. 

Fase 4 begint in 1964 en duurt tot 1978. Kenmerkend voor deze fase zijn stabiele strategi-sche 

verhoudingen en een lage spanning tussen Oost en West. In dit tijdvak ontstaat duide-lijkheid 

over de "second-strike capability" van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op het gebied van 

de strategische kernbewapening (beide staten beschikken met zekerheid over rui-me 

mogelijkheden om terug te slaan na een aanval met dergelijke wapens). Verder erkennen beide 

supermachten in deze fase de na-oorlogse Europese grenzen en de status quo van Duitsland 

(Slotakte van Helsinki, 1975). 

Fase 5 loopt van 1979 tot en met 1987. In deze periode is de strategische verhouding tussen 

beide blokken weer instabiel en kunnen grote spanningen tussen Oost en West worden ge-

constateerd. In deze fase wordt onder meer het omstreden NAVO-dubbelbesluit genomen in-

zake de stationering van Amerikaanse middellange afstandsraketten op Europees grondge-bied 

(als antwoord is op de plaatsing van SS-20-raketten door de Sovjet-Unie), en beginnen de 

onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over deze wapens. Ook is er in 

 
                                                
 
401 J.G. Siccama en M.H. Kloeg, "De toekomst van de Europese veiligheid. Geeft Amerika of Duitsland de 
doorslag?" in Internationale Spectator, juli/augustus 1993, pp. 382-385.  
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dit tijdvak veel verzet tegen de harde mondiale opstelling van de Verenigde Staten en het 

Amerikaanse SDI-programma. 

  

Indien de hierboven beschreven fasering van de Koude Oorlog van Goldmann, Siccama en 

Kloeg wordt vergeleken met de eerder beschreven periodisering van de Koude Oorlog op basis 

van de mate van samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad, dan zijn er 

enkele opvallende verschillen te constateren:  

- De periode 1945-1949 wordt door Goldmann aangemerkt als een periode van grote span-

ningen tussen Oost en West. Toch wordt in dit tijdvak, zeker in 1948, een behoorlijk aantal 

strategische resoluties door de Veiligheidsraad aangenomen, en worden in 1949 twee peace-

keeping-operaties geïnitieerd. 

- Het tijdvak 1950-1956 wordt door Goldmann als een periode met relatief lage spanning  

tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gekenschetst, terwijl de samenwerking tussen de 

grote mogendheden in de Veiligheidsraad in deze fase op een historisch dieptepunt is aan-

beland. Er wordt in dit tijdvak slechts een klein aantal strategische resoluties aangenomen en 

niet één peacekeeping-missie of militaire dwangoperatie door de Raad geïnitieerd of geau-

toriseerd. 

- Een derde opmerkelijk verschil tussen beide faseringen van de Koude Oorlog is de periode 

1979-1987. Dit tijdvak wordt door Siccama en Kloeg aangemerkt als een periode van hoge 

spanningen tussen Oost en West, terwijl in dezelfde periode meer strategische resoluties 

worden aangenomen in de Veiligheidsraad, en meer peacekeeping-operaties en militaire ope-

raties door de Raad worden geïnitieerd c.q. geautoriseerd dan in enige andere fase van de 

Koude Oorlog. 

Het verklaren van de geconstateerde verschillen tussen beide periodiseringen van de Koude 

Oorlog is niet eenvoudig. Een mogelijke verklaring is dat de grote mogendheden ook als er 

grote onderlinge spanningen zijn (blijkbaar) bereid zijn om samen te werken in de Veilig-

heidsraad om strategische kwesties op te lossen, als zij dit in hun belang achten. Dit sluit aan bij 

onderzoeksresultaten van Corson dat crises tijdens de Koude Oorlog niet alleen kunnen leiden 

tot conflicten, maar ook tot coöperatie tussen Oost en West.402 Analyse van de aange-nomen 

strategische resoluties in de Veiligheidsraad tijdens de Koude Oorlog wijst uit dat het hierbij 

 
                                                
402 Walter H. Corson, Conflict and Cooperation in East-West Crises: Dynamics of Crisis Interaction: a Thesis, 
Cambridge (Mass.): Harvard University Press 1971, pp. 145 e.v. 
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nagenoeg uitsluitend gaat om kwesties die niet tot de kernpunten van de Koude Oor-log 

behoren. De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun bondgenoten hadden er tijdens de Koude 

Oorlog kennelijk geen bezwaar tegen om hun onderlinge problemen ter zijde te stellen als er 

een wederzijds belang was om een bepaalde oorlog te voorkomen of te doen eindigen, 

voorzover het niet de grote onderlinge twistpunten betrof. Samenwerking tegen derden vormt 

derhalve een basis voor samenwerking van de grote mogendheden in de Raad.  

Dit verklaart echter niet dat er in de periode 1950-1956 volgens Goldmann relatief weinig 

spanningen waren tussen Oost en West, en dat er in dit tijdvak desalniettemin weinig samen-

werking was tussen de grote mogendheden in de Veiligheidsraad. Dit fenomeen kan waar-

schijnlijk worden verklaard door het feit dat de werklast van de Veiligheidsraad in deze tijd-

spanne, -zowel op het gebied van de potentiële gewapende conflicten als de gevoerde oorlo-

gen- relatief laag was403, en dat er dus niet veel aanleiding was voor de grote mogendheden om 

in de Veiligheidsraad op strategisch gebied samen te werken.  

De hier gegeven verklaringen voor de oorzaken van de verschillen tussen beide faseringen van 

de Koude Oorlog zijn echter slechts tentatief. Het vaststellen van de oorzaken van de ge-

constateerde verschillen is een interessant onderwerp voor vervolgonderzoek. 

 

 

6.4 De invloed van het einde van de Koude Oorlog 

 

In de voorafgaande hoofdstukken en paragrafen is op veel plaatsen aandacht besteed aan de  

invloed van het einde van de Koude Oorlog op de strategische samenwerking tussen de per-

manente leden in de Veiligheidsraad. In deze paragraaf worden alle in dit verband gevonden 

onderzoeksresultaten op een rij gezet, om te komen tot een integraal oordeel over die invloed in 

de onderzochte periode 1990-2000 (voorzover deze met de gebruikte indicatoren meetbaar is). 

In hoofdstuk drie werden vijf belangrijke aspecten van de strategische samenwerking tussen 

staten onderscheiden.404 Met betrekking tot deze aspecten werd de invloed van het einde van de 

Koude Oorlog op de samenwerking van de permanente leden onderzocht. Om na te gaan of 

deze invloed in alle jaren van de periode 1990-2000 even groot was, wordt aan het einde van de 

sectie over de intensiteit van de samenwerking in deze paragraaf een fase-indeling van de 

 
                                                
403 Zie paragraaf 5.3.1. 
 
404 Zie paragraaf 3.4. 
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intensiteit van de samenwerking in het tijdvak 1990-2000 geconstrueerd. Bij deze fase-indeling 

werden -voor vergelijkingsdoeleinden- dezelfde indicatoren voor de intensiteit van de samen-

werking gebruikt die in de vorige paragraaf werden gehanteerd bij de fase-indeling van de 

Koude Oorlog.  

 

De aard van de strategische samenwerking 

De aard van de strategische samenwerking tussen de grote mogendheden in de Veiligheidsraad 

was tijdens de Koude Oorlog status quo-gericht, en was dat ook in de periode 1990-2000.405 Op 

deze dimensie van de samenwerking heeft het einde van de Koude Oorlog dus geen invloed 

gehad. Overigens kan hierbij worden opgemerkt dat er tijdens de Koude Oorlog tussen diverse 

permanente leden, en dan met name de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, rivaliteit was om 

invloedssferen, die ook op de samenwerking in de Veiligheidsraad zijn in-vloed heeft gehad. 

Dit neemt echter niet weg dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, is om objectief aan te tonen 

dat de samenwerking in de Raad in de afgelopen decennia op andere zaken was gericht dan het 

handhaven c.q. herstellen van de internationale vrede en veilig-heid. 

 

Het aantal samenwerkende staten 

Zoals reeds werd vermeld kunnen de permanente leden -door het vetorecht- alleen samenwer-

ken in de Veiligheidsraad als ieder permanent lid meewerkt. Het aantal samenwerkende grote 

mogendheden in de Raad in de onderzochte periode is dus steeds vijf geweest (op de korte pe-

riode in 1950 na dat de Sovjet-Unie uit protest de vergaderingen van de Veiligheidsraad niet 

bijwoonde). Het einde van de Koude Oorlog heeft op dit aspect van de samenwerking dus even- 

eens geen effect gehad. 

 

De vorm(-en) en de intensiteit van de samenwerking 

De intensiteit van de samenwerking tussen staten kan, zoals in hoofdstuk 4 werd geconstateerd, 

niet los worden gezien van de vormen waarin wordt samengewerkt, omdat ze alleen per vorm 

meetbaar is. Daarom worden beide dimensies in deze paragraaf, net als in de voorafgaande 

hoofdstukken, tegelijkertijd behandeld. Hierbij zal de volgorde van de in hoofdstuk 5 gebruikte 

indicatoren worden aangehouden. 

De eerste indicator die in hoofdstuk 5 werd gehanteerd voor het meten van de vormen en de 

 
                                                
405 Zie paragraaf 4.2. 
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intensiteit van de samenwerking door de permanente leden in de Veiligheidsraad was het aantal 

aangenomen strategische resoluties per jaar. Dit aantal steeg van gemiddeld 11,7 per jaar tijdens 

de Koude Oorlog naar 58,5 per jaar in het tijdvak 1990-2000, een stijging van 400 procent. De 

tweede indicator die werd gebruikt was het aantal door de Raad goedgekeurde strategische pre-

sidentiële verklaringen. Dit aantal steeg van gemiddeld 2,3 per jaar tijdens de Koude Oorlog 

naar gemiddeld 48,1 per jaar in de periode 1990-2000, een stijging van bijna 2000 procent. In 

paragraaf 6.1 werd vastgesteld dat deze stijgingen veel groter zijn dan op grond van de toename 

van de werklast van de Veiligheidsraad sinds het einde van de Koude Oorlog verwacht mag 

worden. Het is daarom aannemelijk dat de stijging van beide indicatoren een weerslag vormt 

van de verbeterde samenwerking van de grote mogendheden na het einde van de Koude Oor-

log. 

De strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad kan qua vorm 

ook worden ingedeeld in de strategische doelstellingen die met de samenwerking worden nage-

streefd. Met betrekking tot de hoofddoelstelling van de Raad, het handhaven/herstellen van de 

internationale vrede en veiligheid, werden tijdens de Koude Oorlog 493 resoluties aangenomen, 

en in het tijdvak 1990-2000 in totaal 641. Als hierbij bedacht wordt dat de Koude Oorlog 43 

jaar duurde en de periode 1990-2000 elf jaar, dan is ook hier sprake van een aanzienlijke stij-

ging. Deze stijging is veel groter dan op basis van de stijging van het aantal potentiële en ge-

voerde oorlogen sinds 1989 evenredig zou zijn, en duidt wederom op de verbeterde samenwer-

king tussen de grote mogendheden in de Raad.  

In het kader van de tweede hoofdtaak van de Veiligheidsraad, het opstellen van plannen om te 

komen tot een stelsel van mondiale wapenbeheersing, werden tijdens de Koude Oorlog 10 reso-

luties aangenomen, en in het tijdvak 1990-2000 geen enkele. De aangenomen resoluties tijdens 

de Koude Oorlog leidden, door onenigheid tussen de permanente leden, niet tot beslissingen, en 

na 1989 werden op het gebied van de wapenbeheersing zelfs geen ontwerpresoluties meer inge-

diend. Met betrekking tot deze taak is dus van enige invloed van het einde van de Koude Oor-

log weinig te merken.  

Een andere wijze om de intensiteit van de samenwerking van de permanente leden te catego-

riseren is een indeling op basis van de middelen die door de Veiligheidsraad werden ingezet om  

zijn strategische doelstellingen te realiseren. De belangrijkste middelen van de Raad zijn de 

vreedzame middelen ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest, peacekeeping-missies 

(hoofdstuk VI½), de dwangmiddelen onder hoofdstuk VII van het Handvest en de multifunc-

tionele operaties.  

De belangrijkste middelen van de Veiligheidsraad ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest  
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zijn het sturen van bemiddelaars naar conflictgebieden en het doen van (niet-bindende) oproe-

pen aan het adres van onder meer de conflictpartijen en/of de VN-lidstaten en/of multinationale 

organisaties. Het sturen van bemiddelaars c.q. het bemiddelen in conflicten namens de Veilig-

heidsraad geschiedt meestal informeel en onttrokken aan de openbaarheid, in de vorm van zo-

genaamde stille diplomatie. Hierdoor is het erg moeilijk om de frequentie waarin door de Raad 

bemiddeling als middel werd ingezet in de periode 1946-2000 vast te stellen, en kan ook niet 

worden vastgesteld wat de invloed van het einde van de Koude Oorlog op het gebruik van dit 

middel is geweest. Het doen van niet-bindende oproepen door middel van resoluties of presi-

dentiële verklaringen krachtens hoofdstuk VI van het Handvest is waarschijnlijk het meest 

gebruikte middel van de Veiligheidsraad. Het aantal niet-bindende oproepen ex hoofdstuk VI 

steeg van gemiddeld 10,6 per jaar tijdens de Koude Oorlog naar gemiddeld 47,2 per jaar in de 

periode 1990-2000, een stijging van bijna 350 procent. Voor iedere niet-bindende oproep is de 

samenwerking tussen (of medewerking van) de permanente leden vereist, en ook deze stijging 

is veel groter dan op grond van de toename van de werklast sinds 1989 verwacht mocht 

worden. Ze wordt derhalve wederom toegeschreven aan de verbeterde samenwerking tussen de 

permanente leden sinds het einde van de Koude Oorlog.  

Een ander belangrijk middel van de Raad is het sturen van peacekeeping-missies. In de periode 

1946-2000 werden er, uitgaande van de inventarisatie van Bothe406, in totaal 61 van dergelijke 

missies geïnitieerd, waarvan een aantal in hetzelfde conflict. Bij het vaststellen van de aantallen 

geïnitieerde peacekeeping-missies werden multifunctionele missies meegeteld indien ten minste 

één onderdeel van de missie als een peacekeeping-missie kan worden aangemerkt. Tijdens de 

Koude Oorlog werden gemiddeld 0,44 missies per jaar geïnitieerd, en in de periode 1990-2000 

gemiddeld 3,73 (een stijging van bijna 750%). Ook het aantal lopende peacekeeping-missies 

per jaar sinds het einde van de Koude Oorlog is gestegen. In de periode 1947-1989 liepen er ge-

middeld 4,05 missies per jaar, en in het tijdvak 1990-2000 gemiddeld 19,4. De stijgingen van 

de gemiddelde aantallen geïnitieerde en lopende peacekeeping-missies per jaar zijn waarschijn-

lijk ook terug te voeren op de verbeterde samenwerking van de permanente leden van de Raad 

sinds het einde van de Koude Oorlog. Overigens kunnen peacekeeping-missies qua omvang 

sterk van elkaar verschillen, en cijfers over de aantallen geïnitieerde en lopende missies per jaar 

kunnen dus een vertekend beeld opleveren. De omvang van een peacekeeping-missie wordt in 

de literatuur meestal bepaald aan de hand van het aantal voor de missie ingezette personeels-

 
                                                
406 M. Bothe, "Peacekeeping", in Simma 2002, pp. 648-700. 
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leden. Tijdens de Koude Oorlog waren er gemiddeld 8457 personen per jaar werkzaam bij 

peacekeeping-missies in de maand van het betrokken jaar waarin het maximale aantal perso-

neelsleden was uitgezonden, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 39155, een stijging van 

ruim 360 procent. Ook deze stijging wordt grotendeels toegeschreven aan de toegenomen sa-

menwerking tussen de grote mogendheden. 

In de periode 1946-2000 werden door de Veiligheidsraad ook dwangmiddelen ex hoofdstuk VII 

van het Handvest ingezet. Tijdens de Koude Oorlog werden in 3 gevallen dwangmiddelen ex 

artikel 40 toegepast, in 2 gevallen middelen ingevolge artikel 41 en in 3 gevallen middelen 

krachtens artikel 42. In de periode 1990-2000 waren deze aantallen respectievelijk 15, 15 en 8. 

Indien hierbij wederom wordt bedacht dat de periode van de Koude Oorlog drieënveertig jaar 

duurde en het tijdvak 1990-2000 elf jaar, dan kan worden geconcludeerd dat ook de inzet van 

middelen onder hoofdstuk VII van het Handvest sterk is gestegen sinds 1989. Het is aanneme-

lijk dat de belangrijkste oorzaak hiervoor opnieuw de verbeterde samenwerking van de perma-

nente leden sinds het einde van de Koude Oorlog is. 

De financiering van de door de Veiligheidsraad ingezette middelen is eveneens een vorm van 

samenwerking tussen (onder meer) de grote mogendheden in de Raad. De intensiteit van deze 

vorm van samenwerking kan -onder meer- worden gemeten aan de hand van de omvang van de 

bedragen die met de samenwerking gemoeid zijn. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de finan-

ciering van de kosten van de peacekeeping-operaties en multifunctionele operaties met peace-

keeping-elementen.407 Tijdens de Koude Oorlog werd in totaal 3962,3 miljoen Amerikaanse 

dollar uitgegeven aan deze operaties, wat neerkomt op een gemiddelde van $92,15 miljoen per 

jaar. In de periode 1990-2000 werd aan deze middelen in totaal $19.841 miljoen uitge-geven, 

een gemiddelde van $1803,7 miljoen per jaar. Dit betekent een stijging per jaar van ruim 

1850%. De oorzaken van deze stijging zijn de grote toename van zowel het aantal lo-pende 

peace-keeping-missies als de gemiddelde omvang daarvan. De achterliggende oorzaak is zeer 

waarschijnlijk wederom de verbeterde samenwerking van de grote mogendheden in de 

Veiligheidsraad. Hier kan echter een kanttekening bij worden geplaatst:  

Zoals reeds werd beschreven in hoofdstuk 5 heeft de financiering van de kosten van peace-

keeping-missies in de afgelopen decennia meermalen tot grote onenigheid geleid tussen de 

permanente leden, en tot weigering van betaling van de bijdragen voor bepaalde missies. Pas in 

1973 werd overeenstemming bereikt over de financieringswijze voor de kosten van peace-

 
                                                
407 Zie voor een toelichting paragraaf 2.5.1.8. 
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keeping-operaties: er kwam een apart budget met een aparte verdeelsleutel voor deze kosten.408 

Dit betekende echter niet het einde van de problemen. Gemiddeld was de schuld ten gevolge 

van het niet betalen van bijdragen voor peacekeeping-missies in de periode vanaf de instelling 

van het aparte budget voor peacekeeping-operaties (op 1 januari 1974) tot het einde van de 

Koude Oorlog (op 31 december 1989) $213,6 miljoen op 31 december van ieder jaar, en in de 

periode 1990-2000 gemiddeld $1240,3 miljoen op 31 december. Dit komt neer op een stijging 

van ruim 480 procent. Het lijkt er dus op dat de financiële samenwerking op strategisch gebied 

tussen de VN-lidstaten geleidelijk is verslechterd. In hoofdstuk 5 werd echter geconstateerd dat 

ook de totale kosten van peacekeeping-missies per jaar explosief zijn gestegen sinds 1974. 

Indien de gemiddelde schuld ten gevolge van het niet betalen van bijdragen voor peacekeeping-

missies wordt uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde totale peacekeeping-kosten per 

jaar, dan komt het schuldpercentage in de periode 1974-1989 uit op 113 procent409, en in de 

periode 1990-2000 op 85 procent. Dit betekent een relatieve daling van de gemiddelde schuld 

per jaar vanaf 1990, die hoogstwaarschijnlijk samenhangt met de verbetering van de 

samenwerking tussen de grote mogendheden sinds het einde van de Koude Oorlog. 

De mate van samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad kan ook gemeten 

worden door middel van de reactiesnelheid van de Raad410: een korte reactietijd wordt meestal 

veroorzaakt door snelle besluitvorming, en snelle besluitvorming vereist normaliter goede sa-

menwerking. De reactiesnelheid met betrekking tot potentiële interstatelijke oorlogen was in het 

tijdvak 1946-2000 gemiddeld 0,4 maanden (áls er werd geïntervenieerd411). Tijdens de Koude 

Oorlog was dit gemiddeld 0,41 maanden, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 0,3 maanden. 

De reactietijd van de Veiligheidsraad met betrekking tot potentiële oorlogen is dus met ruim 25 

procent gedaald sinds het einde van de Koude Oorlog. De reactiesnelheid van de Raad met be-

trekking tot de gevoerde oorlogen was in het tijdvak 1946-2000 gemiddeld 16,3 maanden (áls 

 
                                                
408 Deze verdeelsleutel werd in hoofdstuk 2 behandeld. Zie paragraaf 2.1.5. 
 
409 Het percentage boven de 100% wordt veroorzaakt door kosten van voorgaande jaren die per 31 december 
van een jaar onbetaald waren. 
 
410 De reactiesnelheid van de Veiligheidsraad werd in hoofdstuk 4 gedefinieerd als "de tijd die verstrijkt tussen het 
begin van een potentiële of gevoerde oorlog en de datum van eerste interventie van de Raad door middel van een 
officiële resolutie of presidentiële verklaring in die potentiële of gevoerde oorlog". 
  
411 Potentiële interstatelijke oorlogen waarin niet werd geïntervenieerd werden bij de berekeningen buiten be-
schouwing gelaten. 
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er werd geïntervenieerd412). Tijdens de Koude Oorlog was dit gemiddeld 17,8 maanden, en in 

de periode 1990-2000 gemiddeld 11,3 maanden. De reactietijd van de Veiligheidsraad met be-

trekking tot de reeds uitgebroken oorlogen is dus met meer dan 35 procent gedaald sinds 1989. 

Het is opnieuw waarschijnlijk dat de daling van de reactietijden bij de potentiële en gevoerde 

oorlogen terug te voeren is op de verbetering van de samenwerking van de grote mogendheden 

sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

In hoofdstuk 4 werd een algemene indicator geformuleerd voor de intensiteit van de samen-

werking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad, te weten het aantal lopende, door de 

Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire operaties in een jaar (zie paragraaf 

4.4.7). Tijdens de Koude Oorlog liepen er gemiddeld 1,6 van dergelijke operaties per jaar, en in 

de periode 1990-2000 gemiddeld 9,1 per jaar, een stijging van ruim 460 procent. Het inzetten 

van een ingrijpend en kostbaar middel als een militaire operatie vereist een hoge mate van sa-

menwerking en "commitment" van de permanente leden, en ook deze stijging kan daarom wor-

den toegeschreven aan de verbeterde betrekkingen tussen de grote mogendheden sinds het ein-

de van de Koude Oorlog. Om na te gaan of de invloed van het einde van de Koude Oorlog op 

de intensiteit van de samenwerking tussen de permanente leden in de Veiligheidsraad in alle 

jaren van de periode 1990-2000 even groot was, werd ook voor deze periode een fase-indeling 

van de intensiteit van de samenwerking geconstrueerd. Deze fase-indeling is, om vergelijking te 

vergemakkelijken, gebaseerd op dezelfde indicatoren die in de vorige paragraaf werden gehan-

teerd bij de fase-indeling van de Koude Oorlog. Deze indicatoren waren het totale aantal aange-

nomen officiële resoluties en presidentiële verklaringen per jaar, het aantal door de Veilig-

heidsraad geïnitieerde peacekeeping-operaties per jaar en het aantal lopende door de Veilig-

heidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire operaties per jaar. Samen geven deze indi-

catoren een goede algemene indicatie van de mate van samenwerking van de permanente leden 

in de Veiligheidsraad. In figuur 6.11 hierna worden de waarden van deze indicatoren weerge-

geven voor de periode 1990-2000. Deze waarden werden in hoofdstuk 5 reeds berekend en per 

indicator in staafdiagrammen weergegeven. 

 
                                                
412 Ook hier werden oorlogen waarin niet werd geïntervenieerd bij de berekeningen buiten beschouwing 
gelaten. 
 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 204 - 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20

Figuur 6.11 Totaal aantal door de Veiligheidsraad aangenomen officiële resoluties en presiden-
tiële verklaringen per jaar 1990-2000 (donkergrijze kolomdelen), aantal door de Veiligheids-
raad geïnitieerde peacekeeping-operaties per jaar 1990-2000 (zwarte kolomdelen), en aantal lo-
pende door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire operaties per jaar 1990-
2000 (lichtgrijze kolomdelen) 

 

Analoog aan de fase-indeling van de Koude Oorlog in paragraaf 6.3 wordt ook hier een pe-

riodisering gemaakt op basis van een niet-kwantitatieve analyse van het verloop van de gra-

fieken van de drie gehanteerde indicatoren.413 Daarbij werd dezelfde volgorde van belang-

rijkheid van de criteria aangehouden, te weten de door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. ge-

autoriseerde militaire operaties als belangrijkste indicator en het door de Raad initiëren van 

peacekeeping-operaties op de tweede plaats.414 Op deze wijze werd de volgende fase-indeling 

gemaakt:  

Fase 1 loopt van 1990 tot en met 1991. In deze fase stijgt het aantal aangenomen strategische 

resoluties en presidentiële verklaringen verder ten opzichte van de laatste fase van de Koude 

Oorlog (van gemiddeld 23,7 in het tijdvak 1978-1989 tot gemiddeld 46,5 in deze fase). Ook het 

aantal lopende door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire operaties per 

 
                                                
413 Zie voor een toelichting paragraaf 6.3. 
 
414 Zie eveneens paragraaf 6.3. 
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jaar stijgt, van gemiddeld 3,3 in het tijdvak 1978-1989 naar gemiddeld 4 in de periode 1990-

1991. Daarnaast worden er in deze periode aanzienlijk meer peacekeeping-operaties ge-

ïnitieerd dan in de voorafgaande fase. Dit aantal stijgt van gemiddeld 0,6 per jaar in het tijd-vak 

1978-1989 naar 4,5 per jaar in deze periode. De samenwerking tussen de permanente le-den in 

de Raad is in deze fase dus fors toegenomen ten opzichte van het laatste decennium van de 

Koude Oorlog. 

Fase 2 loopt van 1992 tot en met 1995. De in de vorige fase geconstateerde trend van snelle 

verbetering van de samenwerking zet zich duidelijk voort in deze fase. Het gemiddelde aan-tal 

aangenomen resoluties en verklaringen stijgt van gemiddeld 46,5 naar gemiddeld 143,8 per 

jaar, en het gemiddelde aantal lopende door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. geautori-seerde 

militaire operaties van 4 naar 11,3 per jaar. Alleen de door de Raad geïnitieerde peace-keeping-

operaties blijven wat achter. Daarvan werden er in deze fase 16 geïnitieerd. Dit is wel-iswaar 7 

meer dan in de voorafgaande fase, maar gemiddeld per jaar betekent dit toch een lichte daling 

(van 4,5 naar 4 per jaar).  

Fase 3 begint in 1996 en loopt tot en met 2000. In deze fase wordt de gemeten intensiteit van de 

samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad bij alle indicatoren minder. Het 

gemiddelde aantal aangenomen resoluties en verklaringen daalt in dit tijdvak fors, van ge-

middeld 143,8 naar gemiddeld 100,8 per jaar. Het gemiddelde aantal lopende militaire opera-

ties daalt van 11,3 naar 9,4 per jaar, en het gemiddelde aantal door de Raad geïnitieerde peace-

keeping-operaties van 4 naar 3,2 per jaar. 

Zowel uit figuur 6.11 als uit de op basis hiervan gemaakte fase-indeling van de periode 1990-

2000 blijkt dat de intensiteit van de samenwerking van de permanente leden in de Veiligheids-

raad fors is gestegen sinds het einde van de Koude Oorlog. Er blijkt echter ook dat het in-

tensiteitsniveau van de samenwerking na het tijdvak 1992-1995 niet verder stijgt, maar begint 

terug te lopen. Waarschijnlijk begint de invloed van het einde van de Koude Oorlog op de sa-

menwerking van de permanente leden minder te worden. Wel is de intensiteit van de samen-

werking in de laatste jaren van de periode 1990-2000 nog altijd op een aanzienlijk hoger niveau 

dan in het laatste decennium van de Koude Oorlog. 

 

De effectiviteit van de samenwerking 

In de voorafgaande hoofdstukken en paragrafen werd veel aandacht besteed aan de effectiviteit 

van de samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad. In hoofdstuk 4 werd een 

algemene indicator geformuleerd om de effectiviteit van de Veiligheidsraad te meten op basis 

van doelbereikingsonderzoek: het aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste 
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één jaar. Tijdens de Koude Oorlog liepen er gemiddeld 22,6 van dergelijke oorlogen per jaar, en 

in de periode 1990-2000 gemiddeld 29; een stijging van ruim 25 procent. Indien uitgegaan 

wordt van de premisse van doelbereikingsonderzoek dat alle veranderingen in het beleidsterrein 

terug te voeren zijn op het (interventie-)beleid, dan betekent dit dat de effectiviteit van de Vei-

ligheidsraad in het voorkomen en doen eindigen van oorlogen sinds het einde van de Koude 

Oorlog is verslechterd. Hier geldt echter, zoals al eerder werd opgemerkt, dat de veronder-

stelling dat alle veranderingen in het beleidsterrein toe te schrijven zijn aan het beleid niet re-

alistisch is. Het is niet zeker of het beleid van de Veiligheidsraad daadwerkelijk invloed heeft 

op het aantal lopende oorlogen in de wereld, en dus ook niet of het einde van de Koude Oorlog 

de effectiviteit van de Raad in positieve of negatieve zin heeft beïnvloed.  

 

Beter meetbaar dan de algemene effectiviteit van de interventies was de invloed van het ein-de 

van de Koude Oorlog op de aantallen non-interventies van de Veiligheidsraad en het ve-

togebruik van de permanente leden in de Raad, zaken die nauw samenhangen met de effec-

tiviteit van de strategische samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad. 

In hoofdstuk 5 werd vastgesteld dat het aantal non-interventies bij potentiële interstatelijke oor-

logen van de Veiligheidsraad daalde van gemiddeld 10,95 per jaar tijdens de Koude Oorlog tot 

gemiddeld 8,09 per jaar in de periode 1990-2000, een daling van 26 procent. Ook werd gecon-

stateerd dat het aantal non-interventies bij gevoerde oorlogen daalde van gemiddeld 16,95 

tijdens de Koude Oorlog naar gemiddeld 16 per jaar in de periode 1990-2000, een daling van 6 

procent. In hoofdstuk 5 werd ook vastgesteld dat het aantal veto's dat door de permanente leden 

werd gebruikt in strategische kwesties daalde van gemiddeld 3,91 per jaar tijdens de Koude 

Oorlog naar gemiddeld 0,82 per jaar in de periode 1990-2000, een daling van 79 procent. Ook 

deze cijfers wijzen op verbetering van de samenwerking van de permanente leden in de Veilig-

heidsraad. 

 

Samenvattend; het staat vast dat het einde van de Koude Oorlog een significante positieve 

invloed heeft gehad op de intensiteit van de samenwerking van de grote mogendheden in de  

Veiligheidsraad in de periode 1990-2000. Verder is duidelijk meetbaar dat deze invloed na 

1995 begint terug te lopen. Of de geconstateerde grotere intensiteit van de samenwerking van 

de permanente leden ook heeft geleid tot een grotere effectiviteit van de Raad in het voorkomen 

en doen eindigen van oorlogen sinds 1989 is (vooralsnog) niet vaststelbaar. 
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 

 

In dit hoofdstuk worden op basis van het onderzoek conclusies getrokken met betrekking tot de 

strategische samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad in de periode 

1946-2000. Omdat de ruim veertig grafieken en tabellen en het vele cijfermateriaal in de 

voorafgaande hoofdstukken wellicht de overzichtelijkheid niet altijd ten goede zijn gekomen, 

werden de conclusies "ingebed" in een samenvatting van het hele boek. 

 

Inleiding 

De Veiligheidsraad is één van de zes hoofdorganen van de Verenigde Naties. Hij bestaat uit 

permanente en niet-permanente leden. Sinds de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 zijn 

er vijf permanente leden, te weten de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland, China, Groot-

Brittannië en Frankrijk.  

Krachtens artikel 24, lid 1, van het Handvest van de Verenigde Naties is de Veiligheidsraad 

primair verantwoordelijk voor handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Om deze 

taak uit te voeren heeft de Raad supranationale bevoegdheden: de lidstaten van de Verenigde 

Naties (nagenoeg alle staten op aarde) moeten ex artikel 25 van het Handvest de besluiten van 

de Veiligheidsraad aanvaarden en uitvoeren. De vijf permanente leden hebben een veto-recht 

met betrekking tot alle besluiten van de Raad op het gebied van de handhaving van de 

internationale vrede en veiligheid (artikel 27, lid 3, van het Handvest). De Raad heeft de juri-

dische bevoegdheid om alle noodzakelijke middelen te gebruiken om oorlogen te voorkomen of 

te doen eindigen, inclusief het gebruik van economische en militaire dwangmaatregelen. 

 

In de periode 1946-2000 zijn er 205 oorlogen gevoerd in de wereld, waarvan er een aantal nog 

steeds aan de gang zijn. Bij deze oorlogen kwamen ten minste 17 miljoen mensen om. De 

Veiligheidsraad is er de afgelopen decennia klaarblijkelijk niet in geslaagd deze oorlogen te 

voorkomen. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de Veiligheidsraad niet goed functioneert. 

Het onderwerp van deze studie is de strategische samenwerking van de permanente leden in de 

Veiligheidsraad in de periode 1946-2000. Door hun vetorecht zijn de permanente leden zeer 

bepalend voor het functioneren van de Raad. In het onderzoek staan de vragen centraal waarom 

in de intensiteit van de strategische samenwerking van de permanente leden in de Veilig-

heidsraad wisselingen in de tijd zijn opgetreden, en wat de (mogelijke) invloed van deze 

intensiteitswisselingen is geweest op het functioneren van de Raad. 
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Aan de strategische samenwerking van staten zitten veel facetten. De belangrijkste zijn: 

- de aard van de samenwerking. Deze kan bij strategische samenwerking offensief, defensief 

en/of status quo-gericht zijn. 

- het aantal samenwerkende staten. 

- de vormen waarin wordt samengewerkt. Hierbij gaat het in het geval van de Veiligheidsraad 

om onder meer de doelstellingen van de samenwerking en de middelen die daarbij worden 

ingezet. 

- de intensiteit van de samenwerking. De intensiteit van de samenwerking wordt in dit on-

derzoek gedefinieerd als "de mate van samenwerking binnen elke vorm". De intensiteit van de 

samenwerking kan dus niet los worden gezien van de vormen waarin wordt samenge-werkt: de 

intensiteit is alleen per vorm meetbaar. 

- de effectiviteit van de samenwerking. De effectiviteit van de samenwerking wordt gedefi-

nieerd als "de mate waarin de doelstellingen van de samenwerking worden gerealiseerd". In het 

geval van de Veiligheidsraad kan bijvoorbeeld worden gekeken naar het aantal oorlogen dat 

uitbreekt c.q. aan de gang is in een bepaalde periode. 

In deze studie wordt de strategische samenwerking van de grote mogendheden in de Veilig-

heidsraad in de periode 1946-2000 op alle bovengenoemde dimensies onderzocht. Er is een 

groot aantal methoden en technieken om de strategische samenwerking van staten te onder-

zoeken. Veel boeken en artikelen over de Veiligheidsraad bevatten een niet-kwantitatieve be-

schrijving en een politieke en/of juridische analyse van het functioneren van de Raad met be-

trekking tot een bepaald conflict of in een bepaalde periode. Verschillende onderzoekers komen 

dikwijls tot verschillende conclusies omdat de herhaalbaarheid van de onderzoeksresultaten 

laag is. Het vergelijken en evalueren van het functioneren van de Raad in verschillende tijdvak-

ken behoeft een kwantitatieve aanpak. Daarom werd in dit onderzoek gewerkt met zogenaamde 

indicatoren. Er werd een set met in totaal 35 van dergelijke indicatoren geconstrueerd om de 

strategische samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad op alle genoemde 

dimensies te onderzoeken. Daarnaast werden indicatoren geformuleerd om een aantal andere, 

aan deze samenwerking gerelateerde, kwesties te onderzoeken. De eerste van deze kwesties 

was de werklast van de Veiligheidsraad op het gebied van de potentiële gewapende conflicten 

en gevoerde oorlogen in de periode 1946-2000. Gegevens over de werklast zijn van belang voor 

het onderzoeken van de effectiviteit van de Raad. Een tweede kwestie was de reactiesnelheid 

van de Raad bij het ontstaan van een potentieel gewapend conflict of een oorlog. Deze reactie-

snelheid is een indicator van de mate van samenwerking in de Raad (snelle besluitvorming wijst 

meestal op goede samenwerking), en ook van 
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de effectiviteit van de Raad (snelle reacties zijn meestal effectiever dan late reacties). Andere 

kwesties die met behulp van indicatoren werden onderzocht waren de relatie tussen de 

intensiteit van de samenwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad en de 

werklast van de Raad, de relatie tussen de intensiteit van de samenwerking in de Raad en de 

effectiviteit van die samenwerking, het non-interventieprobleem415 en de invloed van het einde  

van de Koude Oorlog op het functioneren van de Veiligheidsraad.416  

Verder werd met een combinatie van drie indicatoren voor de intensiteit van de samenwerking 

van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad een fase-indeling gemaakt van de Koude 

Oorlog. Deze werd vervolgens vergeleken met een periodisering van de Koude Oorlog van 

Goldmann, Siccama en Kloeg. Ook werd, met dezelfde drie indicatoren, een fase-indeling 

gemaakt van de periode na de Koude Oorlog (1990-2000). Het doel hiervan was om de effecten 

van het einde van de Koude Oorlog op de intensiteit van de samenwerking van de grote 

mogendheden in de Veiligheidsraad per jaar in kaart te kunnen brengen. 

In het navolgende worden alle onderzochte kwesties successievelijk in afzonderlijke secties 

behandeld. 

 

De aard van de samenwerking  

Onderzoek wees uit dat de aard van de strategische samenwerking van de grote mogendheden 

in de Veiligheidsraad in de hele onderzochte periode (1946-2000) status quo-gericht is geweest. 

Verder werd geconstateerd dat de grote mogendheden ook bij grote onderlinge spanningen 

(zoals tijdens bepaalde fasen van de Koude Oorlog) bereid zijn om samen te werken in de 

Veiligheidsraad om strategische kwesties op te lossen, als zij dit in hun belang achten. In de 

sectie over fasen tijdens de Koude Oorlog hierna zal dit fenomeen nog uitge-breid worden 

behandeld. 

 

Het aantal samenwerkende staten 

Door het vetorecht kan er in de Veiligheidsraad door de permanente leden alleen worden sa- 

 
                                                
415 De Veiligheidsraad heeft in de onderzochte periode in een groot aantal potentiële gewapende conflicten en 
oorlogen op geen enkele wijze geïntervenieerd, hoewel het zijn hoofdtaak is om oorlogen te voorkomen en te doen 
eindigen. 
 
416 De "Koude Oorlog" werd in het kader van het onderzoek gedefinieerd als "de periode waarin er grote span-
ningen waren tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun bondgenoten, die begon in 1947 en eindigde 
in 1989". 
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mengewerkt als ieder lid meewerkt. Het aantal permanente leden was in de hele onderzochte 

periode vijf. Dit betekent dat het aantal samenwerkende permanente leden in het tijdvak 1946-

2000 steeds vijf is geweest, op één korte periode na: in 1950 weigerde de Sovjet-Unie uit 

protest enkele maanden om de vergaderingen van de Veiligheidsraad bij te wonen. In deze 

periode was het aantal samenwerkende permanente leden in de Veiligheidsraad dus vier. 

 

De vormen en de intensiteit van de samenwerking 

Zoals reeds werd vermeld kan de intensiteit van de samenwerking niet los worden gezien van 

de vormen waarin wordt samengewerkt, omdat de intensiteit alleen per vorm meetbaar is. 

Daarom worden beide dimensies van de samenwerking van de permanente leden samen 

behandeld. De vormen die werden onderzocht waren het aannemen van strategische resoluties, 

het aannemen van strategische presidentiële verklaringen, de doelstellingen van de sa-

menwerking, de middelen die bij de samenwerking werden ingezet en de financiële samen-

werking in VN-verband. Hierna worden per vorm de resultaten van het onderzoek beschreven. 

Strategische resoluties zijn resoluties die gericht zijn op het voorkomen en/of doen eindigen van  

oorlogen door de Veiligheidsraad. Onderzoek wees uit dat er in de onderzochte periode (1946-

2000) in totaal 1156 resoluties zijn aangenomen op strategisch gebied, en 178 resoluties die be-

trekking hadden op één of meer andere aangelegenheden. Het aantal strategische resoluties per 

jaar stijgt geleidelijk vanaf 1946, om vanaf 1989 (het einde van de Koude Oorlog) sterk te gaan 

stijgen. Het gemiddelde aantal strategische resoluties per jaar vervijfvoudigde sinds het einde 

van de Koude Oorlog. Het aannemen van strategische resoluties is een belangrijke vorm van 

(strategische) samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad, en er kan dus 

geconcludeerd worden dat deze samenwerking de afgelopen decennia, en vooral na 1989, signi-

ficant is verbeterd. Tegelijkertijd kan uit de toename van het aantal strategische resoluties wor-

den afgeleid dat de mate van activiteit van de Veiligheidsraad op het gebied van het voorkomen 

en doen eindigen van oorlogen in de onderzochte periode sterk is toegenomen. Strategische 

kwesties die in de onderzochte periode leidden tot de aanname van veel resoluties waren de 

situatie in het Midden-Oosten inclusief de Palestijnse kwestie (236 resoluties), de implosie van 

het voormalige Joegoslavië inclusief Kosovo en het Joegoslavië-tribunaal (132 resoluties), de 

kwestie Cyprus (109 resoluties) en de invasie van Irak in Koeweit (54 resoluties). 

Het goedkeuren van presidentiële verklaringen is ook een vorm van samenwerking van de per-

manente leden in de Veiligheidsraad, zij het een minder belangrijke dan het aannemen van re-

soluties. Bij de presidentiële verklaringen gaat het in dit onderzoek wederom uitsluitend om 

verklaringen op strategisch gebied. In het tijdvak 1946-2000 waren er in totaal 627 strategische 
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presidentiële verklaringen. De correlatie tussen de aantallen aangenomen strategische resoluties 

en presidentiële verklaringen per jaar is hoog (0,924), en de aantallen strategische verklaringen 

per jaar vertonen in de onderzochte periode dan ook hetzelfde beeld als de aantallen strate-

gische resoluties per jaar: een significante stijging, met name sinds 1989. Ook hier kan gecon-

cludeerd worden dat de strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheids-

raad sinds het einde van de Koude Oorlog aanzienlijk is verbeterd. 

 

De strategische samenwerking van de permanente leden kan qua vorm ook worden ingedeeld in 

de doelstellingen die met de samenwerking worden nagestreefd. De belangrijkste strategische 

taken c.q. doelstellingen van de Veiligheidsraad zijn het handhaven van de internationale vrede 

en veiligheid (ex artikel 24, lid 1, van het Handvest) en het bevorderen van mondiale wapenbe-

heersing (krachtens artikel 26 van het Handvest). Daarnaast heeft de Raad nog een aantal ande-

re strategische doelstellingen, zoals het bewerkstelligen van de nakoming van vonnissen van het 

Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties. 

Onderzoek van de aantallen resoluties per strategische doelstelling wees uit dat de Veiligheids-

raad in de periode 1946-2000 nagenoeg uitsluitend resoluties heeft aangenomen om de interna-

tionale vrede en veiligheid te handhaven c.q. te herstellen. In het kader van deze doelstelling 

werden 1134 resoluties aangenomen. Verder werden een tiental resoluties aangenomen in het 

kader van artikel 26 van het Handvest (het opstellen van plannen om te komen tot een stelsel 

van mondiale wapenbeheersing).  

 

Een andere wijze om de intensiteit van de strategische samenwerking van de permanente leden 

te categoriseren is een indeling op basis van de middelen die door de Raad werden ingezet om 

zijn strategische doelstellingen te realiseren. Hierna worden de belangrijkste strategische mid-

delen van de Veiligheidsraad successievelijk behandeld. Multifunctionele operaties werden in 

dit kader opgesplitst in operaties onder hoofdstuk VI, peacekeeping-missies of operaties onder 

hoofdstuk VII, afhankelijk van het mandaat van de operatie. 

De belangrijkste middelen van de Veiligheidsraad ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest 

(vreedzame middelen zoals vermeld in de artikelen 33-38 van het Handvest) zijn het sturen van 

bemiddelaars naar conflictgebieden en het doen van (niet-bindende) oproepen aan het adres van 

onder meer de conflictpartijen en/of de VN-lidstaten en/of internationale organisaties. Het 

sturen van bemiddelaars c.q. het bemiddelen in conflicten namens de Veiligheidsraad ge-

schiedt meestal informeel en buiten de openbaarheid, in de vorm van zogenaamde stille diplo-

matie. De mate waarin door de Raad bemiddeling als middel werd ingezet in de periode 1946-
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2000 was dientengevolge niet vast te stellen. Het doen van niet-bindende oproepen door middel 

van resoluties of verklaringen ingevolge hoofdstuk VI van het Handvest is van alle middelen 

waarschijnlijk het meest gebruikte middel van de Veiligheidsraad. Het aantal niet-bindende op-

roepen in strategische kwesties per jaar vertoont vanaf 1946 een geleidelijke stijging, en een 

sterke stijging sinds het einde van de Koude Oorlog.  

Peacekeeping-missies zijn bijzondere middelen van de Veiligheidsraad. Algemene kenmerken 

zijn dat de in dit kader ingezette middelen normaliter niet worden genoemd in de hoofdstukken 

VI en VII van het Handvest, en dat ze worden ingezet met toestemming van de bij het conflict 

betrokken partijen. Omdat ze het midden houden tussen de vreedzame middelen onder hoofd-

stuk VI en de dwangmiddelen onder hoofdstuk VII van het Handvest worden ze wel de mid-

delen onder hoofdstuk VI½ genoemd. Een voorbeeld van een peacekeeping-missie is het sturen 

van blauwhelmen naar een conflictgebied als buffer tussen de (voormalige) conflictpartijen. In 

de periode 1946-2000 werden er, uitgaande van de inventarisatie van Bothe, in totaal 61 peace-

keeping-missies geïnitieerd, waarvan een aantal in hetzelfde conflict.417 Het aantal door de Vei-

ligheidsraad geïnitieerde missies per jaar was vanaf 1946 laag, met nooit meer dan twee geïniti-

eerde missies per jaar. Na 1987 stijgt dit aantal snel. Ook hier werd dus weer een significante 

toename van de gemeten aantallen geconstateerd sinds het einde van de Koude Oorlog. De mid-

delen onder hoofdstuk VII van het Handvest behelzen de voorlopige dwangmaatregelen ex ar-

tikel 40 (vooral bindende oproepen), de dwangmiddelen zonder geweld ex artikel 41 (zoals wa-

pen- en economische embargo's en internationale tribunalen) en de militaire dwangmiddelen 

ingevolge artikel 42. Tijdens de Koude Oorlog werden in 3 gevallen dwangmiddelen ex artikel 

40 ingezet, in 2 gevallen middelen ingevolge artikel 41 en in 3 gevallen middelen krachtens ar-

tikel 42. In de periode 1990-2000 waren deze aantallen respectievelijk 15, 15 en 8. Indien hier-

bij bedacht wordt dat de periode van de Koude Oorlog drieënveertig jaar duurde en het tijdvak 

1990-2000 elf jaar, dan kan worden geconcludeerd dat ook de inzet van middelen onder 

hoofdstuk VII van het Handvest, de zwaarste middelen die de Veiligheidsraad ter beschikking 

staan, sterk is gestegen sinds 1989. De belangrijkste oorzaak hiervoor is wederom de sterk ver-

beterde samenwerking van de permanente leden sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

De financiering van de door de Veiligheidsraad ingezette middelen is een belangrijke vorm van 

samenwerking van (onder meer) de grote mogendheden in de Raad. De belangrijkste kosten die 

 
                                                
417 M. Bothe, "Peacekeeping", in Simma 2002, pp. 648-700. 
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op het gebied van de handhaving van de internationale vrede en veiligheid door de Verenigde 

Naties worden gefinancierd zijn de kosten van peacekeeping-missies. Tijdens de Koude Oor-

log werd in totaal ruim 3962 miljoen US$ uitgegeven aan peacekeeping-missies, wat neerkomt 

op een gemiddelde van ruim 92 miljoen US$ per jaar. In de periode 1990-2000 werd in totaal 

19.841 miljoen US$ uitgegeven, een gemiddelde van ruim 1.803 miljoen US$ per jaar. Dit 

betekent een stijging per jaar van ruim 1850%. De oorzaken hiervoor zijn de grote toename van 

zowel het aantal lopende missies als de gemiddelde omvang daarvan.  

De financiering van de kosten van peacekeeping-missies heeft meermalen tot grote onenigheid 

geleid tussen de permanente leden, en tot weigering van de betaling van de bijdragen voor 

bepaalde missies. In de eerste decennia na de oprichting van de Verenigde Naties was de 

Sovjet-Unie de grootste wanbetaler (vooral uit protest tegen bepaalde vredesoperaties en de 

wijze van financiering daarvan). In de jaren zeventig van de vorige eeuw kregen de Verenigde 

Staten echter geleidelijk minder controle over de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties en werd de macht van de derdewereldlanden met de toename van hun aantal steeds 

groter. In 1979 bepleitten leden van het Amerikaanse Congres dat de Verenigde Staten weer 

meer controle moesten krijgen over de Verenigde Naties en de uitgaven van deze organisatie 

(de budgetten van de Verenigde Naties worden door de Algemene Vergadering vastgesteld), en 

dan speciaal over de uitgaven voor VN-beleid waar de Amerikaanse regering en leden van het 

Congres het niet mee eens waren (zoals de aanpak van de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika en 

de Palestijnse kwestie). Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen de 

Verenigde Staten met het inhouden van betalingen aan de Vere-nigde Naties. Eind 1986 waren 

de Verenigde Staten verreweg de grootste schuldenaar van de Verenigde Naties, en dat bleven 

ze ononderbroken tot het einde van het onderzochte tijdvak, 31 december 2000. Er waren in de 

afgelopen decennia overigens tientallen andere staten die hun bijdragen niet, gedeeltelijk of te 

laat betaalden. Oorzaken hiervan waren vooral economische problemen in Oost-Europa, Afrika 

en Zuid-Amerika. De totale achterstallige betalingen voor peacekeeping-missies van alle staten 

samen zijn de afgelopen decennia fors opgelopen, en dan met name sinds het einde van de 

Koude Oorlog. Hierdoor lijkt het alsof de financiële samenwerking op strategisch gebied tussen 

de VN-lidstaten geleidelijk steeds slechter is geworden. Er dient echter bedacht te worden dat 

ook de kosten van peacekeeping-missies per jaar explosief zijn gestegen. Indien de achter-

stallige betalingen voor peacekeeping-missies per 31 december van ieder jaar worden uitge-

drukt als percentage van de totale peacekeeping-kosten in het betrokken jaar, dan blijkt dat de 

schulden in relatieve zin van alle VN-lidstaten samen in het afgelopen decennium niet zijn 

gestegen, maar zelfs licht zijn gedaald. 
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Samenvattend kan worden gesteld dat de financiële samenwerking van de permanente leden in 

de Veiligheidsraad met betrekking tot de peacekeeping-missies in absolute zin is verslechterd 

sinds het einde van de Koude Oorlog (de schuldbedragen zijn groter geworden), maar in rela-

tieve zin duidelijk is verbeterd (de schulden in een percentage van de totale uitgaven zijn klei-

ner geworden). 

 

De reactiesnelheid van de Veiligheidsraad 

De reactiesnelheid van de Veiligheidsraad werd in het kader van het onderzoek gedefinieerd als 

"de tijd die verstrijkt tussen het begin van een potentiële of gevoerde oorlog en de datum van de 

eerste interventie van de Raad in die potentiële of gevoerde oorlog door middel van een 

officiële resolutie of presidentiële verklaring". Onderzoeksresultaten van andere auteurs wijzen 

erop dat een snelle reactie van de Raad na het ontstaan van een potentieel gewapend conflict of 

het uitbreken van een oorlog effectiever is dan een late reactie.418 Verder duidt snelle 

besluitvorming op goede samenwerking tussen de staten, en is de reactiesnelheid derhalve, 

zoals reeds werd vermeld, ook een indicator voor de mate van samenwerking van de grote 

mogendheden in de Veiligheidsraad. Er werd bij de berekeningen een onderscheid gemaakt 

tussen de reactiesnelheid van de Veiligheidsraad bij potentiële gewapende conflicten en die bij 

gevoerde oorlogen. 

Omdat de Veiligheidsraad niet bevoegd is om te interveniëren bij potentiële binnenstatelijke 

oorlogen (ingevolge artikel 2, lid 7, van het Handvest), gaat het bij het meten van de reactie-

snelheid bij potentiële gewapende conflicten uitsluitend om interstatelijke potentiële gewa-

pende conflicten. Deze reactiesnelheid bedroeg in de periode 1946-2000 gemiddeld 0,4 

maanden (als er werd geïntervenieerd). Uit het onderzoek bleek verder dat de reactiesnelheid 

van de Raad met betrekking tot potentiële gewapende conflicten de afgelopen decennia steeds 

korter is geworden.  

De reactiesnelheid van de Raad bij de gevoerde (inter- en intrastatelijke) oorlogen bedroeg in  

de onderzochte periode gemiddeld 16,3 maanden (áls er werd geïntervenieerd). Het is opval-

lend dat deze tijd langer is dan de vastgestelde reactietijd bij de potentiële gewapende con-

flicten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de Raad hetzij heel snel na het ontstaan van een 

potentieel gewapend conflict reageert, hetzij het potentiële gewapende conflict op zijn beloop 

 
                                                
418 Zie bijvoorbeeld L.P. Bloomfield en A.C. Leiss, Controlling Small Wars. A Strategy for the 1970's, New York: 
Knopf 1969, p. 45 of I.G.B.M. Duyvesteyn en C.E.M. Bottenheft, "Enkele effecten van militaire interventies", in 
Transaktie, 26/2, mei 1997, pp. 237 e.v. 
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laat en wacht tot er geruime tijd strijd is geleverd na de escalatie van het potentiële gewapende 

conflict tot een oorlog (van een oorlog is sprake als er bij een gewapend conflict ten minste 

duizend dodelijke slachtoffers zijn gevallen). Verder werd ook bij de reactietijden bij gevoerde 

oorlogen geconstateerd dat deze de afgelopen decennia steeds korter zijn geworden, wat duidt 

op een betere samenwerking van de grote mogendheden in de Raad. 

 

De werklast van de Veiligheidsraad 

De werklast van de Veiligheidsraad op het gebied van het voorkomen en doen eindigen van 

oorlogen werd geoperationaliseerd als het aantal gevoerde oorlogen en potentiële gewapende 

conflicten in een periode. Het bepalen van de werklast van de Veiligheidsraad is van belang om 

de effectiviteit van de Veiligheidsraad bij het voorkomen en doen eindigen van gewa-pende 

conflicten in de wereld te kunnen onderzoeken. Bij de berekeningen werd een onderscheid 

gemaakt tussen de werklast met betrekking tot de potentiële gewapende conflicten en die op het 

gebied van de gevoerde oorlogen. De Veiligheidsraad is niet bevoegd om te interveniëren in 

potentiële binnenstatelijke conflicten. Deze werden bij de berekeningen daarom wederom 

buiten beschouwing gelaten (ze behoren niet tot de werklast van de Raad). 

In de periode 1946-2000 liepen er in totaal 1492 potentiële interstatelijke gewapende con-

flicten. Het aantal lopende potentiële gewapende conflicten is sinds 1946 geleidelijk toege-

nomen, tot 1988. Vanaf 1988 daalt het aantal lopende potentiële gewapende conflicten snel, om 

weer enigermate toe te nemen na 1992. De verklaring voor de trendbreuk in 1988 is waar-

schijnlijk de op vrede en verzoening gerichte stemming na het einde van de Koude Oorlog in 

1989.  

In totaal werden in de onderzochte periode 205 oorlogen gevoerd. Het aantal lopende oorlogen 

per jaar stijgt geleidelijk vanaf 1946 tot een piek (van 42) in 1992, om vervolgens snel te gaan 

dalen in de periode 1993-2000. Ook deze trendbreuk is waarschijnlijk het gevolg van effecten 

van het einde van de Koude Oorlog. Maar er zou ook kunnen worden aangenomen dat de 

geconstateerde daling veroorzaakt wordt door betere samenwerking tussen de grote 

mogendheden in de Veiligheidsraad na het einde van de Koude Oorlog, waardoor de Veilig-

heidsraad effectiever is geworden in het voorkomen en doen eindigen van oorlogen. Hierop 

wordt in de volgende sectie uitgebreid ingegaan. 

 

De effectiviteit van de samenwerking 

Het vaststellen van de effectiviteit van de samenwerking van de grote mogendheden in de  
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Veiligheidsraad is -uitgaande van de in het Handvest van de Verenigde Naties beschreven 

doelstellingen van de Raad- een complexe aangelegenheid. De belangrijkste problemen zijn: 

- Er zijn (vooralsnog) geen wetenschappelijke modellen beschikbaar die op een adequate wijze 

het verloop van potentiële gewapende conflicten en oorlogen kunnen voorspellen. Hierdoor is 

niet bekend hoe een conflict waarin de Veiligheidsraad heeft geïntervenieerd zou zijn verlopen 

zónder die interventie (het vaststellen van de nulhypothese), en dus ook niet wat de invloed van 

de interventie op het conflict is geweest. 

- Informatie over potentiële gewapende conflicten en oorlogen is vaak onbetrouwbaar, ge-

classificeerd of het product van propaganda. Daarom is het moeilijk om vast te stellen hoe een 

bepaald conflict is verlopen, en dus ook om te bepalen wat de invloed van de Veilig-heidsraad 

op het conflict is geweest. 

- Er is maar één Veiligheidsraad, waardoor er geen vergelijking met andere Veiligheidsraden 

mogelijk is. 

- Potentiële gewapende conflicten en oorlogen worden hoofdzakelijk gegenereerd door het 

internationale systeem en/of binnenlandse politieke verhoudingen. Indien er in jaar A geen 

enkele oorlog uitbreekt, dan kan niet worden gesteld dat de Veiligheidsraad in dat jaar blijk-

baar effectief is geweest in het voorkomen van oorlogen, net zo min als gesteld mag worden dat 

de Veiligheidsraad niet effectief is geweest als in jaar B acht oorlogen uitbreken. Het is 

mogelijk dat de Raad in jaar A slechts één oorlog heeft voorkomen, en in jaar B drie.  

 

Ten gevolge van de bovengenoemde problemen is het wetenschappelijk gezien onmogelijk om 

objectieve conclusies te trekken met betrekking tot de effectiviteit van de Veiligheidsraad in een 

bepaalde periode. Desalniettemin hebben in de afgelopen decennia miljoenen mensen hun leven 

verloren ten gevolge van oorlogsgeweld, en heeft de Veiligheidsraad miljarden dollars 

uitgegeven aan het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Het vaststellen of de 

Veiligheidsraad effectief is in het voorkomen en doen eindigen van oorlogen is belangrijk. 

Daarom werd in deze studie toch getracht om te komen tot enige beredeneerde hypotheses over 

de effectiviteit van de Raad. Als evaluatiemethode werd gekozen voor doelbereikingsonder-

zoek. De belangrijkste premisse van doelbereikingsonderzoek is dat alle veranderingen in het 

beleidsterrein worden toegeschreven aan het beleid (in casu het interventiebeleid van de 

Veiligheidsraad). Deze veronderstelling is niet realistisch. Bij veranderingen in een beleids-

terrein spelen een groot aantal factoren een rol, en dit is zeker het geval als het gaat om het 

uitbreken van oorlogen of het ontstaan van potentiële gewapende conflicten in de wereld. Er is 
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echter bij het evalueren van de effectiviteit van de Veiligheidsraad om de eerdergenoemde 

redenen geen alternatief.  

In het kader van het onderzoek werden -op basis van doelbereikingsonderzoek- in totaal twintig 

indicatoren geformuleerd om de effectiviteit van de Veiligheidsraad op het gebied van het 

handhaven van de internationale vrede en veiligheid in de periode 1946-2000 te meten. De 

resultaten van deze analyse worden hierna behandeld. Daarnaast zal in het navolgende aandacht 

worden besteed aan een met het handhaven van de internationale vrede en veiligheid nauw 

verwante taak van de Raad; het ex artikel 26 van het Handvest opstellen van plannen om te 

komen tot een stelsel van mondiale wapenbeheersing. Dergelijke plannen kunnen een be-

langrijk middel zijn om oorlogen te voorkomen.  

 

Het voorkomen van oorlogen is de hoofdtaak van de Veiligheidsraad. Deze taak kan worden 

onderverdeeld in drie categorieën: (1) conflictpreventie (het voorkomen van het uitbreken van 

nieuwe oorlogen, in casu oorlogen tussen twee of meer partijen die de afgelopen drie jaar geen 

oorlog hebben gevoerd)419, (2) "post-war peacebuilding" (het voorkomen dat een oorlog tussen 

dezelfde partijen binnen drie jaar na de einddatum opnieuw oplaait) en (3) het ex artikel 26 van 

het Handvest opstellen van plannen om te komen tot een stelsel van mondiale wapenbeheer-

sing. 

Onderzoek wees uit dat er in de periode 1946-2000 gemiddeld 0,65 nieuwe internationale 

oorlogen420 per jaar uitbraken. Het aantal uitgebroken nieuwe oorlogen per jaar begon sinds 

1970 terug te lopen, en was nog maar klein na 1989. De effectiviteit van de Veiligheidsraad op 

het gebied van conflictpreventie is (aldus gemeten) de afgelopen decennia significant gestegen. 

Verder waren er in de onderzochte periode 35 oorlogen421 die binnen drie jaar na de einddatum 

opnieuw uitbraken. Deze waren echter niet gelijkmatig over de jaren verdeeld. Het aantal 

opnieuw uitgebroken oude oorlogen per jaar is in de afgelopen decennia flink terug gelopen. Op 

basis van doelbereikingsonderzoek (alle veranderingen in het beleidsterrein worden veroorzaakt 

 
                                                
419 De termijn van 3 jaar is gekozen om onderscheid te kunnen maken tussen conflictpreventie en "post-war 
peace building". Zie voor een toelichting subparagraaf 4.5.2.2. 
 
420 Het gaat hierbij uitsluitend om internationale oorlogen, omdat de Raad, zoals reeds werd vermeld, niet be-
voegd is om te interveniëren in nieuwe potentiële binnenstatelijke gewapende conflicten. 
 
421 Hier gaat het zowel om inter- als intrastatelijke oorlogen. Er is een langdurige statenpraktijk dat de Veilig-
heidsraad wel mag interveniëren om het opnieuw uitbreken van een reeds geëindigde binnenstatelijke oorlog te 
voorkomen. 
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door het beleid) kan aldus worden geconcludeerd dat de Veiligheidsraad sinds het einde van de 

Koude Oorlog ook effectiever is geworden op het gebied van "post-war peace-building". De 

activiteiten van de Veiligheidsraad ex artikel 26 van het Handvest, het opstellen van plannen 

om te komen tot een stelsel van mondiale wapenbeheersing, hebben in de eerste plaats tot doel 

oorlogen te voorkomen. Door onenigheid tussen de permanente leden heeft de Veiligheidsraad 

in de periode 1946-2000 echter slechts weinig activiteiten op dit gebied ondernomen. De effec-

tiviteit van de activiteiten van de Veiligheidsraad ex artikel 26 was daarom in dit tijdvak gering. 

De structurele vorderingen op het gebied van mondiale wapenbeheersing kwamen in de onder-

zochte periode vooral voort uit bilaterale onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de 

Sovjet-Unie. 

In het kader van het onderzoek werd ook nagegaan hoeveel potentiële interstatelijke oorlogen, 

uitgaande van de werklast van de Raad op dit gebied, na interventie van de Veiligheidsraad niet 

escaleerden tot een oorlog. Uit deze analyse bleek dat het aantal niet-geëscaleerde potentiële in-

terstatelijke oorlogen de afgelopen decennia, en dan met name sinds 1989, substantieel is toe-

genomen. Hieruit kan (op basis van de uitgangspunten van doelbereikingsonderzoek en de 

gehanteerde meetmethode) worden geconcludeerd dat de Veiligheidsraad sinds het einde van de 

Koude Oorlog effectiever is opgetreden bij het voorkomen van de escalatie van potentiële 

internationale oorlogen tot oorlogen. 

 

Na het onderzoeken van de effectiviteit van de Veiligheidsraad op het gebied van het voor-

komen van oorlogen, werd de effectiviteit van de Raad op het gebied van het doen eindigen van 

lopende oorlogen onderzocht. Om de effectiviteit van de Veiligheidsraad op dit gebied in de 

periode 1946-2000 te onderzoeken werd de gemiddelde duur van de oorlogen op de conflict-

lijst per beginjaar vastgesteld. Er werd geconstateerd dat de gemiddelde duur van de in de jaren 

veertig en vijftig van de vorige eeuw begonnen oorlogen relatief laag is. In de jaren zestig en 

zeventig volgt een significante stijging van de gemiddelde duur per jaar. Pas na 1985 is er een 

duidelijke daling waar te nemen. Uitgaande van de premissen van doelbereikingsonderzoek is 

deze daling toe te schrijven aan het betere functioneren van de Veiligheidsraad. In werkelijk-

heid hebben echter waarschijnlijk nog vele andere (f-)actoren een rol gespeeld. Om een zuiver-

der beeld te krijgen van de invloed van het (interventie-)beleid van de Veiligheidsraad op de 

duur van oorlogen in de onderzochte periode werden daarom ook de verschillen in de gemid-

delde duur van oorlogen met interventie van de Veiligheidsraad en van oorlogen zonder derge-

lijke interventie per beginjaar berekend.  

In het tijdvak 1946-2000 was het gemiddelde verschil per jaar in de gemiddelde duur van oor- 
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logen mét en zónder interventie van de Veiligheidsraad 9,27 maanden. Dit betekent dat een 

oorlog mét interventie van de Veiligheidsraad gemiddeld ruim 9 maanden langer duurde dan 

een oorlog zonder interventie van de Raad in deze periode. Conform de uitgangspunten van 

doelbereikingsonderzoek zou hieruit moeten worden geconcludeerd dat VN-interventies om 

oorlogen te bekorten averechts werken. Dan zouden de Verenigde Naties beter op kunnen hou-

den met dit soort interventies. Het is echter eveneens mogelijk, en ook aannemelijk, dat de 

Veiligheidsraad vooral in de zware en langlopende gevallen intervenieert, en dat die zonder in-

terventie van de Raad nóg langer zouden hebben geduurd. Diverse andere onderzoekers oppe-

ren, geconfronteerd met vergelijkbare onderzoeksresultaten, eveneens deze mogelijkheid.422  

Tijdens de Koude Oorlog was het gemiddelde verschil in de gemiddelde duur van oorlogen mét 

en zónder interventie van de Veiligheidsraad 12,78 maanden en in de periode 1990-2000 ge-

middeld min 8,8 maanden. Sinds het einde van de Koude Oorlog duren oorlogen mét inter-

ventie van de Veiligheidsraad dus ruim 8 maanden korter dan oorlogen zonder dergelijke in-

terventie. Het functioneren van de Veiligheidsraad met betrekking tot het doen eindigen van 

oorlogen is (op basis van doelbereikingsonderzoek) dus substantieel verbeterd sinds 1989. 

 

Een non-interventie wordt gedefinieerd als "het niet ingrijpen door de Veiligheidsraad in een 

potentiële of gevoerde oorlog die ten minste drie maanden oud is door middel van een inter-

ventie".423 Indien de Veiligheidsraad niets doet om het escaleren van een bepaald potentieel ge-

wapend conflict te voorkomen of een bepaalde reeds uitgebroken oorlog te doen eindigen, dan 

is zijn effectiviteit met betrekking tot deze potentiële of gevoerde oorlogen normaliter nihil. 

Non-interventies verminderen dus de effectiviteit van de Veiligheidsraad, en daarom werd on-

derzoek gedaan naar deze non-interventies. Er werd vastgesteld dat de aantallen non-interven-

ties bij potentiële oorlogen vanaf 1946 geleidelijk zijn gestegen, tot 1989. Daarna werden de 

aantallen non-interventies per jaar snel minder. De non-interventies bij de gevoerde oorlogen 

laten eenzelfde beeld zien.  

De oorzaken van non-interventies door de Veiligheidsraad waren in de onderzochte periode na-

genoeg uitsluitend officiële gewone veto's van permanente leden, non-decisions (het niet-agen-

 
                                                
422 Zie bijvoorbeeld I.G.B.M. Duyvesteyn en C.E.M. Bottenheft, "Enkele effecten van militaire interventies", in 
Transaktie, 26/2, mei 1997, p. 242 of M. Brecher en J. Wilkenfeld, "International Crises 1945-1975: The UN di-
mension", in International Studies Quarterly, vol. 28-1, 1984, pp. 57-58. 
 
423 De termijn van drie maanden werd gekozen omdat de Veiligheidsraad een redelijke termijn moet hebben ge-
had om te kunnen reageren. 
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deren van een potentieel gewapend conflict of een oorlog) en besluiten tot non-interventie. In 

totaal werden in de onderzochte periode 187 veto's uitgebracht door permanente leden die be-

trekking hadden op strategische zaken. Er trad een sterke daling van het aantal strategische ve-

to's op sinds het einde van de Koude Oorlog, hetgeen duidt op betere samenwerking sinds 1989. 

Ook het aantal non-interventies dat niet het gevolg was van een veto, maar van non-decisions 

en besluiten tot non-interventie is sinds 1989 afgenomen. 

De top-3 van "veto-genererende" kwesties in de periode 1946-2000 is:  

1) de situatie in het Midden-Oosten, waaronder de Palestijnse kwestie (45 veto's) 

2) het weigeren van de regering van Zuid-Afrika om onafhankelijkheid te verlenen aan Nami-

bië, nadat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1966 het mandaat van Zuid-

Afrika over dit gebied had beëindigd (22 veto's). 

3) de aanpak van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika (15 veto's). 

Opmerkelijk is dat geen van deze kwesties tot de kern van de Koude Oorlog behoorde, wat wel 

het geval was met bijvoorbeeld de Berlijnse kwestie, de Cubaanse rakettencrisis of de Viet-

nam-oorlog. Waarschijnlijk genereerden deze direct aan de Koude Oorlog gerelateerde kwesties 

relatief weinig veto's omdat de supermogendheden wisten dat de weg via de Veiligheidsraad 

onbegaanbaar zou zijn (en het indienen van ontwerpresoluties dus niet zinvol was). 

De Verenigde Staten hebben tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) 61 maal gebruik gemaakt 

van hun vetorecht, en de Sovjet-Unie 66 maal. Samen waren zij verantwoordelijk voor meer 

dan 75% van alle strategische veto's tijdens de Koude Oorlog. Hieruit blijkt dat zij bij de be-

sluitvorming in de Veiligheidsraad hun status van supermogendheid tijdens de Koude Oorlog 

hebben doen gelden, en in hoge mate de besluitvorming hebben gedomineerd. Verder heeft de 

Sovjet-Unie/Rusland in de hele onderzochte periode 1946-2000 van alle permanente leden het 

meest van het vetorecht gebruik gemaakt (in totaal 68 maal). Hierbij moet echter de kantteke-

ning worden geplaatst dat de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië sinds 1949 bond-

genoten zijn in de NAVO. De NAVO-partners hebben in het tijdvak 1949-2000 in totaal 114 

maal van hun vetorecht gebruik gemaakt, dus aanzienlijk vaker dan de Sovjet-Unie/Rusland in 

dezelfde periode. China heeft in de periode 1946-2000 slechts drie maal van zijn vetorecht ge-

bruik gemaakt. Gill en Reilly noemen China in een artikel in Survival een "very minor player" 

op het gebied van VN-vredeshandhaving, en het zeldzame vetogebruik bevestigt dit beeld. 

 

In het kader van het onderzoek werd ook een algemene indicator voor de effectiviteit van de 

strategische samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad geformuleerd: het 

aantal lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar. Bij deze oorlogen is de 
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Veiligheidsraad er noch in geslaagd om het uitbreken daarvan te voorkomen, noch om ze bin-

nen één jaar na het uitbreken te doen eindigen. Het aantal lopende oorlogen per jaar met een 

duur van ten minste één jaar is sinds 1946 sterk gestegen. Pas vanaf 1993 is een dalende ten-

dens ingezet. Tijdens de Koude Oorlog liepen er gemiddeld 22,6 van dergelijke oorlogen per 

jaar, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 29. Uitgaande van de premisse van doelberei-

kingsonderzoek dat alle veranderingen in het beleidsterrein veroorzaakt worden door het (inter-

ventie-)beleid, kan geconcludeerd worden dat de effectiviteit van de samenwerking van de 

grote mogendheden in de Veiligheidsraad lange tijd slecht is geweest, en dat pas sinds 1993 een 

duidelijke verbetering is waar te nemen. Hierna zal in een aparte sectie worden geanalyseerd 

wat de (eventuele) relatie is tussen de intensiteit en de effectiviteit van de samenwerking van de 

grote mogendheden in de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000 (een hogere mate van sa-

menwerking zou moeten leiden tot minder lopende oorlogen). 

 

De relatie tussen de werklast van de Veiligheidsraad en de intensiteit van de samenwerking 

De intensiteit van de strategische samenwerking tussen de permanente leden van de Vei-

ligheidsraad kan op verschillende manieren worden gemeten. Bij alle in het kader van het 

onderzoek gehanteerde indicatoren bleek dat deze intensiteit in de periode 1946-2000 in 

absolute zin is gestegen. De werklast van de Veiligheidsraad is sinds 1946 echter ook toege-

nomen. Het is daarom niet duidelijk of de stijging van de intensiteit vooral wordt veroorzaakt 

door de hogere werkdruk, of dat er ook daadwerkelijk per potentieel interstatelijk gewapend 

conflict of per gevoerde oorlog door de Veiligheidsraad meer activiteiten worden ontplooid om 

deze te doen eindigen. Daarom werd onderzocht wat de relatie tussen de werklast van de 

Veiligheidsraad en de intensiteit van de samenwerking was in de periode 1946-2000. Hierbij 

werden twee indicatoren gebruikt om een evenwichtiger beeld te krijgen van de relatieve 

veranderingen van de intensiteit in de onderzochte periode. 

De eerste indicator die in dit kader werd geformuleerd was het aantal officiële resoluties en 

presidentiële verklaringen (samen) per lopend potentieel gewapend conflict en lopende oorlog 

(ook samen) per jaar. Er bleek dat het gemiddelde aantal resoluties en verklaringen per poten-

tiële en gevoerde oorlog van 1946 tot 1989 steeds rond de 0,25 per jaar schommelde. Na 1989 

steeg dit aantal snel, en het schommelde in de periode 1990-2000 rond de 1,55 per jaar. De 

tweede indicator die werd gebruikt was het percentage door de Veiligheidsraad geïnitieerde 

en/of geautoriseerde militaire operaties op het aantal potentiële en gevoerde oorlogen per jaar. 

In het tijdvak 1946-1960 was dit percentage steeds nul. Vanaf 1961 begon dit percentage 

geleidelijk te stijgen tot 8 procent in 1989. Daarna volgde een snelle stijging tot gemiddeld 13 
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procent in de periode 1990-2000. 

Uit deze onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat de stijging van de intensiteit van 

de samenwerking in de afgelopen decennia veel groter was dan de stijging van de werklast, en 

dus dat de intensiteit van de samenwerking ook in relatieve zin aanzienlijk is toege-nomen, met 

name sinds het einde van de Koude Oorlog. 

 

De relatie tussen de intensiteit en de effectiviteit van de samenwerking 

Eerder werd geconcludeerd dat de intensiteit van de samenwerking van de grote mogendheden 

in de Veiligheidsraad zowel in absolute als in relatieve zin sterk is gestegen in de afgelopen 

decennia, en dan met name sinds het einde van de Koude Oorlog. Het staat daarmee echter 

geenszins vast dat deze stijging van de activiteiten van de Veiligheidsraad ook heeft geleid tot 

minder gevoerde oorlogen en tot minder frequente escalatie van potentiële interstatelijke 

gewapende conflicten tot oorlogen. Om te onderzoeken of de stijging van de intensiteit van de 

samenwerking ook heeft geleid tot een stijging van de effectiviteit van de Veiligheidsraad, werd 

de correlatie tussen de intensiteit en de effectiviteit van de samenwerking in de periode 1946-

2000 onderzocht.  

Als indicator voor de intensiteit van de samenwerking per jaar werd het aantal lopende door de 

Veiligheidsraad geïnitieerde en/of geautoriseerde militaire operaties per jaar gebruikt. De 

effectiviteit per jaar werd, uitgaande van doelbereikingsonderzoek, gemeten via het aantal 

lopende oorlogen per jaar met een duur van ten minste één jaar (dus oorlogen die de Veilig-

heidsraad niet heeft kunnen voorkomen en ook niet binnen één jaar heeft doen eindigen).  

De correlatiecoëfficiënt tussen deze indicatoren voor de intensiteit en de effectiviteit van de 

samenwerking over de periode 1946-2000 is 0,48. Dit indiceert, op basis van doelbereikings-

onderzoek, een zwakke positieve correlatie, of met andere woorden, dat naarmate de intensiteit 

van de samenwerking stijgt in de onderzochte periode, de effectiviteit van de samenwerking 

daalt. Dit duidt op een averechts effect van de interventies. Indien echter de correlaties tussen 

de gebruikte indicatoren voor de intensiteit en de effectiviteit gesplitst worden berekend voor 

respectievelijk de periodes 1947-1989 en 1990-2000, dan ontstaat een ander beeld. Tijdens de 

Koude Oorlog was deze correlatie 0,88, een tamelijk sterke positieve corre-latie (de interventies 

van de Veiligheidsraad hebben een averechts effect). In het tijdvak 1990-2000 was deze corre-

latie -0,41. Dit duidt op een zwakke negatieve correlatie. In dit tijdvak ging meer intensiteit dus 

wél samen met een daling van het aantal lopende oorlogen met een duur van ten minste één 

jaar, hetgeen effectieve samenwerking impliceert.  

De premisse van doelbereikingsonderzoek dat alle veranderingen in het beleidsterrein toe te 
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schrijven zijn aan het (interventie-)beleid is echter niet realistisch. Daarom is het gevaarlijk om 

conclusies te trekken uit deze, overigens opmerkelijke, onderzoeksresultaten, te meer daar deze 

resultaten niet eenduidig zijn.  

 

Het non-interventieprobleem 

Non-interventies werden, zoals vermeld, gedefinieerd als "het niet ingrijpen door de Veilig-

heidsraad in een potentiële of gevoerde oorlog die ten minste drie maanden oud is door middel 

van een interventie" (behoudens eventueel via stille diplomatie). Ze vormen een belangrijk 

probleem, omdat ze de effectiviteit van de Veiligheidsraad bij het voorkomen en doen eindigen 

van potentiële en gevoerde oorlogen in een periode danig aantasten. Om het non-inter-

ventieprobleem zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen werden vergelijkende analyses 

gemaakt van de aantallen en percentages potentiële en gevoerde oorlogen mét en zonder inter-

ventie van de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000. Het doel hiervan is vast te stellen met 

welk deel van zijn werklast de Veiligheidsraad feitelijk niets heeft gedaan, behoudens eventuele 

stille diplomatie. Verder werd -in het verlengde hiervan- nagegaan of de tijdens het onderzoek 

geconstateerde daling van het aantal non-interventies sinds het einde van de Koude Oorlog toe 

te schrijven is aan een daling van het aantal lopende potentiële en gevoerde oorlogen of aan een 

meer actieve opstelling van de Veiligheidsraad. Ook werden de aantallen en percen-tages non-

interventies ten gevolge van één of meer veto's en ten gevolge van één of meer non-decisions 

en/of besluiten tot non-interventie op het totale aantal gevoerde oorlogen berekend en 

geanalyseerd, om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van de non-interventies. 

 

Bij de potentiële interstatelijke oorlogen bleek dat het aantal lopende potentiële interstatelijke 

oorlogen per jaar en het aantal non-interventies bij potentiële interstatelijke oorlogen per jaar in 

de periode 1946-2000 een tamelijk hoge correlatie van 0,75 vertoont (meer potentiële oorlogen 

gaan samen met meer non-interventies). Toch is het percentage non-interventies op de aantallen 

lopende potentiële interstatelijke oorlogen sinds het einde van de Koude Oorlog relatief 

gedaald. Gemiddeld was het percentage non-interventies op het totale aantal potentiële 

interstatelijke oorlogen tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) 30, en in het tijdvak 1990-2000 

gemiddeld 22. Dit indiceert dat de Veiligheidsraad na 1989 relatief in meer potentiële oorlogen 

is gaan interveniëren door middel van officiële resoluties of presidentiële verklaringen, en dus 

dat de mate van activiteit van de Veiligheidsraad sinds 1989 is toegenomen op het gebied van 

het voorkomen van oorlogen.  

Bij de gevoerde oorlogen was de correlatie tussen het aantal lopende oorlogen per jaar en de  
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non-interventies bij gevoerde oorlogen per jaar in de periode 1946-2000 afgerond 0,9, een hoge 

positieve correlatie. Desalniettemin is ook het percentage non-interventies op de aantallen 

lopende oorlogen sinds het einde van de Koude Oorlog relatief gedaald. Gemiddeld was het 

percentage non-interventies op het totale aantal lopende oorlogen tijdens de Koude Oor-log 71, 

en in het tijdvak 1990-2000 gemiddeld 53. De Veiligheidsraad is dus na 1989 relatief ook in 

meer gevoerde oorlogen gaan interveniëren. Dit impliceert dat de mate van activiteit van de 

Raad op het gebied van het doen eindigen van oorlogen sinds het einde van de Koude Oorlog is 

toegenomen, evenals de mate van intensiteit van de samenwerking van de grote mogendheden 

in de Veiligheidsraad.  

Onderzoek wees verder uit dat er in de periode 1946-2000 opvallend weinig non-interventies 

bij de gevoerde oorlogen werden veroorzaakt door vetogebruik van de permanente leden. In dit 

tijdvak waren er in totaal 112 non-interventies bij gevoerde oorlogen (per beginjaar van de 

betrokken oorlog), waarvan er slechts vijf door een veto werden veroorzaakt. Vetogebruik was 

in de onderzochte periode, in tegenstelling tot wat in de literatuur vaak wordt aangenomen, 

geen belangrijke oorzaak van het frustreren van het interveniëren in oorlogen door de 

Veiligheidsraad. Dit geldt zowel voor de periode van de Koude Oorlog als voor het tijdvak 

1990-2000. Een en ander is des te opmerkelijker als bedacht wordt dat er in de periode 1946-

2000 in totaal 187 strategische veto's zijn uitgebracht. Er werd geconstateerd dat voor dit fe-

nomeen twee hoofdredenen zijn aan te wijzen. In de eerste plaats werden verreweg de mees-te 

veto's in de periode 1946-2000 gebruikt in oorlogen waarin door de Veiligheidsraad tij-dens de 

looptijd van de oorlog werd geïntervenieerd door middel van één of meer officiële resoluties of 

presidentiële verklaringen. Hierdoor waren deze oorlogen geen non-interventies meer (en dus 

ook geen non-interventies met veto), ondanks het feit dat er met betrekking tot deze oorlogen 

veel ontwerpresoluties door veto's werden getorpedeerd. Daarnaast werd een groot aantal veto's 

gebruikt in slechts een paar kwesties, zoals het Palestijns-Israëlische conflict. Non-interventies 

werden in het tijdvak 1946-2000 nagenoeg uitsluitend door non-decisions (het niet-agenderen 

van oorlogen) en besluiten van de Raad tot non-interventie veroorzaakt.  

 

Fasen in de Koude Oorlog 

Veel onderzoekers hebben de Koude Oorlog in hun publicaties ingedeeld in fasen.424 Het inde-

len van een complex historisch proces in fasen kan een goed uitgangspunt zijn voor het ver-

 
                                                
424 Zie bijvoorbeeld Dockrill 2005, pp. 3-17 of Vanden Berghe 1995. 
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krijgen van meer inzicht in het verloop van het proces, en de causale relaties die het proces be-

heersen. In deze studie werd een fase-indeling van de Koude Oorlog geconstrueerd op basis van 

drie indicatoren voor de intensiteit van de samenwerking van de grote mogendheden in de Vei-

ligheidsraad: het aantal aangenomen officiële resoluties en presidentiële verklaringen per jaar, 

het aantal door de Veiligheidsraad geïnitieerde peacekeeping-operaties per jaar en het aantal lo-

pende, door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde, militaire operaties per jaar. De-

ze indicatoren geven samen een goede algemene indicatie van de samenwerking van de per-

manente leden in de Veiligheidsraad. 

Bij het maken van een fase-indeling van de Koude Oorlog op basis van de hierboven genoemde 

drie intensiteitsindicatoren werd een volgorde van belangrijkheid van de gebruikte indicatoren 

aangehouden. Van deze indicatoren is het aantal lopende, door de Veiligheidsraad geïnitieerde 

c.q. geautoriseerde, militaire operaties de belangrijkste indicator voor de intensiteit van de sa-

menwerking: het initiëren c.q. autoriseren van militaire operaties is het zwaarste middel dat de 

Veiligheidsraad ter beschikking heeft, en ook het middel dat de hoogste eisen stelt aan de sa-

menwerking van de permanente leden. De op één na belangrijkste indicator is het initiëren van 

peacekeeping-operaties. Het initiëren van peacekeeping-operaties stelt normaliter meer eisen 

aan de samenwerking van de permanente leden dan het aannemen van (de meeste) strategische 

resoluties en presidentiële verklaringen. Daarmee wordt het aantal aangenomen strategische 

resoluties en verklaringen de minst belangrijke indicator. Een en ander leidde tot de volgende 

fase-indeling van de Koude Oorlog: 

 

Fase 1 loopt van 1947 tot en met 1949. De relatieve mate van samenwerking in deze fase wordt 

getypeerd als "redelijk". 

Fase 2 loopt van 1950 tot en met 1959. De relatieve mate van samenwerking wordt in deze 

periode getypeerd als "slecht". 

Fase 3 begint in 1960 en duurt tot en met 1977. Relatieve mate van samenwerking: "redelijk". 

Fase 4 loopt van 1978 tot en met 1989. Relatieve mate van samenwerking: "redelijk goed". 

Bij de typering van de mate van samenwerking in iedere fase kan worden opgemerkt dat het 

hier nadrukkelijk om de relatieve intensiteit van de samenwerking gaat, dus de intensiteit in de 

betrokken fase vergeleken met die in de andere fasen tijdens de Koude Oorlog.  
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Siccama en Kloeg publiceren in 1993, voortbouwend op het werk van Goldmann425, een fase-

indeling van de Koude Oorlog gebaseerd op onderzoek naar de strategische verhoudingen 

tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun bondgenoten, en analyses van het diplo-

matieke verkeer tussen Oost en West van Goldmann. Deze fase-indeling werd vergeleken met 

de hierboven vermelde periodisering van de Koude Oorlog op basis van de mate van sa-

menwerking van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad. Er werden enkele opvallende 

verschillen geconstateerd. De periode 1945-1949 wordt door Goldmann, Siccama en Kloeg 

aangemerkt als een periode van grote spanningen tussen Oost en West. Toch was er in deze 

periode een redelijke samenwerking tussen de grote mogendheden in de Veiligheidsraad. Het 

tijdvak 1950-1956 wordt door Goldmann, Siccama en Kloeg als een periode met relatief lage 

spanning tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gekenschetst, terwijl de samenwerking 

tussen de grote mogendheden in de Veiligheidsraad in deze fase op een historisch dieptepunt is 

aanbeland. De periode 1979-1987 wordt door Siccama en Kloeg wederom aangemerkt als een 

periode van hoge spanningen tussen Oost en West, terwijl in dezelfde periode meer strategische 

resoluties worden aangenomen in de Veiligheidsraad en meer peacekeeping- en militaire 

operaties door de Raad worden geïnitieerd c.q. geautoriseerd dan in enige andere fase van de 

Koude Oorlog. 

Het verklaren van de geconstateerde verschillen tussen beide periodiseringen van de Koude 

Oorlog is niet eenvoudig. Een mogelijke verklaring is dat de grote mogendheden ook als er 

grote onderlinge spanningen zijn (blijkbaar) bereid zijn om samen te werken in de Veilig-

heidsraad om strategische kwesties op te lossen, als zij dit in hun belang achten. Deze ver-

klaring sluit aan bij onderzoeksresultaten van Corson dat crises tijdens de Koude Oorlog niet 

alleen kunnen leiden tot conflicten maar ook tot coöperatie tussen Oost en West.426 Analyse van 

de aangenomen strategische resoluties in de Veiligheidsraad tijdens de Koude Oorlog wijst uit 

dat het bij deze verklaringen nagenoeg uitsluitend gaat om kwesties die niet tot de kernpunten 

van de Koude Oorlog behoren. De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en hun bondgenoten 

hadden er tijdens de Koude Oorlog dus geen bezwaar tegen om hun onderlinge problemen ter 

zijde te stellen als er een wederzijds belang was om een bepaalde oorlog te voorkomen of te 

 
                                                
425 Goldmann publiceerde in 1974 een fase-indeling van de Koude Oorlog in de periode 1945-1970, die in 1993 
door Siccama en Kloeg werd aangevuld met een fasering van de Koude Oorlog in de periode 1971-1987. 
 
426 Walter H. Corson, Conflict and Cooperation in East-West Crises: Dynamics of Crisis Interaction: a Thesis, 
Cambridge (Mass.): Harvard University Press 1971, pp. 128 e.v. 
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doen eindigen, voorzover het niet de grote onderlinge twistpunten betrof. Samenwerking tegen 

derden vormt derhalve een basis voor samenwerking van de grote mo-gendheden in de Raad.  

Dit verklaart echter niet dat er in de periode 1950-1956 volgens Goldmann, Siccama en Kloeg 

relatief weinig spanningen waren tussen Oost en West, en dat er in dit tijdvak desalniettemin 

weinig samenwerking was tussen de grote mogendheden in de Veiligheidsraad. Een verklaring 

hiervoor is waarschijnlijk het feit dat de werklast van de Veiligheidsraad in deze tijdspanne, 

zowel op het gebied van de potentiële gewapende conflicten als de gevoerde oorlogen, relatief 

laag was427, en er dus in deze periode niet veel aanleiding was voor de grote mogendheden om 

in de Veiligheidsraad op strategisch gebied samen te werken.  

De hier gegeven verklaringen voor de oorzaken van de verschillen tussen beide faseringen van 

de Koude Oorlog zijn echter slechts tentatief. Het vaststellen van de oorzaken van de ge-

constateerde verschillen is een interessante kwestie voor vervolgonderzoek. 

 

De invloed van het einde van de Koude Oorlog  

In de voorafgaande secties is op veel plaatsen aandacht besteed aan de invloed van het einde 

van de Koude Oorlog op de strategische samenwerking tussen de permanente leden in de 

Veiligheidsraad. In deze sectie worden alle in dit verband gevonden onderzoeksresultaten kort 

op een rij gezet, om te komen tot een integraal oordeel over die invloed in de onderzochte 

periode 1990-2000 (voorzover deze met de gebruikte indicatoren meetbaar is).  

Om te beginnen werd geconstateerd dat het aantal in de Veiligheidsraad aangenomen stra-

tegische resoluties per jaar is gestegen van gemiddeld 11,7 per jaar tijdens de Koude Oorlog 

naar gemiddeld 58,5 per jaar in het tijdvak 1990-2000, een stijging van 400 procent. Ook het 

aantal goedgekeurde strategische presidentiële verklaringen is gestegen; van gemiddeld 2,3 per 

jaar tijdens de Koude Oorlog naar gemiddeld 48,1 per jaar in de periode 1990-2000, een stij-

ging van bijna 2000 procent. 

Het aantal door de Veiligheidsraad aangenomen resoluties met betrekking tot de hoofddoel-

stelling van de Raad -het handhaven c.q. herstellen van de internationale vrede en veiligheid- 

laat eveneens een forse stijging zien, van 493 resoluties tijdens de Koude Oorlog tot 641 in het 

tijdvak 1990-2000.  

Bij de inzet van middelen door de Veiligheidsraad ter handhaving van de internationale vrede 

en veiligheid is eenzelfde trend te constateren. Het aantal niet-bindende oproepen krachtens 

 
                                                
427 Zie paragraaf 5.3.1. 
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hoofdstuk VI van het Handvest steeg van gemiddeld 10,6 per jaar tijdens de Koude Oorlog naar 

gemiddeld 47,2 per jaar in de periode 1990-2000, een stijging van bijna 350 procent. Het aantal 

door de Veiligheidsraad geïnitieerde of geautoriseerde peacekeeping-missies steeg van 

gemiddeld 0,44 per jaar tijdens de Koude Oorlog tot gemiddeld 3,73 in de periode 1990-2000 

(een stijging van bijna 750%). En verder steeg het aantal door de Veiligheidsraad geïnitieerde 

of geautoriseerde dwangmiddelen ex hoofdstuk VII van het Handvest significant. Tijdens de 

Koude Oorlog werden in 3 gevallen dwangmiddelen ex artikel 40 van het Handvest (voorlo-

pige dwangmaatregelen) toegepast, in 2 gevallen middelen ingevolge artikel 41 (geweldloze 

dwangmiddelen) en in 3 gevallen middelen krachtens artikel 42 (militaire dwangoperaties). In 

de periode 1990-2000 waren deze aantallen respectievelijk 15, 15 en 8. Het aantal door de Vei-

ligheidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire operaties per jaar steeg flink sinds 1989. 

Tijdens de Koude Oorlog liepen er gemiddeld 1,6 van dergelijke operaties per jaar, en in de pe-

riode 1990-2000 gemiddeld 9,1 per jaar, een stijging van ruim 460 procent. 

 

Op financieel gebied kan worden geconstateerd dat de uitgaven voor VN-peacekeeping-mis-

sies aanzienlijk hoger zijn geworden sinds het einde van de Koude Oorlog. Tijdens de Koude 

Oorlog werd gemiddeld $92 miljoen per jaar uitgegeven aan dergelijke missies. In de periode 

1990-2000 was dit gemiddeld $1803 miljoen per jaar. Dit betekent een stijging per jaar  

van ruim 1850%. Verder werd vastgesteld dat de relatieve omvang van de schulden van lid-

staten ten gevolge van het niet betalen van bijdragen voor peacekeeping-missies daalde. Ge-

middeld was de schuld ten gevolge van het niet betalen van bijdragen voor peacekeeping-

missies in de periode vanaf de instelling van het aparte budget voor peacekeeping-operaties (1 

januari 1974) tot het einde van de Koude Oorlog (31 december 1989) $213 miljoen op 31 

december van ieder jaar, en in de periode 1990-2000 gemiddeld $1240 miljoen op 31 decem-

ber. In absolute zin stegen de schulden van de lidstaten ten gevolge van het niet betalen van bij-

dragen voor peacekeeping-missies dus, met ruim 480 procent. Indien de gemiddelde schuld ten 

gevolge van het niet betalen van bijdragen voor peacekeeping-missies echter wordt uitge-drukt 

in een percentage van de gemiddelde totale peacekeeping-kosten per jaar, dan komt het 

schuldpercentage in de periode 1974-1989 uit op 113 procent per jaar, en in de periode 1990-

2000 op 85 procent per jaar. Dit betekent een relatieve daling van de gemiddelde schuld per jaar 

vanaf 1990. 

 

Tijdens het onderzoek werd ook geconstateerd dat de reactietijden van de Veiligheidsraad na 

het uitbreken van een potentieel gewapend conflict of een oorlog daalden (als er werd geïn-
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tervenieerd). De reactiesnelheid met betrekking tot potentiële interstatelijke oorlogen was tij-

dens de Koude Oorlog gemiddeld 0,4 maanden, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 0,3 

maanden; een daling van ruim 25 procent. De reactiesnelheid van de Raad met betrekking tot de 

gevoerde oorlogen was tijdens de Koude Oorlog gemiddeld 17,8 maanden, en in de periode 

1990-2000 gemiddeld 11,3 maanden; een daling van meer dan 35 procent. 

Er werd niet alleen sneller door de Veiligheidsraad geïntervenieerd sinds het einde van de 

Koude Oorlog, er werd ook relatief in veel meer potentiële en gevoerde oorlogen geïnterveni-

eerd. Het aantal non-interventies bij potentiële interstatelijke oorlogen van de Veiligheidsraad 

daalde van gemiddeld 10,95 per jaar tot gemiddeld 8,09 per jaar, een daling van 26 procent. Het 

aantal non-interventies bij gevoerde oorlogen daalde van gemiddeld 16,95 naar gemiddeld 16 

per jaar, een daling van 6 procent. 

En tenslotte blijkt ook dat de samenwerking tussen de grote mogendheden sinds het einde van 

de Koude Oorlog aanzienlijk is verbeterd uit het aantal veto's dat door de permanente leden 

werd gebruikt in strategische kwesties. Dit aantal daalde van gemiddeld 3,9 per jaar tijdens de 

Koude Oorlog tot gemiddeld 0,8 per jaar in de periode 1990-2000, een daling van 79 procent. 

 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het einde van de Koude Oorlog op na-

genoeg alle dimensies van de intensiteit van de samenwerking van de grote mogendheden in de 

Veiligheidsraad een aanzienlijke positieve invloed heeft gehad, evenals op de aantallen non-in-

terventies van de Raad en het vetogebruik van de permanente leden: de samenwerking van de 

grote mogendheden in de Veiligheidsraad is sinds 1989 sterk verbeterd. Om na te gaan of de 

invloed van het einde van de Koude Oorlog op de intensiteit van de samenwerking tussen de 

permanente leden in de Veiligheidsraad in alle jaren van de periode 1990-2000 even groot was, 

werd ook voor deze periode een fase-indeling van de intensiteit van de samenwerking 

geconstrueerd. Deze fase-indeling is gebaseerd op dezelfde indicatoren voor de intensiteit van 

de samenwerking die werden gehanteerd bij de fase-indeling van de Koude Oorlog hiervoor. 

Deze indicatoren waren: het totale aantal aangenomen officiële resoluties en presidentiële 

verklaringen per jaar, het aantal door de Veiligheidsraad geïnitieerde peacekeeping-operaties 

per jaar en het aantal lopende door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire 

operaties per jaar. Samen geven deze indicatoren een goede algemene indicatie van de samen-

werking van de permanente leden in de Veiligheidsraad.  

Fase 1 loopt van 1990 tot en met 1991. In deze fase stijgt het aantal aangenomen strategische 

resoluties en presidentiële verklaringen sterk ten opzichte van de laatste fase van de Koude 

Oorlog (van gemiddeld 23,7 in het tijdvak 1978-1989 tot gemiddeld 46,5 in deze fase). Ook  
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het aantal lopende door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. geautoriseerde militaire operaties 

per jaar stijgt, van gemiddeld 3,3 in het tijdvak 1978-1989 naar gemiddeld 4 in de periode 

1990-1991. Daarnaast worden er in deze periode aanzienlijk meer peacekeeping-operaties ge-

ïnitieerd dan in de voorafgaande fase. Dit aantal stijgt van gemiddeld 0,6 per jaar in het tijd-vak 

1978-1989 naar 4,5 per jaar in deze periode. De samenwerking tussen de permanente leden in 

de Raad is dus in deze fase flink toegenomen ten opzichte van het laatste decennium van de 

Koude Oorlog. 

Fase 2 loopt van 1992 tot en met 1995. De in de vorige fase geconstateerde trend van snelle 

verbetering van de samenwerking zet zich duidelijk voort in deze fase. Het gemiddelde aan-tal 

aangenomen resoluties en verklaringen stijgt van gemiddeld 46,5 naar gemiddeld 143,8 per 

jaar, en het gemiddelde aantal lopende door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. geautori-seerde 

militaire operaties van 4 naar 11,3 per jaar. Alleen de door de Raad geïnitieerde peace-keeping-

operaties blijven wat achter. Daarvan werden er in deze fase 16 geïnitieerd. Dat is wel-iswaar 7 

meer dan in de voorafgaande fase, maar gemiddeld per jaar betekent dit toch een lichte daling 

(van 4,5 naar 4 per jaar).  

Fase 3 begint in 1996 en loopt tot en met 2000. In deze fase wordt de gemeten intensiteit van de 

samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad bij alle indicatoren minder. Het 

gemiddelde aantal aangenomen resoluties en verklaringen daalt in dit tijdvak sterk, van ge-

middeld 143,8 naar gemiddeld 100,8 per jaar. Het gemiddelde aantal lopende militaire opera-

ties daalt van 11,3 naar 9,4 per jaar, en het gemiddelde aantal geïnitieerde peacekeeping-opera-

ties van 4 naar 3,2 per jaar. 

 

Uit bovenstaande fase-indeling van de periode 1990-2000 blijkt dat de intensiteit van de samen-

werking van de permanente leden in de Veiligheidsraad fors is gestegen sinds het einde van de  

Koude Oorlog. Er blijkt echter ook dat het intensiteitsniveau van de samenwerking na het tijd-

vak 1992-1995 niet verder stijgt, maar begint terug te lopen. Waarschijnlijk begint de invloed 

van het einde van de Koude Oorlog op de samenwerking van de permanente leden minder te 

worden. Wel is de intensiteit van de samenwerking in de laatste jaren van de periode 1990-2000 

nog altijd op een aanzienlijk hoger niveau dan in het laatste decennium van de Koude Oorlog. 

 

In het kader van het onderzoek werd een algemene indicator geformuleerd om de effectiviteit 

van de Veiligheidsraad te meten op basis van doelbereikingsonderzoek: het aantal lopende oor-

logen per jaar met een duur van ten minste één jaar. Tijdens de Koude Oorlog liepen er gemid-

deld 22,6 van dergelijke oorlogen per jaar, en in de periode 1990-2000 gemiddeld 29; een stij-
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ging van ruim 25 procent. Indien wordt uitgegaan van de premisse van doelbereikingsonder-

zoek dat alle veranderingen in het beleidsterrein terug te voeren zijn op het beleid, dan betekent 

dit dat de effectiviteit van de Veiligheidsraad in het voorkomen en doen eindigen van oorlogen 

sinds het einde van de Koude Oorlog is verminderd. De veronderstelling dat alle veranderingen 

in het beleidsterrein veroorzaakt worden door het beleid is echter, zoals al meermalen werd 

vermeld, echter niet realistisch. Het is niet zeker of het beleid van de Veiligheidsraad daad-

werkelijk invloed heeft op het aantal lopende oorlogen in de wereld, en dus ook niet of het 

einde van de Koude Oorlog de effectiviteit van de Raad in positieve of negatieve zin heeft 

beïnvloed.  

 

Slotopmerkingen 

Uit het VN-Handvest en de "travaux préparatoires" van dit verdrag blijkt dat de Veilig-

heidsraad in het leven is geroepen om namens de wereldgemeenschap bedreigingen van of 

inbreuken op de vrede weg te nemen, c.q. aanvalsdaden ongedaan te maken. De Veilig-

heidsraad is (officieel) niet in het leven geroepen om de nationale belangen van de vijf per-

manente leden te behartigen. Dit neemt echter niet weg dat het aanmerken van een situatie als 

een bedreiging van of inbreuk op de vrede of een aanvalsdaad door de Veiligheidsraad -ten 

gevolge van het vetorecht- alleen mogelijk is als de vijf permanente leden het daarover eens 

zijn. Ook een interventie in een potentieel gewapend conflict of een lopende oorlog is door het 

vetorecht alleen mogelijk als de permanente leden daar niet tegen zijn. Verder zijn de 

permanente leden vaak initiatiefnemer van besluiten van de Veiligheidsraad op het gebied van 

de handhaving van de internationale vrede en veiligheid, en zijn zij verreweg de belangrijkste 

financiers van de Verenigde Naties en de door de Veiligheidsraad geïnitieerde c.q. ge-

autoriseerde vredesoperaties. Ook kan worden vastgesteld dat de permanente leden bij veel VN-

vredesoperaties belangrijke, en regelmatig de belangrijkste, leveranciers van militairen, 

burgerpersoneel, wapensystemen en overig materieel zijn, en dat de troepen bij door de 

Veiligheidsraad geautoriseerde militaire dwangoperaties in nagenoeg alle gevallen onder het 

(nationale) commando van één of meer permanente leden staan. Verder kan worden opgemerkt 

dat het einde van de Koude Oorlog heeft geleid tot een toename van de intensiteit van de 

samenwerking van de permanente leden in de Veiligheidsraad die veel groter is dan de toename 

van de werklast van de Raad na 1989. Blijkbaar dicteert niet de werklast maar de onderlinge 

verhouding tussen de permanente leden de mate van inzet van de Veiligheids-raad. Opmerkelijk 

is ook dat de Veiligheidsraad in de periode 1946-2000 in veel potentiële gewapende conflicten 

en gevoerde oorlogen helemaal niet heeft geïntervenieerd, hoewel de Raad wel primair 
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verantwoordelijk is voor het handhaven c.q. herstellen van de internationale vrede en veiligheid. 

Bij de ernstige conflicten in de onderzochte periode waarbij één of meer permanente leden 

betrokken waren, speelde de Veiligheidsraad steevast geen of slechts een onbeduidende rol. 

Voorbeelden daarvan zijn de Cubaanse rakettencrisis, de Vietnam-oorlog en de inval van de 

Sovjet-Unie in Afghanistan. 

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de Veiligheidsraad door de per-

manente leden in de periode 1946-2000 in hoge mate werd gezien en gebruikt als een instru-

ment van buitenlandse politiek ten behoeve van hun eigen nationale belangen. Sommige 

permanente leden maken hier ook geen geheim van. Zo stelde de voormalige Amerikaanse 

minister van Buitenlandse Zaken (onder Kennedy en Johnson) Rusk in een artikel in 1976; 

"The UN is a political institution, whose members are pursuing their national interests as they 

see them".428 Verder stond in de officiële motivatie van China van een veto inzake een 

ontwerpresolutie met betrekking tot het vredesproces in Guatemala uit 1997 dat in casu van het 

vetorecht gebruik werd gemaakt omdat de regering van Guatemala de onafhankelijkheid van 

Taiwan steunt.  

 

Hoewel de Veiligheidsraad door de permanente leden in hoge mate werd gebruikt als een in-

strument van buitenlandse politiek ten behoeve van hun eigen nationale belangen, heeft het 

bestaan en de inzet van dit instrument voor de wereldbevolking als geheel per saldo toch meer 

positieve dan negatieve effecten opgeleverd in de onderzochte periode. Veel vredesoperaties die 

door de Veiligheidsraad worden geïnitieerd c.q. geautoriseerd kunnen niet of minder eenvoudig 

door individuele staten worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan on-der meer het ongedaan 

maken van de Iraakse annexatie van Koeweit in 1991, het overnemen van het civiele bestuur en 

het organiseren van verkiezingen in Cambodja in 1992-1993, het veroordelen van 

oorlogsmisdadigers door het Rwanda-tribunaal en de vele humanitaire hulp-operaties. 

 

Ondanks het feit dat de Veiligheidsraad door de permanente leden in hoge mate wordt gebruikt 

als een instrument van buitenlandse politiek ten behoeve van hun eigen nationale belangen, 

moet verbetering van het functioneren van de Veiligheidsraad niet gezocht worden in het af-

schaffen van het vetorecht van de permanente leden. Geen van de permanente leden heeft  

 
                                                
428 Dean Rusk, "The United Nations in World Politics", in Harvard International Law Journal, 17, 1976, p. 
606. 
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-voorzover bekend- ooit te kennen gegeven zijn vetorecht in de Veiligheidsraad op te willen 

geven. Afschaffing van het vetorecht zou er daarom hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat één of 

meer permanente leden, waaronder zeker de Verenigde Staten, zich terugtrekken uit de Vere-

nigde Naties. Daardoor zouden de Verenigde Naties waarschijnlijk net zo machteloos worden 

als diens voorloper de Volkenbond (die vooral machteloos was omdat een aantal grote mogend-

heden geen lid werd c.q. na enige tijd het lidmaatschap beëindigde). Daarnaast zijn de per-

manente leden, en dan vooral de Verenigde Staten, de grootste financiers van de Verenigde 

Naties. Indien zij hun lidmaatschap opzeggen, dan zou dit waar-schijnlijk ook om financiële re-

denen het einde van de Verenigde Naties betekenen. En verder beschikken alle permanente 

leden inmiddels over kernwapens, en kunnen zij ook zonder vetorecht niet gedwongen worden 

om tegen hun wil deel te nemen aan interventies ter handhaving van de internationale vrede en 

veiligheid.429  

Verbetering van het functioneren van de Veiligheidsraad moet ook niet gezocht worden in 

uitbreiding van het vetorecht (bijvoorbeeld met Duitsland en Japan). Dit zou de besluitvorming 

in de Veiligheidsraad alleen maar verder bemoeilijken.  

Het functioneren van de Raad kan vooral verbeterd worden op het niveau van (de effectiviteit 

van) individuele vredesoperaties. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan duidelijkere man-

daten, een grotere "commitment" van de VN-lidstaten om deze mandaten voortvarend uit te 

voeren, betere afspraken over troepenleveranties door lidstaten en betere samenwerking door 

alle bij een missie betrokken gouvernementele en non-gouvernementele organisaties op 

politiek, financieel en operationeel gebied.  

Daarnaast zouden meer pogingen kunnen worden gedaan om door onderhandelingen te komen 

tot een voor álle VN-lidstaten politiek acceptabele en betaalbare methode van financiering van 

de Verenigde Naties in het algemeen en de peacekeeping-missies in het bijzonder.  

 

Tot slot; de leiders van democratische staten worden op de eerste plaats door de stemge-

rechtigde burgers gekozen om hun belangen te behartigen. En de leiders van autoritaire staten 

worden door de machtselite in de betrokken staat normaliter aan de macht geholpen en 

gehouden om hún belangen te behartigen. Het ligt dus niet voor de hand dat de regeringen van 

de permanente lidstaten van de Veiligheidsraad de belangen van de wereldbevolking zullen 

 
                                                
429 Afschaffing van het vetorecht is overigens slechts een academisch vraagstuk, aangezien amendementen op 
het VN-Handvest ingevolge artikel 108 van datzelfde Handvest alleen mogelijk zijn met toestemming van alle 
permanente leden van de Veiligheidsraad (en die geven ze niet). 
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laten prevaleren boven de belangen van hun kiezers of ondersteunende machtselite, indien deze 

belangen conflicteren, of beter gezegd, indien de regeringen van de permanente lidstaten van 

mening zijn dat deze belangen conflicteren. De wereld wordt echter door allerlei ontwik-

kelingen steeds kleiner. "Maybe once the time will come that the interests of nations and the 

interests of humanity shall cease to contend with one another, and culture shall have awakened 

a sense of solidarity of the interests of all".430 Pas dan kan de Veiligheidsraad waarschijnlijk ten 

volle gaan functioneren als een instrument van de wereldgemeenschap voor het voorkomen en 

doen eindigen van oorlogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
430 Johann Heinrich von Thünen, The Isolated State, New York: Pergamon Press 1966, p. 117. Oorspronkelijke 
titel: "Der isolierte Staat" (1826). 
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SUMMARY IN ENGLISH 

 

Strategic Cooperation of the Great Powers in the UN Security Council 1946-2000 

 

 

Introduction 

The Security Council is one of the six main bodies of the United Nations. It consists of per-

manent and non-permanent members. Since the founding of the United Nations in 1945 there 

are five permanent members: the United States, the Soviet-Union/Russia, China, Great-Britain 

and France. Under article 24, paragraph 1, of the United Nations Charter the Security Council is 

primarily responsible for the maintenance of international peace and security. To carry out this 

task the Council has supranational authorities: the member states of the United Nations (nearly 

all states on earth) must, under article 25 of the Charter, accept and execute the decisions of the 

Security Council. The five permanent members have a right of veto with regard to all decisions 

of the Council relating to the maintenance of international peace and security (article 27, para-

graph 3, of the Charter). The Council has the legal authority to use all necessary means to pre-

vent or end wars, including the use of economic and military sanctions. 

 

There have been waged 205 wars between 1946 and 2000, some of which are still going on to-

day. In these wars at least 17 million people have died. Apparently the Security Council has fai-

led to prevent these wars in the past decades. This could be an indication that the Security 

Council is not functioning properly.  

The subject of this study is the strategic cooperation of the permanent members in the Security 

Council in the period 1946-2000. Because of their right of veto the permanent members have a 

significant influence on the functioning of the Council. The main questions of this study are 

why the intensity of the strategic cooperation between the permanent members has fluctuated in 

time, and what the (possible) influence of these intensity fluctuations has been on the functio-

ning of the Security Council. 

There are many aspects to the strategic cooperation of states. Most notable are: 

- The nature of the cooperation. This can be offensive, defensive and/or status quo-oriented. 

- The number of cooperating states. 

- The forms of cooperation. In the case of the Security Council important forms are the goals of 

the cooperation and the means that are employed to achieve these goals. 
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- The intensity of the cooperation. In this study, the intensity of the cooperation is defined as 

"the measure of cooperation within each form". The intensity of the cooperation can not be 

viewed separately from the forms of cooperation: the intensity is only measurable per form. 

- The effectiveness of the cooperation. The effectiveness of the cooperation is defined as "the 

extent to which the goals of the cooperation are accomplished". In the case of the Security 

Council, one could look for example at the number of wars that started per year or their durati-

on in a certain period.  

In this study, the strategic cooperation of the Great Powers in the Security Council in the period 

1946-2000 is investigated on every mentioned dimension. Many books and articles on the Se-

curity Council contain non-quantitative descriptions and political and/or juridical analyses. 

Different researchers often end up with different conclusions, because the repeatability of the 

research results is low. The comparison and evaluation of the functioning of the Council in se-

veral periods demands a quantitative approach. For this reason, this study utilizes so-called indi-

cators. A set of 35 of such indicators was constructed to investigate the strategic cooperation of 

the great powers in the Security Council on every aforementioned aspect of the strategic co-

operation of states. Additionally indicators were formulated to investigate several other issues 

that are related to this cooperation. The first of these issues was the workload of the Security 

Council in the area of potential armed conflicts and wars in the period 1946-2000. Information 

on the size of the workload is necessary to in-vestigate the effectiveness of the Council. A 

second issue was the response time of the Council at the occurrence of a potentially armed 

conflict or war. This response time is an indicator of the extent of the cooperation in the Council 

(fast decision taking normally indicates good cooperation), and is also an indicator of the ef-

fectiveness of the Council (fast reactions are usually more effective than late reactions). Other 

matters that were investigated using indicators were the relation between the intensity of the co-

operation of the great powers in the Security Council and the workload of the Council, the 

relation between the intensity of the cooperation in the Council and the effectiveness of the co-

operation, the non-interventionproblem431 and the influence of the end of the Cold War on the 

functioning of the Security Council.432 

 
                                                
431 The Security Council has not intervened in a large number of potential armed conflicts and wars in the period 
1946-2000, although its main task is to prevent and end wars. 
 
432 In this study the Cold War was defined as "the period in which there were great tensions between the United 
States, the Soviet-Union and their allies, which started in 1947 and ended in 1989". 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 237 - 

In addition a phase-classification of the Cold War was made with a combination of three indi-

cators for the intensity of the cooperation of the great powers in the Security Council. This clas-

sification was subsequently compared with a periodization of the Cold War by Goldmann, 

which was continued in time by Siccama and Kloeg. After that, a phase-classification was made 

of the period after the Cold War (1990-2000), with the same three indicators as mentioned abo-

ve. The goal of this was to examine the effects of the end of the Cold War on the intensity of the 

cooperation of the great powers in the Security Council per year. 

Hereafter all the investigated issues are dealt with successively in separate sections. 

 

The nature of the cooperation 

Research led to the conclusion that the nature of the strategic cooperation of the great powers in 

the Security Council was status quo-oriented throughout the investigated period (1946-2000). 

Furthermore, it was established that the great powers were willing to cooperate in the Security 

Council to solve strategic issues even when there were great tensions in their relations. In the 

section on phases in the Cold War hereafter this phenomenon will be explored further. 

 

The number of cooperating states 

Due to the right of veto, the permanent members can only cooperate if each member collabo-

rates. Throughout the investigated period, the number of permanent members was five. This 

means that the number of cooperating states in the period 1946-2000 was five, except for one 

short period: in 1950 the Soviet-Union refused to attend the Security Council meetings for seve-

ral months out of protest. So in this period the number of cooperating permanent members in 

the Security Council was four. 

 

The forms and the intensity of the cooperation 

As has been mentioned previously, the intensity of the cooperation can not be viewed separa-

tely from the forms of cooperation, because the intensity is only measurable per form. This is 

why both dimensions of the cooperation of the permanent members were investigated jointly. 

The investigated forms were the adoption of strategic resolutions, the adoption of strategic pre-

sidential statements, the goals of the cooperation, the means that were employed and the finan-

cial cooperation regarding the United Nations. Hereafter the results of the investigation are des-

cribed per form. 

Strategic resolutions are resolutions that are targeted at the prevention and/or ending of wars by 

the Security Council. In the investigated period (1946-2000) there have been a grand total of 
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1156 resolutions in the strategic domain, and 178 resolutions that bore upon one or several 

other matters. The number of strategic resolutions per year rose gradually since 1946, and star-

ted increasing rapidly since 1989 (the end of the Cold War). The average number of strategic 

resolutions per year has quintupled since the end of the Cold War. The adoption of strategic re-

solutions is an important type of (strategic) cooperation of the permanent members in the Secu-

rity Council, and it can be concluded that this cooperation in the past decades, and especially 

after 1989, has improved significantly. From the increase in the number of strategic resolutions 

can be deduced that the measure of activity of the Security Council in the area of preventing 

and ending wars has increased spectacularly in the investigated period. Strategic matters that led 

to the adoption of many resolutions in the period 1946-2000 were the situation in the Middle-

East including the Palestinian question (236 resolutions), the implosion of the former Yugosla-

via including Kosovo and the Yugoslavia-tribunal (132 resolutions), the Cyprus question (109 

resolutions) and the invasion of Kuwait by Iraq (54 resolutions). 

 

The sanctioning of presidential statements is also a type of cooperation of the permanent mem-

bers in the Security Council, albeit less important than the adoption of resolutions. This study 

focuses exclusively on presidential statements in the strategic area. In the period 1946-2000 

there was a grand total of 627 strategic presidential statements. The correlation between the 

number of adopted strategic resolutions and presidential statements per year in this period is 

high (0,924), and thus the numbers of strategic statements per year draw the same picture as the 

numbers of strategic resolutions per year: a significant increase, notably since 1989. Again can 

be concluded that the strategic cooperation of the permanent members in the Security Council 

since the end of the Cold War has improved significantly. 

The strategic cooperation of the permanent members can also be classified in terms of the goals 

that are pursued with the cooperation. The main strategic goals of the Security Council are to 

maintain international peace and security (article 24, paragraph 1, of the Charter) and the pro-

motion of global arms control (article 26 of the Charter). Besides that the Council has several 

other strategic goals, like the taking of measures to give effect to a judgement of the UN Inter-

national Court of Justice. 

In the period 1946-2000, the Security Council has accepted all but exclusively resolutions to 

maintain or restore international peace and security. In this field 1134 resolutions were adopted. 

Additionally ten resolutions were adopted under article 26 of the Charter (the promotion of glo-

bal arms control). 
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A different way to categorise the intensity of the strategic cooperation of the permanent mem-

bers is a classification based on the means that were employed by the Council to realize its stra-

tegic goals. Hereafter the most important strategic means of the Security Council will be dealt 

with successively. Multifunctional operations were divided into operations under chapter VI, 

peacekeeping-missions and operations under chapter VII, depending on the mandate of the ope-

ration. 

The most important means of the Security Council under chapter VI of the Charter (peaceful 

means as mentioned in the articles 33-38 of the Charter) are the sending of mediators to conflict 

areas and the making of (non-binding) calls upon the conflict-parties and/or UN-member states 

and/or international organisations. Sending mediators or mediating in conflicts on behalf of the 

Security Council is usually done informally, in the form of so-called "silent diplomacy". There-

fore the measure in which the Council has employed mediation in the period 1946-2000 could 

not be determined.  

Making non-binding calls under chapter VI of the Charter is probably the most employed mode 

of intervention of the Security Council. The number of non-binding calls in strategic matters per 

year shows a gradual increase since 1946, and a great increase since the end of the Cold War. 

Peacekeeping-missions are special means of the Security Council. They are not mentioned in 

chapter VI or VII of the Charter, and they are employed only with the permission of the parties  

that are involved in the conflict. They can be positioned between the peaceful means under 

chapter VI and the enforcement actions under chapter VII of the Charter, and therefore they are 

often referred to as means under chapter VI½. An example of a peacekeeping-mission is the 

sending of blue helmets as a buffer between the conflicting parties. According to Bothe433, a 

grand total of 61 peacekeeping-missions were initiated by the Security Council in the period 

1946-2000, some of which in the same conflict. The number of initiated missions by the Secu-

rity Council per year has been low from 1946, never exceeding more than two initiated missi-

ons per year. After 1987 this number rises rapidly. So here there was also a significant increase 

since the end of the Cold War. 

The employed means under chapter VII of the Charter include the provisional coercive measu-

res under article 40 (mainly binding calls), the coercive measures without violence under article 

41 (such as economic and weapons embargoes and international tribunals) and the military en-

forcement actions under article 42. 

 
                                                
433 M. Bothe, "Peacekeeping", in Simma 2002, pp. 648-700. 
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During the Cold War coercive measures under article 40 were employed in 3 cases, measures 

under article 41 in 2 cases and military enforcement actions under article 42 in 3 cases. In the 

period 1990-2000 these numbers were 15, 15 and 8, respectively. Considering that the period of 

the Cold War lasted for forty-three years and the period 1990-2000 eleven years, it can be con-

cluded that also the employment of means under chapter VII of the Charter, the most far-rea-

ching means the Security Council can employ, has increased significantly since 1989. Again, 

the most important cause of this is the increased cooperation of the permanent members since 

the end of the Cold War. 

 

The financing of the means employed by the Security Council is an important form of coope-

ration of the great powers in the Council. The most important costs that are financed by the Uni-

ted Nations in the area of maintaining international peace and security are the costs of peace-

keeping-missions. During the Cold War a grand total of 3962 million US Dollars was spent on 

peacekeeping-missions, an average of 92 million US dollars per year. In the period 1990-2000 a 

grand total of 19.841 million US dollars was spent, an average of 1.804 million US dollars per 

year. This amounts to a rise of 1850%. The causes for this are the great increases in both the 

number of ongoing missions and the average size of a mission. 

The financing of the costs of peacekeeping-missions has resulted in a substantial number of dis-

putes between the permanent members, and the refusal of payment of contributions for certain 

missions. In the first decades after the founding of the United Nations the Soviet-Union was the 

main debtor (out of protest against certain peace operations and the ways of financing them). In 

the nineteen-seventies however, the control of the United States over the General Assembly of 

the United Nations gradually decreased, and the power of third world countries increased as 

their numbers grew. In 1979 members of the US Congress pleaded that the United States should 

regain control over the United Nations and its expenditures (the budgets of the United Nations 

are considered and approved by the General Assembly), and in particular control over the ex-

penditures for interventions by the Security Council that the American government and mem-

bers of Congress did not agree with (such as the manner of tackling the "apartheid"-politics in 

South Africa and the Palestinian question). Since the beginning of the nineteen-eighties the 

United States started to hold back payments to the United Nations. By the end of 1986 the Uni-

ted States were by far the greatest debtor of the United Nations, and have remained so uninter-

ruptedly till the end of the investigated period, December 31, 2000. In the same period there ha-

ve been many other states that either only partially paid their contributions, paid too late or not 

at all. These arrears where principally caused by economic problems in Eastern-Europe, Africa 
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and South-America. The grand total of arrears for peacekeeping-missions of all member states 

per year has increased significantly the past decades, mainly since the end of the Cold War. 

This makes it seem as if the financial cooperation in the strategic area between UN-member sta-

tes has gradually worsened over the years. However, it is a fact that the costs of peacekeeping-

missions have increased explosively each year. If the arrears for peacekeeping-missions per De-

cember 31 of each year are expressed in a percentage of the total peacekeeping-costs per year, 

the relative debts of all UN-member states has not increased in the past decade, but even de-

creased slightly. 

In conclusion; the financial cooperation of the permanent members of the Security Council with 

regard to the peacekeeping-missions has worsened in an absolute sense since the end of the 

Cold War (the debts have increased), but improved in a relative sense (in a percentage of the to-

tal expenditures the arrears decreased). 

 

The response time of the Security Council 

The response time of the Security Council was defined as "the time that passes between the be-

ginning of a potential armed conflict or war and the date of the Council's first intervention in 

that potential or waged war by means of an official resolution or presidential statement". Re-

search by other authors indicates that a swift response from the Council after the beginning of a 

potentially armed conflict or the outbreak of a war is more effective than a late response.434 Fur-

thermore, quick decision making indicates good cooperation, and so the response time is also an 

indicator for the measure of cooperation of the great powers in the Security Council. The res-

ponse times of the Security Council regarding potentially armed conflicts and to waged wars  

were calculated separately. 

Since the Security Council is not authorized to intervene in potential intrastate wars (article 2, 

paragraph 7, of the Charter), the measuring of the response time regarding potentially armed 

conflicts is limited to interstate potential armed conflicts. The response time to interstate po-

tential armed conflict was on average 0,4 months in the period 1946-2000 (if there was an inter-

vention). Calculations showed that the Council's response time with regard to potential armed 

conflicts has decreased in the past decades. 

 
                                                
434 See for instance L.P. Bloomfield and A.C. Leiss, Controlling Small Wars. A Strategy for the 1970's, New York: 
Knopf 1969, p. 45 or I.G.B.M. Duyvesteyn and C.E.M. Bottenheft, "Enkele effecten van militaire interventies" [So-
me effects of military interventions], in Transaktie, 26/2, May 1997, pp. 237-242. 
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It was calculated that the Council's response time to the waged (inter- and intrastate) wars was 

16,3 months on average (if the Council intervened). It's striking that the response time regarding 

waged wars is much longer than the response time regarding potential armed conflicts. This 

leads to the conclusion that the Council either responds very quickly after the beginning of a 

potential armed conflict, or waits for a prolonged period of time after the potential war has 

escalated into a war (a war starts if a potential armed conflict has led to at least a thousand 

casualties). In addition, it was determined that the response times regarding waged wars have 

also decreased the past decades, which once again indicates an improving cooperation of the 

great powers in the Council. 

 

 

The workload of the Security Council 

The workload of the Security Council in the area of preventing and ending wars was defined as 

"the number of wars and potential armed conflicts in a certain period of time". Determining the 

workload of the Security Council is necessary to investigate the effectiveness of the Security 

Council in preventing and ending armed conflicts in the world. A distinction was made between 

the workload regarding potential armed conflicts and the workload regarding waged wars. 

The Security Council is not authorized to intervene in potential domestic conflicts. Therefore 

these conflicts were again not included in the calculations (they're not part of the Council's 

workload). 

 

In the period 1946-2000 there has been a total of 1492 potential interstate armed conflicts. The 

total number of ongoing potential armed conflicts since 1946 has gradually risen till 1988. From 

1988 on the numbers of ongoing potential armed conflicts per year dropped rapidly. The expla-

nation for this turnaround is probably the worldwide spirit of peace and reconciliation after the 

end of the Cold War in 1989. 

In total there have been waged 205 wars in the examined period. The numbers of ongoing wars  

per year have since 1946 risen gradually to a peak (of 42) in 1992. After 1992 this number de-

creased rapidly. This turnaround is most likely also the result of effects of the end of the Cold 

War. But it could also be argued that this decrease is caused by improved cooperation of the 

great powers in the Security Council after the end of the Cold War, making the Security Coun-

cil more effective in preventing and ending wars. This matter will be pursued extensively in the 

next section. 
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The effectiveness of the cooperation 

It is very complex to determine the effectiveness of the cooperation of the great powers in the 

Security Council. The main problems are: 

- There are (to date) no scientific models that can accurately predict the course of potential ar-

med conflicts and wars. Therefore it is not possible to determine how a conflict in which the Se-

curity Council has intervened would have developed without that intervention, and therefore it 

is not possible to determine what the influence of the intervention on the conflict was. 

- Information regarding potential armed conflicts and wars is often unreliable, classified or the 

product of propaganda. This makes is very difficult to determine how a certain conflict has de-

veloped, and also what the influence of the Security Council on the conflict has been. 

- There is only one Security Council, and therefore comparison with (the performance of) other 

Security Councils is not possible. 

- Potential armed conflicts and wars are (mainly) generated by the international system and/or 

domestic political relations. If one war started in year A and eight in year B, it is by no means 

certain that the Security Council has been more effective in preventing wars in year A. It's pos-

sible that the Council prevented just one war in year A, and three wars in year B. 

As a result of these problems, it is scientifically impossible to draw objective conclusions with 

regard to the Security Council's effectiveness in a certain period. Nevertheless, it's a fact that 

millions of people have lost their lives in the past decades as a result of war, and the Security 

Council has spent billions of dollars maintaining international peace and security. To determine 

if the Security Council has been effective in preventing and ending wars is therefore important. 

That is why in this study, despite of all the problems, an attempt has been made to formulate 

some reasoned hypotheses regarding the effectiveness of the Council. 

As evaluation method, goal-achievement research was chosen. The most important premise of 

goal-achievement research is that all changes in the area of policy are attributed to the policy (in 

this case the intervention policy of the Security Council). This assumption is not realistic. In the 

case of changes in an area of policy usually a large number of factors play a role. However, due 

to the aforementioned reasons, there is no alternative when evaluating the effectiveness of the 

Security Council. 

Within the framework of this study (and based on goal-achievement research) a total of twenty  

indicators was formulated to measure the effectiveness of the Security Council in the area of 

maintaining peace and security in the period 1946-2000. The results of this analysis will be pre-

sented in this section. Besides that, attention will be given to a task of the Council which is clo-

sely related to the maintenance of international peace and security; the formulation of plans to 
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create a system of global arms control under article 26 of the Charter. Such plans can be impor-

tant to prevent wars. 

 

The prevention of wars is the main duty of the Security Council. This task can be subdivided in- 

to three categories: (1) conflict prevention (the prevention of the outbreak of new wars, in this 

case wars between two or more parties that have not waged war in the past three years)435, (2) 

post-war peace building (preventing that a war between the same parties starts again within 

three years after the war ended) and (3) the formulation of plans under article 26 of the Charter 

to create a system of global arms control. 

It was calculated that on average every year 0,65 new international wars436 broke out in the 

peri-od 1946-2000. The number of newly started wars per year began declining in 1970, and 

was small after 1989. The effectiveness of the Security Council in the area of conflict 

prevention has (as measured) significantly grown in the past decades. 

In the examined period a grand total of 35 wars437 restarted within three years after ending. 

These restarted wars were not spread equally over the years. The number of restarted wars per 

year has decreased drastically in the past decades. Based on goal-achievement research (all 

changes in the area of policy are caused by the policy), it can be concluded that the Security 

Council has also become more effective in post-war peacebuilding since the end of the Cold 

War. 

 

The activities of the Security Council under article 26 of the Charter, the formulation of plans to 

create a system of global arms control, are primarily intended to prevent wars. Because of disa-

greement between the permanent members the Security Council has undertaken few activities 

in this area in the period 1946-2000. The effectiveness of the Security Council's activities under 

article 26 has been very limited due to this in the period 1946-2000. The structural progress re-

garding global arms control mainly originated from bilateral negotiations between the United 

States and the Soviet-Union in the examined period. 
 
                                                
435 A term of three years was chosen to facilitate a separate investigation of conflict prevention and post-war 
peace building. 
 
436 As has been mentioned before, the Security Council is only allowed to intervene in potential international 
ar-med conflicts. 
 
437 Here international as well as domestic conflicts were incorporated in the calculations. According to long-
term state practice the Council is allowed to intervene in domestic wars that start again after they ended. 
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Within the framework of this study was also examined how many potential interstate wars did 

not escalate into war after intervention by the Security Council. This analysis showed that the 

number of non-escalated potential interstate wars has substantially increased in the past deca-

des, namely since 1989. From this it can be concluded that the Security Council has dealt with 

the prevention of the escalation of potential international wars into wars more effectively since 

the end of the Cold War (based on the premises of goal-achievement research and the measu-

ring-method utilized). 

 

After investigating the effectiveness of the Council in preventing wars, the effectiveness of the  

Council in ending wars was investigated. To examine the effectiveness in this area in the period 

1946-2000, the average duration of the wars on the conflict list was determined per starting-

year. The average duration of wars that started in the nineteen-forties and -fifties was relatively 

low. In the nineteen-sixties and -seventies there was a subsequent rise of the average duration 

per year. After 1985 a clear decrease can be discerned. Based on the premises of goal-achieve-

ment research, this decrease can be attributed to the improved functioning of the Security Coun-

cil. In reality probably many other (f)actors played a role. To get a clearer picture of the influen-

ce of the (intervention) policy of the Security Council on the duration of wars in the examined 

period, the differences in the average duration of wars with Security Council intervention and 

wars without such intervention were calculated per starting-year. 

In 1946-2000 the average difference per year in the average duration of wars with and without 

intervention by the Security Council was 9,27 months. This means that a war with intervention 

by the Security Council lasted on average well over 9 months longer than a war without inter-

vention by the Council in this period. In accordance with the premises of goal-achievement re-

search, this means that the UN-interventions to shorten wars are counter-productive, and the 

United Nations should stop with this type of interventions. It is also possible, and more likely, 

that the Security Council intervenes primarily in the most serious and long-lasting cases, and 

that without intervention by the Council these wars would have lasted even longer. Several 

other researchers suggest, confronted with similar findings, this possibility as well.438 During 

the Cold War the average difference in the average duration of wars with and without 

intervention by the Security Council was 12,78 months, and in the period 1990-2000 on 

 
                                                
438 See for instance I.G.B.M. Duyvesteyn and C.E.M. Bottenheft, "Enkele effecten van militaire interventies", in 
Transaktie, 26/2, May 1997, p. 242 or M. Brecher and J. Wilkenfeld, "International Crises 1945-1975: The UN Di-
mension", in International Studies Quarterly, vol. 28-1, 1984, pp. 57-58. 
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average minus 8,8 months. Since the end of the Cold War, wars with intervention by the 

Council last over 8 months shorter than wars without such intervention. Therefore the func-

tioning of the Security Council with regard to the ending of wars has (based on goal-

achievement research) substan-tially improved since 1989. 

 

A non-intervention is defined as "the refraining of interfering by the Security Council in a 

potential or waged war that is at least three months old by means of an intervention".439 If the 

Security Council does nothing to prevent the escalation of a certain potential armed conflict or 

to end a certain ongoing war, then its effectiveness with regard to this potential or waged war is 

normally nil. Non-interventions decrease the effectiveness of the Security Council, and that's 

why they are examined in this study.  

The numbers of non-interventions regarding potential wars per year have gradually risen be-

tween 1946 and 1989. After 1989 the numbers of non-interventions per year rapidly decreased. 

The non-interventions at waged wars show a similar picture. 

The causes of non-interventions by the Security Council in the examined period were nearly 

exclusively official regular vetoes by permanent members, non-decisions (the non-placing of a 

potential armed conflict or war on the agenda) and decisions of the Council to non-intervention. 

In the examined period there were 187 vetoes by permanent members in strategic affairs. There 

was a steep drop in the number of strategic vetoes at the end of the Cold War, once again indi-

cating improved cooperation since 1989. The non-interventions that weren't caused by a veto, 

but by non-decisions and decisions to non-intervention, also declined since 1989. 

The top-3 of "veto-generating" issues in the period 1946-2000 is: 

1) the situation in the Middle-East, including the Palestinian question (45 vetoes). 

2) South-Africa's refusal to grant independence to Namibia, after the General Assembly of the 

United Nations revoked South-Africa's mandate over this area (22 vetoes). 

3) the approach of the "apartheid"-politics in South-Africa (15 vetoes). 

It is remarkable that none of these issues pertained to the core of the Cold War, which for in-

stance was the case with the Berlin question, the Cuban missile crisis or the Vietnam war. Pro-

bably these Cold War-related issues generated relatively few vetoes because the super powers 

did not submit draft-resolutions anticipating on vetoes by permanent members. 

 
                                                
439 A term of three months was applied because the Security Council must have had a reasonable time to inter-
vene. 
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The United States have used their right of veto 61 times during the Cold War (1947-1989), and 

the Soviet-Union 66 times. Together they were responsible for more than 75% of all strategic 

vetoes during the Cold War. This shows that they have substantially dominated decision ma-

king in the Security Council during the Cold War.  

The Soviet-Union/Russia used its right of veto more then any other permanent member in the 

whole examined period 1946-2000, in total 68 times. But a side note must be placed here; the 

United States, France and Great-Britain are strategic allies in NATO since 1949. NATO-allies 

have exercised their right of veto a grand total of 114 times in the period 1949-2000, conside-

rably more than the Soviet-Union/Russia in the same period.  

China has only exercised its right of veto three times in the period 1946-2000. In an article in 

Survival, Gill and Reilly call China a "very minor player" in the area of UN-peacekeeping, and 

the rare use of vetoes by China confirms this opinion. 

 

Within the framework of this study also a general indicator for the effectiveness of the strategic 

cooperation of the permanent members in the Security Council was formulated: the number of 

ongoing wars per year with a duration of at least one year. The Security Council has not suc-

ceeded in preventing the outbreak of these wars, nor in ending them within one year after they 

started. The number of ongoing wars per year with a duration of at least one year has increased 

significantly since 1946. After 1993 a declining trend was established. During the Cold War on 

average 22,6 of such wars were going on per year, and in the period 1990-2000 on average 29.  

Based on the premise of goal-achievement research that all changes in the area of policy are 

attributable to the (intervention) policy, it can be concluded that the effectiveness of the coope-

ration of the great powers in the Security Council has been inferior for a long time, and that af-

ter 1993 an evident improvement is perceivable.  

The (possible) relation between the intensity and the effectiveness of the cooperation of the 

great powers in the Security Council in the period 1946-2000 will be analysed hereafter in a se-

parate section (a higher degree of cooperation should lead to fewer ongoing wars). 

 

The relation between the workload of the Council and the intensity of the cooperation 

The intensity of the strategic cooperation between the permanent members of the Security 

Council can be measured in different ways. In all in this study employed measuring-methods it 

appeared that this intensity has risen in an absolute sense in the period 1946-2000. However the 

workload of the Security Council has increased as well since 1946. Therefore it is not clear if 

the increase in intensity is primarily caused by the increase in workload, or if there are actually 
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more interventions by the Security Council per potential interstate armed conflict or war. That's 

the reason why was examined what the relation was between the workload of the Security 

Council and the intensity of the cooperation in the period 1946-2000. In this case two different 

measuring-methods for the intensity were used, to get a more balanced picture of the relative 

changes of the intensity in the examined period. 

The first indicator that was formulated was the number of official resolutions and presidential 

statements (combined) per ongoing potential armed conflict and ongoing war (also combined) 

per year. It turned out that the average number of resolutions and statements per potential and 

waged war fluctuated around 0,25 per year between 1946 and 1989. After 1989 this number 

rose rapidly, and fluctuated around 1,55 per year in the period 1990-2000. 

The second indicator for the intensity that was used was the percentage of military operations 

initiated and/or authorized by the Security Council on the number of potential and waged wars 

per year. In the period 1946-1960 this percentage was nil. From 1961 on this percentage gradu-

ally increased to 8 percent in 1989. After 1989 a rapid increase to an average 13 percent follo-

wed in the period 1990-2000. 

From these findings can be concluded that the increase of the intensity of the cooperation in the 

past decades was much higher than the increase of the workload, and that the intensity of the 

cooperation in a relative sense has increased considerably, especially since the end of the Cold 

War. 

 

The relation between the intensity and the effectiveness of the cooperation 

In a previous phase of this study it was concluded that the intensity of cooperation of the great 

powers in the Security Council increased significantly in both an absolute and a relative sense 

in the past decades, especially since the end of the Cold War. However, it's by no means certain 

that this rise of activities of the Security Council has also led to fewer waged wars and less es-

calation of potential interstate armed conflicts into wars in the world. To examine if the increase  

of the intensity of the cooperation of the permanent members has also led to an increase of the 

effectiveness of the Security Council, a correlation-analysis was made of the intensity and the 

effectiveness of the cooperation in the period 1946-2000. 

As indicator for the intensity of the cooperation per year the number of ongoing military opera-

tions initiated and/or authorized by the Security Council per year was used.  

The effectiveness per year was, based on goal-achievement research, measured by the number 

of ongoing wars per year with a duration of at least one year (wars that the Security Council has 

not been able to prevent nor end within one year after they started). 
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The correlation-coefficient between the employed indicators for the intensity and the effective-

ness of the cooperation during the period 1946-2000 is 0,48. This indicates, based on goal-

achievement research, a weak positive correlation or, in other words, that as the intensity of the 

cooperation rises in the examined period, the effectiveness of the cooperation drops. This indi-

cates a counter-productive effect of the interventions. If however the correlations between the 

employed indicators for the intensity and the effectiveness are calculated separately for the pe-

riods 1947-1989 and 1990-2000, a different picture emerges. During the Cold War this correla-

tion was 0,88, a rather strong positive correlation (the interventions of the Security Council 

have a counter-productive effect once more). In the period 1990-2000 this correlation was mi-

nus -0,41. This indicates a weak negative correlation. In this period more intensity coincides 

with a decrease in the number of ongoing wars per year with a duration of at least one year, 

which implies effective cooperation. 

The premise of goal-achievement research that all changes in the area of policy are attributable 

to the (intervention-) policy is however not realistic. Therefore it is dangerous to draw conclu-

sions from these remarkable findings, more so as these results are not unequivocal.  

 

The non-intervention problem 

Non-interventions were, as has been mentioned before, defined as "potential armed interstate 

conflicts and waged wars in which there was no intervention by the Security Council" (with the 

exception of possible silent diplomacy). They are an important problem, because they seriously 

damage the effectiveness of the Security Council regarding the prevention and ending of wars. 

To map out the non-intervention problem as accurately as possible, comparative analyses were 

made of the numbers and percentages of potential and waged wars with and without interven-

tion by the Security Council in the period 1946-2000. The goal of this exercise is to determine 

with which part of its workload the Security Council has factually done nothing (besides 

possible silent diplomacy). Additionally was examined if the decrease in the number of non-in-

terventions since the end of the Cold War ascertained during the study, can be attributed to a 

decrease in the number of ongoing potential and waged wars or to a more pro-active attitude of  

the Security Council. Further the numbers and percentages of non-interventions caused by ve-

toes or non-decisions and/or decisions to non-intervention on the total number of waged wars 

were calculated and analysed, to gain better insight into the causes of non-interventions. 

 

Regarding the potential interstate wars it became apparent that the number of ongoing potential 

interstate wars per year and the number of non-interventions at potential interstate wars per year 
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in the period 1946-2000 show a rather high correlation of 0,75 (more potential wars coincide 

with more non-interventions). Despite of that the percentage of non-interventions on the num-

bers of ongoing potential interstate wars per year has decreased relatively since the end of the 

Cold War. On average the percentage of non-interventions on the total number of potential in-

terstate wars per year during the Cold War (1947-1989) was 30, and in the period 1990-2000 on 

average 22. This indicates that the Security Council intervened in potential wars relatively more 

often after 1989 by means of official resolutions or presidential statements, so the activities of 

the Security Council in the area of preventing wars have increased since 1989. 

 

Regarding the waged wars the correlation between the number of ongoing wars per year and the 

non-interventions in waged wars per year in the period 1946-2000 was 0,9 rounded, a high 

positive correlation. Nonetheless, the percentage of non-interventions on the numbers of ongo-

ing wars per year has also dropped relatively since the end of the Cold War. On average the per-

centage of non-interventions on the total number of ongoing wars during the Cold War was 71, 

and in the period 1990-2000 on average 53. This means that the Security Council has also inter-

vened in more waged wars after 1989. This implies that the activities of the Council in the area 

of preventing wars as well as in ending wars have increased since the end of the Cold War, as 

has the measure of intensity of the cooperation by the great powers in the Security Council. 

In the period 1946-2000, remarkably few non-interventions in waged wars were caused by the 

use of vetoes by permanent members. In this period there were 112 non-interventions in waged 

wars (per starting-year of the war in question), of which only five were caused by a veto. In the 

examined period the use of vetoes was, contradictory to what is often assumed in literature, not 

an important cause of the frustration of intervening in wars by the Security Council. This goes 

for both the period of the Cold War as the period 1990-2000. This is even more extraordinary if 

is considered that in the period 1946-2000 a grand total of 187 strategic vetoes were used. It 

was established that two main reasons were responsible for this phenomenon. First, most of the 

vetoes in the period 1946-2000 were used in wars that were intervened by the Security Council 

during the course of the war by means of one or more official resolutions or presidential state-

ments. Because of this, these wars were not non-interventions any more (and also not non-inter-

ventions with veto), despite the fact that regarding these wars many draft resolutions were tor-

pedoed by vetoes. Second, a large number of vetoes was used in only a few matters, such as the 

Palestinian-Israeli conflict. In the period 1946-2000 non-interventions were nearly exclusively 

caused by non-decisions (the non-placing of wars on the agenda) and decisions to non-inter-

vention by the Council. 
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Phases in the Cold War 

Many researchers have divided the Cold War into phases in their publications.440 The division 

of a complex historical process into phases can be a good starting point for obtaining more 

insight into the course of the process and the causal relations that govern it. In this study a 

phase-classification of the Cold War was made based on three indicators for the intensity of the 

cooperation of the great powers in the Security Council: the number of adopted official 

resolutions and presidential statements per year, the number of peacekeeping-operations 

initiated by the Security Council per year and the number of ongoing military operations 

initiated and/or authorized by the Security Council per year. Together these indicators give a 

good general impression of the cooperation of the permanent members in the Security Council. 

With the three aforementioned cooperation-indicators the following phase-classification of the 

Cold War was made: 

Phase 1 runs from 1947 to 1950. The relative measure of cooperation in this phase is characte-

rized as "reasonable". 

Phase 2 runs from 1950 to 1960. The relative measure of cooperation in this phase is characte-

rized as "bad". 

Phase 3 starts in 1960 and lasts till 1978. Relative measure of cooperation: "reasonable". 

Phase 4 runs from 1978 to 1989. Relative measure of cooperation: "reasonably well". 

It must be noted that the characterization of the measure of cooperation in each phase is only a 

characterization of the relative intensity of the cooperation (meaning the intensity in the phase 

in question compared with the other phases of the Cold War). 

 

In 1993 Siccama and Kloeg, building on work of Goldmann441, publish a phase-classification of 

the Cold War based on research into the strategic relations between the United States and the 

Soviet-Union and their allies, and analyses of the diplomatic traffic between East and West by 

Goldmann. This phase-classification was compared with the previously mentioned periodizati-

on of the Cold War based on the measure of cooperation of the great powers in the Security 

 
                                                
440 See for instance Saki R. Dockrill, The End of the Cold War Era. The Transformation of the Global Security 
Order, London: Hodder Education 2005, pp. 3-17 or Yvan vanden Berghe, Het Grote Misverstand? Een Geschie-
denis van de Koude Oorlog (1917-1990) [The great Misunderstanding? A History of the Cold War (1917-1990)], 
Leuven: ACCO 1995. 
 
441 Goldmann published in 1974 a phase-classification of the Cold War in the period 1945-1970, which was 
completed in 1993 by Siccama en Kloeg with a phase-classification of the Cold War in the period 1971-1987. 
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Council. Some remarkable differences were discerned. The period 1945-1949 is characterized 

by Goldmann, Siccama and Kloeg as a period of great tensions between East and West. Yet in 

this period a reasonable cooperation between the great powers in the Security Council was as-

certained. The period 1950-1956 is characterized by Goldmann, Siccama and Kloeg as a peri-

od with relatively low tensions between the United States and the Soviet-Union, while the coo-

peration between the great powers in the Security Council in this phase reached a historical low. 

The period 1979-1987 is characterized by Siccama and Kloeg once more as a period of great 

tensions between East and West, while in the same period more strategic resolutions were adop-

ted in the Security Council, and more peacekeeping- and military operations were initiated 

and/or authorized by the Council than in any other phase of the Cold War. 

It is not easy to explain the differences between both periodizations of the Cold War. A possible 

explanation is that the great powers, even when there are great tensions among them, are (ap-

parently) prepared to cooperate in the Security Council to resolve strategic matters, if they con-

sider this in their interest. This explanation is in line with research results by Corson, who esta-

blished that crises during the Cold War can not only lead to conflicts between East and West, 

but also to cooperation between the Soviet Union, the United States and their allies.442 Analyses 

of the adopted strategic resolutions during the Cold War revealed that cooperation here was 

nearly exclusively limited to issues that were not core issues of the Cold War. From this it can 

be concluded that cooperation against third-party states was a basis of cooperation of the great 

powers in the United Nations Security Council. 

But this is not an explanation for the fact that the period 1950-1956 is, according to Goldmann, 

Siccama and Kloeg, a period with relatively low tensions between the United States and the So-

viet-Union, while the cooperation between the great powers in the Security Council in this pha-

se reached a historical low. An explanation for this is probably that the workload of the Security 

Council on both the areas of potential armed conflicts and waged wars was relatively low in this 

phase443, and therefore there was little ground for the great powers to cooperate to prevent or 

end wars in the Security Council (despite the relatively low tension in their relations in this 

period). 

The here mentioned explanations for the causes of the differences between both periodizations  

 
                                                
442 Walter H. Corson, Conflict and Cooperation in East-West Crises. Dynamics of Crisis Interaction: a Thesis, 
Cambridge (Mass.): Harvard University Press 1971, pp. 145-152. 
 
443 This was established in paragraph 5.3.1. 
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of the Cold War are only tentative. To determine the exact causes of these differences is an inte-

resting question for follow up-research. 

 

The influence of the end of the Cold War 

In many of the sections above attention was given to the influence of the end of the Cold War 

on the strategic cooperation of the great powers in the Security Council. In this section all the 

research results on this topic are gathered, to arrive at a comprehensive conclusion on this influ-

ence on the strategic cooperation of the great powers in the Security Council in the period 1946- 

2000 (insofar this was measurable with the used indicators).  

First it was established that the number of adopted strategic resolutions in the Security Council 

per year has risen from an average of 11,7 per year during the Cold War to an average of 58,5 

per year in the period 1990-2000, an increase of nearly 400 percent. The number of approved 

strategic presidential statements rose also, from an average of 2,3 per year during the Cold War 

to an average of 48,1 per year in the period 1990-2000, a rise of nearly 2000 percent. 

The number of adopted resolutions concerning the main goal of the Security Council -the main-

tenance and restoration of international peace and security- also shows a large increase: from 

493 resolutions during the Cold War to 641 in the period 1990-2000. 

The employment of means by the Security Council to maintain international peace and security 

shows the same trend. The number of non-binding calls under chapter VI of the Charter rose 

from an average of 10,6 per year during the Cold War, to an average of 47,2 per year in the 

period 1990-2000, an increase of nearly 350 percent. The number of peacekeeping-missions 

initiated and/or authorized by the Security Council rose from an average of 0,44 per year during 

the Cold War, to an average of 3,73 in the period 1990-2000, a rise of nearly 750 percent. 

Furthermore, the number of coercive measures under chapter VII of the Charter initiated or 

authorized by the Security Council has risen significantly. During the Cold War in 3 cases coer-

cive measures under article 40 of the Charter (provisional coercive measures) were applied, in 2 

cases measures under article 41 (non-violent coercive measures) and in 3 cases measures under 

article 42 (military enforcement actions). In the period 1990-2000 these numbers were, respect-

tively 15, 15 and 8. The number of military operations initiated and/or authorized by the Secu-

rity Council per year rose significantly since 1989. During the Cold War there was an average 

of 1,6 of such operations per year, and in the period 1990-2000 an average of 9,1 per year, a rise 

of over 460 percent. 
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In the financial area it was established that the expenditures on UN-peacekeeping-missions rose 

strongly. During the Cold War an average of $92 million was spent per year on such missions. 

In the period 1990-2000 this was $1803 million per year; a rise of over 1850%. Also was 

established that the relative size of the debts of member states as a result of non-payment of 

contributions for peacekeeping-missions decreased. The average debt as a result of non-pay-

ment of contributions for peacekeeping-missions was in the period that started with the employ-

ment of a separate budget for peacekeeping-operations (January 1, 1974) till the end of the Cold 

War (December 31, 1989) $213 million on December 31 each year, and in the period 1990-

2000 $1240 million on average on December 31. The absolute size of the debts of the member 

states as a result of non-payment of contributions for peacekeeping-missions has risen over 480 

percent. If however the average debt as a result of non-payment of contributions for peacekee-

ping-missions is expressed in a percentage of the average total peacekeeping-costs per year, the 

debt percentage boils down to 113 percent per year in the period 1974-1989, and to 85 percent 

per year in the period 1990-2000. This indicates a relative decrease of the average debt per year 

since 1990. 

 

Research also led to the conclusion that the response times of the Security Council after the start 

of a potential armed conflict or war dropped (if there was an intervention). The response time 

concerning potential interstate wars was 0,41 months on average during the Cold War, and in 

the period 1990-2000 0,3 months; a decrease of over 25 percent. The Council's response time 

concerning waged wars was 17,8 months on average during the Cold War, and in the period 

1990-2000 11,3 months on average; a decrease of over 35 percent. 

But the Security Council did not only intervene quicker, it also intervened in móre potential ar-

med conflicts and waged wars. The number of non-interventions in potential interstate wars by 

the Security Council dropped, from an average of 10,95 per year to an average of 8,09 per year, 

a decrease of 26 percent. The number of non-interventions in waged wars dropped from an ave-

rage of 16,95 to an average of 16 per year, a decrease of 6 percent. 

Finally, the improvement of the cooperation by the great powers in the Security Council is also 

shown by the number of vetoes exercised by the permanent members in strategic matters. This 

number dropped from an average of 3,9 per year during the Cold War to an average of 0,8 in 

the period 1990-2000, a decrease of nearly 80 percent. 

 

From the above can be concluded that the end of the Cold War had a positive influence on near-

ly every dimension of the intensity of cooperation of the great powers in the Security Council, 
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as well as on the numbers of non-interventions by the Council and the numbers of vetoes used 

by the permanent members: the cooperation of the great powers in the Security Council has 

vastly improved since 1989. To establish if the influence of the end of the Cold War was the sa-

me in all years of the period 1990-2000, also for this period a phase-classification was con-

structed of the intensity of the cooperation. This phase-classification was based on the same 

three intensity-indicators that were used to construct the phase-classification of the intensity of 

the cooperation of the permanent members in the Security Council during the Cold War in a 

previous section. These indicators were the number of adopted official resolutions and presi-

dential statements per year, the number of peacekeeping-operations initiated by the Security 

Council per year and the number of ongoing military operations initiated and/or authorized by 

the Security Council per year. Together these indicators give a good general impression of the 

cooperation of the permanent members in the Security Council. 

Phase 1 runs from 1990 to 1991. In this phase the number of adopted official resolutions and 

presidential statements per year shows a significant increase since the last phase of the Cold 

War (from an average of 23,7 in the period 1978-1989 to an average of 46,5 in this phase). Also 

the number of ongoing military operations initiated and/or authorized by the Security Council 

per year rises, from an average of 3,3 in the period 1978-1989 to an average of 4 in the period  

1990-1991. And the number of peacekeeping-operations initiated by the Security Council per 

year increases from an average of 0,6 per year in the period 1978-1989 to an average of 4,5 per 

year in this period. From this can be concluded that the cooperation of the permanent members 

in the Security Council has improved vastly in this phase compared with the last phase of the 

Cold War.  

Phase 2 runs from 1992 to 1995. Compared to the period 1990-1991, this phase shows an even 

stronger improvement in the cooperation of the great powers in the Council. The number of 

adopted official resolutions and presidential statements per year increases from an average of 

46,5 in the period 1978-1989 to an average of 143,8 per year, and the number of ongoing mili-

tary operations initiated and/or authorized by the Security Council per year rises from an ave-

rage of 4 to an average of 11,3 per year. Only the average number of initiated peacekeeping-

operations per year drops a little. In this phase 16 peacekeeping-operations were initiated. This 

is 7 more than in the previous phase, but on average it is a slight decrease (from 4,5 to 4 per 

year). 

Phase 3 runs from 1996 to 2000. In this phase the measured intensity of the cooperation of the 

permanent members in the Security Council starts to decrease. When compared with phase two, 

the average number of adopted resolutions and presidential statements drops from 143,8 to 



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 256 - 

100,8 per year. The average number of on-going military operations decreases from an average 

of 11,3 to an average of 9,4 per year, and the average number of initiated peacekeeping-opera-

tions drops from 4 to 3,2. 

 

From the above-mentioned phase-classification of the period 1990-2000 can be concluded that 

the intensity of the cooperation of the permanent members in the Security Council has increased 

strongly since the end of the Cold War. But the phase-classification also shows that the intensi-

ty level of the cooperation stops to rise after the period 1992-1995. Probably the influence of 

the end of the Cold War on the cooperation starts to diminish. But the intensity of the coopera-

tion is in the last years of the period 1990-2000 still on a much higher level then in the last years 

of the Cold War. 

 

Within the framework of this study a general indicator was formulated to measure the effective-

ness of the Security Council (based on goal-achievement research): the number of ongoing wars 

per year with a duration of at least one year. During the Cold War an average of 22,6 of such 

wars were running per year, and in the period 1990-2000 an average of 29; a rise of over 25 

percent. Based on the main premise of goal-achievement research (all changes in the area of po-

licy are attributable to the policy), this means that the effectiveness of the Security Council in 

preventing and ending wars since the end of the Cold War has decreased. The assumption that 

all changes in policy are attributable to the policy is however, as has been mentioned before, not 

realistic. It's not certain if the policy of the Security Council actually has an effect on the num-

ber of ongoing wars in the world, and if the end of the Cold War has influenced the effective-

ness of the Council in a positive or negative sense. 

 

Final remarks 

According to the text of the UN-Charter and the "travaux préparatoires" of this treaty, it ap-

pears that the Security Council was created to remove threats to or breaches of the peace or un-

do acts of aggression on behalf of the world community. The Security Council is (officially) not 

created to serve the national interests of the five permanent members. But this does not negate 

the fact that the classification of a situation as a threat to or breach of the peace or an act of ag-

gression by the Security Council is -because of their right of veto- only possible if the five per-

manent members agree. Also an intervention by the Council in a potential armed conflict or on-

going war is only possible if the five permanent members agree (because of their right of veto). 

Furthermore, the five permanent members are often initiators of decisions of the Security Coun-
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cil regarding the maintenance or restoration of international peace and security, and they are by 

far the most important financiers of the United Nations and the peace operations initiated and/or 

authorized by the Security Council. Also can be established that the permanent members are 

important, and often the most important, suppliers of military and civil personnel, weapons and 

additional material in many UN-peace operations, and the military personnel in military opera-

tions authorized by the Security Council remains in nearly all cases under the (national) com-

mand of one or more permanent members. Further can be concluded that the end of the Cold 

War has led to an increase in the intensity of the cooperation of the permanent members in the 

Security Council that is much bigger than the increase in the workload of the Council after 

1989. Apparently not the workload but the mutual relations between the permanent members 

dictate the Council's measure of commitment. Remarkable is also that the Security Council has 

not intervened in many potential armed conflicts and waged wars in the period 1946-2000, al-

though the Council is primary responsible for the maintenance of international peace and secu-

rity. In many serious conflicts involving one or more permanent members the Security Council 

regularly did not play a role (or a very minor one). Examples of these conflicts are the Cuban 

missile crises, the Vietnam-war and the invasion of Afghanistan by the Soviet-Union. 

The results of this study show clearly that the Security Council was regarded to a large extent 

by the permanent members as an instrument of foreign policy to pursue their national interests. 

Some permanent members do not attempt to conceal this. For instance, the former US secretary 

of state (under Kennedy and Johnson) Rusk argued in an article in 1976; "The UN is a political 

institution, whose members are pursuing their national interests as they see them".444 Another 

example of this is the official motivation of China regarding a veto concerning a draft resolution 

with regard to the peace process in Guatemala in 1997. It mentioned that in this case the right of  

veto was used because the government of Guatemala supports the independence of Taiwan. 

 

Even though the Security Council was used by its permanent members to a high extent as an in- 

strument of foreign policy to pursue their national interests, the existence and the employment 

of this instrument has had, on balance, more positive than negative effects for the world popu-

lation as a whole in the examined period. Many peace operations that were initiated and/or au-

thorized by the Security Council could not have been carried out (so easily) by individual sta-

 
                                                
444 Dean Rusk, "The United Nations in World Politics", in Harvard International Law Journal, 17, 1976, p. 
606. 
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tes. Examples of this are, amongst others, the undoing of the Iraqi annexation of Kuwait in 

1991, the take over of the civil rule and the organising of elections in Cambodia in 1992-1993, 

the trial of war criminals by the Rwanda-tribunal and many large humanitarian aid operations. 

 

Despite the fact that the Security Council is used by its permanent members to a high extent as 

an instrument of foreign policy to pursue their national interests, improvement of the Security 

Council's functioning should not be pursued in the abolishment of the permanent members' 

right of veto. None of the permanent members has -to the best of my knowledge- ever stated 

that they want to give up their right of veto in the Security Council. Abolishment of the right of 

veto would therefore most likely lead to the withdrawal of one or more permanent members, es-

pecially the United States, from the United Nations. Then the United Nations would probably 

become just as powerless as its predecessor the League of Nations (which was primarily power-

less because a number of great powers did not join the League or terminated their membership 

after some time). Besides that, the permanent members, and principally the United States, are 

the most important financiers of the United Nations. If they terminate their membership, this 

would probably also lead to the end of the United Nations (because of financial reasons). Fur-

thermore, all permanent members now possess nuclear weapons, and can not be forced to parti-

cipate against their will in interventions to maintain or restore international peace and 

security.445 Improving the functioning of the Security Council should also not be pursued in 

expanding the right of veto (for example with Germany and Japan). This would only further 

complicate the decision making process in the Security Council. 

The functioning of the Council can primarily be improved on the level of (the effectiveness of) 

individual peace operations. To this end, clearer mandates, a bigger commitment of the member 

states to execute these mandates accurately, better agreements on the providing of military and 

civil personnel by member states and better cooperation by all governmental and non-govern-

mental organisations involved in a mission are to be considered. 

Additionally more attempts could be made to formulate (through negotiations) a -for all UN- 

member states- politically acceptable and economically feasible method of financing of the 

United Nations in general and the UN-peacekeeping-missions in particular. 

 

 
                                                
445 Besides all these arguments it must be noted that the abolishment of the permanent members' right of veto is 
only a theoretical issue: amendments of the UN-Charter are, according to article 108 of that same Charter, only 
possible with permission of all permanent members of the Council (and they won't grant their permission). 
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In closing; the leaders of democratic states are primarily chosen by the citizens entitled to vote 

to serve their interests. And the leaders of authoritarian states are brought to and kept in power 

by the power elite in the state in question to serve their interests. It is therefore not evident that 

the governments of the permanent member states would put the interests of the world commu-

nity above the interests of their voters respectively their supporting power elite, not in general 

and not in the Security Council. But the world gets smaller and smaller by all kind of develop-

ments. "Maybe once the time will come that the interests of nations and the interests of huma-

nity shall cease to contend with one another, and culture shall have awakened a sense of solida-

rity of the interests of all".446 Maybe then the Security Council can start to function fully as an 

instrument of the world community for the prevention and ending of wars. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
446 Johann Heinrich von Thünen, The Isolated State, New York: Pergamon Press 1966: p. 117. Original title: 
"Der isolierte Staat" (1826). 
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Bijlage 1: Nederlandse tekst Handvest van de Verenigde Naties449 

 

HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES / CHARTER OF  THE UNITED NATIONS 

WIJ, DE VOLKEN VAN DE VERENIGDE NATIES, 

 
VASTBESLOTEN  

 
komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog, die tweemaal in ons leven onnoemelijk leed over de mensheid heeft 
gebracht, en 
opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke 
persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, alsmede voor grote en kleine naties, en 
omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede eerbied voor de uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht 
voortvloeiende verplichtingen kunnen worden gehandhaafd, en 
sociale vooruitgang en hogere levensstandaarden in grotere vrijheid te bevorderen.  

 
EN TE DIEN EINDE  

 
verdraagzaamheid te betrachten en in vrede met elkander te leven als goede naburen, en onze krachten te bundelen ter handhaving van de 
internationale vrede en veiligheid, en door het aanvaarden van beginselen en het invoeren van methodes te verzekeren, dat wapengeweld 
niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang, en gebruik te maken van internationale instellingen voor de bevordering van de 
economische en sociale vooruitgang van alle volken,  

 
HEBBEN BESLOTEN ONZE INSPANNINGEN TE VERENIGEN OM DEZE DOELEINDEN TE VERWEZENLIJKEN.  

 
Dienovereenkomstig hebben onze onderscheiden regeringen, door tussenkomst van hun in de stad San Francisco bijeengekomen 
vertegenwoordigers, die hun volmachten hebben overgelegd, welke in goede orde zijn bevonden, overeenstemming bereikt over dit 
Handvest van de Verenigde Naties en richten zij hierbij een internationale organisatie op, die de naam zal dragen van de Verenigde Naties.  

 
Hoofdstuk I Doelstellingen en beginselen 

Artikel 1 

De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn: 

1. De internationale vrede en veiligheid te handhaven en, met het oog daarop: doeltreffende gezamenlijke maatregelen te nemen ter 
voorkoming en opheffing van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere vormen van 
verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middelen en in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en 
internationaal recht, een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de vrede zouden 
kunnen leiden, tot stand te brengen; 

 
                                                
449 Bron: Website Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) www. Runic-europe.org/neder-
lands/aboutned html. 
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2. Tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van 
gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking van de vrede overal ter 
wereld; 

3. Internationale samenwerking tot stand te brengen bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele 
of humanitaire aard, alsmede bij het bevorderen en stimuleren van eerbied voor de rechten van de mens en voor fundamentele 
vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst; en 

4. Een centrum te zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke 
doelstellingen. 

Artikel 2 

Bij het nastreven van de in artikel 1 genoemde doelstellingen, dienen de Organisatie en haar Leden te handelen overeenkomstig de 
volgende beginselen: 

1. De Organisatie is gegrond op het beginsel van soevereine gelijkheid van al haar Leden. 
2. Ten einde alle Leden de rechten en voordelen die uit het lidmaatschap voortvloeien deelachtig te doen worden, dienen de Leden van 

de Organisatie de verplichtingen die zij overeenkomstig dit Handvest op zich hebben genomen, te goeder trouw na te komen. 
3. Alle Leden brengen hun internationale geschillen langs vreedzame weg tot een oplossing, op zodanige wijze dat de internationale 

vrede en veiligheid en de gerechtigheid niet in gevaar worden gebracht. 
4. In hun internationale betrekkingen onthouden alle Leden zich van bedreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale 

integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de doelstellingen 
van de Verenigde Naties. 

5. Alle Leden verlenen de Verenigde Naties volledige bijstand bij elk optreden waartoe de Organisatie overeenkomstig dit Handvest 
overgaat en zij onthouden zich van het verlenen van bijstand aan een staat waartegen de Verenigde Naties een preventieve of 
dwangactie ondernemen. 

6. De Organisatie draagt er zorg voor dat staten die geen Lid van de Verenigde Naties zijn overeenkomstig deze beginselen handelen, 
voor zover dit voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid noodzakelijk kan zijn. 

7. Geen enkele bepaling van dit Handvest geeft de Verenigde Naties de bevoegdheid tussenbeide te komen in aangelegenheden die 
wezenlijk onder de nationale rechtsmacht van een staat vallen, noch wordt op grond van enige bepaling daarin van de Leden verlangd 
dat zij zodanige aangelegenheden krachtens dit Handvest tot een oplossing brengen. Dit beginsel staat de toepassing van 
dwangmaatregelen ingevolge Hoofdstuk VII evenwel niet in de weg. 

Hoofdstuk II Lidmaatschap 

Artikel 3 

De oorspronkelijke Leden van de Verenigde Naties zijn de staten die hebben deelgenomen aan de Conferentie van de Verenigde Naties 
betreffende Internationale Organisatie te San Francisco, of die eerder de Verklaring van de Verenigde Naties van 1 januari 1942 hebben 
ondertekend, en dit Handvest ondertekenen en het bekrachtigen overeenkomstig artikel 110. 

Artikel 4 

1. Het Lidmaatschap van de Verenigde Naties staat open voor alle andere vredelievende staten die de in dit Handvest vervatte 
verplichtingen aanvaarden en die, naar het oordeel van de Organisatie, in staat en bereid zijn deze verplichtingen na te komen. 

2. De toelating van zulk een staat tot het lidmaatschap van de Verenigde Naties geschiedt bij besluit van de Algemene Vergadering op 
aanbeveling van de Veiligheidsraad. 

Artikel 5 

Een Lid van de Verenigde Naties waartegen door de Veiligheidsraad een preventieve of dwangactie is ondernomen, kan, op aanbeveling 
van de Veiligheidsraad, door de Algemene Vergadering worden geschorst in de uitoefening van de aan het lidmaatschap verbonden rechten 
en voorrechten. De uitoefening van die rechten en voorrechten kan door de Veiligheidsraad worden hersteld. 

Artikel 6 

Een Lid van de Verenigde Naties dat bij voortduring de in dit Handvest vervatte beginselen heeft geschonden, kan, op aanbeveling van de 
Veiligheidsraad, door de Algemene Vergadering worden uitgestoten als Lid van de Organisatie. 
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Hoofdstuk III Organen 

Artikel 7 

1. Als hoofdorganen van de Verenigde Naties worden ingesteld: een Algemene Vergadering, een Veiligheidsraad, een Economische en 
Sociale Raad, een Trustschapsraad, een Internationaal Gerechtshof en een Secretariaat. 

2. Hulporganen waaraan behoefte zou blijken te bestaan kunnen overeenkomstig dit Handvest worden ingesteld. 

Artikel 8 

De Verenigde Naties laten zonder enige beperking mannen en vrouwen in aanmerking komen om in welke hoedanigheid ook en onder 
gelijke voorwaarden deel te nemen aan haar hoofdorganen en hulporganen. 

 
Hoofdstuk IV De Algemene Vergadering 

Samenstelling 

Artikel 9 

1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle Leden van de Verenigde Naties. 

2. Elk lid heeft in de Algemene Vergadering niet meer dan vijf vertegenwoordigers. 

Functies en bevoegdheden 

Artikel 10 

De Algemene Vergadering kan alle vraagstukken en alle zaken bespreken die binnen het kader van dit Handvest vallen of die betrekking 
hebben op de bevoegdheden en functies van organen waarin dit Handvest voorziet, en kan, behoudens het in artikel 12 bepaalde, met 
betrekking tot die vraagstukken of zaken aanbevelingen doen aan de Leden van de Verenigde Naties, of aan de Veiligheidsraad, of aan 
beide. 

Artikel 11 

1. De Algemene Vergadering kan de algemene beginselen van samenwerking bij het handhaven van de internationale vrede en veiligheid 
behandelen, met inbegrip van de beginselen voor ontwapening en wapenbeheersing, en kan met betrekking tot die beginselen 
aanbevelingen doen aan de Leden of aan de Veiligheidsraad, of aan beide. 

2. De Algemene Vergadering kan alle vraagstukken bespreken betrekking hebbende op de handhaving van de internationale vrede en 
veiligheid, die door een Lid van de Verenigde Naties of door de Veiligheidsraad of, overeenkomstig artikel 35, tweede lid, door een staat 
die geen Lid is van de Verenigde Naties aan haar zijn voorgelegd, en zij kan, behoudens het in artikel 12 bepaalde, ten aanzien van 
dergelijke vraagstukken aanbevelingen doen aan de betrokken staat of staten, of aan de Veiligheidsraad, of aan beide. Elk dergelijk 
vraagstuk dat het nemen van maatregelen vereist, wordt door de Algemene Vergadering hetzij vóór hetzij na bespreking naar de 
Veiligheidsraad verwezen. 

3. De Algemene Vergadering kan de aandacht van de Veiligheidsraad vestigen op situaties die de internationale vrede en veiligheid in 
gevaar dreigen te brengen. 

4. De in dit artikel genoemde bevoegdheden van de Algemene Vergadering tasten de algemene strekking van artikel 10 niet aan. 
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Artikel 12 

1. Zolang de Veiligheidsraad met betrekking tot enig geschil of enige situatie de hem krachtens dit Handvest opgedragen taken uitvoert, 
onthoudt de Algemene Vergadering zich ten aanzien van dat geschil of die situatie van het doen van enige aanbeveling, tenzij de 
Veiligheidsraad daarom verzoekt. 

2. Met toestemming van de Veiligheidsraad doet de Secretaris-Generaal de Algemene Vergadering in iedere zitting mededeling van alle 
zaken betrekking hebbende op de handhaving van de internationale vrede en veiligheid die bij de Veiligheidsraad in behandeling zijn en hij 
geeft, op gelijke wijze, onmiddellijk nadat de Veiligheidsraad de behandeling van zulke zaken staakt, daarvan kennis aan de Algemene 
Vergadering of, indien deze niet in zitting bijeen is, aan de Leden van de Verenigde Naties. 

Artikel 13 

1. De Algemene Vergadering geeft opdracht tot het verrichten van studies en doet aanbevelingen gericht op: 

a. het bevorderen van internationale samenwerking op politiek gebied en het stimuleren van de progressieve ontwikkeling en de 
codificatie van het internationaal recht; 

b. het bevorderen van internationale samenwerking op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede op het gebied van het onderwijs 
en de gezondheidszorg, en het medewerken aan de verwezenlijking van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor 
allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst. 

2. De overige verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de Algemene Vergadering met betrekking tot zaken die in het eerste lid, 
letter b, van dit artikel zijn genoemd, worden uiteengezet in de Hoofdstukken IX en X. 

Artikel 14 

Behoudens het in artikel 12 bepaalde, kan de Algemene Vergadering maatregelen aanbevelen voor de vreedzame regeling van iedere 
situatie, ongeacht waaruit deze voorkomt, ten aanzien waarvan zij het waarschijnlijk acht dat deze het algemeen welzijn of de 
vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties zal schaden, met inbegrip van situaties die het gevolg zijn van een schending van de 
bepalingen van dit Handvest waarin de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties zijn uiteengezet. 

Artikel 15 

1. De Algemene Vergadering ontvangt en behandelt de jaarlijkse en de bijzondere verslagen van de Veiligheidsraad; deze verslagen 
omvatten onder meer een overzicht van de maatregelen waartoe de Veiligheidsraad heeft besloten of die hij heeft genomen ter handhaving 
van de internationale vrede en veiligheid. 

2. De Algemene Vergadering ontvangt en behandelt de verslagen van de andere organen van de Verenigde Naties. 

Artikel 16 

De Algemene Vergadering voert met betrekking tot het Internationaal Trustschapsstelsel de taken uit die haar ingevolge de Hoofdstukken 
XII en XIII worden opgedragen, met inbegrip van het goedkeuren van de Trustschapsovereenkomsten voor gebieden die niet als strategisch 
worden aangemerkt. 

Artikel 17 

1. De Algemene Vergadering behandelt de begroting van de Organisatie en keurt deze goed. 

2. De uitgaven van de Organisatie worden door de Leden gedragen volgens een door de Algemene Vergadering vastgestelde verdeelsleutel. 

3. De Algemene Vergadering behandelt alle financiële en begrotingstechnische regelingen met de in artikel 57 bedoelde gespecialiseerde 
organisaties en hecht daaraan haar goedkeuring; zij onderwerpt de administratieve begrotingen van de gespecialiseerde organisaties aan een 
onderzoek met het oog op het doen van aanbevelingen aan de desbetreffende organisaties. 
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Stemmen 

Artikel 18 

1. Elk lid van de Algemene Vergadering heeft één stem. 

2. Besluiten van de Algemene Vergadering over belangrijke zaken worden genomen met een meerderheid van twee derde van de 
aanwezige leden die hun stem uitbrengen. Deze zaken omvatten mede: aanbevelingen met betrekking tot de handhaving van de 
internationale vrede en veiligheid, de verkiezing van de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad, de verkiezing van de leden van de 
Economische en Sociale Raad, de verkiezing van leden van de Trustschapsraad overeenkomstig het bepaalde in artikel 86, eerste lid, letter 
c, de toelating van nieuwe Leden tot de Verenigde Naties, de schorsing van de aan het lidmaatschap verbonden rechten en voorrechten, de 
uitstoting van Leden, zaken betreffende de werking van het Trustschapsstelsel, alsmede begrotingszaken. 

3. Besluiten over andere zaken, met inbegrip van het vaststellen van andere categorieën van zaken waarover met een meerderheid van twee 
derde dient te worden beslist, worden genomen met een meerderheid van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen. 

Artikel 19 

Een Lid van de Verenigde Naties dat zijn financiële bijdragen aan de Organisatie niet op tijd heeft betaald, mag in de Algemene 
Vergadering niet stemmen, indien het achterstallige bedrag gelijk is aan of hoger dan het bedrag dat over de twee volle voorafgaande jaren 
verschuldigd is. Niettemin kan de Algemene Vergadering zulk een Lid toestaan zijn stem uit te brengen, indien zij ervan overtuigd is dat 
het uitblijven van de betaling te wijten is aan omstandigheden buiten de macht van het Lid. 

Procedure 

Artikel 20 

De Algemene Vergadering komt bijeen in gewone jaarlijkse zittingen en, zo de omstandigheden dit eisen, in bijzondere zittingen. 
Bijzondere zittingen worden, op verzoek van de Veiligheidsraad of van een meerderheid van de Leden van de Verenigde Naties, door de 
Secretaris-Generaal bijeengeroepen. 

Artikel 21 

De Algemene Vergadering stelt haar eigen huishoudelijk reglement vast. Voor iedere zitting kiest zij haar Voorzitter. 

Artikel 22 

De Algemene Vergadering kan die hulporganen instellen die zij nodig acht voor de uitoefening van haar taken. 

Hoofdstuk V De Veiligheidsraad 

Samenstelling 

Artikel 23 

1. De Veiligheidsraad bestaat uit vijftien Leden van de Verenigde Naties. De Republiek China, Frankrijk, de Unie van Socialistische 
Sovjetrepublieken, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten van Amerika zijn permanente 
leden van de Veiligheidsraad. De Algemene Vergadering kiest tien andere Leden van de Verenigde Naties als niet-permanente leden van de 
Veiligheidsraad, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden in de eerste plaats met de bijdrage van Leden van de Verenigde Naties 
tot de handhaving van de internationale vrede en veiligheid en tot de andere doelstellingen van de Organisatie, en tevens met een billijke 
geografische spreiding. 

2. De niet-permanente leden van de Veiligheidsraad worden gekozen voor een termijn van twee jaar. Nadat het aantal leden van de 
Veiligheidsraad van elf tot vijftien is uitgebreid worden bij de eerstvolgende verkiezing van de niet-permanente leden twee van de vier 
toegevoegde leden gekozen voor een termijn van een jaar. Een aftredend lid kan niet onmiddellijk worden herkozen. 

3. Elk lid van de Veiligheidsraad heeft één vertegenwoordiger. 
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Functies en bevoegdheden 

Artikel 24 

1. Ten einde een snel en doeltreffend optreden van de Verenigde Naties te verzekeren, dragen de Leden de verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van de internationale vrede en veiligheid in de eerste plaats op aan de Veiligheidsraad, en stemmen zij er in toe dat de 
Veiligheidsraad, bij de uitvoering van de uit die verantwoordelijkheid voortvloeiende taken, in hun naam handelt. 

2. Bij de uitvoering van deze taken handelt de Veiligheidsraad overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties. 
De bijzondere bevoegdheden die de Veiligheidsraad voor de uitvoering van deze taken worden verleend, zijn omschreven in de 
Hoofdstukken VI, VII, VIII en XII. 

3. De Veiligheidsraad legt de Algemene Vergadering jaarlijkse verslagen en, zo nodig, bijzondere verslagen ter behandeling voor. 

Artikel 25 

De Leden van de Verenigde Naties komen overeen de besluiten van de Veiligheidsraad overeenkomstig dit Handvest te aanvaarden en uit 
te voeren. 

Artikel 26 

Ten einde de totstandkoming en de handhaving van de internationale vrede en veiligheid te bevorderen op een wijze waarbij een zo gering 
mogelijk deel van wat de wereld aan mensen en middelen te bieden heeft wordt uitgetrokken voor bewapening, heeft de Veiligheidsraad de 
verantwoordelijkheid om, met de hulp van het in artikel 47 genoemde Generale Staf-Comité, plannen op te stellen die worden voorgelegd 
aan de Leden van de Verenigde Naties om te komen tot een stelsel van wapenbeheersing. 

Stemmen 

Artikel 27 

1. Elk lid van de Veiligheidsraad heeft één stem. 

2. Besluiten van de Veiligheidsraad over procedurekwesties zijn aangenomen indien negen leden vóór stemmen. 

3. Besluiten van de Veiligheidsraad over alle andere zaken zijn aangenomen, indien negen leden, waaronder zich de permanente leden 
bevinden, vóór stemmen, met dien verstande dat wanneer het besluiten ingevolge Hoofdstuk VI en artikel 52, derde lid, betreft, een partij 
bij een geschil zich van stemming onthoudt. 

Procedure 

Artikel 28 

1. De Veiligheidsraad wordt zodanig georganiseerd dat hij voortdurend kan functioneren. Met het oog daarop dient ieder lid van de 
Veiligheidsraad ter plaatse waar de zetel van de Organisatie is gevestigd, te allen tijde vertegenwoordigd zijn. 

2. De Veiligheidsraad houdt regelmatig zittingen, waarop elk van de leden, zo het zulks verlangt, kan worden vertegenwoordigd door een 
lid van de regering of door een andere in het bijzonder daartoe aangewezen vertegenwoordiger. 

3. De Veiligheidsraad kan, zo hij van oordeel is dat zijn taak daardoor wordt vergemakkelijkt, vergaderingen houden in andere plaatsen dan 
die waar de zetel van de Organisatie is gevestigd. 

Artikel 29 

De Veiligheidsraad kan die hulporganen instellen die hij nodig acht voor de uitoefening van zijn taken. 
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Artikel 30 

De Veiligheidsraad stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast, met inbegrip van de wijze van verkiezing van zijn Voorzitter. 

Artikel 31 

Elk Lid van de Verenigde Naties dat geen lid is van de Veiligheidsraad, kan zonder stemrecht deelnemen aan de bespreking van elke zaak 
die voor de Veiligheidsraad wordt gebracht, indien deze van oordeel is dat de belangen van dat Lid in het bijzonder in het geding zijn. 

Artikel 32 

Elk Lid van de Verenigde Naties dat geen lid is van de Veiligheidsraad, of elke staat die geen Lid is van de Verenigde Naties, wordt, indien 
dat Lid of die staat partij is bij een geschil dat bij de Veiligheidsraad in behandeling is, uitgenodigd, zonder tot stemmen gerechtigd te zijn, 
deel te nemen aan de met het geschil verband houdende bespreking. De Veiligheidsraad stelt de voorwaarden vast die hij juist acht voor het 
deelnemen van een staat die geen Lid is van de Verenigde Naties. 

Hoofdstuk VI Vreedzame regeling van geschillen 

Artikel 33 

1. De partijen bij een geschil waarvan het voortbestaan de handhaving van de internationale vrede en veiligheid in gevaar dreigt te brengen, 
dienen daarvoor allereerst een oplossing te zoeken door onderhandelingen, feitenonderzoek, bemiddeling, conciliatie, arbitrage, een 
rechterlijke beslissing, het doen van een beroep op regionale organen of akkoorden, of andere vreedzame middelen naar hun eigen keuze. 

2. Zo hij zulks nodig acht, doet de Veiligheidsraad een beroep op de partijen hun geschil langs deze wegen te regelen. 

Artikel 34 

De Veiligheidsraad kan elk geschil onderzoeken alsmede elke situatie die tot internationale wrijving kan leiden of de aanleiding kan 
vormen tot een geschil, ten einde vast te stellen of het voortduren van het geschil of van de situatie de handhaving van de internationale 
vrede en veiligheid in gevaar dreigt te brengen. 

Artikel 35 

1. Elk Lid van de Verenigde Naties kan elk geschil of elke situatie zoals bedoeld in artikel 34 onder de aandacht brengen van de 
Veiligheidsraad of van de Algemene Vergadering. 

2. Een staat die geen Lid is van de Verenigde Naties kan elk geschil waarbij hij partij is onder de aandacht brengen van de Veiligheidsraad 
of van de Algemene Vergadering, indien hij vooraf ten aanzien van dat geschil de verplichtingen voor een vreedzame regeling zoals in dit 
Handvest voorzien, aanvaardt. 

3. Het optreden van de Algemene Vergadering met betrekking tot zaken die krachtens dit artikel onder haar aandacht worden gebracht, is 
onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 11 en 12. 

Artikel 36 

1. De Veiligheidsraad kan in ieder stadium van een geschil als bedoeld in artikel 33 of van een soortgelijke situatie passende procedures of 
methodes tot regeling ervan aanbevelen. 

2. De Veiligheidsraad dient rekening te houden met eventuele procedures ter oplossing van het geschil die reeds door de partijen zijn 
aanvaard. 

3. Bij het doen van aanbevelingen ingevolge dit artikel dient de Veiligheidsraad er eveneens rekening mee te houden dat als algemene regel 
rechtsgeschillen door de partijen dienen te worden voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof, overeenkomstig de bepalingen van het 
Statuut van het Hof. 
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Artikel 37 

1. Indien de partijen bij een geschil zoals bedoeld in artikel 33 er niet in slagen dat geschil op te lossen met behulp van de in dat artikel 
aangeduide middelen, leggen zij het voor aan de Veiligheidsraad. 

2. Indien de Veiligheidsraad van oordeel is dat het voortbestaan van het geschil de handhaving van de internationale vrede en veiligheid 
inderdaad in gevaar dreigt te brengen, besluit hij of hij zal handelen overeenkomstig artikel 36, dan wel dat hij een zodanige regeling zal 
aanbevelen als hij passend acht. 

Artikel 38 

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 33 tot en met 37, kan de Veiligheidsraad, indien alle partijen bij een geschil zulks verzoeken, 
de partijen aanbevelingen doen met het oog op een vreedzame regeling van het geschil. 

Hoofdstuk VII Optreden met betrekking tot bedreiging van de vrede, verbreking van de vrede en daden van agressie 

Artikel 39 

De Veiligheidsraad stelt vast of er sprake is van een bedreiging van de vrede, verbreking van de vrede of daad van agressie, en doet 
aanbeveling, of beslist welke maatregelen zullen worden genomen overeenkomstig de artikelen 41 en 42 tot handhaving of herstel van de 
internationale vrede en veiligheid. 

Artikel 40 

Om te voorkomen dat de situatie verergert, kan de Veiligheidsraad, alvorens de aanbevelingen te doen of te besluiten tot het nemen van 
maatregelen als bedoeld in artikel 39, een beroep doen op de betrokken partijen zich te houden aan de voorlopige maatregelen die de Raad 
noodzakelijk of gewenst acht. Deze voorlopige maatregelen laten de rechten, aanspraken, of de positie van de betrokken partijen onverlet. 
Indien deze voorlopige maatregelen niet worden nageleefd, houdt de Veiligheidsraad daarmee terdege rekening. 

Artikel 41 

De Veiligheidsraad kan besluiten welke maatregelen waaraan geen wapengeweld te pas komt, dienen te worden genomen om zijn besluiten 
ten uitvoer te brengen en kan de Leden van de Verenigde Naties oproepen om deze maatregelen toe te passen. Deze kunnen omvatten het 
volledig of gedeeltelijk verbreken van de economische betrekkingen, alsmede van de spoor-, zee-, lucht-, post-, telegraaf- en 
radioverbindingen en van andere verbindingen, en het afbreken van diplomatieke betrekkingen. 

Artikel 42 

Mocht de Veiligheidsraad van oordeel zijn dat de in artikel 41 bedoelde maatregelen onvoldoende zouden zijn of dat zij onvoldoende zijn 
gebleken, dan kan hij overgaan tot zulk optreden door middel van lucht-, zee- of landstrijdkrachten als nodig is voor de handhaving of het 
herstel van de internationale vrede en veiligheid. Zulk optreden kan omvatten demonstraties, blokkades en andere operaties door lucht-, 
zee- of landstrijdkrachten van Leden van de Verenigde Naties. 

Artikel 43 

1. Ten einde bij te dragen tot de handhaving van de internationale vrede en veiligheid nemen alle Leden van de Verenigde Naties de 
verplichting op zich aan de Veiligheidsraad, op diens oproep en krachtens een of meerdere bijzondere overeenkomsten, zodanige 
gewapende strijdkrachten ter beschikking te stellen en zodanige bijstand en faciliteiten, waaronder het recht van doortocht, te verlenen als 
noodzakelijk zijn voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. 

2. In een dergelijke overeenkomst of overeenkomsten worden de getalsterkte en de aard van de strijdkrachten, hun graad van paraatheid en 
hun algemene legering, alsmede de aard van de te verlenen faciliteiten en bijstand, geregeld. 

3. Over de overeenkomst of overeenkomsten wordt zo spoedig mogelijk onderhandeld op initiatief van de Veiligheidsraad. Zij worden 
gesloten tussen de Veiligheidsraad en Leden of tussen de Veiligheidsraad en groepen Leden en zijn onderworpen aan bekrachtiging door de 
staten die ze ondertekend hebben, overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke procedures. 
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Artikel 44 

Wanneer de Veiligheidsraad heeft besloten geweld te gebruiken, nodigt hij, alvorens een Lid dat niet in de Raad is vertegenwoordigd op te 
roepen strijdkrachten ter beschikking te stellen ter voldoening aan de ingevolge artikel 43 aanvaarde verplichtingen, dat Lid uit om, zo het 
de wens daartoe te kennen geeft, deel te nemen aan de besluitvorming van de Veiligheidsraad betreffende het gebruik van contingenten van 
de strijdkrachten van dat Lid. 

Artikel 45 

Ten einde de Verenigde Naties in staat te stellen dringend geboden militaire maatregelen te nemen, houden de Leden nationale 
luchtmachtcontingenten voor onmiddellijke inzet beschikbaar met het oog op een gezamenlijke internationale dwangactie. De sterkte en 
graad van paraatheid van deze contingenten, alsmede de plannen voor hun gezamenlijk optreden worden, binnen de grenzen genoemd in de 
in artikel 43 bedoelde bijzondere overeenkomst of overeenkomsten, vastgesteld door de Veiligheidsraad, met de hulp van het Generale 
Staf-Comité. 

Artikel 46 

Plannen voor het gebruik van gewapend geweld worden door de Veiligheidsraad, met de hulp van het Generale Staf-Comité, opgesteld. 

Artikel 47 

1. Er wordt een Generale Staf-Comité ingesteld om de Veiligheidsraad advies en bijstand te verlenen inzake alle aangelegenheden die 
verband houden met de militaire behoeften van de Veiligheidsraad ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid, het inzetten 
van en de bevelvoering over de aan de Raad ter beschikking gestelde strijdkrachten, de wapenbeheersing en eventuele ontwapening. 

2. Het Generale Staf-Comité bestaat uit de Stafchefs van de permanente leden van de Veiligheidsraad of hun vertegenwoordigers. Elk Lid 
van de Verenigde Naties dat niet permanent in het Comité is vertegenwoordigd, wordt door het Comité uitgenodigd zich daarin te doen 
vertegenwoordigen, wanneer de doelmatige uitvoering van de taak van het Comité het noodzakelijk maakt dat dat Lid aan de 
werkzaamheden van het Comité deelneemt. 

3. Het Generale Staf-Comité is, onder toezicht van de Veiligheidsraad, verantwoordelijk voor de strategische leiding van de aan de 
Veiligheidsraad ter beschikking gestelde strijdkrachten. Vraagstukken die met de bevelvoering over deze strijdkrachten verband houden, 
worden later uitgewerkt. 

4. Het Generale Staf-Comité kan, met machtiging van de Veiligheidsraad en na overleg met de daarvoor in aanmerking komende regionale 
organen, regionale sub-comités instellen. 

Artikel 48 

1. Het optreden dat nodig is ter uitvoering van de besluiten van de Veiligheidsraad voor de handhaving van de internationale vrede en 
veiligheid geschiedt door alle Leden van de Verenigde Naties of door sommige daarvan, al naar gelang de Veiligheidsraad bepaalt. 

2. Die besluiten worden door de Leden van de Verenigde Naties rechtstreeks uitgevoerd of door middel van hun optreden in de daarvoor in 
aanmerking komende internationale instellingen waarvan zij lid zijn. 

Artikel 49 

De Leden van de Verenigde Naties werken samen ten einde elkaar wederzijds bijstand te verlenen bij het uitvoeren van de maatregelen 
waartoe de Veiligheidsraad heeft besloten. 

Artikel 50 

Indien door de Veiligheidsraad tegen een staat preventieve maatregelen of dwangmaatregelen worden genomen, heeft elke andere staat, 
onverschillig of deze al dan niet Lid is van de Verenigde Naties, die zich gesteld ziet voor bijzondere economische problemen, 
voortvloeiend uit de tenuitvoerlegging van die maatregelen, het recht de Veiligheidsraad te raadplegen ten einde tot een oplossing van deze 
vraagstukken te komen. 
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Artikel 51 

Geen enkele bepaling van dit Handvest doet afbreuk aan het inherente recht tot individuele of collectieve zelfverdediging in geval van een 
gewapende aanval tegen een Lid van de Verenigde Naties, totdat de Veiligheidsraad de noodzakelijke maatregelen ter handhaving van de 
internationale vrede en veiligheid heeft genomen. Maatregelen die door Leden zijn genomen bij de uitoefening van dit recht tot 
zelfverdediging dienen onverwijld ter kennis van de Veiligheidsraad te worden gebracht en tasten op geen enkele wijze de bevoegdheid en 
de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad ingevolge dit Handvest aan om op enigerlei tijdstip over te gaan tot zulk optreden als hij 
nodig acht voor de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid. 

Hoofdstuk VIII Regionale akkoorden 

Artikel 52 

1. Geen enkele bepaling van dit Handvest sluit het bestaan uit van regionale akkoorden of organen voor het behandelen van die 
aangelegenheden die de handhaving van de internationale vrede en veiligheid betreffen en welke in aanmerking komen voor optreden in 
regionaal verband, mits die akkoorden of organen en hun activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen en beginselen van de 
Verenigde Naties. 

2. De Leden van de Verenigde Naties die zulke akkoorden sluiten of zulke instellingen oprichten, laten, voordat zij lokale geschillen aan de 
Veiligheidsraad voorleggen, niets onbeproefd om deze op vreedzame wijze op te lossen in het kader van die regionale akkoorden of 
instellingen. 

3. De Veiligheidsraad bevordert de ontwikkeling van een vreedzame regeling van lokale geschillen in het kader van regionale akkoorden of 
instellingen, hetzij op initiatief van de betrokken staten, hetzij ingevolge verwijzing door de Veiligheidsraad. 

4. Dit artikel doet in generlei opzicht afbreuk aan de toepassing van de artikelen 34 en 35. 

Artikel 53 

1. Indien daartoe aanleiding bestaat, maakt de Veiligheidsraad van zulke regionale akkoorden of instellingen gebruik voor de uitvoering 
van op zijn gezag ondernomen dwangacties. Evenwel worden er geen dwangacties ingevolge regionale akkoorden of door regionale 
instellingen ondernomen zonder machtiging van de Veiligheidsraad, behoudens wanneer het maatregelen betreft tegen een vijandelijke 
staat zoals omschreven in het tweede lid van dit artikel, welke zijn voorzien in artikel 107 of in regionale akkoorden gericht tegen 
hervatting van een beleid van agressie van de kant van zulk een staat, totdat de Organisatie, op verzoek van de desbetreffende regeringen, 
zou worden belast met de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van verdere agressie van de kant van zulk een staat. 

2. De term "vijandelijke staat" zoals gebruikt in het eerste lid van dit artikel is van toepassing op elke staat die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een vijand is geweest van een staat die dit Handvest heeft ondertekend. 

Artikel 54 

De Veiligheidsraad wordt te allen tijde volledig op de hoogte gehouden van alle activiteiten die krachtens regionale akkoorden of door 
regionale instellingen zijn ondernomen of worden overwogen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid. 

Hoofdstuk IX Internationale economische en sociale samenwerking 

Artikel 55 

Met het oog op het scheppen van een sfeer van stabiliteit en welzijn, nodig voor het onderhouden van vreedzame en vriendschappelijke 
betrekkingen tussen de naties, welke zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, 
bevorderen de Verenigde Naties: 

a. hogere levensstandaarden, volledige werkgelegenheid en voorwaarden voor economische en sociale vooruitgang en ontwikkeling; 
b. oplossingen voor internationale economische en sociale problemen, problemen van gezondheidszorg en aanverwante vraagstukken, 

alsmede internationale samenwerking inzake cultuur en onderwijs; en 
c. universele eerbiediging en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid 

naar ras, geslacht, taal of godsdienst. 
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Artikel 56 

Alle Leden verbinden zich gezamenlijk en afzonderlijk op te treden in samenwerking met de Organisatie ter verwezenlijking van de in 
artikel 55 genoemde doeleinden. 

Artikel 57 

1. De verschillende gespecialiseerde organisaties die door een overeenkomst tussen regeringen zijn ingesteld en die, zoals omschreven in 
hun statuten, omvangrijke internationale verantwoordelijkheden hebben op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsook op het gebied 
van onderwijs, gezondheidszorg en aanverwante gebieden, worden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63, verbonden met de 
Verenigde Naties. 

2. De organisaties die aldus met de Verenigde Naties worden verbonden, worden hierna gespecialiseerde organisaties genoemd. 

Artikel 58 

De Organisatie doet aanbevelingen voor het coördineren van het beleid en de werkzaamheden van de gespecialiseerde organisaties. 

Artikel 59 

Zo zij daartoe aanleiding ziet, neemt de Organisatie het initiatief tot onderhandelingen tussen de betrokken staten voor het oprichten van 
nieuwe gespecialiseerde organisaties die nodig zijn voor de verwezenlijking van de in artikel 55 genoemde doeleinden. 

Artikel 60 

De verantwoordelijkheid voor het vervullen van de in dit Hoofdstuk genoemde functies van de Organisatie berust bij de Algemene 
Vergadering en, onder gezag van de Algemene Vergadering, bij de Economische en Sociale Raad, die daartoe de in Hoofdstuk X 
genoemde bevoegdheden heeft. 

Hoofdstuk X De Economische en Sociale Raad 

Samenstelling 

Artikel 61 

1. De Economische en Sociale Raad bestaat uit vierenvijftig Leden van de Verenigde Naties, gekozen door de Algemene Vergadering. 

2. Met inachtneming van de bepalingen van lid 3, worden ieder jaar achttien leden van de Economische en Sociale Raad gekozen voor een 
periode van drie jaar. Uittredende leden kunnen onmiddellijk worden herkozen. 

3. Bij de eerste verkiezing die zal plaats hebben nadat het aantal leden van de Economische en Sociale Raad van zevenentwintig op 
vierenvijftig is gebracht, worden zevenentwintig leden gekozen buiten die welke zijn gekozen ter vervanging van de negen leden wier 
zittingstermijn op het einde van het jaar eindigt. De zittingstermijn van negen van deze zevenentwintig bijkomende leden eindigt na 
verloop van een jaar en die van negen andere na verloop van twee jaar, overeenkomstig de regelingen vastgesteld door de Algemene 
Vergadering. 

4. Elk lid van de Economische en Sociale Raad heeft een vertegenwoordiger in de Raad. 

Functies en bevoegdheden 

Artikel 62 

1. De Economische en Sociale Raad kan studies en rapporten maken of het initiatief daartoe nemen, met betrekking tot internationale 
economische, sociale of culturele aangelegenheden, alsook in aangelegenheden betreffende onderwijs, gezondheidszorg en aanverwante 
zaken en kan ten aanzien van zulke aangelegenheden aanbevelingen doen aan de Algemene Vergadering, de Leden van de Verenigde 
Naties en de betrokken gespecialiseerde organisaties. 
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2. Hij kan aanbevelingen doen met het oog op het bevorderen van de eerbiediging en inachtneming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden voor allen. 

3. Hij kan ontwerp-verdragen opstellen ter voorlegging aan de Algemene Vergadering, met betrekking tot aangelegenheden die binnen zijn 
bevoegdheid vallen. 

4. Hij kan, overeenkomstig door de Verenigde Naties voorgeschreven regels, internationale conferenties bijeenroepen over 
aangelegenheden die binnen zijn bevoegdheid vallen. 

Artikel 63 

1. De Economische en Sociale Raad kan met elk van de in artikel 57 bedoelde organisaties overeenkomsten aangaan en de voorwaarden 
vaststellen waarop de desbetreffende organisatie zal worden verbonden met de Verenigde Naties. Deze overeenkomsten zijn onderworpen 
aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. 

2. Hij kan de werkzaamheden van de gespecialiseerde organisaties coördineren door overleg te plegen met en aanbevelingen te doen aan 
deze organisaties en door aanbevelingen te doen aan de Algemene Vergadering en aan de Leden van de Verenigde Naties. 

Artikel 64 

1. De Economische en Sociale Raad kan passende stappen doen om regelmatig verslagen te verkrijgen van de gespecialiseerde organisaties. 
Hij kan regelingen treffen met de Leden van de Verenigde Naties en met de gespecialiseerde organisaties om verslagen te verkrijgen over 
de stappen die zijn gedaan ter uitvoering van zijn eigen aanbevelingen en van aanbevelingen van de Algemene Vergadering over binnen de 
grenzen van zijn bevoegdheid vallende aangelegenheden. 

2. Hij kan zijn opmerkingen over deze verslagen ter kennis brengen van de Algemene Vergadering. 

Artikel 65 

De Economische en Sociale Raad kan de Veiligheidsraad inlichtingen verstrekken en staat de Veiligheidsraad op diens verzoek bij. 

Artikel 66 

1. De Economische en Sociale Raad oefent de binnen zijn bevoegdheid vallende functies uit die verband houden met de tenuitvoerlegging 
van de aanbevelingen van de Algemene Vergadering. 

2. Hij kan, met goedkeuring van de Algemene Vergadering, op verzoek van Leden van de Verenigde Naties, of op verzoek van 
gespecialiseerde organisaties, diensten verlenen. 

3. Verder oefent hij de functies uit die elders in dit Handvest worden omschreven of die hem door de Algemene Vergadering worden 
opgedragen. 

Stemmen 

Artikel 67 

1. Elk Lid van de Economische en Sociale Raad heeft één stem. 

2. Besluiten van de Economische en Sociale Raad worden genomen met een meerderheid van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen. 

Procedure 

Artikel 68 

De Economische en Sociale Raad stelt commissies in op economisch en sociaal gebied en voor de bevordering van de rechten van de mens, 
alsmede andere commissies die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn functies. 
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Artikel 69 

De Economische en Sociale Raad nodigt bij zijn beraadslagingen over een aangelegenheid die voor een Lid van de Verenigde Naties van 
bijzonder belang is, dat Lid uit om zonder stemrecht aan die beraadslaging deel te nemen. 

Artikel 70 

De Economische en Sociale Raad kan regelingen treffen voor de deelname zonder stemrecht van vertegenwoordigers van de 
gespecialiseerde organisaties aan zijn beraadslagingen en aan die van de door de Raad ingestelde commissies en voor deelname van zijn 
eigen vertegenwoordigers aan de beraadslagingen van de gespecialiseerde organisaties. 

Artikel 71 

De Economische en Sociale Raad kan passende regelingen treffen voor het plegen van overleg met niet-gouvernementele organisaties die 
betrokken zijn bij binnen zijn bevoegdheden vallende aangelegenheden. Zulke regelingen kunnen worden getroffen met internationale 
organisaties en, zo daartoe aanleiding bestaat en na overleg met het betrokken Lid van de Verenigde Naties, met nationale organisaties. 

Artikel 72 

1. De Economische en Sociale Raad stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast, met inbegrip van de wijze van verkiezing van zijn 
Voorzitter. 

2. De Economische en Sociale Raad komt naar behoefte bijeen overeenkomstig zijn reglement, waarin tevens de mogelijkheid dient te zijn 
voorzien voor het bijeenroepen van vergaderingen op verzoek van een meerderheid van zijn leden. 

Hoofdstuk XI Verklaring betreffende niet-zelfbesturende gebieden 

Artikel 73 

Leden van de Verenigde Naties die verantwoordelijkheid dragen of aanvaarden voor het bestuur van gebieden waarvan de bevolking nog 
geen volledig zelfbestuur heeft verworven, erkennen het beginsel dat de belangen van de inwoners van deze gebieden op de eerste plaats 
komen, en aanvaarden, als een heilige opdracht, de verplichting binnen het in dit Handvest vastgelegde stelsel van internationale vrede en 
veiligheid, het welzijn van de inwoners van deze gebieden naar beste krachten te bevorderen en, te dien einde: 

a. de politieke, economische en sociale vooruitgang van deze volken, alsmede hun vooruitgang op het gebied van het onderwijs, hun 
rechtvaardige behandeling en hun bescherming tegen misbruiken, te verzekeren, met inachtneming van de nodige eerbied voor hun 
cultuur; 

b. zelfbestuur te ontwikkelen, terdege rekening te houden met de politieke aspiraties van de volken en hen bij te staan bij de progressieve 
ontwikkeling van hun vrije politieke instellingen, overeenkomstig de bijzondere omstandigheden van elk gebied en zijn bevolking en 
hun verschillende stadia van ontwikkeling; 

c. de internationale vrede en veiligheid te bevorderen; 
d. de totstandkoming van constructieve op ontwikkeling gerichte maatregelen te bevorderen, het wetenschappelijk onderzoek aan te 

moedigen en samen te werken, zowel onderling als, zo daartoe aanleiding bestaat, met gespecialiseerde internationale lichamen, met 
het oog op de praktische verwezenlijking van de in dit artikel genoemde sociale, economische en wetenschappelijke doelstellingen; en 

e. met inachtneming van de door overwegingen van veiligheid en door constitutionele overwegingen opgelegde beperkingen, regelmatig 
aan de Secretaris-Generaal, ter informatie, statistische en andere gegevens van technische aard te doen toekomen, die betrekking 
hebben op de economische en sociale omstandigheden, alsmede op het onderwijs in de gebieden waarvoor zij onderscheidenlijk 
verantwoordelijkheid dragen en welke niet behoren tot de gebieden waarop de Hoofdstukken XII en XIII van toepassing zijn. 

Artikel 74 

De Leden van de Verenigde Naties komen ook overeen dat hun beleid met betrekking tot de gebieden waarop dit Hoofdstuk van toepassing 
is, evenzeer als met betrekking tot het moederland, dient te zijn gegrond op het algemene beginsel van goede nabuurschap waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de belangen en het welzijn van de rest van de wereld waar het sociale, economische en commerciële zaken 
betreft. 
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Hoofdstuk XII Internationaal trustschapsstelsel 

Artikel 75 

De Verenigde Naties stellen onder hun gezag een internationaal trustschapsstelsel in voor het bestuur van en het uitoefenen van toezicht 
over de gebieden die bij latere bijzondere overeenkomsten onder dit stelsel kunnen worden geplaatst. Deze gebieden worden hierna 
trustgebieden genoemd. 

Artikel 76 

De voornaamste oogmerken van het trustschapsstelsel zijn, overeenkomstig de in artikel 1 van dit Handvest neergelegde doelstellingen van 
de Verenigde Naties: 

a. het bevorderen van de internationale vrede en veiligheid; 
b. het bevorderen van de politieke, economische en sociale vooruitgang, alsmede de vooruitgang op onderwijsgebied, van de inwoners 

van trustgebieden, en hun geleidelijke ontwikkeling tot zelfbestuur of onafhankelijkheid, daarbij rekening houdende met de bijzondere 
omstandigheden van elk gebied en zijn bevolking en met de in vrijheid kenbaar gemaakte wensen van de betrokken volken en met 
inachtneming van de bepalingen van elke trustschapsovereenkomst; 

c. het bevorderen van eerbiediging van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar 
ras, geslacht, taal of godsdienst, alsmede het bevorderen van de erkenning van de onderlinge afhankelijkheid van alle volken van de 
wereld; en 

d. het verzekeren van een gelijke behandeling in sociale, economische en commerciële aangelegenheden voor alle Leden van de 
Verenigde Naties en hun onderdanen, alsmede een gelijke behandeling voor bedoelde onderdanen wat de rechtsbedeling betreft, 
onverminderd de verwezenlijking van de eerder genoemde doelstellingen en met inachtneming van de bepalingen van artikel 80. 

Artikel 77 

1. Het trustschapsstelsel is van toepassing op de tot de volgende categorieën behorende gebieden die, op grond van 
trustschapsovereenkomsten, daaronder worden gebracht: 

a. gebieden die thans onder mandaat staan; 
b. gebieden die, als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, van vijandelijke staten kunnen worden losgemaakt; en 
c. gebieden die door de voor het bestuur daarvan verantwoordelijke staten vrijwillig onder dit stelsel worden gebracht. 

2. Op een later tijdstip zal moeten worden overeengekomen welke gebieden behorende tot de voorgaande categorieën onder het 
trustschapsstelsel zullen worden gebracht, en op welke voorwaarden. 

Artikel 78 

Het trustschapsstelsel is niet van toepassing op gebieden die Lid zijn geworden van de Verenigde Naties; de betrekkingen tussen de Leden 
onderling zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van soevereine gelijkheid. 

Artikel 79 

De trustschapsbepalingen die zullen gelden voor elk gebied dat onder het trustschapsstelsel wordt gebracht en elke wijziging of amendering 
daarvan, worden overeengekomen tussen de rechtstreeks betrokken staten, met inbegrip van de mandaatmogelijkheid, indien het gebieden 
betreft die onder mandaat staan van een Lid van de Verenigde Naties, en worden goedgekeurd op de wijze voorzien in de artikelen 83 en 
85. 

Artikel 80 

1. Tenzij anders is bepaald in de afzonderlijke trustschapsovereenkomsten, waarbij krachtens de artikelen 77, 79 en 81 elk gebied onder het 
trustschapsstelsel wordt gebracht, en totdat deze overeenkomsten zijn gesloten, mag geen enkele bepaling in dit Hoofdstuk zo worden 
uitgelegd dat daardoor enig recht van een staat of van een volk, of de bepalingen van bestaande internationale akten waarbij Leden van de 
Verenigde Naties partij zijn, zouden worden gewijzigd. 
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2. Het eerste lid van dit artikel mag niet zo worden uitgelegd dat dit gronden zou bevatten voor het vertragen of uitstellen van de 
onderhandelingen over en het sluiten van overeenkomsten betreffende het onder het trustschapsstelsel brengen van mandaatgebieden en 
andere gebieden, zoals voorzien in artikel 77. 

Artikel 81 

In de trustschapsovereenkomst dient steeds te worden vermeld onder welke voorwaarden het trustgebied zal worden bestuurd en welke 
autoriteit het bestuur van het trustgebied zal uitoefenen. Een zodanige autoriteit, hierna te noemen de bestuursautoriteit, kan worden 
gevormd door één of meer staten of door de Organisatie zelf. 

Artikel 82 

In elke trustschapsovereenkomst kan een strategische zone of kunnen strategische zones worden aangewezen, omvattende een deel van het 
trustgebied of het gehele trustgebied waarop de overeenkomst van toepassing is, onverminderd enige bijzondere overeenkomst of 
overeenkomsten gesloten krachtens artikel 43. 

Artikel 83 

1. Alle functies van de Verenigde Naties die betrekking hebben op strategische zones, met inbegrip van het goedkeuren van de bepalingen 
van de trustschapsovereenkomsten, alsmede van wijziging of amendering daarvan, worden uitgeoefend door de Veiligheidsraad. 

2. De in artikel 76 genoemde voornaamste oogmerken zijn van toepassing op de bevolking van elke strategische zone. 

3. De Veiligheidsraad doet, met inachtneming van de bepalingen van de trustschapsovereenkomsten en onverminderd 
veiligheidsoverwegingen, een beroep op de bijstand van de Trustschapsraad om die functies van de Verenigde Naties onder het 
trustschapsstelsel uit te oefenen die betrekking hebben op politieke, economische en sociale zaken en op zaken het onderwijs betreffende, 
in de strategische zones. 

Artikel 84 

Het behoort tot de taak van de bestuursautoriteit erop toe te zien dat het trustgebied zijn bijdrage levert tot de handhaving van de 
internationale vrede en veiligheid. Daartoe kan de bestuursautoriteit gebruik maken van vrijwillige strijdkrachten, faciliteiten en bijstand 
van het trustgebied, zowel voor het nakomen van de verplichtingen tegenover de Veiligheidsraad die de bestuursautoriteit in dit verband op 
zich heeft genomen, als voor de plaatselijke verdediging en de handhaving van orde en rust in het trustgebied. 

Artikel 85 

1. De functies van de Verenigde Naties met betrekking tot trustschapsovereenkomsten voor alle niet als strategisch aangemerkte zones, 
waaronder begrepen het goedkeuren van de bepalingen van de trustschapsovereenkomsten, alsmede van wijzigingen of amenderingen 
daarvan, worden uitgeoefend door de Algemene Vergadering. 

2. De Trustschapsraad, die onder het gezag van de Algemene Vergadering werkt, verleent de Algemene Vergadering bijstand bij het 
uitoefenen van deze functies. 

Hoofdstuk XIII De Trustschapsraad 

Samenstelling 

Artikel 86 

1. De Trustschapsraad bestaat uit de volgende Leden van de Verenigde Naties: 

a. de Leden die trustgebieden besturen; 
b. diegenen van de in artikel 23 met name genoemde Leden die geen trustgebieden besturen; en 
c. zoveel andere door de Algemene Vergadering voor een ambtstermijn van drie jaar gekozen leden als nodig kan blijken om te 

verzekeren dat het totale aantal leden van de Trustschapsraad voor gelijke delen bestaat uit Leden van de Verenigde Naties die 
trustgebieden besturen en Leden die dat niet doen. 
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2. Elk Lid van de Trustschapsraad wijst een daarvoor in het bijzonder bevoegde persoon aan om hem daarin te vertegenwoordigen. 

Functies en bevoegdheden 

Artikel 87 

De Algemene Vergadering en, onder haar gezag, de Trustschapsraad kunnen bij de uitoefening van hun functies: 

a. verslagen behandelen die door de bestuursautoriteit worden voorgelegd; 
b. verzoekschriften in ontvangst nemen en deze, in overleg met de bestuursautoriteit, onderzoeken; 
c. voorzien in periodieke bezoeken aan de onderscheiden trustgebieden op met de bestuursautoriteit overeen te komen tijdstippen; en 
d. deze en andere maatregelen nemen in overeenstemming met de bepalingen van de trustschapsovereenkomsten. 

Artikel 88 

De Trustschapsraad stelt een vragenlijst op over de politieke, economische en sociale ontwikkeling, alsmede over de ontwikkeling op het 
gebied van het onderwijs van de inwoners van elk trustgebied, en op basis van een zodanige vragenlijst brengt de bestuursautoriteit voor 
elk trustgebied dat binnen de bevoegdheid van de Algemene Vergadering valt, jaarlijks aan de Algemene Vergadering verslag uit. 

Stemmen 

Artikel 89 

1. Elk lid van de Trustschapsraad heeft één stem. 

2. Besluiten van de Trustschapsraad worden genomen met een meerderheid van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen. 

Procedure 

Artikel 90 

1. De Trustschapsraad stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast, met inbegrip van de wijze van verkiezing van zijn Voorzitter. 

2. De Trustschapsraad komt naar behoefte bijeen overeenkomstig zijn reglement, waarin tevens dient te zijn voorzien in de mogelijkheid 
van het bijeenroepen van vergaderingen op verzoek van een meerderheid van zijn leden. 

Artikel 91 

De Trustschapsraad maakt, als daartoe aanleiding bestaat, gebruik van de bijstand van de Economische en Sociale Raad, alsmede van de 
gespecialiseerde organisaties met betrekking tot zaken waarbij zij betrokken zijn. 

Hoofdstuk XIV Het Internationaal Gerechtshof 

Artikel 92 

Het Internationaal Gerechtshof is het voornaamste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Het functioneert overeenkomstig het aan 
dit Handvest gehechte Statuut, dat is gegrond op het Statuut van het Permanente Hof van Internationale Justitie en dat een integrerend deel 
uitmaakt van dit Handvest. 

Artikel 93 

1. Alle Leden van de Verenigde Naties zijn ipso facto partij bij het Statuut van het Internationaal Gerechtshof. 

2. Een staat die geen Lid is van de Verenigde Naties kan partij worden bij het Statuut van het Internationale Gerechtshof op voorwaarden 
die van geval tot geval door de Algemene Vergadering, op aanbeveling van de Veiligheidsraad, worden vastgesteld. 
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Artikel 94 

1. Elk lid van de Verenigde Naties verbindt zich, de beslissing van het Internationaal Gerechtshof na te leven in iedere zaak waarbij het 
partij is. 

2. Indien een partij bij een zaak in gebreke blijft de verplichtingen na te komen welke voortvloeien uit een door het Hof gewezen vonnis, 
kan de andere partij een beroep doen op de Veiligheidsraad, die, zo hij dit nodig oordeelt, aanbevelingen kan doen of kan besluiten tot het 
nemen van maatregelen om het vonnis te doen uitvoeren. 

Artikel 95 

Geen enkele bepaling van dit Handvest belet de Leden van de Verenigde Naties de oplossing van hun geschillen aan andere gerechtelijke 
instanties op te dragen krachtens reeds bestaande of in de toekomst te sluiten overeenkomsten. 

Artikel 96 

1. De Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad kan het Internationaal Gerechtshof verzoeken een advies uit te brengen betreffende 
juridische kwesties. 

2. Ook andere organen van de Verenigde Naties en gespecialiseerde organisaties, die daartoe te allen tijde door de Algemene Vergadering 
kunnen worden gemachtigd, kunnen het Hof om advies vragen betreffende juridische kwesties die zich binnen het raam van hun 
werkzaamheden voordoen. 

Hoofdstuk XV Het Secretariaat 

Artikel 97 

Het Secretariaat omvat een Secretaris-Generaal en een zodanige staf als de Organisatie nodig heeft. De Secretaris-Generaal wordt, op 
aanbeveling van de Veiligheidsraad, door de Algemene Vergadering benoemd. Hij is de hoogste ambtenaar van de Organisatie. 

Artikel 98 

De Secretaris-Generaal treedt in die hoedanigheid op in alle bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de 
Economische en Sociale Raad en de Trustschapsraad en vervult alle andere functies die hem door deze organen worden opgedragen. De 
Secretaris-Generaal brengt jaarlijks aan de Algemene Vergadering verslag uit over het werk van de Organisatie. 

Artikel 99 

De Secretaris-Generaal kan elke zaak die, naar zijn oordeel, de handhaving van de internationale vrede en veiligheid kan bedreigen, onder 
de aandacht van de Veiligheidsraad brengen. 

Artikel 100 

1. Bij de vervulling van hun taak vragen, noch ontvangen, de Secretaris-Generaal en het personeel aanwijzingen van enige regering of van 
enige andere autoriteit buiten de Organisatie. Zij onthouden zich van alle activiteiten die afbreuk zouden kunnen doen aan hun positie als 
internationale ambtenaren die uitsluitend aan de Organisatie verantwoording verschuldigd zijn. 

2. Elk Lid van de Verenigde Naties neemt de verplichting op zich het uitsluitend internationale karakter van de taken van de Secretaris-
Generaal en van het personeel te eerbiedigen en niet te trachten hen te beïnvloeden bij de uitvoering van hun taak. 

Artikel 101 

1. Het personeel wordt door de Secretaris-Generaal aangesteld krachtens regels die door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld. 

2. Daarvoor in aanmerking komend personeel wordt blijvend verbonden aan de Economische en Sociale Raad, de Trustschapsraad en, naar 
behoefte, aan andere organen van de Verenigde Naties. Dit personeel maakt deel uit van het Secretariaat. 
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3. Het belangrijkste criterium bij het aanstellen van het personeel en bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden zal zijn de noodzaak dat 
wordt voldaan aan de hoogste eisen van doelmatigheid, bekwaamheid en integriteit. Rekening zal worden gehouden met het belang van een 
personeelswerving op een zo breed mogelijke geografische basis. 

Hoofdstuk XVI Diverse bepalingen 

Artikel 102 

1. Elk verdrag en elke internationale overeenkomst, gesloten door een Lid van de Verenigde Naties nadat dit Handvest in werking is 
getreden, wordt zo spoedig mogelijk geregistreerd bij en gepubliceerd door het Secretariaat. 

2. Een partij bij zulk een verdrag of een internationale overeenkomst, die niet is geregistreerd overeenkomstig het in het eerste lid van dit 
artikel bepaalde, mag zich niet tegenover enig orgaan van de Verenigde Naties op dat verdrag of die overeenkomst beroepen. 

Artikel 103 

In geval van strijdigheid tussen de verplichtingen van de Leden van de Verenigde Naties krachtens dit Handvest en hun verplichtingen 
krachtens andere internationale overeenkomsten, hebben hun verplichtingen krachtens dit Handvest voorrang. 

Artikel 104 

De Organisatie geniet op het grondgebied van elk van haar leden de handelingsbevoegdheid die nodig kan zijn voor de uitoefening van 
haar functies en de verwezenlijking van haar doelstellingen. 

Artikel 105 

1. De Organisatie geniet op het grondgebied van elk van haar Leden de voorrechten en immuniteiten die noodzakelijk zijn voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen. 

2. Vertegenwoordigers van de Leden van de Verenigde Naties alsmede functionarissen van de Organisatie genieten eveneens de 
voorrechten en immuniteiten die noodzakelijk zijn voor een onafhankelijke uitoefening van hun functies in verband met de Organisatie. 

3. De Algemene Vergadering kan aanbevelingen doen met het oog op de vaststelling der bijzonderheden van de toepassing van het eerste 
en tweede lid van dit artikel, of kan aan de Leden van de Verenigde Naties overeenkomsten tot dit doel voorstellen. 

Hoofdstuk XVII Overgangsregelingen inzake de Veiligheid 

Artikel 106 

In afwachting van de inwerkingtreding van de in artikel 43 bedoelde bijzondere overeenkomsten die, naar het oordeel van de 
Veiligheidsraad, deze Raad in staat stellen een aanvang te maken met de uitvoering van de taken ingevolge het in artikel 42 bepaalde, 
plegen de partijen bij de Verklaring van de Vier Mogendheden ondertekend op 30 oktober 1943 te Moskou, en Frankrijk, overeenkomstig 
de bepalingen van het vijfde lid van die Verklaring, overleg met elkaar en, zo de omstandigheden dit gebieden, met andere Leden van de 
Verenigde Naties, met het oog op zulk gemeenschappelijk optreden namens de Organisatie als nodig kan zijn. 

Artikel 107 

Niets in dit Handvest ontkracht of belet optreden dat, met betrekking tot een staat die tijdens de Tweede Wereldoorlog de vijand is geweest 
van een van de staten die dit Handvest hebben ondertekend, als gevolg van deze oorlog is of wordt ondernomen door of met machtiging 
van de voor dit optreden verantwoordelijke regeringen. 
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Hoofdstuk XVIII Amendementen 

Artikel 108 

Amendementen op dit Handvest worden voor alle Leden van de Verenigde Naties van kracht, nadat zij zijn aangenomen door een 
meerderheid van twee derde van de leden van de Algemene Vergadering, en nadat zij zijn bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden 
grondwettelijke procedures door twee derde van de Leden van de Verenigde Naties, met inbegrip van alle permanente Leden van de 
Veiligheidsraad. 

Artikel 109 

1. Een Algemene Conferentie van de Leden van de Verenigde Naties, met het doel dit Handvest te herzien, kan worden gehouden op een 
tijdstip en een plaats die worden vastgesteld door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de leden en door de 
Veiligheidsraad met de stemmen van negen willekeurige leden. Elk Lid van de Verenigde Naties heeft in de conferentie één stem. 

2. Een wijziging van dit Handvest die door de conferentie met een twee derde meerderheid van stemmen wordt aanbevolen, wordt van 
kracht nadat deze, overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke procedures, is bekrachtigd door twee derde van de Leden van de 
Verenigde Naties, met inbegrip van alle permanente leden van de Veiligheidsraad. 

3. Indien zulk een conferentie niet gehouden is vóór de tiende jaarlijkse zitting van de Algemene Vergadering die volgt op de 
inwerkingtreding van dit Handvest, wordt het voorstel om zulk een conferentie bijeen te roepen geplaatst op de agenda van die zitting van 
de Algemene Vergadering, en de conferentie zal dan gehouden worden indien daartoe wordt besloten door de Algemene Vergadering met 
een gewone meerderheid van stemmen en door de Veiligheidsraad met de stemmen van zeven willekeurige leden. 

Hoofdstuk XIX Bekrachtiging en ondertekening 

Artikel 110 

1. Dit Handvest dient door de staten die het hebben ondertekend te worden bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke 
procedures. 

2. De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, die van elke nederlegging 
kennis zal geven aan alle staten die dit Handvest hebben ondertekend, alsmede aan de Secretaris-Generaal van de Organisatie, nadat deze is 
benoemd. 

3. Dit Handvest treedt in werking nadat akten van bekrachtiging zijn nedergelegd door de Republiek China, Frankrijk, de Unie van 
Socialistische Sovjetrepublieken, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten van Amerika, en 
door de meerderheid van de andere staten die het hebben ondertekend. Daarna wordt een protocol van de nederlegging van de akten van 
bekrachtiging opgesteld door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, die daarvan afschriften zal doen toekomen aan alle staten 
die het Handvest hebben ondertekend. 

4. De staten die dit Handvest hebben ondertekend en die het bekrachtigen nadat het in werking is getreden, worden op de datum van 
nederlegging van hun onderscheiden akten van bekrachtiging oorspronkelijke Leden van de Verenigde Naties. 

Artikel 111 

Dit Handvest, waarvan de Chinese, de Franse, de Russische, de Engelse en de Spaanse tekst gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd 
in het archief van de Regering van de Verenigde Staten van Amerika. Deze Regering doet behoorlijk gewaarmerkte afschriften daarvan 
toekomen aan de regeringen van de overige staten die het hebben ondertekend. 

Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers van de regeringen van de Verenigde Naties dit Handvest hebben ondertekend. 

Gedaan te San Francisco, de 26ste juni 1945 
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Bijlage 2: Lijst met oorlogen 1946-2000450 
 
 
Legenda 
 

Nr: nummer op de lijst. De gevallen zijn chronologisch op begindatum geordend 

 

Lokatie: lokatie van het conflict. Als het conflict bij een specifieke naam bekend is, bijvoor-

beeld de Zesdaagse Oorlog, wordt deze ook vermeld 

 

Bron(-nen): hier word(-t/-en) de bron(-nen) vermeld van de gegevens over begin, einde, duur, 

type en het geschatte aantal slachtoffers van de oorlog: 1. COW-lijst451; 2. AKUF-lijst452; 3. 

Gurr en Harff453; 4. SIPRI454; 5. Historische Afdeling KNL455; 6. Wellens456. De integratie van 

de COW-lijst, de AKUF-lijst en de genocidelijsten van Gurr en Harff werd gedaan door 

Bottenheft, Duyvesteyn, Oostindiër en Van Zandbrink, en gepubliceerd in Transaktie, 26/2, mei 

1997, Nederland 1997: pagina 256 en verder457. Indien een conflict op meerdere lijsten 

voorkwam dan werd, in navolging van Bottenheft c.s., de COW-lijst aangehouden. Werden bij 

een conflict gegevens uit meerdere bronnen gebruikt, dan worden deze vermeld458 

 

 
                                                
450 Zie voor de gehanteerde definitie van oorlog paragraaf 3.1. 
 
451 Zie paragraaf 3.1. 

452 Ibid. 

453 B. Harff en T.R. Gurr, "Toward Empirical Theory of Genocide and Politicide: Identification and 
Measurements of Cases since 1945", in International Studies Quarterly, nr. 32, 1988, pp. 359-371 en T. Gurr, 
Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflict, Washington D.C.: United States Institute of Peace 
Press 1993. 
 
454 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Yearbooks 1993-2001, World Armaments, 
Disarmament and International Security, jaarlijkse uitgave, Oxford: Oxford University Press 1994-2002. 
  
455 Historische Afdeling van het Koninklijke Nederlandse Leger, Mededelingen van de Sectie Militaire 
Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht, deel 12, Den Haag: Koninklijke Nederlandse Leger 1989, pp. 112 
e.v. 

456 Karel C. Wellens (red.), Resolutions and Statements of the United Nations Security Council (1946-1992), A 
Thematic Guide, Dordrecht: Martinus Nijhoff 1993, pp. 36 e.v. 
 
457 Op deze lijst werden een twintigtal correcties aangebracht. Het betrof hier hoofdzakelijk het verwijderen van 
dubbeltellingen en het aanpassen van onjuiste data en slachtofferaantallen. 

458 Zie voor een toelichting op deze bronnen paragraaf 3.1. 
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Begin: begindatum oorlog (voorzover bekend) 

 

Einde: einddatum oorlog (voorzover bekend) 

 

Duur: duur van de oorlog in maanden  

 

Type: 1. interstatelijk; 2. dekolonisatie-oorlog; 3. burgeroorlog; 4. genocide; 5. "communal vio-

lence"459. Indien er bij de types 1 t/m 3 of 5 tevens genocide heeft plaatsgevonden, dan wordt 

dit niet afzonderlijk vermeld  

 

Slachtoffers: totaal aantal slachtoffers dat bij het conflict is gevallen. Het gaat hier uitsluitend 

om directe oorlogsslachtoffers, en niet om slachtoffers door de gevolgen van de oorlog, zoals 

armoede, ziektes en dergelijke 

 

Slachtoffers per maand: aantal slachtoffers gedeeld door duur. Het gemiddeld aantal slachtof-

fers per maand dient als een indicatie voor de intensiteit van de oorlog. Het vermelde aantal is 

fictief bij conflicten met een duur korter dan een maand: dan wordt het aantal slachtoffers ver-

meld dat was gevallen als het conflict (met dezelfde intensiteit) één maand had geduurd 

 

Lopend: nog gaande op 31-12-2000 

 

Interventies Veiligheidsraad: aangegeven worden -indien van toepassing- of door de Veilig-

heidsraad in het kader van het betrokken conflict middelen onder hoofdstuk VI en/of hoofdstuk 

VII van het Handvest en/of peacekeeping-missies zijn ingezet, c.q. of de inzet van die middelen 

door de Veiligheidsraad werd geautoriseerd460 

 

Officiële veto's P5: vermeld worden -indien van toepassing- de afkortingen van alle permanente 

leden die door het gebruik van één of meer officiële veto's de aanname van één of meer Veilig-

heidsraadresoluties met betrekking tot het conflict hebben tegengehouden, en het aantal veto's 

dat is gebruikt. F staat voor Frankrijk, GB voor Groot-Brittannië, VS voor Verenigde Staten, 

SU voor Sovjet-Unie, R voor Rusland en C voor China. Aantallen áchter een plusteken betref-
 
                                                
459 Zie voor een toelichting op deze types paragraaf 3.1. 
 
460 Zie voor definities van de genoemde middelen en toelichtingen daarop paragraaf 2.5. De bronnen voor het 
vaststellen van het gebruik van deze middelen zijn vermeld in paragraaf 5.2.4.  
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fen veto's uit de periode 1990-2000, de overige duiden op veto's uit het tijdvak 1947-1989 (de 

periode van de Koude Oorlog).461 Het totale aantal veto's in de tabel komt niet overeen met de 

genoemde aantallen in hoofdstuk 5 (zie subparagraaf 5.3.4.2.1), omdat er ook veel strategische 

veto's waren die niet betrekking hadden op een specifieke oorlog (zoals veto's met betrekking 

tot de reductie van wapens in de wereld, de Atoomenergie-commissie of het neerschieten van 

twee Libische vliegtuigen door de Verenigde Staten in 1989) 

 

 
                                                
461 De bron voor de veto's was Anjali V. Patil, The Veto: A Historical Necessity, 1946-2001. A Comprehensive 
Record of the Use of the Veto in the UN Security Council, College Point (N.Y.): Inhouse Inc. 2001. 
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Interventies Veiligheidsraad Nr. Lokatie/Naam Bron(-nen) Begin Einde Duur Lopend Type Slachtoffers Slachtoffers 

per maand 
H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

1 Indonesië 1-5 10-11-45 07-05-49 42,00  2 >55.000 >1.309,52 X X  F (1), SU (2) 

2 Indochina 1 01-12-45 01-06-54 102,00  2    600.000   5882,35    SU (4) 

3 Filippijnen 2 46 54  96,00  3 9.000 93,75     

4 Griekenland 6 02-46 54 101,00  3 ? ? X X  SU (6) 

5 China 1 28-02-47 21-03-50  36,77  3 >1.000.000 >27196,08     

6 Paraguay 1 07-03-47 20-08-47    5,43  3 1.000 184,05     

7 Iran 2 14-03-47 13-04-47    0,97  3 ? ?     

8 Madagascar 1 29-03-47 02-12-48  20,10  2 5.000 248,76     

9 Sovjet-Unie 3 10-47 91        524  4 ? ?     

10 Kashmir 1 26-10-47 01-01-49  14,17  2 1.500 105,88 X X   

11 Jemen 1 17-02-48 20-03-48  1,10  3 4.000 3636,36     

12 Costa Rica 1 12-03-48 17-04-48    1,17  3 2.000 1714,29     

13 Colombia 1 09-04-48 17-04-48   0,27  3 1.400 5185,19     

14 Palestina 1 15-05-48 22-10-49  17,23  1 8.000 464,37 X X X  

15 Malakka 1 18-06-48 31-08-57 110,40  2 13.000 117,75     

16 Hyderabad 1 13-09-48 17-09-48    0,13  2 2.000 15.385,00     

17 Birma 1 15-09-48 31-07-51  34,50  3 8.000 231,88     

18 Colombia 1 15-09-49 31-12-62 159,50  3 1.400 8,78     

19 China - Tibet 1 02-50 04-51  14,00  2 1.000 71,23     
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Interventies Veiligheidsraad Nr. Lokatie/Naam Bron(-nen) Begin Einde Duur Lopend Type Slachtoffers Slachtoffers 

per maand 
H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

20 Indonesië 1 31-05-50 03-11-50    5,10  3 5.000 980,39     

21 Korea 1 24-06-50 27-07-53  37,10  1 2.000.000 53.908,36 X  X SU (8) 

22 Nepal 2 11-50 01-51    1,67  3 ? ?     

23 Tunesië 1 52 54  24,00  2 3.000 125,00     

24 Bolivia 1 09-04-52 11-04-52    0,07  3 1.500 22.500,00     

25 Kenia 1 52 56  42,63  2 11.000 258,01     

26 Marokko 1 53 56  36,00  2 3.000 83,33     

27 Indonesië 1 20-09-53 23-11-53    2,10  3 1.000 476,19     

28 India 2 54 64 120,00  3 1.500 12,50     

29 Guatemala 1 08-06-54 30-06-54    0,73  1 1.000 1363,64 X   SU (1) 

30 China - Taiwan/ 

Quemoy 

2 03-09-54 25-09-54    0,73  1 ? ?     

31 Algerije 1 01-11-54 17-03-62  88,53  2 1.000.000 11.295,18     

32 Kameroen 1 55 60  60,00  2     32.000     533,33     

33 Aden-Noord-

Jemen 

2 55 58  36,00  1           ?             ?      

34 Costa Rica 2 11-01-55 21-01-55 00,33  3 ? ?     

35 China - Taiwan 2 18-01-55 22-01-55 0,13  1 ? ?     

36 Cyprus 2 01-04-55 24-02-59 46,77  2 600 12,83     

37 Argentinië 1 15-06-55 19-09-55 3,13  3 3.000 957,45     
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Interventies Veiligheidsraad Nr. Lokatie/Naam Bron(-nen) Begin Einde Duur Lopend Type Slachtoffers Slachtoffers 

per maand 
H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

38 Tibet 1 01-03-56 22-03-59 36,70  2 1.000.000 27.247,96     

39 Rusland-

Hongarije 

1 23-10-56 14-11-56 0,70  1 10.000 14.285,71    SU (1) 

40 Sinaï  

(Suez-crisis) 

1 29-10-56 06-11-56 0,23  1 3.230 13.842,86 X   SU (1), F (2), GB (2) 

41 Indonesië 1 15-12-56 31-12-60 48,50  3 30.000 618,56     

42 Muscat - Oman 2 57 59 24,00  3 ? ?     

43 Spaans- 

Marokko 

2 10-57 04-58 6,00  2 1.000 166,67     

44 Pakistan 1-3 58 7-77 228,5  3 >500.000 >2188,18     

45 Libanon 1 09-05-58 15-09-58 4,20  3 1.400 333,33 X X  SU (2) 

46 Cuba 1 15-06-58 02-01-59 6,57  3 5.000 761,42     

47 China - Taiwan/ 

Quemoy 

2 23-08-58 25-10-58 2,07  1 ? ?     

48 Irak 1 06-03-59 10-03-59 0,13  3 2.000 15.000,00     

49 Vietnam 

(burgeroorlog) 

1 01-01-60 06-02-65 61,17  3 300.000 4.904,63    SU (4) 

50 Congo 1 04-07-60 01-09-65 61,90  3 100.000 1615,51 X X X SU (6) 

51 Laos 1 15-10-60 15-07-62 21,00  3 5.000 238,10     

52 Angola 1 03-02-61 11-11-75 177,27  2 55.000 310,27 X    

53 Cuba  2 17-04-61 20-04-61 0,10  3 ? ?     
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Interventies Veiligheidsraad Nr. Lokatie/Naam Bron(-nen) Begin Einde Duur Lopend Type Slachtoffers Slachtoffers 

per maand 
H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

Varkensbaai 

54 Tunesië 2 19-07-61 22-07-61 0,10  2 700 7.000,00 X    

55 Koerden 1 16-09-61 22-11-63 26,20  3 500 19,08     

56 Paraguay 3 62 72 120,00  4 900 7,50     

57 Nepal 2 01-62 02-62 1,00  3 100 100,00     

58 Indonesië -

Papua 

2 14-01-62 18-08-62 7,13  1 100 14,02     

59 Algerije 1 28-07-62 15-01-63 5,57  3 1.500 269,46     

60 China - India 1 20-10-62 22-11-62 1,07  1 1.853 1.737,19     

61 Jemen 1 15-11-62 03-09-69 81,60  3 100.000 1.225,49 X X   

62 Guinea 1 12-62 12-74 144,00  2 15.000 104,17     

63 Brunei 2 12-62 12-74 144,00  3 ? ?     

64 Venezuela 2 63 67 48,00  3 ? ?     

65 Laos 1 19-04-63 15-02-73 117,87  3 15.000 127,26     

66 Ogaden 2 08-63 10-67 50,00  1 2.000 40,00     

67 Maleisië- 

Indonesië 

2 12-09-63 11-08-66 34,97  1 600 17,16    SU (1) 

68 Marokko-

Algerije 

2 10-63 02-64 4,00  1 1.000 250,00     

69 Soedan 1 01-10-63 28-02-72 100,90  3 250.000 2477,70     
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Interventies Veiligheidsraad Nr. Lokatie/Naam Bron(-nen) Begin Einde Duur Lopend Type Slachtoffers Slachtoffers 

per maand 
H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

70 Kenia 2 11-63 10-67 47,00  3 6.000 127,66     

71 Rwanda 1 15-11-63 06-02-64 2,70  3 105.000 38.888,89     

72 Cyprus 2 21-12-63 11-08-64 7,67  3 60 7,83 X X   

73 Zaire 2 01-64 09-66 32,30  3 ? ?     

74 Colombia 2-4 27-05-64 31-12-20 439,1 X 3 >30.000 >68,32     

75 Nigeria 2 08-64 12-64 4,00  3 4.000 1.000,00     

76 Mozambique 1 10-64 11-75 133,00  2 30.000 225,56 X    

77 Indonesië- 

Papua 

2-4 65 92 334,00  3 30.000 92,59     

78 Vietnam 1 07-02-65 30-04-75 122,77  1 1.215.992 9.904,90     

79 Koerden 2 04-04-65 29-06-66 14,83  3 ? ?     

80 India - Pakistan 2 09-04-65 01-07-65 2,73  1 450 164,63    SU (2) 

81 Dominicaanse 

Republiek 

1 25-04-65 01-09-65 4,20  3 2526 601,43 X X   

82 Peru 2 06-65 01-66 7,00  3 ? ?     

83 Oman 2 06-65 11-75 124,73  3 ? ?     

84 Kashmir 1 05-08-65 23-09-65 1,60  1 3.000 1.875,00 X X   

85 Thailand 2 65 80 172,80  3 3.200 18,52     

86 Indonesië 3 65 66 3,00  4 750.000 250.000,00     

87 Guatemala 1-3 66 84 216,00  3 150.000 694,44     
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Interventies Veiligheidsraad Nr. Lokatie/Naam Bron(-nen) Begin Einde Duur Lopend Type Slachtoffers Slachtoffers 

per maand 
H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

88 India 2 01-03-66 31-07-80 172,97  3 1.500 8,67     

89 Nigeria 3 05-66 10-66 5,00  4 19.500 3.900,00     

90 Oeganda 1 23-05-66 01-06-66 0,27  3 2.000 7407,41     

91 Namibië 2 26-08-66 22-12-88 267,87  2 20.000 74,66 X X X F (6), GB (8), VS (8) 

92 China 1 15-01-67 09-01-68 11,80  3 50.000 4.237,29     

93 Israël - buur-

landen (Zes-

daagse Oorlog) 

1 05-06-67 10-06-67 0,17  1 19.600 117.600,00 X   SU (5) 

94 Zaire 2 05-07-67 06-11-67 4,03  3 1.000 247,93     

95 Biafra 1 06-07-67 12-01-70 30,20  3 1.000.000 33.112,58     

96 Birma 1-3 68 80 153,70  3 25.000 162,65     

97 Argentinië 2 68 77 108,00  3 10.000 92,59     

98 Israël - Palestina 2-4 68 31-12-20 390,00 X 3 >13.000 >33,33 X   VS (24+4), C (1) 

99 Spanje 2 68 79 126,80  3 600 4,73     

100 Irak Koerden 2 03-01-69 11-03-70 14,27  3 ? ?     

101 Eq. Guinea 3 69 79 118,00  4 25.500 216,10     

102 Israël - Egypte 1 06-03-69 07-08-70 17,03  1 5.368 315,15 X   VS (2) 

103 Honduras - El 

Salvador 

(Voetbaloorlog) 

1 14-07-69 18-07-69 0,13  1 1.900 14.250,00     

104 Noord - Ierland 2-4 14-08-69 98 352,5  3 3.200 >9,07     
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Interventies Veiligheidsraad Nr. Lokatie/Naam Bron(-nen) Begin Einde Duur Lopend Type Slachtoffers Slachtoffers 

per maand 
H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

105 Zuid-Jemen- 

Saudi-Arabië 

2 11-69 12-69 0,17  1 ? ?     

106 Cambodja 1 20-03-70 15-03-75 59,83  3 156.000 2607,24     

107 Jordanië 1 17-09-70 24-09-70 0,23  3 2.100 9000,00     

108 Oeganda 3 71 79 95,00  4 300.000 3.157,89     

109 Sri  Lanka 1 06-04-71 16-05-71 1,33  3 2.000 1500,00     

110 Oeganda- 

Tanzania 

2 08-71 10-72 14,00  1 350 25,00     

111 Bangladesh 1 03-12-71 17-12-71 0,47  1 11.000 23.571,43    SU (3) 

112 Filippijnen 1 01-01-72 18-03-80 98,57  2 35.000 355,09     

113 Boeroendi 1 30-04-72 25-05-72 0,83  3 50.000 60.240,96     

114 Noord- 

Zuid-Jemen 

2 26-09-72 13-10-72 0,57  1 ? ?     

115 Filippijnen 1-4 01-10-72 31-12-20 339,00 X 3 >25.000 >73,75     

116 Rhodesië 1 28-12-72 28-12-79 84,00  3 12.000 142,86 X  X GB (9), VS (2) 

117 Bangladesh 2-4 73 97 288,00  3 3.500 12,15    C (1) 

118 Chili 3 73 76 28,00  4 17.500 625,00     

119 Yom Kippur- 

Oorlog 

1 06-10-73 24-10-73 0,60  1 16.401 27.335,00 X X  C (1), SU (1), VS (2) 

120 Ethiopië 1-2-3-4 74 91 204,00  3 35.000 171,57     

121 Eritrea 1 01-01-74 28-05-91 208,90  2 150.000 718,05     
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Interventies Veiligheidsraad Nr. Lokatie/Naam Bron(-nen) Begin Einde Duur Lopend Type Slachtoffers Slachtoffers 

per maand 
H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

122 Koerden 1 18-03-74 03-04-75 12,50  2 5.000 400,00     

123 Libanon 1 13-04-74 13-10-90 198  3 169.500 856,06 X X   

124 Turkije-cyprus 1 20-07-74 29-07-74 0,30  1 1.500 5000,00 X X  SU(1+1) 

125 Timor 1-4 12-74 99 294,5  2 16.000 54,33 X X X  

126 Cambodja 3 75 79 48,00  4 1.900.000 39.583,33    SU (1) 

127 Laos 2 75 79 48,00  3 40.000 833,33     

128 Vietnam-

Cambodja 

1 01-05-75 07-01-79 44,20  1 8.000 181,00     

129 Angola 1 11-11-75 31-05-91 186,63  3 345.800 1.852,83 X X  VS (2), GB (1) 

130 Spaanse Sahara 1 11-12-75 23-12-83 96,40  2 10.000 103,73     

131 Zuid-Afrika 2-4 76 93 204,00  3 18.900 92,65 X X X F (1), GB (6), VS (8) 

132 Zambia 2 14-01-76 20-11-82 82,20  3 ? ? X    

133 Turkije Koerden 2-4 05-76 31-12-20 295,5 X 3 >30.000 >101,52     

134 Ogaden 1 01-07-76 14-03-83 80,43  2 36.000 447,58     

135 Zaire 2-3 77 83 72,00  3 3.500 48,61     

136 Ethiopië- 

Somalië 

1 01-08-77 14-03-78 7,43  1 6.000 807,17     

137 Noord-Jemen 2 78 82 48,00  3 ? ?     

138 Afghanistan 1-4 01-06-78 31-12-20 271,00 X 3 >1.055.000 >3892,99 X X  SU (1) 

139 Iran 1 03-09-78 15-02-79 5,40  3 7.500 1.388,89     



Hans Noldus - Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 
 
 

 
- 312 - 
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H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

140 Nicaragua 1 01-10-78 18-07-79 9,57  3 35.000 3658,54     

141 Oeganda- 

Tanzania 

1 30-10-78 12-04-79 5,40  1 3.000 555,56     

142 Cambodja 1-4 08-01-79 98 233,73  3 >50.000 >213,92 X X X SU (1) 

143 China - Vietnam 1 17-02-79 10-03-79 0,77  1 21.000 27.391,30    SU (1) 

144 El Salvador 1 01-07-79 01-02-92 151,00  3 25.000 165,56 X X   

145 Mozambique 1-4 21-10-79 92 159,7  3 122.000 763,93 X X   

146 Tsjaad 1 22-03-80 07-08-88 100,50  3 11.200 111,44     

147 Iran - Irak 1 22-09-80 20-08-88 94,93  1 1.250.000 13.167,13 X X X  

148 Oeganda 1 08-10-80 28-04-88 90,67  3 102.000 1.125,00     

149 Nigeria 1 18-12-80 01-01-81 0,43  3 5.000 11.538,46     

150 Peru - Ecuador 2 28-01-81 02-02-81 0,13  1 10 75,00     

151 Iran 1-4 06-06-81 98 204,80  3 >14.000 >68,36     

152 Syrië 2 02-82 02-82 0,87  3 8.000 9.230,77     

153 Peru 1-4 04-03-82 31-12-20 225,87 X 3 >28.000 >123,97     

154 Sandinista- 

Oorlog (Nica-

ragua) 

1 18-03-82 19-04-90 97,03  3 43.000 443,15 X X  VS (5) 

155 Falklands 1 25-03-82 20-06-82 2,83  1 910 321,18   X VS (1), GB (1) 

156 Somalië 1-4 21-04-82 01-97 177,30  5 >58.000 >327,13 X X X  
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H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

157 Zimbabwe 2 01-83 05-88 64,00  3 1.500 23,44     

158 Birma (Myan-

mar) 

1-4 01-02-83 31-12-20 215,00 X 3 >7.000 >32,56     

159 Sri  Lanka 1-4 25-07-83 31-12-20 209,17 X 3 >54.000 >258,16     

160 Grenada 2 24-10-83 01-11-83 0,23  1 100 428,57    VS (1) 

161 Soedan 1-4 17-11-83 31-12-20 205,43 X 3 >41.000 >199,58     

162 Nigeria 1-4 02-02-84 92 106,93  3 >1.000 >9,35     

163 Pakistan - India 2 84 31-12-20 198,00 X 1 >1.000 >5,05 X X   

164 India 1-4 85 31-12-20 186,00 X 3 >22.000 >118,28     

165 Irak Sjiïeten 1-4 01-85 98 161,50  3 >10.000 >61,92 X  X  

166 China - Vietnam 1 09-09-85 06-02-87 16,90  1 4.000 236,69     

167 Mali - Burkina 

Fasso 

2 21-12-85 31-12-85 0,30  1 60 200,00     

168 Zuid-Jemen 1 13-01-86 29-01-86 0,53  3 12.000 22.500,00     

169 Suriname 2 21-06-86 07-06-89 35,53  3 500 14,07     

170 Pakistan 2-4 11-86 12-92 73,00  3 >2.000 >27,40     

171 Thailand - Laos 2 03-11-87 19-02-88 3,53  1 500 141,51     

172 Boeroendi 1 18-08-88 22-08-88 0,13  3 5.000 37.500,00     

173 Pap. N.-Guinea 2-4 02-89 12-92 46,00  3 >6.000 >130,43     

174 Liberia 1 12-89  11-90 11,90  3 10.000 840,34     
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H6 PKM H7 

Officiële veto's P5 

175 Panama 2 20-12-89 24-12-89 0,13  1 500 3.750,00    F (1), GB (1), VS 

(1+1) 

176 Roemenië 1 21-12-89 22-12-89 0,03  3 1.014 30.420,00     

177 Laos 2 01-90 07-92 30,00  3 200 6,67     

178 Senegal 2-4 04-90 98 98,50  3 >1.250 >12,69     

179 Mali 2-4 07-05-90 12-92 31,77  3 >1.000 >31,48     

180 Tweede Golf-

oorlog 

(Irak-Koeweit) 

1 02-08-90 11-04-91 8,30  1 101.224 12.195,66 X X X  

181 Rwanda 1-4 30-09-90 07-94 46,00  3 >500.000 >10.869,57 X X X  

182 Sierra Leone 4 91 2000 108,00  3 >12.500 >115,74 X X X  

183 Rusland/ 

Tsjetsjenië 

1-4 30-04-91 12-96 68  3 >10.000 >147,06     

184 Kroatië 1 01-05-91 03-01-92 8,07  3 10.000 1.239,67 X X X  

185 Djibouti 2-4 10-91 12-92 14,97  3 >1.000 >66,80     

186 Boeroendi 1-4 23-11-91 12-92 13,23  3 >1.000 >75,59     

187 Georgië 1-4 25-12-91 05-94 29,17  3 >2.500 >85,70 X X   

188 Azerbaidjan 1-4 25-12-91 05-94 29,17  3 >10.000 >342,82 X  X  

189 Algerije 2-4 01-92 31-12-20 107,5 X 3 >100.000 >930,23     

190 Moldavië 2 03-92 08-92 5,00  3 5.000 1.000,00     

191 Bosnië 1-4 03-03-92 12-95 44,90  3 >55.000 >1224,94 X X X R (+1) 
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192 Tadzjikistan 1-4 05-92 12-96 55,50  3 >20.000 >360,36 X X   

193 Liberia 1-4 15-10-92 12-95 36,00  3 150.000 4.166,67 X X X  

194 Angola 1 28-10-92 04-11-92 0,20  3 300 1.500 X X   

195 Oeganda 4 93 98 60,00  3 >2.800 >46,67     

196 Congo-

Brazzaville 

4 93 97 48,00  3 >4.000 >83,33 X    

197 Boeroendi 4 94 31-12-20 78,00 X 3 >200.000 >2564,10 X    

198 Jemen 4 05-94 07-94 2,00  3 >1.500 >750 X  X  

199 Zaire 4 96 06-05-97 10,20  3 >4.000 >392,16 X  X  

200 Kosovo 4 98 99 12  3 >5.000 >416,67 X X X  

201 Angola 4 98 31-12-20 30 X 3 >11.000 >366,67 X X X  

202 Democratische 

Rep. Congo 

4 98 31-12-20 30 X 1 >6.000 >200,00 X X   

203 Eritrea - 

Ethiopië 

4 98 2000 24  1 100.000 4166,67 X X X  

204 Rwanda 4 98 31-12-20 30 X 3 ? ?     

205 Rusland -  

Tsjetsjenië 

4 99 31-12-20 18 X 3 >7000 >388,89     
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