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                           Voorwoord 
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 De twee artikelen waarmee deze aflevering begint heb-
ben beide een sterk internationale insteek. Het artikel van 
Spijkers gaat over het Srebrenica-arrest (HR 6 juni 2013, 
 ECLI:NL:HR:2013:BZ9228 ). In dit arrest moest de Hoge Raad 
zich buigen over de vraag of de handelingen van Dutchbat 
moesten worden toegerekend aan de troepen leverende 
Staat (Nederland), of aan de Verenigde Naties, of aan alle-
bei. Over deze vraag wees het Gerechtshof Den Haag op 5 
juli 2011 een arrest dat in dit blad al werd besproken door 
Den Dekker (‘Srebrenica en de immuniteit van de Verenigde 
Naties voor de Nederlandse rechter’ in:   O&A  2012/58 , afl. 3, 
p. 120-133). Spijkers analyseert de uitspraak van de Hoge 
Raad, en laat ook de uitspraken van de rechtbank en het hof 
de revue passeren. De Hoge Raad onderschrijft, zo is geble-
ken, het oordeel van het hof dat de Staat  effective control  
over Dutchbat had en oordeelt dan ook dat het handelen van 
Dutchbat aan de Staat kan worden toegerekend. 
 Interessant aan deze uitspraak is verder dat de Hoge Raad 
korte metten maakt met een argument dat veelvuldig tegen 
een (uitgebreide) overheidsaansprakelijkheid wordt inge-
bracht, namelijk  defensive bureaucracy.  De Staat betoogde 
dat (de dreiging van) aansprakelijkheid nadelige gevolgen 
zou kunnen hebben voor de uitvoering van vredesoperaties 
door de Verenigde Naties en meer in het bijzonder voor de 
bereidheid van lidstaten om troepen voor dergelijke ope-
raties ter beschikking te stellen. De Hoge Raad meent ech-
ter dat een terughoudende toetsing van het optreden van 
Dutchbat zoals door de Staat is bepleit, zou betekenen dat 
nagenoeg geen ruimte zou bestaan voor een rechterlijke 
beoordeling van het optreden van een troepenmacht in het 
kader van een vredesmissie. Dat is volgens de Hoge Raad 
onaanvaardbaar. Wel moet de rechter die achteraf de gedra-
gingen van een troepenmacht beoordeelt, ermee rekening 
houden dat het hier gaat om onder grote druk in een oor-
logssituatie genomen beslissingen.   

 Het argument dat snelle aanvaarding van aansprakelijkheid 
leidt tot ongewenste terughoudendheid bij de uitvoering 
van overheidshandelingen is ook veel gehoord op het terrein 
van de aansprakelijkheid voor falend toezicht, in het bijzon-
der bij falend financieel toezicht. Onder meer vanwege die 
vrees is de formele wetgever overgegaan tot een in ons recht 
tamelijk uitzonderlijke regeling, die een wettelijke limite-
ring van de aansprakelijkheid van de overheid voor falend 
financieel toezicht behelst. Op basis van  art. 1:25d  Wft kan 
de Staat slechts aansprakelijk zijn indien de schade ‘in be-
langrijke mate het gevolg is van een opzettelijk onbehoor-
lijke taakuitoefening of een opzettelijk onbehoorlijke uitoe-
fening van bevoegdheden of in belangrijke mate te wijten 
is aan grove schuld’. Ook deze regeling werd al eerder in 
ons blad besproken (V. Affourtit en R. Lubach, ‘Toezichthou-
dersaansprakelijkheid onder de Wet aansprakelijkheidsbe-
perking DNB en AFM’,   O&A  2012/84 ). In zijn bijdrage gaat 
Dijkstra na in hoeverre het aansprakelijkheidsregime uit de 
Wft in lijn is met hoe het regime in liefst zesentwintig ande-
re EU-lidstaten. Binnen de Europese Unie blijkt geen sprake 

van een eenduidig Europees gebruik bestaat met betrek-
king tot de aansprakelijkheid van financiële toezichthou-
ders. Wel is ‘grove schuld’ in een absolute meerderheid van 
de landen een belangrijke maatstaf. Indien de omvang van 
de financiële sector als wegingsfactor wordt gehanteerd om 
het relatieve belang van de lidstaten in de EU weer te geven, 
blijkt zelfs dat een wettelijke beperking van de aansprake-
lijkheid van financiële toezichthouders overheersend is. In 
zijn bijdrage, die eerder in Engelstalige vorm verscheen in 
het tijdschrift  European Tort Law , gaat de auteur overigens 
niet uitvoerig in op de inhoudelijke invulling van het schuld-
criterium. Denkbaar is dat in landen waarin een ‘gewoon’ 
schuldcriterium geldt er  de facto  sprake is van een toets aan 
‘grove schuld’, omdat de beleidsvrijheid van de toezichthou-
dende instanties in vergaande mate worden gerespecteerd 
en in beginsel tot afwijzing van aansprakelijkheid leidt. Dat 
neemt niet weg dat zijn bijdrage een interessante dimensie 
toevoegt aan de nationale discussie over de wenselijkheid 
van wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen.   

 Ook op het terrein van de rechtmatige overheidsdaad is 
soms sprake van formeelwettelijke beperkingen van aan-
sprakelijkheid. Het standaardvoorbeeld is de regeling van 
planschade, waarin het normaal maatschappelijk risico door 
middel van een forfait is ingevuld. Over de toepassing van 
het normaal maatschappelijk risico is inmiddels behoor-
lijk wat jurisprudentie verschenen, die door Van den Broek 
haar kroniek planschade in kaart wordt gebracht. Een van 
de opmerkelijke conclusies is dat de rol van het forfait wel-
licht minder groot is dan op voorhand was verwacht. Ook 
ontwikkelingen met betrekking tot de limitatieve opsom-
ming van schadeoorzaken en de planologische vergelijking 
worden door haar besproken. Kortmann gaat in zijn opinie 
in op een specifieke uitspraak over planschade, waarin de 
Afdeling aanvaardt dat planschade in natura wordt vergoed 
door het creëren van een bouwmogelijkheid die door de be-
nadeelde niet wordt gewenst. Kortmann is over deze toe-
passing van  art. 6:100  BW kritisch.   

 Tot slot schreef Mans een annotatie bij een arrest van de 
Hoge Raad over de vraag of er voor de civiele rechter een rol 
is weggelegd als aan hem een vordering wordt voorgelegd 
die strekt tot een bovenforfaitaire vergoeding van proces-
kosten, die zijn gemaakt in bestuursrechtelijke procedures. 
In een komende O&A kunt u onder meer een analyse ver-
wachten van het recente arrest van de Hoge Raad over de 
relativiteit van een rechterlijke vernietiging van een besluit 
waaraan een motiveringsgebrek kleeft (HR 28 maart 2014, 
 ECLI:NL:HR:2014:767 ).                   
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 O&A 2014/24      

  Dit artikel beschrijft en becommentarieert het arrest van de 
Hoge Raad der Nederlanden in de zaak tussen de Nederlandse 
Staat en Hasan Nuhanovi . De Hoge Raad werd gevraagd te 
oordelen of Nederland aansprakelijk kon worden gesteld voor 
het overdragen door Dutchbat van de familieleden van VN-
tolk Hasan Nuhanovi  aan de Bosnische Serviërs, wetende dat 
ze hoogstwaarschijnlijk zouden worden vermoord. Deze over-
dracht speelde zich af vlak na de val van de door Dutchbat be-
schermde enclave in Srebrenica in 1995. De Hoge Raad moest 
zich onder meer uitspreken over de vraag of de handelingen 
van Dutchbat – een bataljon dat door de Nederlandse rege-
ring aan de Verenigde Naties ter beschikking gesteld werd – 
moesten worden toegerekend aan de troepen leverende Staat 
(Nederland), of aan de Verenigde Naties, of aan allebei. Ook 
moest de Raad beoordelen aan welk recht de handelingen van 
Dutchbat getoetst moesten worden. Was dat het Bosnisch pri-
vaatrecht of internationale mensenrechten? En hoe verhou-
den deze rechtstelsels zich tot elkaar?     

  I.  Inleiding   

 Het Nuhanovi  arrest van de Hoge Raad, dat aan de basis 
staat van dit artikel, gaat over de aansprakelijkheid van de 
Nederlandse Staat voor het overleveren van de familieleden 
van de tolk Hasan Nuhanovi  door Dutchbat aan de Bosni-
sche Serviërs, vlak na de val in 1995 van de door Dutchbat 
te beschermen moslimenclave bij Srebrenica. 2    Dutchbat be-
stond uit een bataljon Nederlandse vredessoldaten, dat door 
Nederland aan de Verenigde Naties (VN) ter beschikking ge-
steld werd om deel uit te maken van een VN vredesmacht. 
Inmiddels is vast komen te staan dat de broer en vader van 
Hasan door de Bosnische Serviërs zijn vermoord kort nadat 
Dutchbat de bescherming van de enclave heeft opgegeven.   

 Het doel van dit artikel is niet alleen om gedetailleerd naar 
de uitspraak van de Hoge Raad te kijken, maar ook om het 
relevante wettelijke kader te schetsen, en de juridische con-
text van deze zaak te bezien. Die juridische context bestaat 
uit de uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof, die 
aan het arrest van de Hoge Raad vooraf gingen. 3    Ook de 
zaak die een Nederlandse stichting genaamd ‘de Moeders 

  1  Mr. dr. Otto Spijkers, universitair docent internationaal publiekrecht aan 
de Universiteit Utrecht. 

  2  Uitspraken in de zaak Nuhanovic zijn de volgende: Rb. ’s-Gravenhage 10 
september 2008,  LJN BF0184 ; Hof ’s-Gravenhage 5 juli 2011,  LJN BR0133  
(bevestigd in Hof ’s-Gravenhage 26 juni 2012,  LJN BW9015 ); HR 6 septem-
ber 2013,  LJN BZ9225 . In het vervolg zal hiernaar als volgt worden verwe-
zen: Nuhanovi  vonnis (rechtbank), Nuhanovi  arrest (gerechtshof) en 
Nuhanovi  arrest (gerechtshof II), en Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). 

  3  De zaak Mustafi , die parallel liep met de zaak Nuhanovi , is qua juridi-
sche argumentatie welhaast identiek aan de zaak Nuhanovi , en daarom 
wordt de Mustafi -zaak hier niet apart besproken. Uitspraken in de zaak 
Mustafic zijn de volgende: Rb. ’s-Gravenhage 10 september 2008,  LJN 
BF0187 ; Hof ’s-Gravenhage 5 juli 2011,  LJN BR0132 ; Hof ’s-Gravenhage 26 
juni 2012,  LJN BW9014 ; HR 6 september 2013,  LJN BZ9228 . 

van Srebrenica’ voor de Nederlandse rechter heeft aange-
spannen tegen Nederland en de VN hoort bij deze juridische 
context. De inhoudelijke behandeling van deze zaak staat 
op het punt om te beginnen, maar er is al wel een interes-
sant tussenvonnis gewezen over de immuniteit van de VN 
voor de Nederlandse rechter. Omdat dit tussenvonnis eerder 
in dit tijdschrift al is besproken, 4    zal daar in dit artikel nu 
niet al te uitgebreid op in worden gegaan. Echter wanneer 
dat relevant is, bijvoorbeeld omdat beide zaken elkaar lijken 
te hebben beïnvloed of dat in potentie nog kunnen doen, 
wordt uiteraard wel kort naar de Moeders van Srebrenica-
zaak verwezen.   

 Na deze inleiding volgt een kort overzicht van de relevante 
feiten (2), gevolgd door een behandeling van de vraag be-
treffende de onrechtmatigheid van de handelingen van de 
Dutchbatters (3). Daarna zal bekeken worden of deze han-
delingen aan Nederland kunnen worden toegerekend (4). 
Afgesloten wordt met een conclusie (5), waarin ook wordt 
stilgestaan bij de mogelijke implicaties van dit arrest voor 
een Nederlandse bijdrage aan VN vredesmissies in de toe-
komst. Dit is een discussiepunt dat momenteel door de po-
litiek uitvoerig wordt besproken, vooral in de context van 
een Nederlandse bijdrage aan de  Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 
 (kortweg MINUSMA).     

  2.  Feiten   

 De voor de uitspraak relevante handelingen speelden zich 
af rond de stad Srebrenica. Srebrenica ligt in het oosten van 
Bosnië-Herzegovina. Bosnië maakte aan het begin van de 
jaren negentig nog deel uit van Joegoslavië, maar werd in 
1992, samen met Slovenië en Kroatië, toegelaten als on-
afhankelijke en soevereine staat tot het lidmaatschap van 
de Verenigde Naties. 5    Direct na het uitroepen van de onaf-
hankelijkheid van Bosnië, braken er gevechten uit tussen 
Bosnische Serviërs en de moslims in de regio. In Srebrenica 
ontstond een moslimenclave, een plek waar moslimburgers 
zich verzamelden om te schuilen voor het oorlogsgeweld. 
Deze enclave werd beschermd door blauwhelmen van de 
Verenigde Naties. 6    Alle vredessoldaten die in Srebrenica 

  4  Het tussenvonnis in deze zaak over de immuniteit van de VN is eerder 
besproken in Overheid en Aansprakelijkheid. Zie Guido den Dekker, ‘Sre-
brenica en de immuniteit van de Verenigde Naties voor de Nederlandse 
rechter’ in  Overheid en Aansprakelijkheid 2012/58  afl. 3, p. 120-133, en de 
repliek van de advocaat van de Moeders van Srebrenica in Hagedorn, ‘Sre-
brenica en de immuniteit van de Verenigde Naties; een repliek,’ in  Overheid 
en Aansprakelijkheid 2013/59 , afl. 3, p. 140-141. Uitspraken in dit tussen-
geschil zijn de volgende: Rb. ’s-Gravenhage 10 juli 2008,  LJN BD6795 ; Hof 
’s-Gravenhage 30 maart 2010,  LJN BL8979 ; HR 13 april 2012,  LJN BW1999 . 

  5  Kroatië werd als nieuw lid toegelaten tot de Verenigde Naties middels re-
solutie 46/238, aangenomen op 22 mei 1992 door de VN Algemene Verga-
dering. De Republiek Bosnië-Herzegovina werd toegelaten middels resolu-
tie 46/237, aangenomen op dezelfde dag. Voor Slovenië was dat resolutie 
46/236, ook van dezelfde dag. 

  6  Zie Veiligheidsraadresolutie 819, aangenomen op 16 april 1993, evenals 
Veiligheidsraadresolutie 836, van 4 juni 1993. 
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actief waren hadden de Nederlandse nationaliteit. Deze 
blauwhelmen konden echter niet voldoende bescherming 
bieden tegen de oprukkende Bosnische Serviërs, en in 1995 
werd de enclave opgegeven en de vredesmissie als mislukt 
beschouwd.   

 De handelingen waarop de zaak betrekking heeft hebben 
zich afgespeeld direct nadat de VN-blauwhelmen de enclave 
Srebrenica hadden opgegeven, en de moslims die zich daar 
schuilhielden werden overgeleverd aan de Bosnische Servi-
ers. 7    De Bosnische moslimmannen van de enclave zijn bijna 
allemaal vermoord na het vertrek van de blauwhelmen. 
Hasan Nuhanovi  werkte als tolk voor de Verenigde Naties 
in de regio Srebrenica. Omdat Nuhanovi  werkzaam was 
voor de VN, mocht hij met de Nederlandse vredessoldaten 
mee toen Srebrenica door de Nederlanders werd verlaten. 
Zijn familieleden werkten echter formeel gezien niet voor 
de VN, en het Nederlandse bataljon vredessoldaten – Dutch-
bat genoemd – weigerde daarom om hen ook mee te nemen. 
Toen de Dutchbatters uit Srebrenica verdwenen waren, heb-
ben de Bosnische Serviërs de vader en broer van tolk Hasan 
Nuhanovi  vermoord, zoals ze dat ook hebben gedaan met 
vele duizenden andere mannelijke Bosnische moslims. 
Nuhanovi  vond dat Nederland juridisch gezien aanspra-
kelijk was voor de dood van zijn omgekomen familieleden. 8        

  3.  Onrechtmatigheid van de handelingen    

  3.1  Inleiding   
 Om Nederland juridisch aansprakelijk te kunnen houden, 
moet het handelen van de vredessoldaten (Dutchbat) aan 
Nederland kunnen worden toegerekend, en moet dat han-
delen in strijd zijn met een op dat moment voor Nederland 
geldende rechtsplicht. Aan beide eisen – toerekenbaarheid 
en onrechtmatigheid – moet gelijktijdig zijn voldaan. Om-
dat de vraag naar de onrechtmatigheid het meest direct een 
antwoord vereist op de vraag volgens welk recht de betwis-
te aansprakelijkheid moet worden beoordeeld, is dat de eer-
ste van de twee vraagstukken die hier wordt behandeld. In 
dit hoofdstuk zal eerst de vraag betreffende de onrechtma-
tigheid van de handelingen worden geïntroduceerd, en dan 
zal gekeken worden naar de uitspraak van de rechtbank, ge-
volgd door die van het gerechtshof, en de Hoge Raad.   

 Om welke handelingen ging het nu precies in deze zaak? 
Dutchbat had de ouders en broer van Hasan Nuhanovi  be-
volen de compound nabij de stad Srebrenica, in de buurt 
waarvan alle vluchtelingen zich schuil hielden, te verlaten, 
wetende dat ze daarmee in de handen van het Bosnisch-
Servische leger zouden belanden, en hoogstwaarschijnlijk 
zouden worden vermoord. Nederland wordt in deze zaak 
dus uitdrukkelijk niet aansprakelijk gehouden voor het niet 
voorkomen van de volkerenmoord, zoals wel het geval is 

  7  Na de val van Srebrenica vertrokken de vluchtelingen eerst nog naar de 
compound van Dutchbat in nabijgelegen Potocari, totdat de compound ook 
werd overgenomen door de Bosnische Serviërs. 

  8  Voor een samenvatting van de feiten, zie Nuhanovi  arrest (Hoge Raad), r.o. 
3.1 (korte samenvatting) en 3.2 (alle belangrijke feiten op een rijtje). 

voor de zaak die de Moeders van Srebrenica hebben aan-
gespannen tegen Nederland en de VN. Ik kom hier later nog 
op terug.   

 De rechtmatigheid van deze handelingen kan worden ge-
toetst aan internationaal recht en aan nationaal recht. Wat 
betreft de eerst mogelijkheid, blijkt uit artikel 2 van de 
Artikelen inzake staatsaansprakelijkheid (kortweg ARS) 
van de Commissie voor het Internationaal Recht, die gro-
tendeels een weerspiegeling zijn van geldend internatio-
naal gewoonterecht, dat er sprake is van een internationaal 
onrechtmatige daad van een staat, wanneer een gedraging 
die bestaat uit een handelen of nalaten kan worden toege-
rekend aan de Staat op grond van het internationaal recht, 
en wanneer deze handeling een schending van een inter-
nationale verplichting van die staat oplevert. 9    Nuhanovi  
stelde dat Nederland onrechtmatig gehandeld heeft door 
zich niet genoeg in te spannen om de dood van zijn twee 
familieleden te voorkomen. Een dergelijke inspanningsver-
plichting baseert Nuhanovi  bovenal op het bestaan van 
een verplichting om het recht op leven te garanderen. Deze 
verplichting volgt uit meerdere internationale rechtsbron-
nen. In het bijzonder valt dan te denken aan internationale 
mensenrechtenverdragen, zoals het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Ver-
drag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). 10    
Volgens artikel 6 van laatstgenoemd verdrag heeft ‘ieder 
het recht op leven,’ en ‘niemand mag naar willekeur van 
zijn leven worden beroofd.’  Artikel 2  van het EVRM stelt dat 
‘niemand opzettelijk van het leven mag worden beroofd.’ 
Nederland moet dit recht in de eerste plaats verzekeren aan 
eenieder die op Nederlands grondgebied verblijft, maar ook 
aan eenieder die buiten Nederland toch aan de Nederlandse 
rechtsmacht is onderworpen ( artikel 2 (1) IVBPR, zie ook  ar-
tikel 1  EVRM).   

 Als de aansprakelijkheid van Nederland moet worden be-
oordeeld naar nationaal recht, is de eerste vraag: welk nati-
onaal recht? Betoogd kan worden dat het niet beschermen 
van de familieleden van Nuhanovic door de Nederlandse 
Staat volgens het nationaal privaatrecht gekwalificeerd kan 
worden als een onrechtmatige daad. De regels die bepalen 
welk nationaal recht toepasselijk is op een privaatrechte-
lijke handeling met internationale aspecten zijn te vinden 
in het internationaal privaatrecht. Die regels bepalen, wan-
neer het om een onrechtmatige daad gaat, dat het nationaal 
recht van het land waar de handeling heeft plaatsgevonden 
toepasselijk is. Dat is dus  in casu  het recht van Bosnië-Her-
zegovina.   

  9  Artikel 2, Commissie voor Internationaal Recht (ILC), Artikelen inzake de 
Aansprakelijkheid van Staten voor Internationaal Onrechtmatige Daden. 
Deze artikelen zijn te vinden in VN Document A/CN.4/L.602/Rev.1, van 26 
juli 2001. 

  10  Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, aan-
genomen in New York op 16 december 1966. In werking getreden op 23 
maart 1976. 
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 Zoals in het vervolg duidelijk wordt, lijkt het er in de te be-
spreken uitspraken af en toe op dat de Nederlandse rechter 
niet helemaal zeker weet in welke van de twee bovenge-
noemde rechtsordes – de internationale of de Bosnische – 
het voorgelegde geschil zich afspeelt.     

  3.2  Rechtbank   
 Nuhanovi  betoogde dat wat Dutchbat had gedaan zowel 
een onrechtmatige daad opleverde volgens het lokale Bos-
nische privaatrecht, als volgens het internationaal recht. 11    
Wat betreft die laatste grond is van belang of de ingeroe-
pen mensenrechten wel inroepbaar zijn tegen Nederland. 
Zoals gezegd moeten, volgens  artikel 1  van het EVRM, de 
verdragspartijen bij het EVRM eenieder die ressorteert on-
der hun rechtsmacht de rechten en vrijheden verzekeren die 
zijn vastgesteld in dit verdrag. Ressorteerde de familie van 
Nuhanovi  onder de Nederlandse rechtsmacht destijds? De 
rechtbank vond dat de term rechtsmacht, zoals gebruikt in 
dit artikel, moest worden gelezen ‘als een in wezen territo-
riaal begrip’, en Srebrenica behoorde uiteraard destijds niet 
tot het grondgebied van Nederland. Maar viel het gebeuren 
wellicht toch binnen de Nederlandse rechtsmacht, omdat 
Nederland door middel van Dutchbat eigenlijk het soort ge-
zag kon en mocht uitoefenen dat normaal gesproken door 
formele staatsorganen wordt uitgeoefend? Als Nederland 
een dergelijke effectieve controle zou hebben gehad over 
het gebied ten tijde van de handelingen waarvoor de aan-
sprakelijkheid betwist wordt, dan zou het EVRM toch ook 
tegen Nederland kunnen worden ingeroepen. De rechtbank 
concludeert dat Srebrenica niet onder de rechtsmacht viel 
van Nederland, mede gezien het feit dat Nederland geen 
‘effective overall control’ uitoefende over dit gebied; ook 
speelde een rol dat Dutchbat zich in Bosnië-Herzegovina 
bevond met uitdrukkelijke instemming van de wettige re-
gering van dat land. 12    Was het dan aan Bosnië-Herzegovina 
om het leven van de familieleden van Nuhanovi  te bescher-
men? Srebrenica viel immers wel onder het grondgebied 
van deze staat. Daar kon de rechtbank geen oordeel over 
geven, want de Staat Bosnië was geen partij bij dit geschil.     

  3.3  Gerechtshof   
 Ook het gerechtshof ziet het geschil als tegelijkertijd een 
kwestie die valt onder lokaal Bosnisch privaatrecht,  en  een 
kwestie van internationaal publiekrecht (schending van de 
mensenrechten). 13    Dat dit geschil zich in twee rechtsordes 
tegelijkertijd afspeelt is misschien verwarrend, maar ook 
wel te begrijpen. Een aan de Staat toerekenbare schending 
van een internationaal mensenrecht leidt tot internationaal-
rechtelijke staatsaansprakelijkheid. En als internationale 
mensenrechten direct doorwerken in de nationale rechts-
orde – wat in Bosnië het geval is – dan levert dit ook een 
schending op van de regels die gelden binnen die nationale 
rechtsorde, en dus kan dezelfde mensenrechtenschending 
ook gezien worden als een onrechtmatige daad volgens Bos-

  11  Nuhanovi  vonnis (rechtbank), r.o. 3.2.3 en 3.2.4. 
  12  Idem, r.o. 4.12.3. 
  13  Zie ook Nuhanovi  arrest (Hoge Raad), r.o. 3.5.3 en 3.15.2. 

nisch privaatrecht. Een dergelijke handeling is dus tegelij-
kertijd volgens het internationale en nationaal recht te kwa-
lificeren als onrechtmatige daad. 14    Het gerechtshof legt de 
nadruk op de nationaalrechtelijke benadering, 15    en dat lijkt 
mij terecht, want de Nederlandse rechter is een nationale 
en geen internationale instantie. Voor de vaststelling van 
internationale aansprakelijkheid is het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens meer geschikt; dat Hof begeeft zich 
immers in de internationale rechtsorde en past alleen maar 
internationaal recht toe. Maar het gerechtshof maakt geen 
duidelijke keuze. Het Hof geeft aan dat toetsing aan inter-
nationaal publiekrecht en toetsing aan het privaatrecht van 
Bosnië-Herzegovina tot dezelfde uitkomst leidt: Nederland 
heeft onrechtmatig gehandeld. 16    Het gerechtshof komt tot 
de conclusie dat Nederland onrechtmatig gehandeld heeft, 
mede doordat de handelingen kunnen beschouwd worden 
als een schending van het recht op leven en het verbod op 
onmenselijke behandeling, zoals dat geldt in het internatio-
naal gewoonterecht. Immers, volgens het gerechtshof is het 
“naar die normen niet geoorloofd een burger over te leveren 
aan strijders ten aanzien van wie het reële en voorzienbare 
risico bestaat dat zij deze burger zullen doden of onmen-
selijk zullen behandelen.” 17    Het gerechtshof past liever niet 
direct de bovengenoemde mensenrechtenverdragen toe, en 
omzeilt daarmee de rechtsmachtsvraag waar de rechtbank 
mee worstelde. De artikelen 2 (recht op leven) en 3 (verbod 
van foltering) van het EVRM, en de artikelen 6 (recht op le-
ven) en 7 (verbod van foltering) van het IVBPR worden dus 
niet direct toegepast. In plaats daarvan baseert het gerechts-
hof zich op de gewoonterechtelijke rechtsbeginselen die 
zijn vervat in deze artikelen. 18    Dan verklaart het gerechtshof 
voor recht, gebaseerd op bovengenoemde argumenten, dat 
de Staat jegens Nuhanovi  uit hoofde van onrechtmatige 
daad aansprakelijk is voor de schade die Nuhanovi  heeft 
geleden en zal lijden als gevolg van de dood van zijn broer 
en vader. 19        

  3.4  Hoge Raad   
 De Hoge Raad constateert dat in cassatie het oordeel van 
het gerechtshof, dat zowel het Bosnisch privaatrecht als het 
internationaal recht als basis dienen te worden gebruikt om 
de onrechtmatigheid van de handelingen te bepalen, niet 
echt wordt betwist. 20    De Hoge Raad geeft aan dat de door 
het gerechtshof geconstateerde schending van het Bosnisch 
privaatrecht alleen al voldoende is om de onrechtmatigheid 
van de handeling vast te stellen. 21    ‘Ten overvloede’ wil de 

  14  Zie ook Bé ré nice Boutin, ‘Responsibility of the Netherlands for the Acts of 
Dutchbat in Nuhanovic and Mustafic : the Continuous Quest for a Tangible 
Meaning for ‘Effective Control’ in the Context of Peacekeeping,’ in de Lei-
den Journal of International Law, vol. 25 (2012), afl. 2, pp. 525-526. 

  15  Nuhanovi  arrest (gerechtshof), r.o. 6.2-6.4 en 6.20. 
  16  Idem, en ook r.o. 5.5. Zie ook Nuhanovi  arrest (Hoge Raad), r.o. 3.15.1-

3.15.4. 
  17  Nuhanovi  arrest (gerechtshof), r.o. 6.8. 
  18  De andere normen waarop Nuhanovi  zich beroept, waaronder het Geno-

cideverdrag en de Geneefse Conventies, past het gerechtshof helemaal niet 
toe. Idem, r.o. 6.1-6.23. 

  19  Nuhanovi  arrest (gerechtshof II). 
  20  Zie r.o. 3.15.5 van het Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). 
  21  Zie r.o. 3.15.4 4 en 3.15.5 van het Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). 
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Hoge Raad toch ook nog wel iets zeggen over de onrechtma-
tigheid op basis van internationaal publiekrecht. De Hoge 
Raad vindt, anders dan de rechtbank, dat de genoemde 
mensenrechtelijke bepalingen wel degelijk tegengeworpen 
kunnen worden aan Nederland, omdat het gebeuren bin-
nen de rechtsmacht van Nederland valt in de zin van boven 
reeds geciteerde  artikelen 1  EVRM en 2(1) IVBPR. 22    Volgens 
de Hoge Raad was de Nederlandse Staat “bevoegd [...] om 
door middel van Dutchbat op de compound rechtsmacht 
in de zin van art. 1 EVRM uit te oefenen.” 23    Dit bleek onder 
meer uit de tussen de VN en Bosnië-Herzegovina gesloten 
overeenkomst, die aan de VN missie in Srebrenica de be-
voegdheid gaf om daar te opereren, en waarin Bosnië onder 
meer belooft de “exclusively international nature of UNPRO-
FOR,” waarvan de operatie in Srebrenica deel uitmaakte, te 
respecteren. Dit is opvallend, omdat in deze overeenkomst 
Bosnië eerder de ‘rechtsmacht’ over dit gebied aan de VN 
lijkt over te dragen dan aan de Nederlandse Staat. De Raad 
voegt aan bovenstaande overwegingen nog toe dat Neder-
land niet “in de feitelijke onmogelijkheid verkeerde om op 
de compound rechtsmacht als vorenbedoeld uit te oefenen” 
op het moment dat de familieleden van Nuhanovi  aan de 
Bosnische Serviërs werden overgedragen. Volgens de Raad 
was de Nederlandse Staat dus “door middel van Dutchbat, 
daadwerkelijk in staat geweest toe te zien op de naleving 
jegens Muhamed en Ibro Nuhanovi  van de in  art. 2  en  3  
EVRM en  art. 6  en  7  IVBPR verankerde mensenrechten.” 24    
En, zo redeneert de Hoge Raad kennelijk, als je ertoe in staat 
bent, ben je er ook toe verplicht. Dit alles veronderstelt dat 
sommige handelingen van Dutchbat aan Nederland kunnen 
worden toegerekend; anders kan Nederland niet “door mid-
del van Dutchbat” handelen. Dit toerekeningsvraagstuk ga 
ik zo dadelijk behandelen.     

  3.5  Conclusie over de onrechtmatigheid   
 Aan een van de twee voorwaarden voor juridische aanspra-
kelijkheid is dus voldaan: Nederland heeft een voor Neder-
land destijds geldende rechtsplicht geschonden door de 
familieleden van Hasan Nuhanovi  van de compound te ver-
jagen. Niet helemaal duidelijk is of de Nederlandse rechter 
nu heeft vastgesteld of de Nederlandse Staat een nationale 
of een internationale rechtsplicht heeft geschonden, of al-
lebei. Aangezien het internationaal privaatrecht aan de Ne-
derlandse rechter voorschrijft dat deze, in het geval van een 
onrechtmatige daad die plaats gevonden heeft in Bosnië, het 
Bosnisch privaatrecht moet toepassen, is het logisch dat de 
Nederlandse rechter de nadruk legt op Bosnisch recht. Er is 
immers geen enkele regel die het de Nederlandse rechter 
toestaat zich als een internationaal gerecht te gedragen, en 
de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat te beoorde-
len zuiver en alleen naar internationaal recht.      

  22  De reden waarom de Raad geen opheldering biedt zijn grotendeels proce-
dureel van aard; zie r.o. 3.15.5 van het Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). 

  23  Zie 3.17.3 Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). Zie ook Cedric Ryngaert, ‘Supre-
me Court (Hoge Raad), State of the Netherlands v. Mustafi  et al., State of 
the Netherlands v. Nuhanovi , Judgments of 6 September 2013,’ in de Ne-
therlands International Law Review, vol. 60 (december 2013), afl. 3, p. 441-
485. 

  24  Zie r.o. 3.17.3 van het Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). 

  4.  Toerekening    

  4.1  Inleiding   
 Wat is precies de vraag als het gaat over toerekening? Kort 
gezegd gaat het om het volgende: als de Nederlandse vre-
dessoldaten door de Nederlandse overheid ter beschikking 
werden gesteld aan de Verenigde Naties, zou betoogd kun-
nen worden dat deze soldaten dan ook niet meer als Ne-
derlands staatsorgaan beschouwd zouden moeten worden. 
Nu de Nederlandse soldaten hun Nederlandse helm hebben 
vervangen voor de traditionele blauwe helmen van een VN 
vredesmissie, ligt het voor de hand om hun handelingen – of 
hun nietsdoen – toe te rekenen aan hun nieuwe baas, de VN. 
Dan zou het dus de VN zijn, en niet de Nederlandse Staat, die 
handelde ‘door middel van Dutchbat’. De Verenigde Naties 
zelf vindt dat ook. Het feit dat de troepen leverende staat 
disciplinaire maatregelen mag treffen, en indien nodig kan 
overgaan tot strafrechtelijke vervolging van ‘zijn’ vredes-
soldaten wanneer ze zich zouden misdragen, verandert vol-
gens de VN niets aan het uitgangspunt dat de soldaten een 
VN-missie uitvoeren, en dat de VN dus voor hun daden aan-
sprakelijk is. De organisatie claimt de exclusieve controle 
over de inzet van de VN vredessoldaten, en daarom accep-
teert de VN ook de aansprakelijkheid die eventueel volgt uit 
hun handelen – of nalaten.   

 Het is natuurlijk nobel dat de VN zo duidelijk de aansprake-
lijkheid accepteert, en op die manier de troepen leverende 
staat kennelijk probeert te beschermen tegen juridische 
schadeclaims. Echter, zoals blijkt uit het tussenvonnis in de 
zaak tussen de Moeders van Srebrenica en de Nederlandse 
Staat (zie het volgende hoofdstuk uit dit artikel), is het las-
tig de VN daadwerkelijk aansprakelijk te houden, gezien het 
gebrek aan een rechtsmiddel op VN-niveau en de immuni-
teit van de VN voor de nationale rechter. Als een troepen 
leverende staat, wanneer hij aansprakelijk gesteld wordt 
voor handelen van vredessoldaten, een dergelijke klacht 
eenvoudigweg kan doorwijzen naar de VN, en wanneer de 
VN zich vervolgens verschuilt achter de immuniteit, dan 
kunnen slachtoffers en nabestaanden dus nergens terecht. 
Gelukkig is er een meer subtiele benadering mogelijk. De 
vraag naar wie aansprakelijk is – VN of troepen leverende 
staat – zou ook kunnen worden beantwoord door te kijken 
wie van de twee  feitelijk  de effectieve controle heeft gehad 
over de specifieke gedragingen waarvoor aansprakelijkheid 
betwist wordt. 25    Zoals we zullen zien hebben het gerechts-
hof en de Hoge Raad voor deze laatste benadering gekozen. 
De rechtbank volgde echter de VN, en koos voor de meer 
categorische benadering, die zegt dat in beginsel de VN aan-
sprakelijk is voor de handelingen van vredessoldaten.   

 Opvallend is dat het toerekeningsvraagstuk door alle drie 
de rechters – rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad – geheel 
en alleen volgens het internationaal recht wordt behandeld. 

  25  Zie Commissie van Internationaal Recht (ILC), Artikelen inzake Aanspra-
kelijkheid van Internationale Organisaties, te vinden in het rapport van de 
ILC’s 63ste jaargang (2011), VN Document A/66/10, par. 9 (p. 90). 
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Dat is mijns inziens niet zuiver, omdat bij de beoordeling 
van de rechtmatigheid de Nederlandse rechter een voor-
zichtige keuze lijkt te hebben gemaakt voor het Bosnisch 
privaatrecht – een terechte keuze, lijkt mij. Vooral het ge-
rechtshof probeert deze  melange  van twee rechtsordes te 
verantwoorden, maar echt overtuigend is dat mijns inziens 
niet (zie hieronder).     

  4.2  Rechtbank   
 Bij het behandelen van de toerekeningsvraag heeft de 
rechtbank uitgebreid gebruikgemaakt van het werk van 
de Commissie voor Internationaal Recht (International 
Law Commission, kortweg ILC) van de Verenigde Naties. 26    
Deze Commissie heeft zowel artikelen inzake de aanspra-
kelijkheid van Staten (kortweg ARS), als artikelen inzake de 
aansprakelijkheid van internationale organisaties (kortweg 
ARIO of DARIO) opgesteld. Deze regels zijn juridisch niet 
bindend, maar de veronderstelling is dat ze (deels) bestaand 
gewoonterecht beschrijven. De regels inzake de aanspra-
kelijkheid van internationale organisaties zijn echter pas 
gepubliceerd door de ILC nadat de rechtbank zijn oordeel 
moest vellen. De rechtbank moest het dus zien te redden 
met alleen de regels inzake staatsaansprakelijkheid (ARS), 
en heeft deze naar analogie toegepast om te beoordelen of 
de handelingen van de vredessoldaten niet beter konden 
worden toegerekend aan de VN. In die regels inzake staats-
aansprakelijkheid staat een artikel dat gaat over de situatie 
waarin de ene staat zijn troepen ter beschikking stelt aan 
een andere staat (artikel 6 ARS). In een dergelijke situatie 
moeten de handelingen – of het nietsdoen – van deze troe-
pen worden toegerekend aan de staat aan wie de troepen ter 
beschikking gesteld zijn, wanneer deze troepen elementen 
van overheidsgezag uitoefenen namens deze staat, en wan-
neer ze handelden onder de gezags- en bevelsbevoegdheid 
van deze staat. Volgens de rechtbank werkte dat precies zo 
wanneer een staat zijn troepen ter beschikking stelde aan 
een internationale organisatie: als de door Nederland aan 
de VN ter beschikking gestelde troepen handelden onder de 
gezags- en bevelsbevoegdheid, of onder de leiding en con-
trole van de VN, dan was uitsluitend de VN aansprakelijk en 
niet het troepen leverende land (Nederland). Toerekening 
aan zowel de troepenleverancier als de VN sloot de recht-
bank ook expliciet uit. Dus de VN was in beginsel aanspra-
kelijk voor al het handelen van Dutchbat, en dat was volgens 
de rechtbank slechts anders als Nederland de bevelsstruc-
tuur van de Verenigde Naties zou hebben doorbroken. Te 
denken valt dan aan de situatie waarin de Nederlandse 
regering aan Dutchbat beveelt om voortaan VN-bevelen te 
negeren en uitsluitend bevelen van de Nederlandse regering 
op te volgen. Dat was  in casu  niet het geval. 27    Nederland was 
dus niet aansprakelijk, want de handelingen van Dutchbat 
konden niet aan Nederland worden toegerekend. 28        

  26  Nuhanovi  vonnis (rechtbank), r.o. 4.7-4.15 gaan over het toerekenings-
vraagstuk. 

  27  Nuhanovi  vonnis (rechtbank), r.o. 4.8. 
  28  Zie ook r.o. 3.4 van het Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). 

  4.3  Gerechtshof   
 Het gerechtshof dacht hier heel anders over. 29    Het gerechts-
hof geeft aan dat de rechtbank best gelijk zou kunnen heb-
ben met de bewering dat Dutchbat onder de gezags- en be-
velsbevoegdheid viel van de VN – en in het bijzonder van de 
VN Veiligheidsraad. Echter, dat was niet allesbepalend als 
het ging om de vraag van toerekening. Bepalend is wie de 
effectieve controle had over de specifieke handelingen van 
Dutchbat waarvoor de aansprakelijkheid betwist werd. 30    
Volgens het gerechtshof was er geen twijfel mogelijk “dat 
de Nederlandse regering nauw betrokken was bij de evacu-
atie en de voorbereiding daartoe en dat zij het in haar macht 
had gehad de verweten gedragingen te voorkomen.” 31    Het is 
dus mogelijk dat zowel de VN als Nederland de Dutchbatters 
ertoe had kunnen brengen om de familieleden van Hasan 
Nuhanovi  mee te evacueren. Het handelen van Dutchbat 
kon dus wel degelijk (ook) aan Nederland worden toegere-
kend, vond het gerechtshof. 32    Of de VN naast Nederland ook 
aansprakelijk kon worden gehouden, omdat de VN ook de 
verweten gedraging had kunnen voorkomen, daarover kon 
het gerechtshof geen uitspraak doen, want de VN was geen 
partij bij het geschil.   

 Voor het gerechtshof heeft Nuhanovi  uitgebreid betoogd 
dat ook het toerekeningsvraagstuk, net als het onrechtma-
tigheidsvraagstuk, volgens de regels van het nationaal Bos-
nisch privaatrecht moest worden opgelost. Het gerechtshof 
meent echter dat het bij de toerekening niet gaat “om de 
vraag of militairen van Dutchbat jegens Nuhanovi  onrecht-
matig hebben gehandeld, maar om de vraag of, op grond van 
een al dan niet tussen de Staat en de VN gesloten overeen-
komst […] tot het ter beschikking stellen van troepen, het 
optreden van deze militairen die aan de VN ter beschikking 
zijn gesteld moet worden toegerekend aan de Staat, de VN 
of eventueel aan beide.” Oftewel: het gaat niet om de on-
rechtmatigheid, maar om de toerekening. 33    Dat klopt wel, 
maar is geen reden om de toerekeningsregels van het in-
ternationaal recht te gebruiken in plaats van de regels uit 
het nationaal recht. Toerekening en onrechtmatigheid zijn 
beide noodzakelijk elementen om aansprakelijkheid vast 
te stellen. Er is een internationale en nationale variant van 
aansprakelijkheid, beide met eigen regels, zowel wat betreft 
rechtmatigheid als toerekening. Het lijkt dus beter één van 
de twee varianten te kiezen, en dan ofwel de internationale 
ofwel de nationale regels op beide elementen toe te passen.     

  4.4  Hoge Raad   
 Volgens de Hoge Raad moet het toerekeningsvraagstuk 
“uitsluitend naar regels van internationaal recht dien[en] 
te worden beantwoord.” 34    De rechtbank en het gerechtshof 
hadden deze strategie eerder ook al gekozen, en volgens de 

  29  Nuhanovi  arrest (gerechtshof), r.o. 5. 
  30  Idem, r.o. 5.8. Zie r.o. 3.4-3.5 van het Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). 
  31  Nuhanovi  arrest (gerechtshof), r.o. 5.18. 
  32  Idem, r.o. 5.20 
  33  Idem, r.o. 5.3. 
  34  Zie r.o. 3.6.2 van het Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). 
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Raad werd de juistheid hiervan in cassatie niet bestreden. 
Dus moest de Raad hier wel van uitgaan.   

 Wat betreft de toerekening: de Hoge Raad sluit, net als het 
gerechtshof, niet uit dat dezelfde handelingen toereken-
baar kunnen zijn zowel aan Nederland als aan de VN. 35    De 
Hoge Raad gebruikt hierbij artikel 7 DARIO, volgens welke 
de handelingen van een orgaan, dat door een staat aan een 
internationale organisatie ter beschikking gesteld wordt, 
volgens het internationaal recht als handelingen van die 
internationale organisatie beschouwd moeten worden, als 
de organisatie effectieve controle heeft over deze hande-
lingen. Dit lijkt op artikel 6 ARS, dat de rechtbank eerder 
naar analogie had toegepast op de relatie tussen Nederland 
en de VN, maar de twee artikelen zijn niet helemaal gelijk. 
Toepassing van artikel 7 DARIO door de Hoge Raad leidt dan 
ook tot een andere uitkomst dan toepassing van artikel 6 
ARS door de rechtbank.   

 De Staat had daarentegen betoogd dat niet artikel 7 DARIO, 
maar artikel 6 DARIO van toepassing was. Artikel 6 DARIO 
stelt simpelweg dat de handelingen van een orgaan van een 
internationale organisatie worden toegerekend aan die in-
ternationale organisatie. Het betoog van de Staat was dus 
dat de blauwhelmen geen staatsorgaan waren, maar een 
VN-orgaan. 36      

 De Hoge Raad volgt deze redenering niet, en past artikel 7 
DARIO toe. De Hoge Raad laat zich leiden door het commen-
taar van de ILC bij artikel 7, waarin staat dat een bataljon 
vredessoldaten geen VN-orgaan is in de zin van artikel 6 
DARIO, omdat het bataljon tot op zekere hoogte nog steeds 
handelt als orgaan van de troepen leverende staat, onder 
meer omdat de troepen leverende staat disciplinaire be-
voegdheden en strafrechtelijke rechtsmacht over dit batal-
jon behoudt. Dat was ook het geval bij de VN vredesmissie in 
Srebrenica. 37    Als artikel 7 DARIO het toe te passen artikel is, 
dan is voor de toerekening dus bepalend wie de effectieve 
controle had over de handelingen van Dutchbat. Volgens de 
Hoge Raad is “bij de toerekening van een gedraging aan de 
zendstaat of de internationale organisatie [bepalend wie] de 
feitelijke zeggenschap (factual control) over het specifieke 
gedrag [had], waarbij alle feitelijke omstandigheden en de 
bijzondere context van het geval in ogenschouw moeten 
worden genomen.” 38    Het gerechtshof had volgens de Raad 
terecht geconcludeerd dat Nederland – in elk geval ook – 
zeggenschap had over het gedrag van Dutchbat direct na de 
val van Srebrenica en deze zeggenschap ook in de praktijk 
had gebracht. 39      

 Omdat artikel 7 DARIO strikt genomen alleen een regel is 
die bepaalt wanneer de handelingen van VN vredesmissies 

  35  De Hoge Raad vindt hiervoor ook ondersteuning in artikel 48 DARIO, zie 
r.o. 3.11.2 van het Nuhanovi  arrest (Hoge Raad). 

  36  Idem, r.o. 3.10.1. 
  37  Idem, r.o. 3.10.2. 
  38  Idem, r.o. 3.11.3. 
  39  Idem, r.o. 3.12.2. 

aan de VN kunnen worden toegerekend, en dus niets zegt 
over wanneer de handelingen van diezelfde VN vredesmis-
sies aan de troepenleverancier moeten worden toegere-
kend, verwijst de Hoge Raad ook nog naar artikel 8 ARS. 40    
Dit artikel stelt dat de handeling van een groep personen 
beschouwd moet worden als een handeling van de staat 
wanneer deze groep feitelijk handelt naar de instructies of 
onder toezicht en controle van die staat. De Raad conclu-
deert dus dat wanneer een VN vredesmissie handelt onder 
controle van de troepenleverancier, dat de handeling dan 
kan worden toegerekend aan de troepenleverancier. 41      

 Het is opvallend dat de Hoge Raad niet naar artikel 4 ARS 
verwijst, waarin simpelweg wordt gesteld dat de hande-
lingen van een staatsorgaan dienen te worden toegerekend 
aan de Staat. Immers, artikel 8 ARS gaat nu uitdrukkelijk 
 niet  over handelingen van Staatsorganen, en het commen-
taar bij artikel 7 DARIO geeft de indruk dat een bataljon 
vredessoldaten dat ter beschikking gesteld wordt aan de VN 
in zekere zin nog altijd beschouwd moet worden als orgaan 
van de troepen leverende staat. De Hoge Raad ziet het dus 
anders. De VN vredessoldaten zijn noch een staatsorgaan, 
want dan zou artikel 4 ARS de basis voor toerekening van 
de handelingen van Dutchbat aan de Nederlandse Staat bie-
den; noch een VN-orgaan, want dan zou artikel 6 DARIO de 
basis voor toerekening van de handelingen van Dutchbat 
aan de VN zijn, zoals de Staat betoogde. In plaats daarvan 
kan worden vastgesteld dat de kernvraag is wie de feitelijke 
zeggenschap heeft en effectieve controle uitoefent over de 
handeling van de vredessoldaten, in de zin van artikel 7 DA-
RIO, dan wel in de zin van artikel 8 ASR. 42        

  4.5  Conclusie over toerekening   
 Uit de zaak Nuhanovi  blijkt dat het bij de aansprakelijkheid 
voor handelingen van vredessoldaten erom gaat wie effec-
tieve controle heeft over deze soldaten, de troepenleveran-
cier of de Verenigde Naties. Het toerekeningsvraagstuk is 
geheel en al met behulp van internationaal recht behandeld. 
De Nederlandse rechter maakt hierbij dankbaar gebruik 
van het werk van de ILC. De artikelen van de ILC zijn geen 
verdrag, en kunnen dus ook niet direct als internationale 
rechtsbron worden toegepast. De relevante artikelen moe-
ten dus het internationaal gewoonterecht beschrijven zoals 
dat gold in de jaren 1990. De Nederlandse rechters proble-
matiseren dit helemaal niet, en lijken er simpelweg vanuit 
te gaan dat de artikelen gewoonterecht weerspiegelen. In-
teressant is dat de ILC, ter ondersteuning van de bewering 
dat artikel 7 DARIO gewoonterecht weerspiegelt, bijzonder 
weinig Statenpraktijk en  opinio juris  heeft weten te vinden, 
wat toch de elementen zijn voor gewoonterecht. Sterker 
nog, het enige echte voorbeeld van relevante Statenpraktijk 
die de ILC in 2011 had weten te vinden is de uitspraak van 

  40  Idem, r.o. 3.13. 
  41  Idem. 
  42  Idem 
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het Haagse gerechtshof in de zaak Nuhanovi . 43    Dan is het 
des te opmerkelijker dat de Hoge Raad artikel 7 DARIO als 
weerspiegeling van een gevestigde gewoonte toepast op 
deze zelfde zaak.      

  5.  Conclusie en mogelijke implicaties van de 
uitspraak    

 De zaak Nuhanovi  laat zien dat bepaalde gedragingen van 
VN vredessoldaten een naar lokaal en internationaal recht 
onrechtmatige daad kunnen opleveren, waar de troepen-
leverancier (Nederland) voor aansprakelijk gesteld kan 
worden als deze effectieve controle heeft gehad over deze 
specifieke handelingen. Het is dus slechts in uitzonderlijke 
gevallen mogelijk om een staat aansprakelijk te houden 
voor de handelingen van soldaten die door deze staat ter be-
schikking gesteld zijn aan de VN om in vredesmissies op te 
treden, maar in principe kan het wel.   

 Men kan zich afvragen of deze conclusie mede geïnspireerd 
is door het tussenvonnis in de zaak die momenteel speelt 
tussen de Moeders van Srebrenica aan de ene kant, en de 
Nederlandse Staat en de Verenigde Naties aan de andere 
kant. Voor de details van deze zaak verwijs ik graag naar 
het artikel van Guido den Dekker hierover in een eerdere 
aflevering van ditzelfde tijdschrift. 44    Kort gezegd komt het 
tussenvonnis in deze fascinerende zaak erop neer dat de 
Verenigde Naties immuun is voor de Nederlandse recht-
sprekende rechtsmacht. Deze immuniteit van de Verenigde 
Naties volgt uit  artikel 105  van het Handvest van de Ver-
enigde Naties, en het daarop gebaseerde Verdrag nopens 
de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties. 45    
Nederland heeft deze verdragen geratificeerd, en dus is de 
Nederlandse rechter verplicht de immuniteit van de VN te 
respecteren. Maar Nederland heeft ook een verplichting 
om de toegang tot de Nederlandse rechter te waarborgen 
voor eenieder die ressorteert onder de Nederlandse rechts-
macht. 46    En het belang voor de Moeders van Srebrenica 
om toegang tot de Nederlandse rechter te krijgen wordt 
vergroot doordat de Verenigde Naties zelf geen alternatief 
rechtsmiddel binnen hun eigen systeem geboden hebben 
dat claims betreffende handelingen door VN vredessoldaten 
kan behandelen. 47    Toch concludeerde de Hoge Raad dat de 
immuniteit van de VN gerespecteerd moet worden, omdat 
verplichtingen op basis van het VN Handvest nu eenmaal 

  43  Par. 14 van het commentaar van de ILC bij Artikel 7 DARIO. Dit commentaar 
wordt gepubliceerd in het Yearbook van de International Law Commission, 
2011, vol. II, Deel Twee. 

  44  Zie Guido den Dekker, noot 4. 
  45  Artikel II,  § 2 , van het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van 

de Verenigde Naties, overeengekomen in Londen op 13 februari 1946. In 
werking getreden op 17 september 1946. 

  46  Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden (EVRM), overeengekomen in Rome op 4 no-
vember 1950. In werking getreden op 3 september 1953. 

  47  Er zijn wel goede suggesties gedaan voor mogelijke alternatieve rechts-
middelen op VN-niveau. Zie Hagedorn, noot 4. Nico Schrijver, ‘Srebreni-
ca voorbij: de volkenrechtelijke immuniteit van de Verenigde Naties,’ in 
Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, vol. 143 (2013), afl. 1, 
p. 211-273. 

voorgaan boven verplichtingen gebaseerd op andere ver-
dragen, zoals het EVRM, waarin het mensenrecht op toe-
gang tot de rechter staat. 48      

 Formeel gezien heeft dit tussenvonnis inzake de immuniteit 
van de VN niets te maken met de zaak Nuhanovic, omdat 
in de zaak Nuhanovic de VN helemaal geen partij was. Het 
ging tussen Hasan Nuhanovi  en de Nederlandse Staat. De 
huidige Minister van Defensie heeft, in een brief van begin 
2014, echter gesuggereerd dat een zaak gericht tegen de 
troepenleverancier – zoals de zaak Nuhanovi  – een soort 
alternatief rechtsmiddel is; het is een alternatief voor een 
rechtszaak tegen de VN, die onmogelijk gemaakt wordt van-
wege de immuniteit van de VN. 49    Onlangs moest de Minis-
ter van Defensie naar aanleiding van deze brief een aantal 
Kamervragen beantwoorden. Een van die vragen was of de 
minister het wenselijk vond dat de VN volledige immuniteit 
had voor de nationale rechter,  waardoor  aansprakelijkheid 
sneller zou worden afgewenteld op de troepenleverancier. 50    
In de formulering van de vraag ligt opnieuw de aanname 
besloten dat het een met het ander te maken heeft. De mi-
nister erkende dit ook. In haar ogen was het zo dat de im-
muniteit van de VN “er uiteraard niet toe mocht leiden dat 
gedupeerden elke vorm van rechtsgang wordt ontnomen, 
noch dat de lidstaten alleen de lasten moeten dragen.” 51    
Haar suggestie om te voorkomen dat handelingen van vre-
dessoldaten te snel aan de troepenleverancier worden toe-
gerekend, was om de VN ervan te overtuigen de bestaande 
claim-procedures van de VN ‘effectiever en transparanter’ 
toe te passen. 52    En, zo zouden we kunnen toevoegen, waar 
deze claim-procedures helemaal niet bestaan, zoals bij de 
VN vredesmissie in Srebrenica, zouden ze alsnog moeten 
worden gecreëerd.   

 Nu dat de mogelijke beïnvloeding door het tussenvonnis in 
de zaak Moeders van Srebrenica van de zaak Nuhanovic is 
besproken, is het ook interessant om te kijken naar de om-
gekeerde kruisbestuiving: de mogelijke beïnvloeding door 
de uitspraak in de zaak Nuhanovic van de inhoudelijke be-
handeling van de Moeders van Srebrenica zaak, die momen-
teel op het punt staat te beginnen. Wanneer de zaak van de 
Moeders van Srebrenica inhoudelijk wordt behandeld, komt 
de meer algemene vraag aan bod: heeft Nederland genoeg 
gedaan om de genocide van duizenden moslims te voorko-

  48  De Hoge Raad baseert zich op Artikel 103 VN Handvest. Zie HR 13 april 
2012,  LJN BW1999 . Het Europees Hof ging hiermee akkoord. Zie Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, ontvankelijkheidsbeslissing in de zaak 
van de Stichting Moeders van Srebrenica tegen Nederland, nr. 65542/12, 11 
juni 2013. 

  49  Nederlandse deelname aan vredesmissies, Brief van de Minister van De-
fensie J.A. Hennis-Plasschaert aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 15 januari 2014, Kamerstuk II 29 521 nr. 224. Hieronder 
‘Brief van de Minister van Defensie’. 

  50  Vraag 6 uit de lijst van vragen van 29 januari 2014, gesteld door de vaste 
commissie voor Defensie van de Tweede Kamer aan de Minister van Defen-
sie naar aanleiding van haar brief d.d. 15 januari 2014 (Kamerstuk II 29 521, 
nr. 224). Hieronder ‘lijst van vragen’. 

  51  Antwoord op vraag 6 uit de lijst van antwoorden, vastgesteld op 11 maart 
2014, door de minister aan de vaste commissie voor Defensie op de vragen 
van de commissie van 29 januari 2014. Hieronder ‘lijst van antwoorden’. 

  52  Idem 
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men? Het gaat in deze zaak dus niet meer over specifieke 
gevallen, zoals in de zaak Nuhanovi , maar over de dood 
van alle achtduizend moslimmannen. Heeft het feit dat in 
de zaak Nuhanovi  de Nederlandse Staat aansprakelijk kon 
worden gehouden voor de dood van twee mannen nu con-
sequenties voor de meer algemene aansprakelijkheidsclaim 
in de zaak van de Moeders van Srebrenica? De Nederlandse 
rechter heeft in de zaak Nuhanovi  in elk geval aangegeven 
dat het in principe mogelijk is dat Nederland aansprake-
lijk gesteld wordt voor enkele specifieke handelingen van 
Dutchbat, begaan direct na afloop van de val van Srebrenica. 
Maar om het algehele falen van de VN vredesmissie aan Ne-
derland toe te rekenen is natuurlijk een heel ander verhaal.   

 Heeft de zaak Nuhanovic nog consequenties voor toekom-
stige vredesmissies? We zien dat de uitspraak in elk geval 
tot enige zorgen heeft geleid in de politiek. De minister is 
gevraagd of er zich in de toekomst – zoals in Mali, waar op 
14 april 2014 zeventig Nederlandse militairen naartoe zijn 
vertrokken – weer een situatie kan voordoen waarin, zoals 
in Srebrenica, de VN geen effectieve controle (meer) heeft 
over de VN missie, en de troepenleverancier dus moet in-
springen en effectieve controle over de missie verkrijgt. 
Hierop geeft de minister het volgende antwoord:     

 “Een verandering in de situatie in het operatiegebied, 
bijvoorbeeld door het oplaaien van grootschalige vijan-
delijkheden of een algehele verslechtering van de situ-
atie, kan leiden tot de vaststelling dat de VN niet langer 
in staat zijn effectieve controle uit te oefenen over de 
uitvoering van de missie. Dit kan aanleiding zijn om het 
bevel over de Nederlandse eenheden terug te nemen. De 
kans dat deze situatie zich voordoet in Mali wordt als ge-
ring beoordeeld.” 53        

 Zodra Nederland de controle van de VN ‘overneemt’ kan Ne-
derland aansprakelijk worden voor het handelen van de vre-
dessoldaten. Opvallend hieraan is dat de reactie van Neder-
land niet zozeer is om zich in de toekomst minder intensief 
met vredesoperaties te bemoeien, wat ertoe zou kunnen 
leiden dat er minder snel sprake zal zijn van effectieve con-
trole door Nederland, en dus minder snel sprake zal zijn van 
staatsaansprakelijkheid en claims voor schadevergoeding. 
In plaats daarvan lijkt Nederland juist de tegenovergestel-
de strategie te hebben gekozen. Door zich in de toekomst 
eerder en intensiever te bemoeien met de VN missies, wil 
Nederland voorkomen dat ‘onze’ vredessoldaten zich in de 
toekomst weer in een situatie bevinden waarin ze moeten 
handelen in strijd met voor Nederland en de VN geldende 
internationale rechtsplichten.   

 Zo heeft Nederland – en vele andere landen – al een tijdje 
als beleid dat met elke VN missie een zogenaamde  Red Card 
Holder  meegestuurd wordt, die de VN te allen tijde een rode 
kaart kan voorhouden om te voorkomen dat Nederlandse 
eenheden opdrachten krijgen die ‘voor Nederland niet aan-

  53  Antwoord op vraag 14 uit de lijst van antwoorden. 

vaardbaar zijn.’ 54    Ook moet het altijd mogelijk zijn voor de 
Nederlandse regering om het bevel over de Nederlandse 
vredessoldaten terug te nemen. 55    En de minister pleit er-
voor de Nederlandse vredessoldaten te trainen in het in-
ternationaal recht. Nederlandse VN vredessoldaten moeten 
de instructies die ze krijgen van hun VN-chef altijd kritisch 
bekijken. Volgens de minister sluit het feit dat het optreden 
van een vredessoldaat ter uitvoering was van een VN-bevel, 
individuele aansprakelijkheid niet bij voorbaat uit als het 
optreden in strijd was met het internationale recht. 56    Om 
bevelen van de VN kritisch te kunnen beschouwen, moeten 
de vredessoldaten dus enige kennis hebben van het inter-
nationaal recht, en daartoe worden ze ook verplicht om een 
cursus te volgen. 57    De Nederlandse strategie om het “risico 
dat de staat aansprakelijk wordt gesteld, zo klein mogelijk te 
maken” is dus niet een strategie van een zich uit VN-missies 
terugtrekkende regering. Veeleer is de Nederlandse strate-
gie gebaseerd op het idee dat voorkomen moet worden dat 
VN soldaten handelingen begaan die worden gekwalifi-
ceerd als schending van een internationale rechtsplicht – en 
ook nietsdoen kan een schending van internationaal recht 
zijn. Dat is een nobele strategie, omdat hiermee Nederland 
de verantwoordelijkheid voor handelingen van VN soldaten 
niet uit de weg gaat, maar deze juist volledig accepteert.                    

  54  Brief van de Minister van Defensie. 
  55  Antwoord op vraag 23 uit de lijst van antwoorden. 
  56  Antwoord op vraag 9 uit de lijst van antwoorden. 
  57  Antwoord op vraag 21 uit de lijst van antwoorden. 
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