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Verplichtingen betreffende de onderhande-

lingen met betrekking tot de beëindiging 

van de nucleaire wapenwedloop en  

nucleaire ontwapening.

Republiek der Marshalleilanden vs. India, 

Pakistan en Verenigd Koninkrijk

In april 2014 heeft de Republiek der Mar-

shalleilanden verzocht aan het Internatio-

naal Gerechtshof (Hof) om te beoordelen of 

de negen kernwapenstaten – China, Frank-

rijk, Groot-Brittannië, India, Israël, Noord-

Korea, Pakistan, Rusland, en de Verenigde Sta-

ten – zich wel aan hun verplichting houden 

om te goeder trouw te onderhandelen over 

volledige nucleaire ontwapening. 

Op 6 oktober 2016 heeft het Hof beslist, in de 

zaken die de Republiek der Marshalleilanden 

aanhangig gemaakt had tegen India, Paki-

stan en het Verenigd Koninkrijk, dat het de 

zaak niet inhoudelijk kan behandelen, van-

wege het ontbreken van een geschil tussen 

de partijen. In deze annotatie ligt de nadruk 

op de uitspraak in de zaak tegen het  

Verenigd Koninkrijk. 

Dat er überhaupt geen sprake is van een 

geschil is toch wel een verrassende uitspraak, 

die ikzelf in elk geval niet had zien aanko-

men (zie mijn artikel ‘De minuscule  

Marshalleilanden slepen de almachtige  

kernwapenstaten voor het Internationaal 

Gerechtshof’ in het Ars Aequi maandblad 

van april 2015). 

Het Hof heeft voor de vaststelling, dat er 

geen sprake is van een geschil, maar vieren-

twintig pagina’s nodig, wat erg weinig is. 

Maar een slamdunk was het zeker niet. Acht 

van de rechters van het Hof konden zich vin-

den in deze uitspraak, acht anderen niet. Het 

was dus een gelijkspel. De President behoor-

de tot de eerste groep, vandaar dat de uit-

spraak is zoals hij is, want zijn stem is door-

slaggevend bij een gelijkspel. Interessant is 

dat de rechters met de nationaliteit van de 

vijf erkende kernwapenstaten alle vijf bij de 

voorstanders zaten: President Abraham 

(Frankrijk), Greenwood (Verenigd Koninkrijk), 

Xue (China), Donoghue (Verenigde Staten), en 

Gevorgian (Rusland). Bhandari, ook een voor-

stemmer, komt uit een van de nieuwe kern-

wapenstaten, India. Uiteraard zijn deze rech-

ters onafhankelijk, en treden niet op als 

vertegenwoordigers van hun land.

A. De feiten en rechtsvraag 
Volgens de Marshalleilanden zijn alle negen 

kernwapenstaten duidelijk niet bereid om te 

goeder trouw te onderhandelen over nucleai-

re ontwapening. Als ze die bereidheid wel 

hadden gehad, dan zouden we niet vandaag, 

bijna vijftig jaar nadat de belofte tot onder-

handeling over ontwapening gedaan werd 

door de vijf ‘officiële’ kernwapenstaten, nog 

steeds kernwapens hebben in de wereld. Deze 

verplichting volgt uit het Verdrag inzake de 

niet-verspreiding van kernwapens, gesloten 

op 1 juli 1968. De Verenigde Staten, Rusland, 

Groot-Brittannië, Frankrijk en China werden 

destijds officieel tot ‘kernwapenstaten’ gela-

beld. Dit waren staten die vóór 1 januari 

1967 een kernwapen hadden vervaardigd en 

tot ontploffing gebracht. Sindsdien zijn er 

nog meer staten bijgekomen die vermoede-

lijk kernwapens bezitten: Israël, India, Paki-

stan, en Noord-Korea. Deze landen hebben 

het verdrag echter niet geratificeerd, en zijn 

dus niet officieel gelabeld als ‘kernwapen-

staat’ (Noord-Korea is enigszins gecompli-

ceerd: het land was wel partij, maar heeft 

zich teruggetrokken).

Artikel VI van het Verdrag inzake de niet-ver-

spreiding van kernwapens verplicht alle ver-

dragsstaten ertoe ‘te goeder trouw onderhan-

delingen te voeren omtrent doeltreffende 

maatregelen met betrekking tot spoedige 

beëindiging van de nucleaire bewapenings-

wedloop en tot nucleaire ontwapening en 

omtrent een verdrag inzake algemene en 

volledige ontwapening onder strenge en 

doeltreffende internationale controle.’

Uiteindelijk gaat het in dit geschil om de 

vraag hoe deze bepaling moet worden geïn-

terpreteerd, en of China, Frankrijk, Groot-

Brittannië, India, Israël, Noord-Korea, Paki-

stan, Rusland, en de Verenigde Staten zich 

aan deze verplichting – of een vergelijkbare 

verplichting die uit het gewoonterecht zou 

volgen – hebben gehouden. 

B. De rechtsmacht van het Hof
Maar voordat het Hof deze rechtsvraag 

inhoudelijk kan behandelen, moet het zich-

zelf er wel van verzekeren dat het rechts-

macht heeft.

India, Pakistan en het Verenigd Koninkrijk 

hebben, door middel van een verklaring die 

ze enige tijd geleden gedaan hebben, de 

rechtsmacht van het Hof als verplicht aan-

vaard ten aanzien van alle toekomstige 

rechtsgeschillen betreffende de uitlegging 

van een verdrag of elk punt van internatio-

naal recht, tegenover elke andere staat die 

deze zelfde verplichting aanvaardt. De Mar-

shalleilanden hebben ook een dergelijke ver-

klaring gedaan. Deze verklaringen zouden 

dus rechtsmacht voor het Hof moeten ople-

veren. China, Frankrijk, Israël, Noord-Korea, 

Rusland, en de Verenigde Staten hebben niet 

een dergelijke verklaring gedaan; het Hof 

heeft in die zaken in beginsel dan ook geen 

rechtsmacht. 

Het Hof komt echter helemaal niet toe aan 

de vraag of bovengenoemde verklaringen 

van India, Pakistan en het Verenigd Konink-

rijk voldoende houvast bieden voor rechts-

macht, want het Hof kijkt eerst naar de vraag 

of er überhaupt wel sprake is van een geschil 

over de interpretatie of toepassing van een 

verdrag of andere bron van het internatio-

naal publiekrecht. Als er geen sprake is van 

een geschil, dan kan het Hof immers de taak 

van geschilbeslechter niet uitoefenen.

Volgens het Hof is er sprake van een geschil, 

‘wanneer is aangetoond, op basis van bewijs-

materiaal, dat de respondent ervan op de 

hoogte was, of er niet van onkundig kon zijn 

geweest, dat zijn opvatting “positief tegen-

overgesteld” was aan die van de verzoeker’. 

Het is aan de verzoeker om dit bewijsmateri-

aal aan te leveren. 

Deze definitie van een geschil is opmerkelijk. 

In eerdere rechtspraak werd een geschil nog 

gedefinieerd als ‘een onenigheid over een 

juridische of feitelijke zaak, het bestaan van 

tegenstrijdige juridische standpunten, of het 

bestaan van tegenstrijdige belangen’. Of spra-

ke was van een geschil was een objectieve 

vaststelling. Nu lijkt het Hof een element te 

hebben toegevoegd, namelijk dat de respon-

dent zich bewust moet zijn geweest van het 

bestaan van het geschil. In het verleden vond 

het Hof het duidelijk niet nodig dat de ver-

zoekende Staat eerst de respondent op de 

hoogte stelde van een voornemen om een 

eventuele claim voor het Hof in te dienen, 

alvorens de zaak daadwerkelijk aanhangig te 

maken. Deze nieuwe definitie van het 

bestaan van een geschil komt wel erg in de 

buurt van een dergelijk vereiste van vooraf-

gaande kennisgeving.

Er zijn allerlei goede redenen om deze nieuwe 
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benadering van het Hof te bekritiseren, en in 

zes (!!) dissenting opinions wordt dit ook 

gedaan. Zo wordt opgemerkt dat de voorwaar-

de, dat er daadwerkelijk sprake moet zijn van 

een geschil, nooit bedoeld was om de respon-

dent te beschermen, maar om het mogelijk te 

maken voor het Hof om een inhoudelijk oor-

deel te vellen. Immers: zonder geschil valt er 

ook geen geschil te beslechten. Het nieuwe 

criterium, dat de respondent zich bewust 

moet zijn geweest van het bestaan van het 

geschil tussen de verzoeker en hijzelf op het 

moment dat de verzoeker de zaak aanhangig 

maakt bij het Hof, wordt ook wel gezien als 

onnodig ‘formalistisch’. Het voegt ook een 

zekere mate van subjectiviteit toe aan een 

afweging – is er nu wel of geen sprake van 

een geschil - die juist zo objectief mogelijk 

dient te blijven, omdat anders zowel de ver-

zoekende Staat als het Hof verplicht worden 

zich te verdiepen in de ‘geest’ of ‘psyche’ van 

de respondent. Of de respondent zich al dan 

niet bewust is van het bestaan van een geschil 

met de verzoeker is zeker niet totaal irrele-

vant. Het kan bijvoorbeeld fungeren als bewijs 

dat er sprake is van een geschil. Maar om 

‘bewustzijn’ als een voorwaarde voor het 

bestaan van een geschil te beschouwen, is niet 

in overeenstemming met de manier waarop 

het Hof deze vraag in het verleden benaderd 

heeft, dat wil zeggen een objectief onderzoek 

naar het bestaan van al dan niet tegenoverge-

stelde uitzichten tussen de partijen.

Nadat het Hof deze nieuwe definitie van 

‘geschil’ heeft geïntroduceerd, past het de defi-

nitie toe op de feiten van de casus. Het Hof 

onderzoekt een aantal verklaringen, gedaan 

namens de Republiek der Marshalleilanden, 

en concludeert uiteindelijk dat, op basis van 

die verklaringen – individueel of samen geno-

men – niet kan worden gezegd dat het Ver-

enigd Koninkrijk ervan op de hoogte was, of 

had moeten zijn, dat de Republiek der Mars-

halleilanden het Verenigd Koninkrijk ervan 

beschuldigde te handelen in strijd met haar 

verplichtingen onder het verdrag. Het Hof 

kijkt hierbij in het bijzonder naar de auteur, 

de (beoogde) geadresseerde, en de inhoud van 

de verklaringen. Het onderzoek van het Hof 

spitst zich toe op twee verklaringen. Eentje, 

gedaan door de Minister van Buitenlandse 

Zaken, roept de kernwapenstaten ertoe op 

sneller te ontwapenen. Een dergelijke verkla-

ring maakt echter niet voldoende duidelijk, 

aan de Staat waartegen de oproep gericht is, 

dat er sprake is, of kan zijn, van een geschil 

tussen beide staten, en wat dan precies het 

voorwerp van geschil is.

De tweede verklaring, waarop het Hof zich in 

het bijzonder concentreert, is veel specifieker. 

Daarin wordt gesteld dat de kernwapenstaten 

hun wettelijke verplichtingen op grond van 

Artikel VI van het Verdrag inzake de niet-ver-

spreiding van kernwapens – dit artikel is 

hierboven reeds geciteerd – niet nakomen. 

Veel specifieker kun je het niet krijgen. Ech-

ter, deze verklaring was niet expliciet gericht 

tot het Verenigd Koninkrijk, en er was ook 

geen vertegenwoordiger van het Verenigd 

Koninkrijk aanwezig op het moment dat de 

verklaring gedaan werd.

Ook uit het stemgedrag van beide landen in 

de Algemene Vergadering kan, volgens het 

Hof, niet het bestaan van een geschil worden 

afgeleid. Het is waar dat het Verenigd 

Koninkrijk stelselmatig tegen resoluties 

stemt waarin onder meer wordt opgeroepen 

tot een bepaalde vorm van onderhandelin-

gen. Maar, zegt het Hof, er staat zoveel in die 

resoluties, en dus kan de tegenstem op aller-

lei manieren geïnterpreteerd worden.

De Republiek der Marshalleilanden probeert 

nog dat het aanhangig maken van dit geschil 

bij het Hof, en het verschil in standpunten 

tussen de partijen zoals dat duidelijk naar 

voren is gekomen tijdens de procedure voor 

het Hof, duidelijk aantoont dat er een geschil 

is. Het Hof is het er op zich wel mee eens dat 

inmiddels duidelijk is dat de twee staten ver-

schillend denken over de verplichtingen die 

volgen uit het Verdrag inzake de niet-ver-

spreiding van kernwapens. Maar, zo zegt het 

Hof, uit hetgeen de partijen over en weer 

hebben beweerd sinds de zaak voor het Hof 

aanhangig is gemaakt, kan niet worden afge-

leid dat dit geschil al bestond vóórdat de 

zaak aanhangig gemaakt is. En daar gaat het 

om: was er ten tijde van het aanhangig 

maken van de zaak voor het Hof al een enigs-

zins uitgekristalliseerd geschil tussen de 

twee partijen, waarvan ook de respondent op 

de hoogte was of had moeten zijn? Het is 

niet voldoende dat een dergelijk geschil 

bezig was vorm te krijgen op het moment 

dat de zaak aanhangig werd gemaakt, en dat 

het geschil zich steeds duidelijker manifes-

teerde gedurende het verloop van de proce-

dure. 

Het Hof komt dan ook tot de conclusie dat, 

op het moment dat de Republiek der Mar-

shalleilanden de zaak voor het Hof aanhan-

gig maakte, het Verenigd Koninkrijk er niet 

van op de hoogte was dat er een geschil 

bestond tussen de beide staten. Het was aan 

de Republiek der Marshalleilanden om 

bewijsmateriaal aan te leveren van het 

bestaan van een dergelijk Brits bewustzijn. 

C. Ten slotte
Dit is de eerste keer in de geschiedenis van 

het Hof dat een zaak inhoudelijk niet in 

behandeling wordt genomen omdat er, vol-

gens het Hof, simpelweg geen sprake is van 

een geschil. De introductie van het ‘bewust-

zijn’-criterium bij de bepaling of sprake is 

van een geschil zal nog wel tot enige discus-

sie gaan leiden. Waarom zou het uitmaken, 

bij de objectieve vaststelling of er sprake is 

van een geschil, of de respondent zich 

bewust is van het bestaan van het geschil? 

Wat is dan de rechtvaardiging voor dit crite-

rium? Die is als volgt: als het Hof bevoegd 

zou zijn een inhoudelijk oordeel te vellen 

over geschillen, waarvan het bestaan pas dui-

delijk wordt voor de respondent tijdens de 

procedure voor het Hof, dan zou de respon-

dent geen kans hebben om te reageren vóór-

dat de zaak voor het Hof komt. Daar is geen 

speld tussen te krijgen. Maar de vraag is of 

de voorwaarde, dat er sprake moet zijn van 

een geschil alvorens het Hof zijn taak als 

geschilbeslechter kan vervullen, wel bestaat 

ter bescherming van de respondent. 

Deze uitspraak zal ook wel onder vuur komen 

te liggen omdat het Hof hiermee voorkomt 

dat het de kernwapenstaten op hun verant-

woordelijkheden kan wijzen. En dan helpt 

niet mee dat de rechters met de nationaliteit 

van de kernwapenstaten allemaal de uit-

spraak van het Hof ondersteunen, en de 

meeste andere rechters niet. Het lijkt name-

lijk nogal evident dat de kernwapenstaten 

zich niet houden aan hun verplichting om te 

goeder trouw te onderhandelen over volledi-

ge nucleaire ontwapening. En een uitspraak 

van het Hof die dit bevestigt zou politiek 

gezien een zeer sterk wapen kunnen zijn.  
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Art. 11 EVRM. Art. 1 Eerste Protocol EVRM. 

Verplichte bijdragen onderneming in bouw-

sector aan socialezekerheidsfonds. Geen 

schending van het negatieve aspect van de 

verenigingsvrijheid. Geen schending van 

het eigendomsrecht. 


