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Inleiding 
1. Sedert 18 juli 2000 zijn de vernieuwde grondwettelijke bepalingen over de krijgsmacht van 
kracht. Een aantal oudere bepalingen zijn vervallen, nieuwe ingevoerd en voorts bestaande 
bepalingen aangepast. De taak van de krijgsmacht luidt volgens het eerste lid van het nieuwe 
artikel 97 Grondwet als volgt:  
   "Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, 
alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er 
een krijgsmacht."  
Deze bepaling is behalve taakstellend ook constitutief, dat wil zeggen is grondslag voor het 
bestaan van een permanente krijgsmacht. Dat er een krijgsmacht is, is zo vanzelfsprekend dat 
voor dit punt constitutioneelrechtelijk in Nederland niet veel aandacht is. Dit ging zover dat de 
regering bij de grondwetsherziening van 1983 voorstelde de uitdrukkelijke constitutieve bepaling 
te schrappen. De regering ging er vanuit dat immers al uit de overige grondwetsbepalingen zou 
volgen dat er een krijgsmacht was. Dit stuitte echter in de Eerste Kamer al in eerste lezing op 
onoverkomelijke bezwaren.  
  
Bestaan en aard van krijgsmacht 
2. Het bestaan van een krijgsmacht is niet in alle landen krachtens een grondwettige bepaling 
verzekerd. In sommige landen lijkt het tegendeel het geval. Dit gold niet slechts de situatie in 
Duitsland (na de oorlog tot 1956) en in Japan.2 In het Verenigd Koninkrijk dient nog steeds elk 
jaar besloten te worden over het bestaan van het leger, sinds 1955 door als parlement jaarlijks te 
besluiten omtrent de voortdurende rechtskracht van de betreffende (maximaal 5 jaar geldige) 
Acts.3 Voor ons land is belangrijker dan de vraag òf er een krijgsmacht moet zijn, altijd de vraag 
geweest wàt de aard van de strijdkrachten moest zijn: in hoeverre moet het een vrijwilligersleger 
zijn en in hoeverre een militie bestaande uit dienstplichtigen (en oorspronkelijk speelde ook de 
                                                 

      
          1Dr. Leonard F.M. Besselink is als senior docent/ onderzoeker aan het Instituut voor Staats- en 

bestuursrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht. 
          2Japanse Grondwet 1947, artikel 9: ‘(1) Aspiring sincerely to an international peace based on justice 

and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as 
means of settling international disputes. (2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and 
air forces, as well as other war potential, will never be maintained.’ Deze bepaling stond niet in de weg aan de 
oprichting in 1956 van de Zelfverdedigingsmacht (door het Hooggerechtshof constitutioneel verklaard in 1959; Case 
(A) 710/ 1959, te vinden op  http://courtdomino2.courts.go.jp/promjudg.nsf/), een wederzijds veiligheidspact met de 
VS in 1960 en een nieuwe wet die deelname van Japanse troep in VN vredesoperaties toestaat. Art. 9 staat niet in de 
weg aan verdediging van het Japans grondgebied, zoals gebeurde bij het tot zinken brengen van een Noord Koreaanse 
onderzeeër op 18 december 1998 op 50 km buiten de kustlijn. Japan beschikt echter niet over defensie materieel dat 
het vermogen heeft de landsgrenzen te overschrijden (lange afstandsraketten, lange afstandsluchtvaartuigen, 
bommenwerpers en dergelijke). Hierover http:// www.jda.go.jp/e/policy/f_work/f_work_.htm. 

          3Wade and Bradley, Constitutional and Administrative Law, 11ed., 5 impr., 1995, p. 345-346. 



vraag wat de rol moest zijn van de stedelijke schutterijen). Met name het punt van de omvang en 
inrichting van de impopulaire dienstplicht domineerde het constitutionele en juridische debat, dat 
na de radicale wijziging van de politieke verhoudingen binnen Europa sinds 1989, in 1995 kon 
worden beslecht ten gunste van een vrijwilligersleger. 
  
In deze bijdrage maken we enkele opmerkingen over het rechtskarakter van de taakstelling van 
de krijgsmacht die besloten ligt in de Grondwet en de gevolgen die dit wel of niet heeft voor de 
mogelijkheid militairen uit te zenden naar het buitenland; dit naar aanleiding van bovenvermelde 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.4  
 
De grondwettelijke taak van de strijdkrachten voor 18 juli 2000  
3. Om de betekenis van de taakstelling van de nieuwe Grondwet te vatten, kan men die 
contrasteren met de taakomschrijving van de voordien geldende bepaling, toen artikel 98 van de 
Grondwet: "Tot bescherming der belangen van de staat is er een krijgsmacht". De daaraan 
voorgaande bepaling (artikel 97 oud) sprak van de plicht van alle Nederlanders daartoe in staat 
om mee te werken "tot handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van 
zijn grondgebied".  
 
Het geding 
4. Het was  op deze oudere grondwetsbepalingen, dat een opperwachtmeester van het wapen der 
Koninklijke Marechaussee zich beriep in een procedure die vanaf 1993 liep. Hij deed dat om 
onder uitzending naar het voormalige Joegoslavië ten behoeve van de United Nations Protection 
Force (UNPROFOR) uit te komen. Hij stelde dat het voorkomen van conflicten elders in de 
wereld niet valt onder de bedoelde "belangen van de staat". 
Het standpunt van de opperwachtmeester was in eerste instantie door de rechtbank Den Haag 
verworpen. Deze wees op de opvatting die de regering in de jaren negentig in de Tweede Kamer 
enkele malen uiteen heeft gezet, dat het inzetten van de Nederlandse krijgsmacht bij VN-
vredesoperaties kan worden gebracht onder het begrip van "de bescherming van de belangen van 
de staat", welke opvatting door het parlement zou zijn gedeeld.5 
De Centrale Raad van Beroep volgt een iets andere redenering om tot dezelfde conclusie te 
komen. De Raad stelt dat van de uitleg van de staatssecretaris van Defensie niet gezegd kan 
worden dat deze zich niet met de inhoud en strekking van artikel 98 (oud) verdraagt, dit mede 
gelet op de "memorie van toelichting bij de Rijkswet van 5 maart 1998, Staatsblad 138", de wet 
waarmee de eerste lezing werd afgerond van de grondwetswijziging die tot de nieuwe 
formulering van de taakstelling van de krijgsmacht leidde.6 De uitleg van de staatssecretaris 

                                                 
          4CRvB 7 september 2000, 98/38 MAW, TAR 2000, 144; hoger beroep tegen Rb ‘s-Gravenhage 2 

december 1997, AWB 96/6839 MAWKLA, TAR 1998, 38 
          5‘Met betrekking tot de door eiser gestelde strijd met de Grondwet heeft de rechtbank overwogen dat in 

de jaren negentig bij verschillende gelegenheden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over artikel 98 van de 
Grondwet is gesproken. Daarbij heeft de regering het standpunt ingenomen dat het inzetten van de Nederlandse 
krijgsmacht bij VN-vredesoperaties kan worden gebracht onder het begrip van de ‘bescherming van de belangen van 
de staat’ in genoemd artikel, zodat een aanpassing van de grondwet niet vereist was om aan zulke operaties deel te 
nemen. Deze opvatting van de regering werd door het Parlement gedeeld. Het voorstel om bij de taak van de 
krijgsmacht in artikel 98 uitdrukkelijk ook het vervullen van internationale taken op te nemen werd gezien als een 
verduidelijking en niet als noodzakelijk om deze taak ook mogelijk te maken. De rechtbank ziet dan ook geen grond 
voor het oordeel dat de Grondwet zich zou verzetten tegen het opdragen van VN-taken aan eenheden van de 
krijgsmacht. Eisers verzet tegen een uitzending naar het voormalig Joegoslavië kan derhalve niet gerechtvaardigd 
worden met een beroep op de Grondwet.’ 

          6Rijkswet van 5 maart 1998, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te 
nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging, Stb. 138. 



bestond in de stelling dat het voorkomen van conflicten elders in de wereld valt te rekenen onder 
de bescherming van de belangen van de Staat als bedoeld in artikel 98 (oud) Grondwet.7  
Hoewel er voor de redenering van rechtbank en Raad op het eerste gezicht wel veel te zeggen 
lijkt, valt er op deze uitspraken bij nader inzien uit constitutioneel oogpunt veel af te dingen. Het 
lijkt er op dat deze rechterlijke instanties berusten in het terugvallen van de krijgsmacht in een 
pre-parlementaire monarchale constitutionele positie.  
 
Exclusiviteit en regulatief karakter van de taakstelling 
5. Hoewel dit niet uitdrukkelijk gesteld werd, was de stelling van de opperwachtmeester 
gebaseerd op de kwalificatie van de taakstelling van artikel 98 (oud) Grondwet als exclusief en 
restrictief; met andere woorden, dit artikel geeft een uitputtende aanduiding van de taken van de 
strijdmacht en is regulatief in beperkende zin, hetgeen zou maken dat de strijdmacht voor geen 
andere doelen kan worden ingezet dan die opgesomd zijn. 
Opnieuw biedt de rechtsvergelijking een aanknopingspunt voor het belang van de beweerdelijke 
exclusiviteit van de grondwettelijke taakstelling van de krijgsmacht. Onze oosterburen hebben 
een grondwettelijke bepaling inhoudende dat de federatie de strijdkrachten opricht voor het doel 
van de verdediging, waaraan uitdrukkelijk wordt toegevoegd dat buiten de verdediging het leger 
slechts gebruikt mag worden in de gevallen die de grondwet uitdrukkelijk toestaat.8 De Duitse 
grondwet voorziet in het gebruik binnenslands, onder meer bij handhaving van de openbare orde 
en veiligheid (art. 35 Grundgesetz), terwijl het Bundesverfassungsgericht heeft vastgesteld dat de 
grondwettelijk toegestane deelname van de Bondsrepubliek in stelsels van wederzijdse 
collectieve veiligheid (art. 24 lid 2 Grundgesetz) tevens omvat de inzet van de strijdkrachten 
voor dat doel, ook wanneer dit de inzet van troepen buitenslands behelst.9 In de praktijk wordt 
aan deze begrenzingen streng de hand gehouden. Zo is het bij de inzet van Duitse troepen in het 
voormalige Joegoslavië uitgesloten geweest dat deze troepen rechtstreeks betrokken zouden 
raken bij het handhaven van de openbare orde buiten de eigenlijke defensietaak of bij de 
opsporing van commune misdrijven begaan door burgers, nu deze taak niet betreft de defensie, 
de binnenlandse veiligheid in de zin van de Duitse grondwet, noch het stelsel van wederzijdse 
collectieve veiligheid in strikte zin behelst.10  
De vraag rijst in hoeverre de taakstelling van artikel 98 (oud) Grondwet exclusief was, hetgeen 
vooral van belang is als de bevordering en handhaving van de internationale rechtsorde in het 
algemeen daar niet onder zou vallen.  
 
Bescherming van de belangen van de staat 
6. Onder het begrip "bescherming der belangen van de staat" van onze Grondwet zijn ver-
schillende belangen gerekend. Ten eerste viel daaronder de verdediging van de onafhanke-
                                                 

          7‘In de eerste plaats overweegt de Raad dat gedaagde met de aanwijzing van appellant om deel te 
nemen aan de VN-operatie UNPROFOR niet in strijd is gekomen met het bepaalde in artikel 98 van de Grondwet. 
Met de stelling dat het voorkomen van conflicten elders in de wereld - hetgeen wordt beoogd met de onderhavige 
uitzendingen in VN-verband - valt te rekenen onder de bescherming van de belangen van de Staat als bedoeld in 
voormeld artikel 98, heeft gedaagde naar het oordeel van de Raad, mede gelet op de memorie van toelichting bij de 
Rijkswet van 5 maart 1990, Stb. 138, welke wet heeft geleid tot wijziging van (de tekst van) die bepaling, aan dit 
grondwetsartikel immers een uitleg gegeven waarvan niet gezegd kan worden dat die zich niet verdraagt met de 
inhoud en strekking van die bepaling.’ 

          8Art. 87a: (1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. [...] (2) Außer zur Verteidigung dürfen 
die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.  

          9BVerfGE 90, 286, 381 ff.. 
          10In concreto was het bijvoorbeeld bij een noodzakelijk geacht oprollen van een markt in Bosnië, waar 

op grote schaal zwarte handel werd bedreven, een Duitse eenheid alleen betrokken in de vorm van wapenvertoon 
rond de locatie, maar het eigenlijke opruimen van de markt en de aanhouding en overlevering van personen 
geschiedde door eenheden van andere landen. 



lijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk, die genoemd werden in het oude artikel 97 
Grondwet (thans vervallen). Daarnaast werd en wordt de inzet van de krijgsmacht in het 
binnenland bij handhaving van de openbare orde en veiligheid daaronder begrepen.11 
Zoveel is wel zeker dat oorspronkelijk niet gedacht is aan het handhaven van de internationale 
rechtsorde in het algemeen als taak van de krijgsmacht. Wel bepaalde de Grondwet dat een 
krijgsmacht werd onderhouden bestaande uit vrijwilligers "om te dienen in of buiten Europa, 
naar de omstandigheden", terwijl er van 181512  tot 1848 een verbod was tot uitzending van 
dienstplichtigen naar de kolonies, een verbod dat in 1848 werd omgezet in een verbod van 
uitzending van dienstplichtigen naar overzeese rijksdelen tegen hun wil.13  Deze plicht werd in 
1946 gewijzigd in het voorschrift dat dienstplichtigen "zonder hun toestemming niet dan 
krachtens eene wet" naar de overzeese landen konden worden uitgezonden. Deze bepaling 
verviel in 1956.14    
 
Verbod van uitzending 
7. Het verbod van uitzending van dienstplichtigen naar de overzeese rijksdelen werd deels 
gerechtvaardigd met het argument van de verhouding tot (en nut en noodzaak van) het aparte 
koloniaal leger in de overzeese rijksdelen, deels had het te maken met de impopulariteit van de 
dienstplicht en tenslotte werden praktische overwegingen als de beperkte mogelijkheid van 
effectieve troepenbewegingen naar de verre koloniën en de relatieve verzwakking van de 
strijdkracht in Europa naar voren gebracht. Behoudens het argument van de impopulariteit van 
de dienstplicht lijken deze argumenten niet erg steekhoudend. Vrijwilligers konden immers wel 
"in of buiten Europa" dienen "naar de omstandigheden", en voor dezen zouden genoemde 
argumenten toch ook moeten opgaan.  
  
Nationale oriëntatie 
8. Deze bepaling over de vrijwilligers moet overigens niet worden misverstaan: men dacht bij dit 
"in of buiten Europa" voornamelijk aan het dienen in het Rijk in of buiten Europa. Daarbij was 
aanwezigheid buiten het Rijk accidenteel aan het dienen van het belang van het Koninkrijk zelf. 
Dat het niet werd verboden dienstplichtigen naar een ander buitenland dan de kolonies te zenden, 
was niet zozeer omdat men uitzending van militairen naar elders in zijn algemeenheid mogelijk 
wilde maken, zoals wel is gesuggereerd,15 maar omdat  de opstellers van de tekst van de 
betreffende grondwetsbepaling - die bij amendement tot stand kwam - het vrije gebruik van het 
leger zo min mogelijk wilden belemmeren indien Nederland in oorlog mocht raken.16  Dergelijke 
troepenbewegingen buiten Nederland, waarbij dienstplichtigen betrokken konden zijn, werden 
dus uitsluitend geconcipieerd als gericht op de verdediging van het Koninkrijk zelf. Aan een rol 
van de krijgsmacht bij handhaving van enig ander belang dat niet onmiddellijk het eigen belang 

                                                 
          11Zie bijvoorbeeld Politiewet artt. 58-60. 
          12Art. 210 Grondwet 1815; art. 208 Grondwet 1840: ‘De militie mag nimmer en in geen geval naar de 

Kolonien worden gezonden.’ 
          13Art. 185 Grondwet 1848: ‘ De lotelingen bij de militie te land mogen niet dan met hunnen 

toestemming naar de kolonien en bezittingen van het Rijk in andere werelddelen worden gezonden.’ 
          14Deze wet was de Wet van 4 augustus 1947, Stb. H 293. Hoewel zij sinds 1959 niet meer 

grondwettelijk was vereist, is zij pas vervallen met ingang van de inwerkingtreding van de Kaderwet Dienstplicht, 
van 17 maart 1997, Stb. 139, art. 41 lid 1. Deze Kaderwet is een van die uitzonderlijke gevallen waarin bij publicatie 
in het Staatsblad de ondertekening door de Koning is weggevallen. Deze ernstige fout is hersteld in Stb. 1997, 139 
van 9 september 1997. Door het wegvallen van de handtekening van de Koning kon deze wet krachtens het arrest HR 
27 januari 1961, NJ 1963, 248, (van den Bergh/ Staat) niet door de rechter worden toegepast tussen het moment van 
inwerkingtreding (1 mei 1997) en de melding van het herstel op 9 september van dat jaar. 

          15Ten Kate in zijn conclusie bij HR 8 februari 1980, nr 11551, NJ 1981, 334. 
          16Zie J.T. Buijs, De Grondwet, Deel III, p. 353.  



van het Koninkrijk betrof, werd niet gedacht, omdat de internationale rechtsorde nog niet een 
ontwikkelingsstadium had bereikt waarin nationale krijgsmachten op specifieke wijze de doelen 
van die rechtsorde zouden hebben te dienen. Dit werd niet anders na het oprichten van de 
Volkenbond, waaraan Nederland als neutrale mogendheid deelnam. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werd ingezien dat inzet buiten Nederland nodig kon zijn in verband met de 
bondgenootschappelijke verplichtingen in het kader van de NAVO ter verdediging van het 
grondgebied van de verdragspartijen, maar strikt genomen ging het nog om een alliantie gericht 
op zelfverdediging, dat wil zeggen de eigen nationale politieke orde en rechtsorde.17 
Desalniettemin  werd bij de wijziging van de Dienstplichtwet in 1959 wel gereleveerd dat 
aanwezigheid buitenslands, behalve in NAVO verband, ook geboden kan zijn "wanneer de 
internationale rechtsorde zulks nodig maakt".18 Hoewel met dit inzicht eigenlijk tevens 
geconstateerd werd dat deze nieuwe reden voor uitzending ook niet meer onder de traditionele 
betekenis van "de belangen van de staat" viel, zoals met de oorspronkelijke NAVO doelstelling 
nog wel het geval was, werd dit niet als zodanig gearticuleerd. Het verworven inzicht werd 
namelijk niet gerelateerd aan de taakomschrijving van de krijgsmacht, die nog steeds 
geformuleerd bleef in termen van de belangen van de staat, de verdediging van de 
onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk; de discussie ging ook niet over die 
taakstelling. Tot een verschaffing of verheldering van de grondwettelijke of wettelijke grondslag 
voor uitzending van de krijgsmacht leidde het inzicht dan ook niet, ook niet voor wat betreft de 
grondslag voor uitzending van dienstplichtigen voor het doel van de handhaving of bevordering 
van de internationale rechtsorde. Hierop komen we hieronder nog terug. 
 
De ontwikkeling van de internationale rechtsorde 
9. Sinds 1953 bestaat het voorschrift thans vervat in artikel 90 Grondwet: "De regering bevordert 
de ontwikkeling van de internationale rechtsorde." 19 Deze bepaling is herhaaldelijk genoemd in 
verband met de betrokkenheid van Nederland bij vredesoperaties, ook in de rechterlijke 
uitspraken die aanleiding zijn tot deze bijdrage. Daarbij gebeurt het dan dat over de woorden "de 
ontwikkeling van" in deze bepaling heen wordt gelezen, zodat in artikel 90 niet zozeer een 
opdracht tot het nastreven van een bepaalde ontwikkeling wordt gelezen, maar een gebod tot het 
nastreven van het belang van de bestaande internationale rechtsorde als zodanig. Sterker nog: 
door over de bedoelde woorden heen te lezen, gaat men zo ver om in plaats van de ontwikkeling 
van de internationale rechtsorde te lezen  het handhaven van de bestaande internationale 
rechtsorde. Dit lijkt enigszins op gespannen voet te staan met de eigenlijke bewoordingen van 
artikel 90. Door over de woorden "de ontwikkeling van" heen te lezen, wordt het belang van de 
internationale rechtsorde dan gezien als een belang van de staat. Inderdaad is dit internationale 
belang, nu het tot een grondwettelijk doel is verheven, daarmee in ruime zin tot een belang van 
het Koninkrijk geworden. Desalniettemin moge uit de hiervoor gegeven historische lijn 
voldoende blijken dat met het belang van de staat in de specifieke context van de taak van de 
krijgsmacht vooral het belang van het dienen van de nationale rechtsorde bedoeld is. De essentie 
van de bescherming van de onafhankelijkheid van het Koninkrijk is gelegen in het recht op 
bescherming van de eigenheid van de nationale rechtsorde. Schrijver dezes acht het goed 
verdedigbaar dat dit nog steeds het geval was toen de grondwet vorig jaar gewijzigd werd. Onder 
de nieuwe grondwetsbepaling van vorig jaar is de taakstelling van de verdediging van het belang 
van de staat (nu: het koninkrijk) niet meer exclusief omdat de handhaving en verdediging van de 
                                                 

          17Met de inzet van NAVO structuren onder VN-vlag in de Irak-Koeweitse oorlog, en definitief met de 
NAVO bombardementen op Joegoslavië in de Kosovo-crisis werd duidelijk dat de NAVO ook buiten haar eigenlijke 
zelfverdedigingstaak militaire geweld kan inzetten.  

          18Zie Handelingen TK, Buitengewone Zitting 1959, Deel I, 132-162, met name in de interventies van 
Van Rijckevorsel op p. 158 e.v.. 

          19Tot 1983: ‘Hij [de Koning] bevordert de ontwikkeling der internationale rechtsorde.’ 



internationale rechtsorde aan de taakstelling is toegevoegd. Maar deze toevoeging bevestigt nog 
eens dat (ook voorheen) onder de bescherming van belangen van de staat niet specifiek ook die 
van de internationale rechtsorde vielen. Omvatte het nationale staatsbelang immers zo 
ondubbelzinnig dat van de internationale rechtsorde, dan was het niet nodig geweest dit nog eens 
uitdrukkelijk te bepalen. 
Ter voorkoming van misverstand voeg ik hieraan toe dat hiermee niet is gezegd dat er per se een 
tegenstelling is tussen het dienen van het belang van de nationale en dat van de internationale 
rechtsorde; integendeel, dat deze tegenstelling niet op voorhand moet worden verondersteld, 
volgt nu juist uit artikel 90, zowel voor als na de grondwetswijziging van juli 2000. Maar om het 
doel van de bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te maken tot taak 
van de krijgsmacht en tot grondslag voor uitzending van de krijgsmacht is in juridisch opzicht 
toch nog wel meer nodig.  
Daarom moet de vraag gesteld worden welke specifieke betekenis wel en niet aan artikel 90 
Grondwet gegeven kan worden in verband met de taak van de krijgsmacht. Dit is een vraag die 
in eerste instantie van belang is voor de situatie vóór juli 2000 (het toepasselijke juridisch kader 
in de rechterlijke uitspraken die aanleiding gaven tot deze bijdrage), maar die een aantal 
vervolgvragen opwerpt die nog steeds van groot belang zijn. 
  
Taakstelling: regulatief of attributief 
10. Vooreerst moet worden opgemerkt dat de opdracht aan de regering slechts in verwijderd 
verband staat met de eigenlijke taak van de krijgsmacht. Dat wordt ook duidelijk wanneer men 
de voorloper van deze bepaling beziet. Artikel 90 Grondwet is een wat ruimer geformuleerde 
opvolger van de uit 1922 stammende bepaling die luidde: "De Koning tracht geschillen met 
vreemde Mogendheden op te lossen door rechtspraak en andere vreedzamen middelen."20 Dit 
maakt de bepaling een onwaarschijnlijke kandidaat om een zelfstandige legitimerende grondslag 
te bieden voor een bepaald gebruik van de krijgsmacht. Het eigene aan inzet van de krijgsmacht 
is nu juist dat het mogelijk wordt gemaakt niet-vreedzame middelen te gebruiken tot handhaving 
of herstel van de rechtsorde. Het gebruik van niet vreedzame middelen is in het licht van de 
ontwikkeling van de internationale rechtsorde van oudsher, maar ook nu, toch wel het meest 
omstreden van alle instrumenten in de internationale betrekkingen. Om een paar recente 
voorbeelden te noemen: het door bombardementen handhaven van de no flight zones in Irak en 
de operaties in en rond Kosovo, incluis het bombarderen van objecten buiten Kosovo - politiek 
en moreel gerechtvaardigd als ze mogen zijn - zijn juist juridisch, dat wil zeggen in volken-
rechtelijke zin, uiterst dubieus.21  
Voor zover artikel 90 Grondwet een regulatieve bepaling is, verschilt zij niet van andere 
algemene regulatieve bepalingen van de Grondwet die zich in algemene termen tot de overheid 
en dus ook tot de regering richten, zoals de grondrechten. De primaire strekking van artikel 90 is 
dat de regering de krijgsmacht zo zal dienen te gebruiken dat dit de internationale rechtsorde 
bevordert. Maar net zo goed zal dit moeten gebeuren op een wijze die de grondrechten (en alle 
overige bepalingen van de Grondwet) eerbiedigt. In die zin voegt artikel 90 Grondwet niets toe 
aan de taak van enige rijksdienst, of het nu gaat om de krijgsmacht, een ministerie of een andere 
overheidsinstelling.  
Hiermee stuiten wij op het inzicht dat regulatieve bepalingen onderscheiden moeten worden van 
attributieve bepalingen. Regulatieve bepalingen reguleren het gebruik van bestaande 
                                                 

          20Art. 57, eerste volzin Grondwet 1922; art. 59, eerste volzin Grondwet 1938. 
          21Ik laat nu terzijde dat ‘de bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde’ ook 

kan  omvatten, en op het eerste gezicht zelfs lijkt te duiden op, het scheppen van een nu nog niet bestaande 
rechtsorde. Het opleggen van een rechtsorde gebaseerd op een pax neerlandica (of op een andere door deze of gene 
opgelegde vrede) door middel van de inzet van de krijgsmacht lijkt me echter een minder gelukkige uitleg van de 
Grondwet op te leveren. 



bevoegdheden, zij scheppen deze niet. Vandaar dat er door schrijvers op publiekrechtelijk gebied 
nogal op gehamerd wordt dat uit de algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, die immers regulatief van aard zijn, geen bevoegdheden kunnen worden 
afgeleid, althans niet voor zover die bevoegdheden niet reeds op grond van andere rechtsregels 
zijn toegekend.22 Op soortgelijke wijze wordt geredeneerd ten aanzien van 
verantwoordelijkheden waaruit geen publiekrechtelijke bevoegdheden zouden kunnen worden 
afgeleid.  
Toch kan een taakstelling - het woord zelf geeft er naar normaal spraakgebruik al aanleiding toe - 
in voorkomende gevallen niet alleen bedoeld zijn de uitoefening van een taak te reguleren; zij 
kan wellicht ook bedoeld zijn om een taak op te dragen, een bevoegdheid te scheppen. Het blijkt 
soms mogelijk om een bepaling die een taakstelling betreft niet slechts te lezen als een 
regulatieve norm, maar als een attributieve norm. Het bekendste voorbeeld uit de rechtspraak is 
wel artikel 2 Politiewet. We dienen daarom te onderzoeken of artikel 90 Grondwet niet ook zo'n 
een attributieve functie zou kunnen hebben.  
Het belangrijkste bezwaar tegen het lezen van artikel 90 Grondwet als bevoegdhedenscheppend, 
is dat de formulering van deze bepaling wel erg algemeen is. Weliswaar is een doel omschreven, 
maar de aard en inhoud van de bevoegdheden die strekken tot realisering van dat doel blijven 
geheel ongewis. In onze context wordt erin gelezen een bevoegdheid van de regering om de 
krijgsmacht uit te zenden naar een buitenland en in te zetten om een buitenlandse crisis te 
beheersen, maar dit is gezien de algemeenheid van artikel 90 Grondwet een nogal willekeurige 
context. Er zijn nog wel andere contexten waarin de regering kan menen dat de ontwikkeling van 
de internationale rechtsorde bevorderd dient te worden. Het is vanzelfsprekend dat de regering 
op grond van deze bepaling zich dan niet zomaar allerhande bevoegdheden kan aanmatigen 
waarvoor elders geen grondslag te vinden is. Waarom voor  de uitzending van troepen dan wel? 
  
Opvatting van het parlement 
11. Dat het dubieus is om artikel 90 Grondwet als grondslag voor uitzending van militairen te 
nemen, is een opvatting die door vertegenwoordigers van grotere en een aantal kleinere fracties 
in Tweede Kamer naar voren is gebracht in de context van een dossier dat (mede) ten grondslag 
ligt aan de wijziging van de grondwetsbepalingen over de krijgsmacht - dit geheel in 
tegenstelling tot wat de rechtbank in de zaak van de opperwachtmeester in eerste instantie heeft 
gesteld.23 Het gaat om het dossier onder kamerstuk 23519, "Betrokkenheid van het parlement bij 
de uitzending van militaire eenheden". De regering had in haar notitie over het toetsingskader 
voor uitzending van militaire eenheden ten behoeve van internationale operaties gesteld:  
"Zowel de belangen van de staat (art. 98 GW) als het bevorderen van de internationale 
rechtsorde (art. 90 GW) kunnen, zoals gezegd, de grondslag vormen van het optreden van de 
krijgsmacht. Gezien de nauwe samenhang tussen deze doelstellingen meent het kabinet dat het 
onwenselijk is tussen beide een scherp onderscheid aan te brengen. Wel bestaat er in het licht van 
de sterk gewijzigde internationale verhoudingen behoefte aan een modernisering van de 
bepalingen in de Grondwet inzake de verdediging." 24 

                                                 
          22Hierbij speelt, anders dan in het te noemen geval van artikel 2 Politiewet, ook een rol dat men in het 

publiekrecht vanwege de functie die men aan het legaliteitsbeginsel toekent, niet makkelijk  aanneemt dat een 
bevoegdheid van een ambt aan ongeschreven recht kan worden ontleend. 

          23Zie boven, voetnoot 5. Wel is het juist dat de regering de regering in de jaren negentig in de Tweede 
Kamer enkele malen heeft uiteengezet, dat het inzetten van de Nederlandse krijgsmacht bij VN-vredesoperaties kan 
worden gebracht onder het begrip van ‘de bescherming van de belangen van de staat’ en daarbij mede een beroep 
deed op artikel 90 Grondwet, maar het pertinent onjuist dat de Tweede Kamer deze opvatting deelde. 

          24Kamerstuk 23591, nr 5, p. 9. Eerder in de notitie stelde de regering: ‘Politieke en militaire 
machtsverhoudingen zullen onvermijdelijk in hun besluitvorming een belangrijke plaats innemen. Ook daarom zal 
anders dan enkel op grond van artikel 98 van de Grondwet  elke uitzending van Nederlandse militairen onderworpen 



 
Dit leidde de regering tot de formulering van het volgende eerste aandachtspunt van het 
zogenoemde toetsingskader: 
 
"1. Uitzending van militaire eenheden geschiedt op grond van Nederlandse belangen (waaronder 
de bescherming van de internationale vrede en veiligheid) en/of de bevordering van de 
internationale rechtsorde." 
 
Deze constructie kon niet rekenen op de steun van de meeste fracties in de Tweede Kamer, zoals 
bleek in een overleg met de bevoegde kamercommissies over de notitie.25 De woordvoerder voor 
D66, Hoekema, noemde de grondwettelijke grondslag "vaag"26; de woordvoerder voor de VVD, 
Van den Doel, sloot zich hierbij aan27; woordvoerder voor de PvdA, Rehwinkel, stelde dat de 
Grondwet niet voorziet in een rechtsbasis voor militair optreden met andere oogmerken dan de 
nationale staatsbelangen en drong aan op onderzoek naar het verschaffen van een wettelijke basis 
aan uitzending van Nederlandse militairen naar internationale vredesmissies. Daarbij zouden de 
grondwettelijke bepalingen niet alleen moeten worden herzien voor de defensie maar ook voor 
wat betreft de inzet van de krijgsmacht voor de bevordering van de internationale rechtsorde;28 
ook kamerlid Van den Berg (SGP) liet zich in dergelijke bewoordingen uit.29 De woordvoerders 
voor CDA en GPV sloten zich aan bij een commentaar van de Adviesraad Vrede en Veiligheid. 
Hierin wordt over het bedoelde aandachtspunt van het Toetsingskader gesteld dat het voor de 
Adviesraad  "de vraag [is] of artikel 90 op zichzelf voldoende juridische grondslag biedt voor 
uitzending van militairen": "Enerzijds zijn de belangen van de staat en de handhaving [sic, LB] 
van de internationale rechtsorde onlosmakelijk met elkaar verbonden [...] Anderzijds noem 
artikel 90 van de Grondwet de krijgsmacht niet."30  De woordvoerders voor CDA en GPV 
deelden dus kennelijk de twijfels van de Adviesraad en hielden het overigens bij de constatering 
dat bescherming van de internationale rechtsorde tevens een nationaal belang is; het kamerlid 
Sipkes (GroenLinks) wees daarentegen op het oneigenlijke om een internationaal belang te 
herleiden tot een nationaal belang.31   
De minister van Buitenlandse Zaken reageerde volgens het officiële verslag als volgt: 
 
"Artikel 98 Grondwet levert als het ware het constitutionele handvat voor uitzending van 
militairen ter behartiging van de belangen van de Nederlandse staat. Het is de vraag of daaronder 
ook valt de inhoud van art. 90. De bewindsman vond van wel, maar als de Kamer in meerderheid 
uitspreekt dat dit niet zo is, dan is er een grondwettelijk probleem." 
 
Constitutioneel probleem 
12. Zoals uit bovenstaande blijkt, was inderdaad een kamermeerderheid van mening dat er een 
constitutioneel probleem was. Dat de regering - zoals de Centrale Raad van Beroep in de zaak 
                                                                                                                                                         
moeten blijven aan het eigen politieke oordeel van de Nederlandse regering. In dit oordeel kan dan tevens de vraag 
betrokken worden in hoeverre’ naast het algemene Nederlandse belang van handhaving van de internationale 
rechtsorde ‘andere Nederlandse, Europese of bondgenootschappelijke belangen aan de orde zijn.’ (cursivering LB) 

          25Kamerstuk 23 591, nr. 6, verslag van een algemeen overleg tussen de vast commissies van Defensie 
en van Buitenlandse Zaken met de ministers van buitenlandse zaken en van defensie.  

          26Idem, p. 2. 
          27Idem, p. 4. 
          28Idem, p. 5. 
          29Idem, p. 8. 
          30Adviesraad Vrede en Veiligheid, Commentaar op het toetsingskader voor uitzending van militaire 

eenheden, 27 okotber 1995, p. 10. 
          31Idem, p. 9. 



van de opperwachtmeester (zonder vindplaats) stelt - bij de grondwetsherziening in de memorie 
van toelichting op het wetsontwerp in eerste lezing (de Raad gaat er abusievelijk vanuit dat de 
memorie bij de wet hoort, hetgeen juist in deze context een pijnlijk misverstand is) nogmaals 
haar eerdere visie op de oudere grondwetsbepaling herhaalde, kan moeilijk met terugwerkende 
kracht de bezwaren van de fracties van de Tweede Kamer ongedaan maken. 
Het door de minister van buitenlandse zaken gesignaleerde constitutionele probleem is voor wat 
betreft de taakstelling van de krijgsmacht pas opgelost met de grondwetsherziening van 2000. 
Maar ook sindsdien blijft de vraag in hoeverre deze taakstelling een adequate basis vormt voor 
de bevoegdheid militairen daadwerkelijk uit te zenden naar het buitenland in het kader van 
internationale operaties. 
 
Legaliteitsbeginsel 
13. De uitoefening van overheidsbevoegdheden dient gebaseerd te zijn op de wet, voor zover de 
Grondwet al niet zelf grondslag biedt voor uitoefening van bevoegdheid. Het is daarbij 
onvermijdelijk dat de wet in zeer veel gevallen discretionaire ruimte laat aan overheden ten 
aanzien van de uitoefening van de toegekende bevoegdheden. Dat de wet bevoegdheden moet 
toekennen alvorens zij kunnen worden uitgeoefend, staat echter wel vast, zelfs als de wet het 
stellen van nadere regels overlaat aan lagere regelgevers. In hoeverre de wet zelf de relevante 
bevoegdheden moet toekennen, hangt blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad mede af van 
aard van de bevoegdheden. De ingrijpendheid van de betreffende bevoegdheden in het licht van 
hetgeen in de huidige tijd als passend moet worden beschouwd, speelt daarbij een rol. Dit valt af 
te leiden uit het Fluorideringsarrest van 1973,32 en  - voor de materie die ons hier interesseert van 
groter belang - het UNIFIL-arrest.33   
In laatstgenoemd arrest ging het om uitzending van dienstplichtigen naar Libanon in het kader 
van de VN-operatie UNIFIL. Een dienstplichtige verzette zich tegen deze uitzending. De 
president in kort geding  stelde - hoewel (voor zover uit de uitspraak op te maken valt) terzake 
geen klacht door eiser naar voren was gebracht - dat tot de belangen van de staat in de zin van de 
grondwet ook, als hier terzake doende, moet worden gerekend de bevordering van de 
ontwikkeling van de internationale rechtsorde  bedoeld in thans artikel 90 Grondwet. Zelfs las de 
president in samenhang met deze bepaling een plicht tot deelname aan vredesoperaties in artikel 
43 van het VN Handvest,34 een lezing die terecht in hoger beroep werd verworpen door het Hof. 
In cassatie komt dit punt echter niet meer als cruciaal aan de orde. Wel is van belang dat de Hoge 
Raad uit de schrapping van het beperkte grondwettelijk verbod van uitzending van 
dienstplichtigen naar de overzeese landen en de hierboven al gereleveerde behandeling van de 
wijziging van de Dienstplichtwet afleidde, "dat Regering en Parlement ervan zijn uitgegaan  [...] 
dat de Regering vrij zou zijn, uiteraard binnen de door [de Dienstplichtwet] getrokken grenzen, 
dienstplichtigen overal ter wereld heen te zenden".35    
Wie denkt dat hiermee de zaak beslist was, vergist zich. De Hoge Raad stelde vervolgens 
namelijk dat de onderhavige uitzending niet kon worden gebaseerd op de wet, terwijl gezien de 
aard van de uitzending van dienstplichtigen een strikte grondslag in de formele wet zelf 
noodzakelijk is. De Hoge Raad zegt dit enigszins elliptisch door te stellen: "Een uitzending in 
een dergelijk kader [zijnde "het deel uitmaken van een krijgsmacht welke moet trachten 
vijandelijkheden tussen elkaar vijandig gezinde en gewapende partijen te voorkomen en dat die 
                                                 

          32HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386. 
          33HR 8 februari 1980, NJ 1981, 334. 
          34‘1. All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international 

peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its request and in accordance with a 
special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for 
the purpose of maintaining international peace and security.’ 

          35R.o. 1 nav het middel. 



militairen in het kader van de vervulling van die taak bij gevechtshandelingen betrokken kunnen 
geraken"] is, gelet op de aard van de te verrichten diensten en de omstandigheden waaronder 
deze moeten worden verricht, alsmede in verband daarmee op de belangen van de betrokken 
dienstplichtigen, zo ingrijpend dat niet kan worden aangenomen dat zich hier een geval voordoet 
als waarop [de Dienstplichtwet] het oog heeft".  
Het UNIFIL-arrest is van eminent belang, niet alleen voor de analyse van de juridische positie 
vóór juli 2000 en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak van 
opperwachtmeester die niet naar Bosnië wilde, maar ook voor de juridische situatie na de 
grondwetswijziging van 2000. De kwintessens van het arrest van de Hoge Raad is immers dat 
zelfs als de grondwetgever beoogde het de regering in algemene zin mogelijk te maken troepen 
uit te zenden naar het buitenland voor de handhaving van de internationale rechtsorde - en dit is 
sinds de grondwetswijziging van 2000 onomstreden geworden - deze uitzending gezien de 
ingrijpendheid daarvan voor betrokken militairen nog steeds een specifieke grondslag behoeft in 
de formele wet.  
 
Dienstplichtigen en beroepsmilitairen 
14. Het UNIFIL-arrest had betrekking op de uitzending van dienstplichtigen. Nu lag het ten tijde 
van het UNIFIL-arrest voor de hand om voor dienstplichtigen, dat wil zeggen burgers die 
tijdelijk hun dienstplicht vervulden, een strenge legaliteitseis te stellen. Intussen bestaat het leger  
geheel uit vrijwilligers, dat wil zeggen uit mannen en vrouwen die op tijdelijke of langer durende 
basis als beroepsmilitairen functioneren. Ligt het beginsel van een adequate wettelijke basis voor 
uitzending, dat geformuleerd werd in het UNIFIL-arrest, nu wezenlijk anders voor 
beroepsmilitairen, zoals de opperwachtmeester van het wapen der Koninklijke Marechaussee die 
weigerde naar Bosnië te gaan? Gold het legaliteitsbeginsel alleen voor de Jan Salies die even 
voor soldaat moeten spelen, maar niet voor de echte Jan Soldaat? 
De beroepsmilitairen waaruit de krijgsmacht tegenwoordig bestaat, zijn juridisch gesproken 
militaire ambtenaren. Historisch is het ongetwijfeld waar dat het legaliteitsbeginsel niet of in 
beperktere mate gold voor het handelen van ambtenaren, waarbij de door Buijs gemunte 
opvatting opgeld deed dat regelingen omtrent ambtenaren interne regelgeving zijn, dat wil 
zeggen niet naar buiten werkende, de burgers bindende bepalingen bevatten. Dit standpunt is - zo 
al niet eerder - definitief verlaten bij de grondwetsherziening van 1983, door opneming van 
artikel 109 in de Grondwet. Bovendien is toen definitief vastgesteld dat ook aan ambtenaren een 
beroep op de grondwettelijke grondrechten toekomt. De Grondwet maakt sinds 1983 ook geen 
onderscheid meer tussen militaire en burgerlijke ambtenaren. Met andere woorden een 
ambtenaar is, hoewel ambtenaar, daarom nog niet minder burger. Zoals men in Duitsland - met 
zijn dienstplichtigenleger - zegt dat de soldaat een burger in uniform is, zo kan men voor 
Nederland zeggen dat de militair ambtenaar een burger in uniform is. 
Het gegeven dat ambtenaren, ongeacht of het gaat om burgerlijke ambtenaren of militaire 
ambtenaren, constitutioneel gesproken in Nederland niet ophouden tevens burger te zijn, 
impliceert daarom dat - in elk geval sedert 1983 - ook voor de militaire ambtenaren 
("beroepsmilitairen") het legaliteitsbeginsel niet wezenlijk anders ligt dan voor dienstplichtigen. 
Dit betekent op zijn beurt dat gezien de aard van de uitzending voor vredesoperaties - waarbij de 
geschiedenis leert dat mede onder verantwoordelijkheid van een Nederlandse eenheid vele 
duizenden slachtoffers kunnen vallen - en de risico's die voor de betrokken militairen daarbij 
kunnen gelden, een wettelijke grondslag nodig is buiten de grondwettelijke vrijheid die aan de 
regering gegund is (althans sedert 18 juli 2000) om een uitzending tegen de wil van de 
betrokkenen mogelijk te maken.  
  
Huidige wettelijke basis 



15. Voor dienstplichtigen werd dit na het UNIFIL-arrest door een wijziging in artikel 33 van de 
Dienstplichtwet mogelijk gemaakt. Deze wet is echter sinds 1 mei 1997 ingetrokken. Van de 
specifieke bepaling die uitzending mogelijk maakte is geen equivalent terug te vinden in de 
opvolger van de Dienstplichtwet, de Kaderwet Dienstplicht. Wel is bij de totstandkoming van de 
Kaderwet duidelijk gemaakt dat, wanneer de opschorting van de opkomst in werkelijke dienst 
ongedaan zou worden gemaakt, onder gewone omstandigheden dienstplichtigen niet kunnen 
worden uitgezonden, zoals ook uit de tekst van artikel 18 Kaderwet blijkt.36 Een amendement-
Hillen om een bepaling in te voegen dat in bijzondere gevallen de dienstplichtige in gewone 
omstandigheden kan worden bestemd tot het vervullen van werkelijke dienst ten behoeve van 
uitzending buiten Nederland, werd verworpen.37 Wel maakte de regering duidelijk dat uitzending 
van dienstplichtigen mogelijk is onder buitengewone omstandigheden.38 De oproeping onder 
buitengewone omstandigheden  - een besluit krachtens tijdelijk KB dat wordt gevolgd door een 
wetsvoorstel (art. 20 Kaderwet) - is echter geheel gekoppeld aan de Coördinatiewet 
uitzonderingstoestanden, die slechts van toepassing is op situaties die zich in Nederland 
voordoen. Het is daarom de vraag in hoeverre de Kaderwet wel een duidelijke en 
samenhangende regeling heeft gegeven die een ondubbelzinnige basis oplevert voor uitzending 
van dienstplichtigen, mochten deze in werkelijke dienst worden opgeroepen. De begrippen 
"buitengewone omstandigheden" en "gewone tijden" van de Dienstplichtwet waren ten tijde van 
het UNIFIL-arrest in de ogen van de Hoge Raad te onduidelijk om een voldoende wettelijke 
basis op te leveren voor uitzending van dienstplichtigen. Het is de vraag in hoeverre dat nu 
anders is. 
Voor militaire ambtenaren is de situatie nog onduidelijker. Materieelrechtelijke bepalingen zijn 
in de wet slechts gegeven in de artikelen 12 tot en met 12 g van de Militaire Ambtenarenwet 
1931 (MAW) en betreffen wettelijke beperkingen van de uitoefening van grondrechten door 
militaire ambtenaren. Artikel 12 MAW bepaalt slechts dat bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur de rechten en plichten van de militair ambtenaar worden geregeld. Het uitzenden van 
militaire ambtenaren is daarmee een besluit, waarvan de weigering dat uit te voeren de 
betrokkene blootstelt aan alle tucht- en strafrechtelijke sancties die de wet bepaalt. 
Rechtspositioneel maakt het een militair ongeschikt voor alle functies in de krijgsmacht in de zin 
van het Algemeen Militair Ambtenaren Reglement, en vormt grond voor ontslag zonder 
aanspraak op wachtgeld - zo stelt de Centrale Raad van Beroep in de zaak van de 
opperwachtmeester vast. Kennelijk wordt aangenomen dat het legaliteitsbeginsel hierbij geen 
nadere rol heeft te spelen. Voor zover na te gaan, is in feite de enige tegemoetkoming aan 
mogelijke bezwaren tegen uitzending te vinden in een tweetal brieven van 10 november 1992 en 
25 april 1993 van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Een dergelijke juridisch kader kan 
echter moeilijk worden opgevat als een voldoende grondslag. Of een dergelijke wettelijke funde-
ring voor de Hoge Raad stand zou houden moet in het licht van de strikte eis van het UNIFIL-
arrest worden betwijfeld. 
 
Conclusie 
16. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak van de opperwachtmeester van het 
wapen der Koninklijke Marechaussee is juridisch te kort door de bocht. Zelfs al zou onder de 
Grondwet van voor 18 juli 2000 het al mogelijk zijn geweest om de bevordering van de 
                                                 

          36Art. 18 lid 1: ‘De dienstplichtige is in gewone omstandigheden uitsluitend verplicht tot het vervullen 
van werkelijke dienst voor opleiding en oefening alsmede voor herhalingsoefeningen.’ 

          37Kamerstuk 24245, nr. 12; Handelingen TK 1995-1996, 91-6044. 
          38Art. 19 lid 1: ‘Onverminderd artikel 20 kan Onze Minister in geval van buitengewone 

omstandigheden dienstplichtigen oproepen voor het vervullen van werkelijke dienst, voor zover dat nodig is ter 
uitvoering van de militaire taak.  De dienstplichtigen zijn verplicht aan deze oproeping gevolg te geven.’ Voor het 
standpunt van de regering, Handelingen TK 1995-1996, 88-5899, 5903. 



ontwikkeling van de internationale rechtsorde (art. 90 Grondwet) te rekenen tot de belangen van 
de staat in de zin van artikel 98 Grondwet, welker bescherming is opgedragen aan de 
krijgsmacht, dan nog is dat niet voldoende grond voor uitzending van militairen tegen hun wil. 
De Hoge Raad heeft in 1980 het terecht nodig geacht om, ook als de grondwetgever en wetgever 
beoogden de regering vrijheid te geven militairen uit te zenden, een nadere en specifieke 
grondslag te vergen voor zo'n uitzending. De redengeving van de Hoge Raad geldt nog steeds 
voor dienstplichtigen en het is goed te verdedigen dat onder de huidige situatie van een 
beroepsleger, zij ook opgaat voor militaire ambtenaren, tenzij men zou vinden dat het 
legaliteitsbeginsel alleen voor Jan Salie en niet voor Jan Soldaat is bestemd. 
  
Dat de Centrale Raad van Beroep voorbijgaat aan het legaliteitsbeginsel en berust in een 
dubieuze uitleg van artikel 98 van de Grondwet zoals dat artikel voor 18 juli 2000 luidde en 
daarmee een taakopdracht die niet meer dan een doelstelling geeft maakt tot een bevoegdheid 
scheppende bepaling die een wel zeer vergaande competentie voor de regering verschaft, ligt 
overigens wel in de lijn met wat er bij de grondwetsherziening van 2000 gebeurd is rond de 
constitutionele grondslag rond uitzending van militairen in het kader van vredesoperaties. In 
plaats van een eerder door de Tweede Kamer verlangd parlementair instemmingsrecht met 
uitzending, is er slechts een juridisch weinig om het lijf hebbende inlichtingenplicht in het 
nieuwe artikel 100 Grondwet terechtgekomen.39 Uit de totstandkomingsgeschiedenis blijkt dat 
met artikel 100 de regering bedoelde om aan de Staten-Generaal een formeel instemmingsrecht 
te onthouden. Weliswaar kan het verschaffen van deze inlichtingen leiden tot een kamerdebat, 
maar een juridische mogelijkheid iets tegen te houden heeft het parlement niet. Immers zelfs een 
motie van wantrouwen maakt geen einde aan een besluit tot uitzending met alle daaraan 
gekoppelde besluiten tot aanwijzing van militairen die moeten worden ingezet. Aangevuld met 
de vrije bevoegdheid die de Centrale Raad van Beroep heeft gelezen in de taakopdracht van de 
krijgsmacht, staat het de regering vrij militairen waar ook ter wereld in te zetten ook wanneer zij 
daarmee niet instemmen. Het beroepsleger dat wij nu hebben staat in de beste monarchale 
traditie ter vrije beschikking aan de regering. Waar voorheen in geval het parlement in stilte 
toezag, de rechter op grond van rechtsstatelijke principes nog wel ingreep (zie UNIFIL-arrest), 
laat de Centrale Raad van Beroep het afweten. 
 

                                                 
          39Zie terzake P.P.T. Bovend’Eert, NJB 1998: 1594 e.v.. 
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