
De operationele uitdagingen in de 
toepassing van de Aanvullende Protocollen

Chris De Cock

Lt Kol v/h Vlw SBH

1
20/02/2017



Overzicht

• Innovaties en verworvenheden

– Conventies van Genève

– Aanvullende Protocollen

• Operationele uitdagingen

– Hoe invulling geven aan de regels en principes?

– Externe invloeden: zegen of vloek?

• Gevolgen voor Defensie en het voeren van operaties?

• Q&A
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Innovaties en Verworvenheden

Conventies van Genève

 CA3 dat minimale humanitaire regels

vastlegt ingeval van een niet-

internationaal conflict (op het

grondgebied van een der Partijen);

 Een verbetering van het toezicht op

de toepassing van het RGC door de

Beschermende Mogendheden of,

desnoods, door het ICRC;

 Een bindend repressief systeem voor

"ernstige inbreuken" op de bepalingen

van de vier Conventies.

Aanvullend Protocol I
 De uitbreiding naar de nationale

bevrijdingsoorlogen (art.1,(4));

 De bescherming van de bevolking door

invoering van het discriminatiebeginsel en

door het verbod op niet-discriminerende

aanvallen (artt. 49-60);

 De beperking van “targeting” in de

luchtoorlog;

 De uitbreiding van het begrip " strijder" en

" burger onderworpen aan het gezag van

de vijand" (artt. 43-44 en artt.72-73);

• De verplichting juridische raadgevers in de 

strijdkrachten in te lijven (art.82).
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Innovaties en verworvenheden

• Aanvullend Protocol II
 Verboden aanvallen te richten tegen de burgerbevolking (art.

13) of tegen goederen onontbeerlijk voor hun overleven (art.

14);

 Verboden de burgerbevolking uit te hongeren (art. 14);

 Verboden te bevelen om burgerbevolking te verplaatsen

zonder dwingende militaire redenen of zonder dit te doen uit

veiligheidsoverwegingen (art. 17).

 Opmerking: Extraterritoriale werking?
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Vertrekpunt: De complexiteit van de 

operationele omgeving

Factoren ISAF (AFGH) OUP (LBY) OIR (IRK/SYR)

Mandaat Stabiele & 

veilige 

omgeving

Bescherming van de 

burgerbevolking

Neutralisatie van de 

vijand

Oorlogvoering Niet regulier Regulier Niet regulier

Vijand NSA [TB/AQ] Statelijke actor NSA [IS]

BOT Ja Neen Neen

Air Ops CAS DCA/OCA CAS

FAC/JTAC Yes No No

ROE HA/HI Offensief Offensief
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Operationele uitdagingen

• Invulling geven aan de begrippen (ICTY - OTP 

Rapport)

– Onderscheid/discriminatie

– Voorzorgen in de aanval

– Proportionaliteit

• Quid “legale interoperabiliteitsvraagstukken”?

– Militaire objectieven

• Daadwerkelijke bijdrage aan de krijgsverrichtingen

• “War-sustaining” activiteiten
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Naar een verdere “humanisering” van 

het RGC?

• Mensenrechten en het voeren van de 

vijandelijkheden:

– Rechtspraak EHRM (Art.2 Recht op leven):

• Isayeva zaak (gebruik van 12 S-24 Non-Guided A2G Msl);

• Esmukhambetov zaak (gebruik van SU-25 jets);

• Kerimova zaak (gebruik van HE fragmentatiebommen).

– ICRC RDV Interpretatieve Richtlijn:

• Sectie IX “Restraints on the Use of Force in Direct Attack”

– “Capture Rather Than Kill”

• RDV en CCF (“Continuous Combat Function”)

– VN Mensenrechtenraad

• Voorbeeld: “Goldstone” Verslag en invulling van het RGC
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Naar een verdere “humanisering” van 

het RGC?

• De invloed van de internationale rechtspraak?

– Gotovina-zaak

• 200 meter-standaard?

• Appartement Martic: extensieve versus buitensporige schade

– Milosevic-zaak

• 300 meter-standaard?

• De invloed van NGO & ICRC (EWIPA debat)

– Rechtstreekse aanval op burgers

– Niet-discriminerende aanvallen

– Proportionele aanvallen

• Lucern–richtlijnen (scholen en educatieve instellingen)

• Menselijkheid versus Militaire noodzaak:

– Naar een verplaatsing van het zwaartepunt?
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