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Juridische controle van de reglementen die bij de 

Krijgsmacht van toepassing zijn 
 

Pilootdepartement: Ministerie van Landsverdediging 
 

     Werkdocument 40 

 
I. UIT TE VOEREN BEPALINGEN. 

 

A. Rechtsgrond. 

 

1. Internationaal recht 

 

Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 

inzake de bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende 

conflicten (P I), – artikel 80. 

 

« Artikel 80 – maatregelen voor de tenuitvoerlegging 

 

1. De Hoge Verdragsluitende Partijen en de Partijen bij het conflict 

dienen onverwijld alle noodzakelijke maatregelen te treffen voor de 

nakoming van hun verplichtingen krachtens de Verdragen en dit 

Protocol. 

 

2.   De Hoge Verdragsluitende Partijen en de Partijen bij het conflict 

dienen opdrachten en instructies te geven om de naleving van de 

Verdragen en dit Protocol te verzekeren en dienen toezicht te houden 

op de tenuitvoerlegging ervan. » 

 

2. Nationaal recht 

 

Wet van 16 april 1986 houdende goedkeuring van het Aanvullend Protocol 

bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de 

bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten 

(Protocol I), aangenomen in Genève op 8 juni 1977 (Belgisch Staatsblad 

van 7 november 1986). 

 

 

B. Analyse van de te nemen maatregelen 

 

a. Krachtens artikel één (Algemene beginselen en toepassingsveld), 

paragraaf 1, verbinden de Verdragsluitende Partijen zich ertoe dit Protocol 

onder alle omstandigheden te eerbiedigen en te doen eerbiedigen; deze 

bepaling komt van de gewoonterechtelijke regel  pacta sunt servanda, die 

wordt bekrachtigd door de Conventie van Wenen van 23 mei 1969 over het 

verdragsrecht. 

 

b. In artikel 80 wordt beklemtoond dat de Partijen de plicht hebben daartoe 

onverwijld alle noodzakelijke maatregelen te nemen, dat wil zeggen te 
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gelegener tijd voor ieder van de maatregelen, daar ze niet allemaal 

terzelfder tijd dienen te worden genomen. Paragraaf 1 stelt het beginsel; 

het omvat algemeen genomen iedere noodzakelijke maatregel van 

wetgevende, reglementaire of eenvoudigweg praktische aard – terwijl 

paragraaf 2 er slechts een bijzonder aspect van vormt. 

 

Hierin gaat het meer concreet over een onmiddellijke en rechtstreekse 

toepassing van het Protocol, dat wil zeggen de opdrachten en instructies 

die in gegeven omstandigheden ten behoeve van bepaalde geadresseerden 

worden gegeven. Men kan er inderdaad van uitgaan dat de vaste 

opdrachten en instructies onder paragraaf 1 vallen. Dat de Partijen wordt 

opgelegd om op de tenuitvoerlegging toe te zien vormt een verplichting 

die, zelfs zonder uitdrukkelijk geformuleerd te zijn, zou moeten worden 

nageleefd en dat toezicht geldt evenzeer voor paragraaf 1, aangezien het 

volgt uit de plicht om « te eerbiedigen en te doen eerbiedigen», waarvan 

hierboven wordt gezegd dat zij als grondslag voor dit artikel dient. 

 

c. De bepalingen van voornoemd artikel 80 houden in dat alle reglementen 

die bij de Krijgsmacht van toepassing zijn dienen te worden nagezien om 

te kijken of zij in overeenstemming zijn met de verplichtingen die België 

op grond van de vier Conventies en het Aanvullend Protocol (P I) heeft 

aangegaan.  

 

 

II. BETROKKEN DEPARTEMENTEN 

 

Ministerie van Landsverdediging. 

 

III. BUDGETTAIRE WEERSLAG  

 

Geen  

 

 

IV. STAND VAN ZAKEN 

 

A. Tijdens haar vergadering van 12 november 2002 heeft de Militaire Commissie voor 

het Recht van de Gewapende Conflicten onderzocht welke werklast de 

systematische herziening van alle reglementen zou medebrengen. 

Deze werklast werd verdeeld onder al de leden van de Commissie die op hun beurt 

zullen worden belast met de verspreiding van de reglementen onder de Militaire 

Raadgevers inzake het Recht van de Gewapende Conflicten, die van hun Algemene 

Directie of hun Component afhangen. De taak werd op 12 december 2002 verdeeld 

en de controle moet tegen 1 januari 2004 volledig beëindigd zijn. 

B. Sinds januari 2003 wordt de stand van zaken van de controle door de Militaire 

Commissie voor het Recht van de Gewapende Conflicten tweemaandelijks 

onderzocht. 

 

 

V. VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

 

Daar de controle van de reglementen aan de gang is, dient er hieromtrent geen 

beslissing te worden voorgesteld. 
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VI. LAATSE BIJWERKING  

 

Juni 2003. 

 

 

VII. DATUM VAN GOEDKEURING DOOR DE ICHR 

 

 10 juni 2003 

 

VIII. BIJLAGEN 

 

/ 


