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I. TOE TE PASSEN BEPALINGEN 

 

A. Rechtsgrond 

 

 

1. Internationaal recht: Resoluties van de Veiligheidsraad 

 

a) In resolutie nr. 808 (1993), paragraaf 1, van 22 februari 1993 

heeft de Veiligheidsraad beslist een internationaal straftribunaal op te 

richten om te oordelen over personen die verdacht worden van ernstige 

schendingen van het internationaal humanitair recht, gepleegd op het 

grondgebied van het voormalige Joegoslavië sinds 1991, alsook om 

daartoe het Statuut van het Internationaal Tribunaal voor het 

voormalige Joegoslavië goed te keuren dat als bijlage gaat bij het 

verslag van de Secretaris-generaal. (Verslag van de Secretaris-generaal 

betreffende de oprichting van een internationaal straftribunaal om te 

oordelen over personen verdacht van ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van het 

voormalige Joegoslavië”, S/25701, 3 mei 1993) 

 

Bevoegdheid rationae materiae 

- Oorlogsmisdaden: inbreuken op de Verdragen van Genève van 12 

augustus 1949 (artikel 2); schendingen van de krijgswetten en 

krijgsgewoonten (artikel 3) 

- Misdaden van genocide (artikel 4) 

- Misdaden tegen de menselijkheid (artikel 5) 

 

b) In resolutie nr. 955, paragraaf 1, van 8 november 1994 heeft de 

Veiligheidsraad beslist een internationaal straftribunaal op te richten 

om te oordelen over personen die ervan verdacht worden daden van 

volkerenmoord of andere ernstige schendingen van het internationaal 

humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van Rwanda, alsook 

over Rwandezen die ervan verdacht worden verantwoordelijk te zijn 

voor dergelijke daden of schendingen gepleegd op het grondgebied van 

buurlanden tussen 1 januari en 31 december 1994, alsook om daartoe 

het Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda goed te 

keuren dat als bijlage gaat bij  deze resolutie. 

 

Bevoegdheid rationae materiae 

- Oorlogsmisdaden: schendingen van artikel 3, gemeenschappelijk aan 

de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 en aan het Protocol II 

van 8 juni 1977 (artikel 4) 

- Misdaden van genocide (artikel 2) 
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- Misdaden tegen de menselijkheid (artikel 3) 

 

2.         Nationaal recht: 

 

De wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal 

Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen (B.S. 01.04.2004). Deze 

wet verbetert en verenigt de bepalingen van de wet van 22 maart 1996 

betreffende de erkenning van en de samenwerking met het voormalig 

Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda die op grond van de 

wet van maart 2004 is opgeheven. Alle maatregelen betreffende de 

samenwerking tussen de internationale tribunalen (Internationaal 

Strafgerechtshof en de internationale ad hoc straftribunalen en België) zijn 

thans in een enkele wet opgenomen.  

 

B. Analyse van de te nemen maatregelen 

 

Aangezien de noodzakelijke wetgevende maatregel is genomen (voornoemde 

wet van 22 maart 1996, opgeheven en vervangen door de voornoemde wet van 

29 maart 2004), heeft de commissie haar taak beëindigd. 

 

België moet zijn financiële bijdrage aan de begroting van de ad hoc tribunalen 

voortzetten. Het bedrag van de Belgische bijdrage is bepaald volgens de 

verdeelsleutel uitgewerkt door de Verenigde Naties, hetzij ongeveer 1% van het 

totaalbudget vastgesteld door de VN. 

 

II. BETROKKEN DEPARTEMENTEN 

 

A. Op het vlak van de samenwerking met de ad hoc tribunalen betreft het de Federale 

Overheidsdienst Justitie (zie artikel 46 van de voornoemde wet van 29 maart 2004). « De 

Minister van Justitie is de centrale autoriteit die bevoegd is om de verzoeken van het Hof in 

ontvangst te nemen en om de verzoeken van de Belgische gerechtelijke autoriteiten over te 

zenden aan het Hof.  Hij verzekert de opvolging ervan.” 

 

B. Op financieel vlak betreft het de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. 

 

 

III. BUDGETTAIRE WEERSLAG 

 

De bijdrage van België aan de werking van de ad hoc tribunalen is als volgt: 

 

- Internationaal Tribunaal voor Rwanda: 

1995: 1.115.950 dollar 

1996: 1.589.500 dollar 

1997:    464.993 dollar 

1998:    540.835 dollar 

1999:    676.430 dollar 

2000:    842.924 dollar 

2001:    896.486 dollar 

2003:    1.066.804 dollar 

2004:     1.186.911 dollar 

 

- Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië: 

1997: 359.752 dollar 

1998: 512.314 dollar 
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1999: 994.591 dollar 

2000: 940.188 dollar 

2001: 970.038 dollar 

      2003 : 1.297.040 dollar 

 2004 : 1.653.085 dollar 

 

IV. STAND VAN ZAKEN 

 

De resoluties van de Veiligheidsraad tot oprichting van de internationale tribunalen 

vereisen geen enkele maatregel voor de inwerkingtreding in het nationaal recht, behalve 

maatregelen op grond waarvan de samenwerking tussen de Belgische autoriteiten en 

deze tribunalen kan worden georganiseerd. Deze bepalingen zijn vervat in de 

voornoemde wet van 29 maart 2004. 

 

V. VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

 

Geen  

 

VI. LAATSTE BIJWERKING 

 

 Mei 2004 

 

VII. DATUM VAN GOEDKEURING DOOR DE ICHR 

 

8 juni 2004 

 

VIII. BIJLAGEN 

 

            /  


