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D’octobre 2014 à juin 2015, des chasseurs-bombardiers F-16 
belges ont pris part aux opérations de la coalition menée par 
les États-Unis contre l’État islamique (EI) en Irak. Cette parti-
cipation avait alors été approuvée à l’unanimité au Parlement 
belge. La décision répondait à une demande spécifi que du 
gouvernement irakien dans le cadre de son droit inhérent à 
la légitime défense contre l’EI. Après une année d’interruption, 
les F-16 belges participent de nouveau à l’opération Inherent 
Resolve contre l’EI, mais interviennent cette fois-ci également 
en territoire syrien. La récente décision d’engager une nou-
velle fois des moyens belges contre l’EI dans la lutte contre le 
terrorisme a pourtant suscité certaines critiques, notamment 
en raison du manque de fondement juridique dont la Belgique 
pourrait se prévaloir pour légitimer une telle intervention. 
Selon le point de vue classique, le droit à la légitime défense 
ne peut être invoqué que si l’agression armée est perpétrée par 
un État. La question est donc de savoir si le droit international 
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offre une base juridique pour étendre les opérations militaires 
contre l’EI au territoire syrien. Cet article a pour objectif de 
fournir une réponse concluante à cette question.

juridisch kader

Het internationaal recht voorziet in drie uitzonderingen die het gebruik van 
geweld kunnen rechtvaardigen in de internationale betrekkingen. Naast een 
resolutie van de VN-Veiligheidsraad en de uitdrukkelijke uitnodiging van de 
gaststaat is het gebruik van geweld buiten de eigen staatsgrenzen enkel toe-
gestaan in antwoord op een gewapende aanval, overeenkomstig het inherente 
recht waarover elke staat beschikt om zich te verdedigen tegen elke gewapende 
aanval. Zo stelt het Handvest van de Verenigde Naties: “geen enkele bepaling 
van dit Handvest doet afbreuk aan het inherente recht tot individuele of col-
lectieve zelfverdediging in geval van een gewapende aanval tegen een Lid van 
de Verenigde Naties, totdat de Veiligheidsraad de noodzakelijke maatregelen 
ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid heeft genomen”1. Maar 
wat betekent dat nu in de praktijk en, meer in het bijzonder, in het kader van de 
Belgische deelname aan de strijd tegen de IS? Om deze vraag te beantwoorden, 
zullen we vier elementen bespreken. Ten eerste, welke zijn de algemene voor-
waarden om het recht op (individuele en collectieve) zelfverdediging te kunnen 
inroepen? Ten tweede, kan het recht op zelfverdediging ingeroepen worden 
wanneer een niet-statelijke actor (bv. IS) een gewapende aanval uitvoert? Ten 
derde, wat is de situatie indien deze gewapende aanval uitgevoerd wordt door 
een niet-statelijke actor vanop het grondgebied van een vreemde staat (bv. door 
de IS vanuit Syrië)? Ten vierde, mag men stellen dat België zich in een situatie 
van zelfverdediging bevindt na de aanslagen in Brussel en Zaventem?

de traditioneLe kenmerken van het recht op zeLfverdediging

Een daad uit zelfverdediging vormt niet alleen een omstandigheid die de on-
rechtmatigheid van een gedrag uitsluit, maar vooral een recht dat een uitzonde-
ring vormt op het algemene beginsel van het verbod op het gebruik van geweld, 
zoals eerder gesteld. Om het gebruik van geweld in de uitoefening van het 
inherente recht op zelfverdediging te rechtvaardigen, moeten in de traditionele 
visie de volgende voorwaarden vervuld zijn: het bestaan van een gewapende 
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aanval, de procedurele voorwaarden, en de voorwaarden van de noodzakelijk-
heid en de evenredigheid. Volgens een letterlijke uitlegging van artikel 51 van 
het Handvest van de Verenigde Naties ontstaat het recht op zelfverdediging pas 
wanneer de gewapende aanval heeft plaatsgevonden; pas daarna zijn de nood-
zakelijkheid en de evenredigheid van een reactie precies meetbaar. Nochtans 
heeft het standpunt van een beperkt aantal staten in het kader van de strijd 
tegen het terrorisme het debat met betrekking tot het bestaan van een recht 
op “preventieve” zelfverdediging (d.w.z. niet tegen een aanval, maar tegen de 
dreiging van een aanval) weer op gang gebracht. We laten deze kwestie hier 
verder buiten beschouwing, omdat ze niet relevant is voor het beantwoorden 
van de vraag naar de legaliteit van de Belgische deelname aan de strijd tegen de 
IS. Wat echter wel uitermate belangrijk is, is de overweging dat, althans volgens 
het klassieke standpunt, het recht op zelfverdediging enkel ontstaat indien een 
staat de gewapende aanval uitvoert. De vraag rijst dus of Irak wel een beroep 
kon doen op zijn inherente recht op zelfverdediging, wetende dat de gewapende 
aanval afkomstig was (en nog steeds is) van de IS en niet van een andere staat.

kan een niet-stateLijke actor een gewapende aanvaL uitvoeren?

Volgens een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
maakt de betrokkenheid van een staat wezenlijk deel uit van de definitie van 
een “gewapende aanval”. Dat zou dan betekenen dat indien de handelingen van 
de niet-statelijke actor (bv. IS) niet toegewezen kunnen worden aan een andere 
staat (bv. Syrië), er geen sprake kan zijn van een gewapende aanval door deze 
actor en de staat die er het slachtoffer van is (bv. Irak) ook geen beroep kan doen 
op zijn recht van zelfverdediging. Op het eerste zicht lijkt deze interpretatie 
steun te vinden bij de rechtspraak van het Internationaal Gerechtshof (IGH) dat 
zich steeds kritisch heeft uitgelaten over dit bijzondere punt. Deze rechtspraak 
van het IGH heeft nochtans aanleiding gegeven tot hevige kritiek, onder meer 
door enkele rechters van datzelfde Hof. Terecht stelden zij dat er nergens staat 
dat deze gewapende aanval door een andere staat moet worden uitgevoerd. 
Zij vestigden bovendien ook de aandacht op een evolutie in de praktijk van de 
Veiligheidsraad die, door middel van resoluties 1368 (2001) en 1373 (2001), 
het natuurlijke recht op individuele of collectieve zelfverdediging heeft erkend 
zonder te verwijzen naar een gewapende aanval door een staat.

Hoewel dat recht op zelfverdediging oorspronkelijk bedoeld was om militair op 
te treden als landen het slachtoffer zijn van een gewapende aanval van een ander 
land, wordt vandaag algemeen aanvaard dat ook georganiseerde gewapende 
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groepen tot dergelijke aanval in staat zijn. Zo erkende de Veiligheidsraad, in de 
nasleep van de 11 septemberaanslagen, het recht om geweld te gebruiken in de 
strijd tegen het terrorisme: de resoluties 1368 en 1373 van de Veiligheidsraad 
verwezen uitdrukkelijk naar het recht op individuele en collectieve zelfverde-
diging. Bovendien volgden ook verschillende regionale organisaties zoals de 
EU en de NAVO deze aanpak. Maar er zijn ook recentere voorbeelden, zoals het 
conflict tussen Israël en Hezbollah. Of Turkije, dat op dezelfde manier ook een 
beroep heeft gedaan op de solidariteit van de NAVO-partners naar aanleiding 
van de PKK-aanvallen tegen de Turkse veiligheidstroepen. Nog recenter (mid-
den oktober 2011) was er de militaire interventie van Kenia tegen Al-Shabaab 
in Somalië, waartegen de internationale gemeenschap niet geprotesteerd heeft. 
Kortom, vandaag wordt aanvaard dat ook niet-statelijke actoren, zoals de IS, 
een gewapende aanval kunnen uitvoeren. In dat geval kan de slachtofferstaat, 
Irak, zich beroepen op diens inherente recht van (individuele) zelfverdediging 
om hieraan een einde te stellen. Zodra aan de voorwaarden van de individuele 
zelfverdediging voldaan is, belet niets dat Irak de hulp inroept van andere landen 
om een einde te maken aan deze gewapende aanval2. De Belgische beslissing 
om in 2014 deel te nemen aan de operatie Inherent Resolve, gericht tegen de 
IS op het Iraakse grondgebied, past daarom volledig in de uitoefening van dit 
inherente recht op individuele en collectieve zelfverdediging. 

strekt het recht op zeLfverdediging zich uit tot syrisch grondgebied?

Het feit dat de uitoefening van het recht op zelfverdediging zich uitstrekt tot 
actie op het grondgebied van derde staten tegen niet-statelijke actoren wordt 
erkend indien de staat vanop wiens grondgebied deze niet-statelijke actor ageert, 
niet bereid is (“unwilling”) of niet het vermogen heeft (“unable”) om effectief 
op te treden tegen deze groepering. Het criterium kan begrepen worden als een 
interpretatie en toepassing van het gewoonterechtelijke vereiste van noodzake-
lijkheid als deel van het recht van zelfverdediging. Zoals Nollkaemper stelde in 
zijn advies over de legaliteit van tussenkomst tegen de IS in Syrië: “Hoewel het 
aantal staten dat zich uitdrukkelijk over de juridische status van het criterium 
“unwilling or unable” heeft uitgelaten relatief beperkt is, lijkt het criterium 
breed (zij het meestal stilzwijgend) aanvaard te zijn. Slechts een beperkt aantal 
landen heeft zich uitdrukkelijk verzet tegen deze interpretatie en toepassing 
van het recht op (collectieve) zelfverdediging. Het criterium heeft kennelijk ook 
steun ontvangen van de [secretaris-generaal] van de VN.” Dezelfde auteur stelt 
verder onder welke voorwaarden actie tegen niet-statelijke actoren mogelijk is 
onder de theorie van de “unwilling or unable”: “Dat geldt in het bijzonder voor 
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de voorwaarde dat er daadwerkelijk sprake is van een gewapende aanval, dat 
er voldoende betrouwbare informatie is voor de conclusie dat er voldaan is aan 
het criterium van “unable or unwilling”, en dat voldaan is aan de criteria van 
de noodzakelijkheid en de proportionaliteit.”

Met betrekking tot de toepassing ervan op het conflict in Irak en Syrië tegen de 
IS stelt hij derhalve dat er geen schending is van het artikel 2, § 4, van het VN-
Handvest, “indien Syrië niet bereid is (“unwilling”) of niet het vermogen heeft 
(“unable”) om effectief op te treden tegen ISIL.” Ducheine volgt dezelfde rede-
nering: “Het internationale recht – in casu het ius ad bellum – heeft op het punt 
van zelfverdediging een breed gedragen herinterpretatie van een aantal begrippen 
doorgemaakt. Allereerst is vast komen te staan dat de terroristische aanslagen 
van 11 september 2001 niet alleen als terreurdaad maar ook als gewapende aanval 
in de zin van artikel 51 van het VN-Handvest kunnen worden opgevat. Daarmee 
staat bovendien vast dat een niet-statelijke entiteit – in casu Al Qaida – als auteur 
van zo’n gewapende aanval kan gelden. Ten derde blijkt dat deze niet-statelijke 
actor (mede) als adressaat van een zelfverdedigingsreactie valt aan te merken.”

Uit het voorgaande volgt dat er zich een evolutie heeft voorgedaan in de inter-
pretatie van het klassieke recht op zelfverdediging, in die zin dat vandaag ook 
aanvaard wordt dat dit recht, mits naleving van bepaalde voorwaarden, ook in-
roepbaar is tegen een gewapende aanval van niet-statelijke actoren. In de huidige 
stand van het internationaal recht verzet niets zich dus tegen een militair op-
treden gericht tegen een niet-statelijke actor (IS) die vanuit een vreemd grond-
gebied (Syrië) gewapende aanvallen uitvoert tegen een andere staat (Irak). Het 
feit dat Syrië mogelijk zou optreden tegen de IS, doet niet noodzakelijk afbreuk 
daaraan en hoeft bovendien niet te leiden tot een hellend vlak of een glibberig 
pad. Zolang Syrië niet in staat is of onwillig blijft om militair op te treden tegen 
de IS, blijft het Iraakse recht op zelfverdediging onverkort van toepassing. Deze 
interpretatie wordt bovendien bevestigd door de statenpraktijk, waaronder de 
brieven van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Turkije, Frankrijk, 
Australië, Duitsland en Denemarken aan de voorzitter van de Veiligheidsraad 
om hun militaire operaties in Irak en Syrië te rechtvaardigen (overeenkomstig 
het recht van individuele en collectieve zelfverdediging). Slechts wanneer Syrië 
erin zou slagen om effectief op te treden tegen de IS, houdt het extraterritoriale 
recht op zelfverdediging van Irak op te bestaan. Enkel in dergelijk welomschre-
ven situatie dringt een volkenrechtelijk mandaat van de Veiligheidsraad zich op 
om alsnog te kunnen opereren in Syrië. Ten slotte is het ook niet onbelangrijk 
om nogmaals te benadrukken dat de militaire operaties niet gericht zijn “tegen” 
Syrië, maar wel “tegen” de IS “op” Syrisch (en Iraaks) grondgebied.
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kan beLgië zich beroepen op het recht op zeLfverdediging na de 
aansLagen van 22 maart 2016?

Op 22 maart 2016 was ons land zelf het rechtstreekse slachtoffer van terroris-
tische aanslagen in Zaventem en Brussel. Kunnen deze aanslagen beschouwd 
worden als een gewapende aanval tegen België en kan ons land zich beroepen 
op het inherente recht op zelfverdediging tegen de IS? Uiteraard niet, of nog 
niet alleszins. Niettegenstaande het grote aantal slachtoffers dat met deze aan-
slagen gepaard ging, hebben deze terroristische daden de drempelwaarde van 
een gewapende aanval nog niet bereikt. De schaal waarop ze werden gepleegd, 
alsook de effecten ervan, zijn thans onvoldoende om van een gewapende aanval 
tegen België te kunnen spreken. Dit gezegd zijnde is het niet uitgesloten dat 
indien de IS in de toekomst erin zou slagen om soortgelijke daden te plegen, 
het gecumuleerde effect van alle aanslagen alsnog voldoende hoog kan worden 
ingeschat om te spreken van een gewapende aanval tegen ons land. Volgens de 
theorie van cumulatie van gebeurtenissen kunnen verschillende gebeurtenissen 
die elk afzonderlijk geen “gewapende aanval” vormen, in hun geheel genomen 
de graad van ernst bereiken die vereist is om het recht op zelfverdediging te 
verlenen, zodat een gewapende reactie van ons land in dergelijke omstandig-
heden een wettige uitoefening van dit recht zou uitmaken (en dus geen vorm 
van represaille). Deze doctrine werd in de praktijk gevolgd door staten zoals de 
Verenigde Staten, Israël, het Verenigd Koninkrijk en ook het IGH lijkt ze niet 
a priori uit te sluiten. In dat geval bevinden we ons wel degelijk in een situatie 
waarbij het recht op individuele zelfverdediging zich kan doen gelden en is te-
vens sprake van een niet-internationaal gewapend conflict tussen België en de 
IS op het nationale grondgebied. Zover zijn we nog niet en dus blijft elk optreden 
tegen de IS “in” België gebonden aan het nationaal recht en de mensenrechten, 
in het bijzonder de fundamentele rechten en vrijheden die het Europees Ver-
drag voor de Rechten van de Mens (EVRM) waarborgt. Detentiemogelijkheden 
blijven aldus beperkt en dodelijk geweld tegen IS-leden is slechts toegestaan als 
laatste redmiddel, behoudens gevallen van wettige verdediging, en voor zover 
voldaan is aan de criteria van de (strikte) evenredigheid en de noodzakelijkheid.
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besLuit

Het Parlement verklaarde zich in 2014 eendrachtig akkoord met de Belgische 
bijdrage aan de militaire strijd tegen de IS in Irak. Deze resolutie stelde overdui-
delijk dat het mandaat voor een militair optreden daar op de uitoefening van het 
recht op collectieve zelfverdediging stoelde. Aan alle juridische voorwaarden 
was voldaan: Irak bevond zich in staat van individuele zelfverdediging en had 
expliciete steun gevraagd in zijn uitoefening van het recht op zelfverdediging 
tegen de IS. De toenmalige beslissing om enkel in Irak (en niet in Syrië) militair 
tussenbeide te komen, was het gevolg van een beleidsbeslissing, en niet omdat 
het in Syrië juridisch onmogelijk was. De recente beslissing om vanaf juli 2016 
deel te nemen aan de militaire operaties tegen de IS in Syrië past dus volledig 
binnen het huidige normatieve kader. Zolang Syrië niet in staat is om effectief 
te voorkomen dat de IS zijn grondgebied misbruikt om vandaaruit aanvallen uit 
te voeren tegen Irak, heeft dat land het recht zichzelf (verder) te verdedigen 
tegen de IS, ook als daarvoor militair ingegrepen moet worden in Syrië.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
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Trefwoorden: IS, Syrië, recht op zelfverdediging

1   Artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. De volledige tekst luidt als volgt: “Geen 

enkele bepaling van dit Handvest doet afbreuk aan het inherente recht tot individuele of collectieve 

zelfverdediging in geval van een gewapende aanval tegen een Lid van de Verenigde Naties, totdat 

de Veiligheidsraad de noodzakelijke maatregelen ter handhaving van de internationale vrede en 

veiligheid heeft genomen. Maatregelen die door de Leden zijn genomen bij de uitoefening van dit 

recht tot zelfverdediging dienen onverwijld ter kennis van de Veiligheidsraad te worden gebracht 

en tasten op geen enkele wijze de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad 

ingevolge dit Handvest aan om op enigerlei tijdstip over te gaan tot zulk optreden als hij nodig acht 

voor de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid”.
2  Zie o.m. de brief van 20 september 2014 van de permanente vertegenwoordiger van Irak gericht 

aan de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, waarbij bijstand wordt gevraagd aan de door de VS-

geleide coalitie.
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