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Pilootdepartement: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 

 

 

Werkdocument  02 

 

I. TOE TE PASSEN BEPALINGEN 

 

A. Rechtsgrond 

 

1. Internationaal recht: Aanvullend Protocol I - Artikel 6. 

 

« Artikel 6 - Deskundige personen 

 

1. De Hoge Verdragsluitende Partijen streven er ook in vredestijd 

naar met de hulp van nationale Rode Kruis (Rode Halve Maan, 

Rode Leeuw en Zon)-verenigingen, deskundig personeel op te 

leiden om de toepassing van de Conventies en dit Protocol en in 

het bijzonder de werkzaamheden van de beschermende 

Mogendheid te vergemakkelijken. 

 

2. De werving en de opleiding van zodanig personeel behoren tot 

de nationale bevoegdheid. 

 

3. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis houdt de lijsten 

van de aldus opgeleide personen, die de Hoge Verdragsluitende 

Partijen met dat doel mochten hebben opgesteld en aan het 

Comité mochten hebben toegezonden, ter beschikking van de 

Hoge Verdragsluitende Partijen. 

 

4. De voorwaarden, waaraan de tewerkstelling van zodanig 

personeel buiten nationaal grondgebied is onderworpen, 

vormen, per geval, onderwerp van bijzondere overeenkomsten 

tussen de betrokken Partijen. » 

 

2. Nationaal recht: 

 

Wet van 16 april 1986 houdende aanneming van de Aanvullende Protocollen. 

 

 

B. Analyse van de te nemen maatregelen 

 

1. Werving 

 

a) Rol van het deskundig personeel 

 

(1) In vredestijd: 
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uitvoeringsmaatregelen van de Conventies en van de 

Protocollen bij deze Conventies. 

 

(2) In geval van een gewapend conflict: 

 

(a) Staat die betrokken is bij het conflict: 

toepassing van de Conventies en van het 

Protocol (verloop van de vijandelijkheden 

overeenkomstig het internationaal recht). 

 

(b) Beschermende Mogendheid: Artikel 5 van het 

Aanvullend Protocol I. 

 

(c) Derde Staat: ter beschikking stellen van een 

Beschermende Mogendheid of van haar 

plaatsvervanger (taken in verband met 

adviesverlening, bijstand en controle). 

 

b) Weerslag inzake wervingscriteria 

 

(1) Regeringsverantwoordelijkheid 

 

(a) Elk betrokken departement moet deskundig 

personeel aanwijzen dat verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van de taken toevertrouwd 

aan dat departement (in principe de leden van 

de ICHR). 

 

(b) Met het oog op de rol van Beschermende 

Mogendheid, moeten in het bijzonder 

deskundigen vertegenwoordigd zijn op diverse 

gebieden: 

 

 Diplomaten 

 Geneesheren 

 Juristen 

 Militairen 

 Ambtenaren van Volksgezondheid 

 Ambtenaren van de Civiele 

Bescherming 

 

(2) Adviserende rol van de niet-gouvernementele 

organisaties 

 

(a) Het Rode Kruis: elke activiteitensector moet 

deskundig personeel aanwijzen. 

 

(b) De universiteiten: de ICHR kan de namen 

vragen van de professoren van de medische en 

rechtsfaculteiten die bereid zijn deel uit te 

maken van het deskundig personeel en 

opdrachten in het buitenland te vervullen. 
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2. Opleiding 

 

Het personeel moet reeds een opleiding gevolgd hebben in het kader 

van het vakgebied waarvoor het bevoegd is. Het moet een aanvullende 

opleiding volgen inzake humanitair recht. 

 

a) Onderzoek van de teksten en commentaren (autodidactisch). 

 

b) Enquête van de ICHR omtrent de middelen aangewend voor 

opleidingen bij het ICRK en in de Verdragsluitende Staten (lijst 

van de instellingen en cursussen die kunnen bijdragen tot de 

opleiding). 

 

c) Regelmatige stand van zaken van de bestaande opleidingen IHR 

in België en vaststelling van de opleidingen die toegankelijk 

zijn voor deskundig personeel. 

 

 

II. BETROKKEN DEPARTEMENTEN 

 

A. Coördinatie 

 

FOD Kanselarij van de Eerste Minister. 

 

B. Aanwijzing van deskundig personeel in vredestijd 

 

Alle departementen die bevoegd zijn voor uitvoeringsmaatregelen. 

 

C. Aanwijzing van deskundig personeel met het oog op de rol van Beschermende 

Mogendheid 

 

1. Absoluut noodzakelijke deelname van: 

 

 Buitenlandse Zaken 

 Justitie 

 Landsverdediging 

 Binnenlandse Zaken 

 Volksgezondheid. 

 

2. Nuttige deelname van: 

 

Andere departementen die vertegenwoordigd zijn in de ICHR. 

 

 

III. BUDGETTAIRE WEERSLAG 

 

A. Opleiding:  

 

opdrachten inzake cursussen, stages en colloquia, organisatie van conferenties, 

bezoldiging van de sprekers, huur van zalen, enz. 

 

B. Verbintenis in de hoedanigheid van Beschermende Mogendheid: 
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de verdeling van de kosten moet aanleiding geven tot bijzondere 

overeenkomsten bedoeld in paragraaf 4 van artikel 6 van het Aanvullend 

Protocol I. 

IV. STAND VAN ZAKEN 

 

A. De lijst van het deskundig personeel werd regelmatig bijgewerkt sinds 1988. 

 

Een geactualiseerde lijst (in bijlage) zal gewoontegetrouw worden overgemaakt 

aan de Voorzitter van het ICRK in Genève. 

 

B. Onderzoek van de teksten en commentaren  

 

1. Het Belgische Rode Kruis stelt de nodige documentatie (niveau 1) ter 

beschikking van de leden van de ICHR.  De verantwoordelijken voor de 

documentatie betreffende het internationaal humanitair recht bij het 

Belgische Rode Kruis zijn: 

 

 voor de Nederlandstaligen: tel. 015/44.35.19 

 voor de Franstaligen: tel. 02/371.34.13 of via het volgende 

adres: centredocdih@croix-rouge.be 

 

2. Uitwerking door het aangewezen deskundig personeel, na inzage van de 

teksten en commentaren, van aanvragen betreffende de aanvullende 

gespecialiseerde opleiding die het meent nodig te hebben in het kader 

van diens specifiek vakgebied. 

 

C. Er vonden conferenties en opleidingen plaats voor:  

 

 

 de leden van de ICHR; 

 het deskundig personeel van de verschillende ministeriële 

departementen; 

 de diplomaten, geneesheren, juristen, enz. waarvan de lijst werd 

overgemaakt aan het ICRK; 

 de raadgevers in het recht van de gewapende conflicten bij de 

Krijgsmacht. 

 

Voor nadere bijzonderheden over deze activiteiten, verwijzen we naar de 

werkdocumenten nrs. 1 en 4.  

 

D. De Werkgroep Verspreiding van de ICHR maakt een stand van zaken op van de 

bestaande opleidingen IHR in België, met name die gegeven door ministeriële 

departementen, universiteiten en het Belgische Rode Kruis. Ze bepaalt ook 

welke opleidingen toegankelijk zijn voor deskundig personeel. 

 

 

V. VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

 

A. Jaarlijkse bijwerking van de lijst van de leden van het deskundig personeel met 

hun expertisedomeinen (themagebieden) die beschikbaar zal zijn op de website 

van de Commissie. 

 

mailto:centredocdih@croix-rouge.be
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B. Aanmoediging van de leden van de ICHR en het deskundig personeel van de 

departementen tot het volgen van opleidingen (studiedagen en opleidingen 

bestemd voor de raadgevers in het recht van de gewapende conflicten bij de 

Krijgsmacht, seminaries van het Studiecentrum inzake militair recht en 

oorlogsrecht, cursussen inzake IHR georganiseerd door het ICRK en het 

Belgische Rode Kruis, opleiding gegeven door het Internationaal Instituut van 

San Remo, cursussen georganiseerd door de Belgische universiteiten,  

colloquia en studiedagen georganiseerd door de ICHR,…). Daartoe wordt 

bepaald welke personen verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van 

opleidingsactiviteiten inzake IHR binnen elk ministerieel departement en elke 

universiteit. 

 

C. Ter beschikking stellen van de lijst van bestaande opleidingen IHR op het 

platform van de ICHR en op haar website via een zoekmotor die met name 

rekening houdt met de besproken thema’s inzake IHR en met het profiel van de 

leden van het deskundig personeel. 

 

D. Regelmatige communicatie over de evenementen voor de verspreiding van het 

IHR op de website van de ICHR (rubriek “Actualiteit”). 

 

 

 

VI. LAATSTE BIJWERKING  

 
Mei 2017. 
 

 

VII. DATUM VAN GOEDKEURING DOOR DE ICHR 

 
 
9 juni 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


