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PERSBERICHT 

 

Nabestaanden Srebrenica slachtoffers doen aangifte wegens misdrijven begaan in juli 1995 

 

Amsterdam, 6 juli 2010 – Nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica hebben vandaag 

aangifte gedaan van genocide en oorlogsmisdrijven begaan door Dutchbat militairen in juli 1995. 

De Nederlandse militairen hebben op 13 juli 1995 hun familieleden overgedragen aan de 

Bosnisch Servische vijand, die hen heeft vermoord. De aangifte richt zich onder andere tegen de 

commandant en plaatsvervangend commandant van Dutchbat III. De aangifte wordt gedaan door 

Hasan Nuhanovic en de familie van Rizo Mustafic.   

Hasan Nuhanovic werkte als tolk voor Dutchbat. Toen op 11 juli 1995 de stad Srebrenica door de 

Bosnische Serviërs werd ingenomen, heeft hij met zijn ouders en broer toevlucht gezocht tot de 

compound van Dutchbat. Op 13 juli 1995 hebben Dutchbat soldaten zijn ouders en broer 

gedwongen de compound te verlaten. Ook Rizo Mustafic, elektricien van de Dutchbat, moest de 

compound verlaten. Rizo Mustafic is sindsdien spoorloos. De overblijfselen van de vader en broer 

van Hasan Nuhanovic zijn respectievelijk in 2007 en 2010 gevonden in een massagraf. Zijn broer 

wordt as zondag, 11 juli 2010, in Srebrenica begraven.  

Het handelen van de Dutchbat militairen is strafbaar en kan worden gekwalificeerd als genocide 

en/of oorlogsmisdrijven en/of moord. Het Openbaar Ministerie heeft tot op heden geen initiatief 

genomen tot strafrechtelijk onderzoek, laat staan vervolging. Op grond van internationale en 

Europese verdragen is het Openbaar Ministerie verplicht om strafrechtelijk onderzoek in te 

stellen. In hun aangifte verzoeken de nabestaanden het Openbaar Ministerie alsnog strafrechtelijk 

onderzoek in te stellen naar de handelingen van de Nederlandse militairen in Bosnië-Herzegovina 

in 1995.  

Achtergrond – Na het uiteenvallen van de socialistische Federale Republiek Joegoslavië in 1991 brak een burgeroorlog uit 

in Bosnië Herzegovina. Op 21 maart 1992 werd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de ‘United Nations 

Protection Force’ (UNPROFOR) in het leven geroepen. Eén van de taken van UNPROFOR was om de zogenaamde ‘safe areas’ 

(veilige gebieden) te beveiligen. Deze veilige gebieden dienden om moslims in Bosnië-Herzegovina te beschermen. 

UNPROFOR werd door de Veiligheidsraad opgedragen de vluchtelingen in de enclave Srebrenica te beschermen middels haar 

aanwezigheid, zo nodig met geweld. Van januari tot eind juli 1995 stond de enclave Srebrenica onder de bescherming van het 

derde Nederlands bataljon (Dutchbat III). De basis in Potocari (de compound) was het hoofdkwartier van de Nederlandse 

militairen in de enclave Srebrenica. Op 11 juli 1995 viel de enclave Srebrenica in de handen van de Bosnische Serviërs, die 

vervolgens een massaslachting uitvoerden op 8.000 moslims, meest mannen. 
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