
Tamil Tijgers-proces van start 

 

23 januari 2011 

 

De eerste regiezitting (en de derde pro formazitting) in de Tamil Tijgers zaak vond op 19 

januari 2011 plaats bij de Rechtbank Den Haag. Vijf personen staan terecht op verdenking 

van het lid zijn van de LTTE en steun bieden aan de LTTE. Victor Koppe en Tamara Buruma 

staan één van de verdachten bij. De verdediging stelde dat de LTTE niet gezien kan worden 

als een terroristische organisatie maar als een partij bij een gewapend conflict, die het recht op 

zelfbeschikking nastreeft. Het Kaderbesluit Terrorisme van de Europese Unie stelt dat het 

kaderbesluit niet van toepassing is op partijen bij een gewapend conflict indien hun 

handelingen onderworpen zijn aan het internationaal humanitair recht. De Nederlandse 

wetgeving maakt echter geen onderscheid tussen strijdende krachten in een gewapend conflict 

en terroristische organisaties. De verdediging twijfelt aan de juistheid van de implementatie 

van de EU wetgeving en heeft de rechtbank verzocht om een prejudiciële vraag te stellen aan 

het Hof van Justitie van de Europese Unie.  

 

Voorts zijn andere onderzoekswensen van de verdediging bekend gemaakt, zoals het horen 

van getuigen, waaronder enkele (voormalige) leiders van de LTTE. Gezien de ernst van de 

aanklacht acht de verdediging het van belang om een duidelijk beeld te krijgen van de 

daadwerkelijke structuur en het handelen van de LTTE en de eventuele rol van de verdachten 

binnen deze organisatie. Verklaringen van deze getuigen kunnen helderheid bieden in de 

onduidelijke en verborgen samenstelling van de LTTE.  

 

Gisteren heeft de rechtbank in een tussenvonnis een groot deel van de door de verdediging 

gevraagde getuigen toegewezen. Het verzoek een prejudiciële vraag te stellen is afgewezen, 

maar de rechtbank heeft aangegeven zelf een uitspraak over het aangesneden punt te willen 

doen. Daarmee is de vraag hoe het conflict op Sri Lanka te duiden centraal komen te staan in 

deze zaak. 

 

 


