
‘Actie Dutchbat
viel buiten
mandaat VN’
Van onze verslaggeefster
Leen Vervaeke

DEN HAAGDe Nederlandse blauw-
helmen in Srebrenica die lokale
VN-medewerkers hebben overge-
dragen aan hun vijanden traden
buiten hetmandaat van de Ver-
enigde Naties. Hun actie werd ge-
stuurd door Nederland, en niet
door de VN. Datmaakt dat de aan-
sprakelijkheid bij Nederland ligt.

Dat zei Liesbeth Zegveld, advocate
van enkele nabestaanden van Srebre-
nica, donderdag voor het Gerechts-
hof in Den Haag. Zegvelds argumen-
tatie vormt eennieuwe zienswijze op
de acties vanDutchbat in Srebrenica,
waarin niet de VN, maar Nederland
aansprakelijk wordt gesteld voor
twee fatale beslissingen van Dutch-
bat.
Het gaat met name over de beslis-

sing om de Bosnische VN-elektricien
Rizo Mustafic en de familie van VN-
tolk Hasan Nuhanovic op 13 juli 1995
van de VN-compound te verwijde-
renzetten. Op dat moment was al be-
kend dat de Bosnische Serviërs, die
Srebrenica op 11 juli hadden ingeno-
men, volop Moslimmannen dood-
den. Ook Mustafic en Nuhanovic’ ou-
ders en broer werden na hun vertrek
vermoord.
In 2008oordeeldedeHaagse recht-

bank dat niet Nederland,maar de VN
daarvoor aansprakelijk zijn. De VN
zijn immers verantwoordelijk voor
alle acties, ook de fouten, van blauw-
helmen. Omdat de VN immuniteit
bezitten, kon niemand worden aan-
gesproken op de dood van Mustafic
en Nuhanovic’ familie.

Incidentele misdaden
In hoger beroep maakte advocate
Zegveld donderdag echter een on-
derscheid tussen een fout in de uit-
voering van een VN-opdracht, en een
actie die volledig buitenhet VN-man-
daat valt. ‘Bij incidentele misdaden
van VN-soldaten, zoals verkrachting
of diefstal, zijn de VN aansprakelijk’,
aldus Zegveld. Maar dat was hier niet
het geval. ‘DeNederlandsemilitairen
schovenhetmandaat terzijde en gin-
gen hun eigen weg.’
Toen deMoslimenclave viel, was de

prioriteit van de
Nederlandse re-
gering volgens
Zegveld de eva-
cuatie van de
Dutchbatters.
Den Haag wilde
daarom ook de
Moslimvluchte-
lingen uit Stre-
brenica evacue-

ren, nog voor de VN-leiding was ge-
consulteerd.
‘Daarbij ging Dutchbat zo ver dat

het vluchtelingen op de compound
overdroegaanBosnische Serviërs’, al-
dus Zegveld. ‘Dat valt op geen enkele
wijze binnen het bereik van de vre-
desoperatie.’ Hetmandaat van de VN
luidde: alle redelijke maatregelen
nemen om de vluchtelingen te be-
schermen.
Als Zegvelds zienswijze door de

rechterswordt aanvaard, kandit gro-
te gevolgen hebben voor andere VN-
missies. Wanneer blauwhelmen hun
mandaat onvoldoende volgen, zou
hun overheid aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor de gevolgen.
Onlangs werd de Belgische staat met
een soortgelijke redenering aanspra-
kelijk gesteld voor de dood van twee-
duizend Rwandezen.
Landsadvocaat Bert-Jan Houtza-

gers waarschuwde dat Zegvelds
zienswijze VN-operaties onmogelijk
zou maken. ‘Als ik mijn tegenpleits-
ter hoor, concludeer ik dat iedere
mislukte vredesoperatie tot aanspra-
kelijkheid van het land leidt. Want
als een operatie mislukt, valt-ie niet
meer binnen hetmandaat.’
Maar Zegveld nuanceerde dat de

val van Srebrenica of het vertrek van
Dutchbat in haar zienswijze niet bui-
ten het VN-mandaat vielen. Zij had
het enkel over het wegsturen van de
Mustafic’ en Huhanovic’ familie. Zeg-
veld: ‘Je hadhenookgewoonkunnen
laten zitten waar ze zaten.’
Houtzagers bestreed overigens dat

Mustafic en Nuhanovic’ familie ten
onrechte van de VN-basis warenweg-
gestuurd. ‘Het was een noodsituatie,
ze zijn geëvacueerd om het niet nog
erger temaken’, zei Houtzagers. ‘Er is
geen sprake van dat zewillens enwe-
tens de dood zijn ingestuurd.’
De uitspraak volgt op 5 juli.
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