
 

 

PERSBERICHT 

 

Kort geding tegen de Nederlandse staat wegens in stand houden onrechtmatige detentie 

Congolezen bij het Internationaal Strafhof 

 

Amsterdam, 29 augustus 2012 – De Nederlandse Staat handelt in strijd met de mensenrechten  door te 

weigeren de zorg over te nemen van drie Congolezen die als getuigen bij het ISH zijn gedetineerd en 

in Nederland asiel hebben aangevraagd. Advocaten Channa Samkalden en Göran Sluiter hebben 

daarom de Staat der Nederlanden in kort geding voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 

Haag gedaagd. De zitting zal plaatsvinden  op 12 september 2012 om 12 uur. 

 

De mannen zaten sinds 2005 zonder enige vorm van proces vast in de Malaka gevangenis in 

Kinshasha, Democratische Republiek Congo (DRC). In maart 2011 werden zij op verzoek van de 

verdediging overgebracht naar het ISH, om daar te getuigen in de Katanga zaak. In hun verklaringen 

hebben zij de zittende President van de DRC, Kabilla, beschuldigd van betrokkenheid bij 

internationale misdrijven en ernstige mensenrechtenschendingen. Mede op die grond hebben zij in mei 

2011 in Nederland asiel gevraagd. De Nederlandse Staat moest door de rechter worden gedwongen de 

asielaanvraag overeenkomstig Nederlandse wetgeving in behandeling te nemen.  

 

Op grond van internationaal recht moeten de Congolezen in de gelegenheid worden gesteld hun 

asielprocedure in Nederland af te wachten.  Het ISH heeft daarom bepaald dat het de mannen nu niet 

naar Congo kan terugsturen en heeft aan Nederland verzocht om de overdracht naar Nederlands 

grondgebied te regelen. De Nederlandse staat heeft dit verzoek afgewezen.  Het ISH kan de mannen 

echter niet zonder medewerking van Nederland op Nederlands grondgebied vrijlaten.  Kenmerkend 

voor de positie van het Strafhof is juist dat het niets kan doen zonder de medewerking van Lidstaten – 

en dat betreft zeker het gastland. Nu er geen geldige reden meer is om de mannen nog langer bij het 

Strafhof gedetineerd te houden, heeft het Hof dan ook herhaaldelijk bij Nederland op actie 

aangedrongen. 

 

Nederland weigert echter iets te doen en eist dat de Congolezen bij het ISH gedetineerd blijven.  Zo 

zorgt de Staat ervoor dat de mannen  - nu al anderhalf jaar - van hun vrijheid blijven beroofd, zonder 

dat er voor hun gevangenschap een deugdelijke titel bestaat.  Bovendien bieden de regels van het 

Strafhof de mannen geen soelaas om hun detentie aan te vechten. Nederland onthoudt de mannen zo 

dus ook de mogelijkheid om hun gevangenschap in volle omvang door de rechter te laten toetsen.  De 

Staat handelt daarmee in strijd met artikel 5 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens.   

 

In het kort geding eisen de Congolezen dat de Nederlandse Staat gedwongen wordt  zich bereid te 

verklaren de mannen van het Internationaal Strafhof over te nemen. 
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