
 

 

PERSBERICHT 

 

Staat moet Congolese getuigen van het Internationaal Strafhof overnemen 

 

Rechter: Weigering van Nederland drie Congolese getuigen van het Internationaal Strafhof over te 

nemen is een schending van mensenrechten 

 

Amsterdam, 26 september 2012 – De Voorzieningenrechter in Den Haag heeft de Nederlandse 

staat opgedragen zich naar het Internationaal Strafhof (ISH) bereid te verklaren drie Congolese 

getuigen over te nemen en daartoe met het ISH in overleg te treden. In een kort geding hadden 

de advocaten van de Congolezen, Channa Samkalden en Göran Sluiter, de rechter daartoe 

verzocht. De advocaten zijn verheugd dat er eindelijk een einde lijkt te zijn gekomen aan de 

uitzichtloze situatie van de mannen.  

 

De mannen waren na een detentie in de Democratische Republiek Congo (DRC) in 2011 naar het 

Internationaal Strafhof overgebracht om daar te getuigen. Mede vanwege de belastende verklaringen 

die zij daar tegen president Kabila aflegden, vroegen zij in mei 2011 in Nederland asiel. Het Strafhof 

besloot dat de mannen in de gelegenheid moesten worden gesteld hun asielprocedure in Nederland af 

te wachten.  

Het Internationaal Strafhof kan zonder medewerking van Nederland geen gedetineerden vrijlaten. 

Omdat het de getuigen niet naar Congo kon terugsturen, maar er evenmin een geldige reden was om ze 

in detentie te houden, verzocht het ISH Nederland om mee te werken aan een overdracht. De 

Nederlandse Staat wees dat verzoek af.   

Tijdens de zitting op 12 september jl. betoogden de advocaten dat deze afwijzing in strijd was met het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Staat stelde zich op het standpunt dat Nederland 

geen rechtsmacht had en het verdrag dus niet van toepassing was.  

In het vonnis stelt de voorzieningenrechter “dat de Staat zich het lot van eisers dient aan te trekken en 

hen niet hangende […] de asielprocedures – waarvan het einde nog niet in zicht is – onder detentie van 

het ICC mag laten. De Staat dient dan ook met het ISH in overleg te treden om een einde te maken aan 

de onrechtmatige detentie van eisers”.  
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