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Staat verliest ‘Srebrenica’
Dood moslimmannen
Hoge Raad acht in vonnis
Nederland verantwoordelijk.

Door een onzer redacteuren
A M ST E R DA M . De Amerikaanse gehei-

Procedure namens
nabestaanden duurde elf jaar.

me dienst NSA en zijn Britse tegenhanger GCHQ (Government Communications Headquarters) kraken systematisch alledaagse versleutelingsprogramma’s. De creditcard- en medische gegevens, banktransacties en fabrieksgeheimen van gebruikers zijn
daardoor niet langer privé. Dit blijkt
uit nieuwe documenten die klokkenluider Edward Snowden heeft verzameld en waarover The Guardian, The
New York Times en website Pro Publica
vandaag publiceren.
Om de ‘alomtegenwoordige’ encryptie (versleuteling) tegen te gaan
hanteert de NSA verschillende methodes. De meest vergaande is het intensief samenwerken met technologiebedrijven om in alledaagse versleutelprogramma’s een zogeheten achterdeur
in te bouwen – voor deze ‘heimelijke
beïnvloeding’ zegt de NSA 250 miljoen
dollar per jaar nodig te hebben, een
veelvoud van het Prism-programma
voor het hacken van buitenlandse
email, dat 20 miljoen per jaar kost.
Ook slaagde de dienst er in om de
internationale standaarden voor versleuteling omlaag te krijgen en fungeerde een commerciële afdeling van
de NSA, waar technologiebedrijven
hun beveiligingsproducten aan de
overheid konden verkopen, als dekmantel om ‘coöperatieve relaties’ op
te bouwen met aanbieders. GCQH had
een speciale afdeling voor het werven
en plaatsen van ook undercoveragenten in de telecomindustrie.
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Opluchting vanochtend in Den Haag bij nabestaanden van het drama in Srebrenica..
betekenen dat nagenoeg geen ruimte
zou bestaan voor de beoordeling door
de rechter van het optreden van een
troepenmacht in het kader van een
vredesmissie. Dat is volgens de Hoge
Raad onaanvaardbaar. Wel moet de
rechter die achteraf de gedragingen
van een troepenmacht beoordeelt, er
rekening mee houden dat het hier gaat
om beslissingen die onder grote druk
in een oorlogssituatie genomen zijn.
Met dit arrest komt een eind aan
een procedure die advocaat Liesbeth
Zegveld elf jaar geleden begon voor de
nabestaanden. Nu zal ze in overleg treden met de landsadvocaat om de schadevergoeding te bepalen.
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volgens de Hoge Raad aansprakelijk
voor de dood van drie Bosnische moslimmannen die in 1995 door BosnischServische troepen zijn vermoord na
de val van de enclave Srebrenica.
Die uitspraak heeft het hoogste Nederlandse rechtscollege vandaag gedaan. In 2011 kwam ook het Haagse
hof al tot dit oordeel. De staat ging in
cassatie. De uitspraak betekent dat
Nederland schadevergoeding zal
moeten betalen aan de gedupeerden.
Nederlandse militairen hadden destijds als VN-bataljon in de Joegoslavische burgeroorlog de opdracht moslims te beschermen.
Het gaat om nabestaanden van een
elektricien van Dutchbat, Rizo Mustafic, en Dutchbat-tolk Hasan Nuhanovic die zijn broer en ouders kwijtraakte. De mannen hadden hun toevlucht
gezocht tot de compound van Dutchbat. Ze werden niet met het bataljon
geëvacueerd omdat ze geen pasje hadden. Dutchbat stuurde hen op 13 juli
1995 weg. Buiten de compound werden zij vermoord door het BosnischServische leger of aanverwante paramilitaire groepen.
Nederland wees aansprakelijkheid
steeds af omdat Dutchbat onder leiding van de VN opereerde. De landsadvocaat schreef de Hoge Raad in mei
dat als het oordeel van het hof in stand
zou blijven, dit grote consequenties
heeft. VN-lidstaten zullen volgens
hem niet langer bereid zijn troepen
voor vredesoperaties te leveren als er
feitelijk een soort risicoaansprakelijkheid voor de mislukkingen komt te liggen bij deelnemende landen.
De Hoge Raad oordeelt dat het internationaal recht toelaat dat een gedraging niet alleen wordt toegerekend
aan de VN maar ook aan de staat, omdat de staat ‘effective control’ had
over het verweten optreden van
Dutchbat.
Het hof oordeelde eerder dat het
optreden van Dutchbat onrechtmatig
was volgens het nationale recht van
Bosnië-Herzegovina, dat in dit geval
van toepassing is. De hoogste rechter
is het daar mee eens. De Hoge Raad
voegt nog toe dat een terughoudende
toetsing van het optreden van Dutchbat zoals door de staat is bepleit, zou
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