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PERSBERICHT 

Beklag wegens niet-vervolging Dutchbatters in verband met dood Moslimmannen bij 

Srebrenica 

 

Amsterdam, 8 april 2014  -  Nabestaanden van Srebrenica hebben een beklag ex. artikel 12 Sv 

ingediend bij het gerechtshof Arnhem.  

Het beklag richt zich tegen de beslissing van het openbaar ministerie van 7 maart 2013, om géén 

strafrechtelijk onderzoek en vervolging in te stellen tegen de leiding van Dutchbat III wegens 

genocide, oorlogsmisdrijven en moord, begaan bij de val van de Srebrenica-enclave in juli 1995. 

Op 5 juli 2010 deden Hasan Nuhanović en de familie Mustafić aangifte wegens het overdragen 

van hun familieleden aan de Bonisch-Servische vijand.  

Op 5 juli 2011 en 6 september 2013 stelde achtereenvolgens het gerechtshof Den Haag en de 

Hoge Raad vast dat de Nederlandse Staat onrechtmatig heeft gehandeld door Ibro en Muhamed 

Nuhanović en Rizo Mustafić aan de Bosnisch-Servische vijand over te dragen, die hen vervolgens 

hebben vermoord.  

De zeer ernstige misdrijven die tot de dood van de drie Moslimmannen hebben geleid, is door het 

OM onvoldoende onderzocht. Het grote tijdsverloop, de beperking van het onderzoek tot een 

zogenoemd ‘feitenonderzoek’, en het negeren van het (positieve) advies van de Landelijke 

Reflectiekamer laten geen andere conclusie toe dan dat er sprake is geweest van onzorgvuldig 

onderzoek, dat niet gericht was op het voor de rechter brengen van de meest ernstige misdrijven.   

Dat andere dan strafvorderlijke argumenten in het Srebrenica-dossier de boventoon voeren is ook 

in het verleden al gebleken. De afhandeling van dit dossier door het OM is sinds 1995 politiek van 

aard, passief en ontoereikend geweest.  

De plicht om effectief onderzoek te verrichten vloeit voort uit de jurisprudentie van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens.  

Het OM deed er drie jaar over een beslissing te nemen op de aangifte. De nabestaanden hopen op 

een snellere behandeling van hun Beklag door het gerechtshof. 
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