
Civielrechtelijke regeling ter uitvoering van het arrest van de Hoge Raad van 19 juli 2019 

inzake Staat/Stichting Mothers of Srebrenica   

 

De minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken maken bekend dat de door hen 

ingestelde Commissie1 deze regeling zal hanteren bij de civielrechtelijke afwikkeling van de schade 

van de nabestaanden van de omgekomen mannelijke vluchtelingen die aan het eind van de middag op 

13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in Potočari verbleven. 

 

1 Inleiding  

Deze regeling dient ter uitvoering van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 19 juli 2019 

inzake de aansprakelijkheid van de Staat jegens de nabestaanden van de omgekomen mannelijke 

vluchtelingen die aan het eind van de middag op 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in 

Potočari verbleven. De Hoge Raad heeft in zijn arrest geoordeeld dat de Staat onrechtmatig heeft 

gehandeld jegens deze groep mannelijke vluchtelingen (hierna te noemen slachtoffer(s)) en heeft de 

aansprakelijkheid van de Staat vastgesteld op 10% van de schade die de nabestaanden als gevolg van 

dit onrechtmatig handelen hebben geleden.  

Deze regeling biedt de mogelijkheid om de vorderingen tot schadevergoeding van deze nabestaanden 

buitengerechtelijk af te doen door middel van het sluiten van een privaatrechtelijke 

vaststellingsovereenkomst met de Staat. Deze regeling bepaalt welke personen onder welke 

voorwaarden voor het sluiten van een dergelijke vaststellingsovereenkomst in aanmerking kunnen 

komen.  

 

De Commissie bepaalt de wijze van uitvoering en legt die vast in een uitvoeringsprotocol.  

 

Deze regeling heeft – gelet op het zuiver privaatrechtelijke karakter van de vordering van de 

nabestaanden jegens de Staat en de gekozen oplossing voor afdoening daarvan via het sluiten van 

een vaststellingsovereenkomst naar burgerlijk recht – geen publiekrechtelijke basis, noch wordt 

bedoeld hiervoor een publiekrechtelijke basis te vormen. 

 

 

2 Toepassingsbereik van de regeling  

Voor een vaststellingsovereenkomst en schadevergoeding onder deze regeling komt in aanmerking 

een nabestaande die: 

- een huwelijksrelatie had met een slachtoffer ten tijde van diens overlijden;  

- een minderjarig kind was van een slachtoffer;  

- een meerderjarig kind was van een slachtoffer, en deel uitmaakte van diens huishouden; 

- een ouder van een slachtoffer was; 

- een minderjarige broer of zus was van het slachtoffer en deel uitmaakte van diens 

huishouden.  

 

Personen die zelf behoren tot een van de hiervoor genoemde categorieën kunnen een verzoek 

indienen onder deze regeling; de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek is niet overdraagbaar 

en gaat niet door vererving over op erfgenamen van personen in de hiervoor genoemde categorieën. 

Echter, in het geval dat een persoon in een van de hiervoor genoemde categorieën komt te overlijden 

nadat een verzoek is ingediend bij de Commissie, zal bij toekenning van het verzoek worden 

overgegaan tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met, en het betalen van 

schadevergoeding aan, de erfgenaam of, in het geval van meerdere erfgenamen, de daartoe door de 

gezamenlijk erfgenamen aangewezen erfgenaam van de overleden verzoeker, onder de voorwaarde 

dat het erfgenaamschap wordt aangetoond.  

 

Een samenlevingsrelatie die ten tijde van het overlijden van het slachtoffer ten minste drie jaar 

bestond, wordt gelijkgesteld met een huwelijksrelatie. Dat geldt ook voor een samenlevingsrelatie van 

kortere duur dan drie jaar, indien uit die samenlevingsrelatie een kind is geboren. 
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Indien in andere gevallen een verzoek wordt ingediend, zal de Commissie naar bevind van zaken 

handelen. 

 

3. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor schadevergoeding 

a. De verzoeker dient bij zijn of haar verzoek de volgende gegevens te verstrekken: 

- Een geldig identiteitsbewijs met daarop (ten minste) zijn of haar volledige naam, woonplaats 

en geboortedatum- en plaats; 

b. Daarnaast dient de verzoeker, gemotiveerd aannemelijk te maken dat: 

- Het slachtoffer eind van de middag op 13 juli 1995 op de compound verbleef; en 

- verzoeker behoort tot één van de categorieën nabestaanden die in 2 is omschreven. 

 

De verzoeker dient alle documenten, bescheiden en bewijsstukken - voor zover in redelijkheid 

mogelijk – schriftelijk aan te leveren.  

 

De Commissie beoordeelt de aannemelijkheid van een verzoek en zal een verzoek toekennen of 

afwijzen. Indien zij dit nodig acht kan zij nader onderzoek (laten) doen. In gevallen waarin naar 

oordeel van de Commissie onredelijke of onbillijke situaties ontstaan, beslist de Commissie.  

 

4. Schadevergoeding  

Indien naar het oordeel van de Commissie de verzoeker aannemelijk heeft gemaakt dat verzoeker aan 

de in deze regeling genoemde vereisten en voorwaarden voldoet, wordt hem of haar een 

vaststellingsovereenkomst aangeboden op grond waarvan - na ondertekening daarvan door beide 

partijen - een schadevergoeding wordt uitgekeerd ter compensatie van 10% van de door hem of haar 

geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het overlijden van het slachtoffer.  

 

Deze schadevergoeding bedraagt voor: 

Personen die een huwelijksrelatie hadden met een slachtoffer: € 15.000,-, alles inbegrepen.  

Andere verzoekers genoemd onder 2 van deze regeling: € 10.000,-, alles inbegrepen. 

  

Op grond van de regeling kan per verzoeker één verzoek gehonoreerd worden, waarbij het hoogste 

bedrag zal worden uitgekeerd. Het bedrag dat ingevolge de vaststellingsovereenkomst aan een 

verzoeker wordt uitgekeerd, wordt geacht alle schade die verzoeker heeft geleden te vergoeden en 

wordt uitgekeerd tegen finale kwijting van alle mogelijke vorderingen van de verzoeker op de 

Nederlandse Staat, met inbegrip van eventuele vorderingen ter zake van buitengerechtelijke kosten 

en kosten gemaakt voor het indienen van een verzoek op grond van deze regeling. 

 

5. Indieningstermijn  

Om voor een schadevergoeding als bedoeld in deze regeling in aanmerking te komen, dient het 

complete verzoek (met inbegrip van alle daarbij te verstrekken documenten en bewijsstukken) vóór 1 

maart 2023 door de Commissie te zijn ontvangen. 

 

6. Wijze van uitvoering 

Om een transparante laagdrempelige uitvoering van de regeling mogelijk te maken stelt de Commissie 

een uitvoeringsprotocol vast.  

 

 


