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1 Inleiding

In dit thematische ambtsbericht wordt de situatie in Rwanda beschreven voor zover

deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die

afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen

Rwandese asielzoekers. Het gaat daarbij vooral om de beoordeling van personen die

(mogelijk) misdrijven hebben gepleegd tijdens de genocide van 1994.

Dit ambtsbericht is gebaseerd op informatie van openbare en vertrouwelijke

bronnen. Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van

verschillende organisaties van de Verenigde Naties, (niet-)gouvernementele

organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Een overzicht van

de geraadpleegde openbare bronnen is opgenomen in de literatuurlijst.

Bovendien liggen bevindingen ter plaatse en vertrouwelijke rapportages van de

Nederlandse vertegenwoordigingen in de regio aan dit ambtsbericht ten grondslag.

In dit thematische ambtsbericht is veelvuldig gebruik gemaakt van informatie uit het

algemeen ambtsbericht van 2008, opdat de thematische informatie in zijn juiste

context kan worden geplaatst. Zo is bijvoorbeeld in hoofdstuk twee aandacht

besteed aan de administratieve indeling van het land en de staatsinrichting. Het

spreekt vanzelf dat de hier overgenomen informatie uit het algemeen ambtsbericht

van 2008 is geactualiseerd.

In hoofdstuk drie wordt de mensenrechtensituatie in Rwanda geschetst. Na

een beschrijving van wettelijke garanties en internationale verdragen

waarbij Rwanda partij is, komen de mogelijkheden van toezicht op naleving

van de mensenrechten aan de orde. Daarna volgt de beschrijving van de

naleving dan wel schending van enkele klassieke mensenrechten. Anders dan in

algemene ambtsberichten, wordt in dit thematische ambtsbericht niet ingegaan op

de positie van alle specifieke groepen in de Rwandese samenleving. Er wordt slechts

aandacht besteed aan de positie van (vermeende) tegenstanders van de regering in

binnen- en buitenland.

In hoofdstuk vier wordt de rechtsgang in Rwanda, met name voor wat betreft het

strafrecht, beschreven. Daarbij wordt ook ingegaan op recente ontwikkelingen bij

het Rwanda Tribunaal.

In hoofdstuk vijf wordt uitvoerig aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis,

het verloop en de gevolgen van het Gacaca proces.

In hoofdstuk zes wordt ingegaan op de mogelijkheden om nog niet (dan wel bij

verstek) berechte genocideverdachten, binnen en buiten Rwanda, op te sporen, te

berechten en te detineren in Rwanda. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed

aan de criteria voor uitlevering en/of uitzetting en de internationale jurisprudentie

op dat gebied.
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2 Landeninformatie

2.1 Bestuurlijke indeling

Vanaf 1 januari 2006 is Rwanda herverdeeld in vijf provincies1 (voorheen 12):

Noord, Oost, West, Zuid en Kigali. Deze zijn weer onderverdeeld in 30 districten2

(voorheen 106), 416 sectoren (secteurs) (voorheen 1546) en 9.165 cellen (cellules).

De cellules zijn onderverdeeld in dorpen, de zogenaamde nyumbakumi.3 Elke cellule

telt tien tot zestig nyumbakumi.4 Decentralisatie van de macht en een grotere

etnische diversiteit binnen de provincies zouden moeten voorkomen dat in Rwanda

ooit weer een genocide zou plaatsvinden. Met deze administratieve herindeling

hoopte de regering tevens dat de provincienamen niet langer geassocieerd zouden

worden met de genocide van 1994.5

2.2 Staatsinrichting

De staatsinrichting van de Republiek Rwanda is gebaseerd op de grondwet van 4

juni 2003, waarin het mandaat en het functioneren van de verschillende

staatsorganen zijn opgenomen.6 Formeel is in Rwanda sprake van een scheiding van

de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht. De uitvoerende macht is

echter dominant. In de grondwet is bepaald dat alle burgers gelijk zijn voor de wet,

zonder discriminatie op basis van ras, kleur, afkomst, etniciteit, clan, geslacht,

opinie, religie of sociale status.7

2.2.1 Uitvoerende macht

Na de verkiezingen van 2003 werd Paul Kagame van het Rwandan Patriotic Front,

RPF (Front Patriotique Rwandais, FPR)8 tot president van Rwanda benoemd. Volgens

de grondwet kan de president tweemaal voor een periode van zeven jaar worden

gekozen. Kagame werd in 2010 herkozen en vervult dus momenteel zijn tweede

termijn als president. Premier is Pierre Damien Habumuremyi. Hij verving in oktober

2011 Bernard Makuza, die meer dan tien jaar premier is geweest.9 Zes partijen

maken deel uit van de Rwandese regering, waarvan het RPF veruit de belangrijkste

is. Het kabinet telt 21 ministers en draagt een multi-etnisch karakter. In september

2015 vinden de volgende parlementsverkiezingen plaats en in augustus 2017

worden de nieuwe presidentsverkiezingen gehouden.10

1 Intara in het Kinyarwanda.
2 Akarere (enkelvoud), uturere (meervoud) in het Kinyarwanda.
3 Nyumbakumi betekent tien huizen in het Swahili.
4 Als er veel nyumbakumi in een cellule zijn, zijn deze opgedeeld in zones. Een cellulle kan bijvoorbeeld bestaan uit

drie of meer zones die elk zo’n vier nyumbakumi omvatten.
5 Hirondellenews, La réforme administrative en cours au Rwanda ne pertubera pas. RPI, Rapport de monitoring et

de recherche sur la Gacaca, juni 2006. http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_du_Rwanda.
6 EIU, Rwanda: Country Report, p. 5, mei 2011.
7 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011. Artikel 33 van

de grondwet stelt: ‘propagation of ethnic, regional, racial or discrimination or any other form of division is

punishable by law’.
8 Binnen de overheid is de Engelse benaming meer in zwang dan de Franse. Naar ideologie is het RPF een etnisch

neutrale partij, maar bestaat voor een groot deel uit en wordt gedomineerd door Engelstalige Tutsi.
9 http://fr.igihe.com/ Pierre Damien Habumuremyi remplace Bernard Makuza à la tête du gouvernement, 6

oktober 2011. (igihe.com is een commerciële website, pro-regering).
10 EIU, Rwanda: Country Report, p. 5, mei 2011.
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2.2.2 Wetgevende macht

De grondwet van 2003 voorziet in een parlement, dat bestaat uit twee kamers:

de Nationale Vergadering (Assemblée Nationale) en de Senaat (Sénat), met elk een

mandaat voor vijf jaar.

De Nationale Vergadering telt 80 leden, van wie 53 direct en 27 indirect worden

gekozen uit vertegenwoordigers van diverse belangengroeperingen.11 De Senaat telt

24 leden, van wie 16 indirect gekozen en 8 benoemd door de president.12

2.2.3 Rechterlijke macht

De rechtspraak is georganiseerd op vier niveaus:

 Cour Suprême13 (Hoge Raad);

 Haute Cour (Hooggerechtshof);

 Tribunaux de Grande Instance (12 hogere rechtbanken), te vergelijken met

een arrondissementsrechtbank, en

 Tribunaux de Base (60 lagere rechtbanken), te vergelijken met een

kantongerecht.

Naast de burgerlijke en strafrechtbanken bestaan er ook militaire rechtbanken.14

In 2002 werd een begin gemaakt met een nieuw, tijdelijk en aanvullend

rechtssysteem (herzien in juni 2004 en maart 2007), als antwoord op de noodzaak

om de berechting van daders van de genocide in 1994 te versnellen.

Deze ‘dorpsrechtbanken’, Gacaca15, worden voorgezeten door Inyangamugayo,

lekenrechters, die worden gekozen door de lokale bevolking. De fase van

informatievergaring (januari 2005 - juli 2006) leverde een lijst van 818.000

aangeklaagden op.16

2.3 Recente geschiedenis

2.3.1 Genocide

Tijdens de genocide, die op de avond van 6 april 1994 begon (direct na de nooit

opgehelderde moord op Hutu-president Juvénal Habyarimana), werden in ongeveer

honderd dagen 800.000 Tutsi en gematigde Hutu door extremistische Hutu op

systematische wijze omgebracht. De aanwezige VN-vredesmacht (UN-Assistance

Mission to Rwanda, UNAMIR) greep niet in en werd zelfs grotendeels

teruggetrokken.17

De VN was niet in staat voldoende troepen te mobiliseren voor de bescherming van

vluchtelingen, waarop de Franse regering in juni 1994 Opération Turquoise

lanceerde. Terwijl het Rwandan Patriotic Front (RPF), de groepering waarin zich veel

Tutsi-vluchtelingen uit de buurlanden hadden verenigd, het land veroverde,

creëerden de Fransen in de zuidwestelijke driehoek van het land een tijdelijke

11 Voor vrouwen zijn dat 24 zetels, voor de jeugd twee zetels en voor gehandicapten één. Zie verder artikel 76 van

de Grondwet: Article 76: Composition de la Chambre des Députés, mandat des Députés et mode de leur élection

(Révision n° 04 du 17/06/2010). http://www.rwandaparliament.gov.rw/.
12 EIU, Rwanda: Country Report, p. 5, mei 2011.
13 Ook Supreme Court. Terwille van de leesbaarheid wordt niet in alle gevallen telkens zowel de officiële Franse als

de Engelse benaming gegeven.
14 Zie ook Plan stratégique 2009-2013 de la Magistrature. www.supremecourt.gov.rw
15 Gacaca betekent letterlijk ‘gras’, en verwijst naar de traditionele rechtspraak van Rwanda, waarbij een

gemeenschap conflicten behandelde op een grasveld.
16 ANP, Traditionele genocide rechtspraak Rwanda in stroomversnelling, 17 januari 2005. Zie ook www.inkiko-

Gacaca.gov.rw.
17 In december 1999 kwam in opdracht van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (SGVN) een

onafhankelijk rapport uit over de gebeurtenissen in de aanloop naar de genocide. De conclusie van dit rapport

was dat de VN onvoldoende had gedaan om de genocide te voorkomen en te stoppen. De Secretaris-Generaal

erkende namens de VN deze conclusie en betuigde spijt (SG/SM/7263 AFR/196).
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‘veilige zone’ voor de opvang van ontheemden. Hierdoor kregen zo’n twee miljoen

Hutu de kans om te vluchten naar Burundi, Tanzania en Zaïre (sinds mei 1997 de

Democratische Republiek Congo, DRC), onder wie veel daders van de genocide

inclusief het toenmalige regime en het grootste deel van het leger en de

verschillende milities, die op deze wijze aan berechting wisten te ontkomen.

2.3.2 Periode 1994-1999

Op 19 juli 1994 nam het RPF de macht over in Kigali, waarmee een einde kwam aan

de genocide. Pasteur Bizimungu, een Hutu en vooraanstaand lid van het RPF18, werd

benoemd tot president van een regering van nationale eenheid. De regering gaf aan

dat zij zich zou houden aan het Akkoord van Arusha (1993)19 en beschouwde

zichzelf als overgangsregering.20 Zij zag zich echter voor enorme problemen gesteld

vanwege de welhaast totale ineenstorting van het overheidsapparaat, de

geruïneerde economie en het schijnbaar onoplosbare probleem van de vele van

genocide verdachte personen. De autoriteiten riepen alle vluchtelingen op terug te

keren naar Rwanda en te helpen de economie weer op te bouwen. In de periode

1994 tot eind 1996 gaf een groot aantal vluchtelingen hieraan gehoor, onder wie

Rwandezen die vóór 1994 het land ontvlucht waren (met name Tutsi uit de

buurlanden, in het bijzonder Uganda), alsook het grootste deel van de in 1994

gevluchte Rwandese Hutu-burgers.

Onder de teruggekeerde Hutu bevonden zich ook veel leden van de Forces Armées

Rwandaises (FAR) en de Interahamwe-milities,21 die in noordwest-Rwanda een

opstand ontketenden en gericht tegenstanders (Tutsi en gematigde Hutu) begonnen

te doden om zo de genocide alsnog te voltooien.

Een keiharde aanpak van het Rwandese regeringsleger Rwandan Patriotic Army

(RPA) was het gevolg, waarbij de burgerbevolking niet werd ontzien.

De opstand werd onderdrukt en de meeste ex-FAR/Interahamwe werden verdreven,

met name naar Oost-Congo. In de jaren die volgden, hergroepeerden de ex-

FAR/Interahamwe zich in de vluchtelingenkampen en voerden zij regelmatig

aanvallen uit op Rwandees grondgebied, die weer werden beantwoord met

tegenaanvallen van het RPA. Het grensoverschrijdende conflict leidde tot

confrontaties met het Congolese leger. Een breuk tussen Rwanda en de DRC was het

gevolg en leidde tot een invasie door Rwanda.

2.3.3 Lusaka-vredesakkoord 1999

Internationale bemiddeling om het conflict tussen beide landen te beëindigen, leidde

in juli 1999 tot het Lusaka-vredesakkoord, waarbij onder meer een staakt-het-

vuren, ontwapening en demobilisatie van de ex-FAR/Interahamwe en terugtrekking

van RPA-eenheden uit de DRC werden overeengekomen.22 Het akkoord werd slechts

ten dele uitgevoerd; Rwanda begon met terugtrekking van zijn troepen, maar

ontwapening van ex-FAR/Interahamwe door de DRC vond niet plaats. Een

fundamenteel veiligheidsprobleem voor Rwanda bleef hiermee onopgelost. Dat bleek

eens te meer, toen medio 2001 ongeveer 5.000 ex-FAR/Interahamwe het

noordwesten van Rwanda binnenvielen.

18 Naar ideologie is het RPF een etnisch neutrale partij, waarbij het belang van nationale eenheid en het recht van

alle Rwandezen om naar hun land van oorsprong terug te keren centraal staan.
19 Dit akkoord van vóór de genocide voorzag in terugkeer van Tutsi-vluchtelingen, deling van de macht tussen Hutu

en Tutsi in een nog te vormen overgangsregering en integratie van het RPF in de Rwandese strijdkrachten.
20 De overgangsperiode zou oorspronkelijk in 1999 aflopen, maar werd verlengd tot 2003 vanwege de onveiligheid

in het noordwesten van het land en de onrust door terugkeer van vluchtelingen uit de DRCongo.
21 Voormalige Rwandese legereenheden en volksmilities die verantwoordelijk worden gehouden voor de genocide in

1994 (Interahamwe betekent: ‘Zij die samen vechten’).
22 IRIN, DRC-Rwanda: Kigali requests third party verification mechanism, 16 juni 2004.
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De aanval kon echter door het Rwandese regeringsleger worden afgeslagen, mede

omdat de overwegend Hutu-bevolking in dat gebied voor het eerst geen steun gaf

aan de infiltranten.

2.3.4 Pretoria-akkoord 2002

Op initiatief van Zuid-Afrika vonden vervolgens in Pretoria nieuwe onderhandelingen

plaats tussen Rwanda en de DRC, hetgeen in juli 2002 leidde tot het zogeheten

Memorandum of Understanding (MoU), waarbij de afspraken uit het Lusaka-

vredesakkoord betreffende de ontwapening van de ex-FAR/Interahamwe en de

terugtrekking door Rwanda van zijn troepen werden bevestigd.23 In september 2002

begon Rwanda onder toezicht van derden (VN, Zuid-Afrika) met de terugtrekking

van zijn troepenmacht uit de DRC.24 De afspraken over de ontwapening van de ex-

FAR/Interahamwe werden evenwel niet of nauwelijks nageleefd.25

2.3.5 Nairobi-communiqué 2007

Tijdens een bijeenkomst in Nairobi op 9 november 2007 bereikten Rwanda en de

DRC, gefaciliteerd door de VN, overeenstemming over een hernieuwd plan

betreffende de ontwapening van de ex-FAR/Interahamwe (FDLR) in Oost-Congo. Het

communiqué verplicht de DRC de aldaar opererende extremistische milities te

ontwapenen, waarna de militieleden door de VN zullen worden geregistreerd.

Diegenen onder hen die gezocht worden wegens genocide, oorlogsmisdaden of

misdaden tegen de menselijkheid, zullen worden gearresteerd en aan Rwanda

worden uitgeleverd of overgedragen aan het Rwanda Tribunaal (International

Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR).26 Rwanda beloofde ervoor te waken dat er

geen wapens of andere goederen via haar grondgebied terechtkomen bij gewapende

rebellengroeperingen in de DRC.27

2.3.6 FDLR

Eind maart 2005 kondigde de laatst overgebleven rebellenbeweging Forces

Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR)28 tijdens een tweedaags

overleg met Congolese regeringsfunctionarissen in Rome aan de gewapende strijd

tegen de Rwandese regering te willen staken en deze om te zetten in een politieke

strijd.29 De Rwandese autoriteiten reageerden afwachtend. Rwanda weigert om

politieke onderhandelingen met de FDLR aan te gaan, omdat zij de groepering

beschouwt als medeplichtig aan het regime dat de genocide heeft gepleegd. De

FDLR is nog altijd actief op Congolees grondgebied, maar staat onder toenemende

militaire druk; zij wordt niet (meer) als serieuze bedreiging voor de Rwandese

regering beschouwd.30

23 Reuters, Congo wants direct talks with Rwanda (5 juli 2002).
24 De terugtrekking begon op 17 september 2002 en werd afgerond op 5 oktober 2002. Zie Statement on the

withdrawal of Rwandan troops from DR Congo by the Third Party Verification Mechanism (S/2002/1206).
25 Zie UN Security Council S/1999/815: Annex B to the Ceasefire Agreement. Zie ook UN Security Council

S/RES/1445 van 4 december 2002. Tijdens de Security Council 5095th Meeting riep de VN de DRC op deze

groepen te ontwapenen, maar de DRC was daartoe niet in staat. Press release SC/8263. Reuters, Rwandan rebels

reluctant to return home from Congo (31 mei 2005). Zie ook § 2.4.2 Demobilisatie, Ontwapening en Reïntegratie.
26 Zie ook § 4.1.4 Rwanda Tribunaal.
27 Nieuwsblad.be, Akkoord Congo en Rwanda over ontwapening Hutu-rebellen (12 november 2007) en EIU,

Rwanda: Country Report, p. 3 en p. 13 (februari 2008). Zie ook § 2.6.2 ‘Democratische Republiek Congo (DRC)’

(Regionale context).
28 IN de FDLR zijn voormalige Rwandese legereenheden en volksmilities verenigd die verantwoordelijk worden

gehouden voor de genocide in 1994.
29 Binnen de FDLR werd verschillend gedacht over de afspraken in Rome. In juni 2005 richtte generaal Séraphin

Bizimungu, na een conflict met generaal Mudacumura, het Commandement Militaire pour le Changement (CMC-

FOCA) op. Zie Pole Institute, Guerillas in the Mist, februari 2010.
30 EIU, Rwanda: Country Report, p. 8, februari 2007, en EIU, Rwanda: Country Report, p. 9, mei 2011. Voor meer

details over de FDLR, zie het algemeen ambtsbericht DRC van juli 2011.
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Vanuit Europa en andere delen van de wereld krijgt de FDLR echter nog steeds

politieke en financiële steun van sympathisanten in de Rwandese diaspora.

Vertegenwoordigers van de FDLR in de diaspora onderhouden contacten met de

FDLR-strijders, werven fondsen, lobbyen, regelen reizen voor leiders, rekruteren

strijders en zorgen voor wapens. Tussen 1 september 2008 en 15 augustus 2009

onderschepte de UN Group of Experts 2.492 telefoongesprekken en sms-berichten

tussen FDLR-strijders en personen in 28 landen.31

Op 1 december 2010 voegde de VN Veiligheidsraad drie commandanten van de

FDLR toe aan de bestaande sanctielijst32: brigadegeneraal Gaston Iyamuremye,

luitenant-kolonel Felicien Nsanzubukire en brigadegeneraal Leodomir Mugaragu.33 In

februari 2011 gaf een lid van het opperbevel van de FDLR, luitenant-kolonel Samuel

Bisengimana, alias Sam Kunda-Mutina, zich over.34

Het Internationaal Strafhof heeft in september 2011 Callixte Mbarushimana

aangeklaagd wegens misdaden tegen de menselijkheid (moord, foltering,

verkrachting, onmenselijkheid en vervolging) en oorlogsmisdaden waaronder

aanvallen op de burgerbevolking, die Mbarushimana gedurende een gewapend

conflict in de Kivu provincies van de DRC in 2009 zou hebben begaan. Callixte

Mbarushimana zou vanaf juli 2007 secretaris-generaal zijn van de Abacunguzi, de

gewapende tak van de FDLR.35

2.4 Veiligheidssituatie

2.4.1 Veiligheidsmacht

Rwanda beschikt over een beroepsleger (Rwanda Defence Forces, RDF), een

politiemacht (Rwanda National Police, RNP) en vrijwillige burgerwachten (Local

Defense Forces, LDF).

De verantwoordelijkheid voor de externe veiligheid en de verdediging van het land

ligt bij het ministerie van Defensie (leger), terwijl de binnenlandse veiligheid onder

de minister van Binnenlandse Veiligheid36 (politiemacht) en de minister voor Lokaal

Bestuur37 (vrijwillige burgerwachten) valt.

Leger

In 2002 is de naam van het Rwandese leger bij wet gewijzigd van Rwandan Patriotic

Army (RPA) in Rwanda Defence Forces (RDF). Het RPA was de militaire vleugel van

het Rwandan Patriotic Front (RPF) en viel in 1990 vanuit Uganda Rwanda binnen. Na

de machtsovername in 1994 in Kigali door het RPF verving het RPA onmiddellijk het

regeringsleger van het voorgaande regime van vóór en tijdens de genocide, de

Forces Armées du Rwanda (FAR). De RDF is een sterk en gedisciplineerd

beroepsleger, dat in 2008 ongeveer 35.000 militairen telde.38

31 Human Rights Watch, You will be punished, december 2009.
32 Op grond van VN resolutie 1956 (2005) kunnen tegoeden worden bevroren en kan een reisverbod worden

opgelegd.
33 Franceonu.org, L'ONU sanctionne des leaders FDLR et un commandant CNDP intégré aux FARDC, 2 december

2010.
34 AFP, Est RDC: reddition d'un chef rebelle hutu rwandais chargé du recrutement, 16 februari 2011.
35 ICC-MA110 Persbericht van 9 september 2011.
36 http://mininter.gov.rw/
37 http://minaloc.gov.rw/
38 http://www.indexmundi.com/facts/rwanda/armed-forces-personnel. Zie ook http://mod.gov.rw/
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Politie

In 2000 nam de Rwanda National Police (RNP) de plaats in van de gendarmerie. Het

betreft een politiemacht van ongeveer 10.000 agenten, die vroeger deel hebben

uitgemaakt van de gendarmerie en de gemeentelijke politie.39 Crimineel onderzoek

wordt verricht door het Criminal Investigation Department (CID).40

De RNP valt onder het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, terwijl de vroegere

gendarmerie onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie viel.

De belangrijkste taak van de politiemacht is de binnenlandse veiligheid van de

bevolking te waarborgen. Alleen de veiligheid van de bevolking in de grensgebieden

met de DRC is in eerste instantie de taak van het leger, en pas daarna van de politie

en de LDF (zie hieronder).

Burgerwachten

De Local Defense Forces (LDF) zijn burgerwachten, die oorspronkelijk werden

opgericht onder de regering-Habyiramana om het leger bij te staan tegen invallen

van het RPF. Na de genocide van 1994 was er aanvankelijk geen politie, waarop de

RPF-autoriteiten nieuwe burgerwachten oprichtten om de bevolking tegen de

resterende potentiële genocideplegers in het land te beschermen. In 1995 werd de

LDF tijdelijk opgeheven als gevolg van berichten over machtsmisbruik jegens

burgers. Na een opstand in het noordwesten van Rwanda in 1996 werden zij echter

opnieuw ingesteld.

In januari 2005 is de LDF bij wet geïnstitutionaliseerd. De organisatie valt onder

supervisie van de politie. In 2010 had de LDF ongeveer 20.000 leden. Zij moeten

bewakingsdiensten verrichten en zijn bijvoorbeeld aanwezig bij Gacaca rechtbanken.

De meeste LDF-leden zijn werkloze jonge mannen en ook vrouwen tussen de 18 en

30 jaar oud, die eerst twee à drie maanden training krijgen. Zij worden door de raad

van de cellule op vrijwillige basis gekozen, krijgen een uniform en dragen een

wapenstok. Zij mogen geen arrestaties verrichten, maar doen dit in de praktijk

(soms) wel. LDF-leden houden zich onder meer bezig met het wegjagen van illegale

straatverkopers, kleine criminelen en prostituees.41

Mensenrechtenorganisaties melden regelmatig gevallen van geweld tegen burgers

door LDF-leden. Daar zij niet betaald worden voor hun diensten, gebruiken

sommigen hun positie om mensen te beroven en af te persen. Incidenteel komt het

voor dat LDF-leden mensen doden. LDF-leden die misbruik maken van hun macht,

worden snel tot de orde geroepen, soms door ontslag uit de LDF en in de ernstigste

gevallen door arrestatie en detentie.42

Veiligheidsdiensten

In Rwanda zijn meerdere veiligheidsdiensten actief, waaronder het Department of

Military Intelligence (DMI) en de National Intelligence and Security Services (NISS).

Over de structuur en werkwijze van deze diensten is weinig bekend.

39 Newtimes, Police to mark 10th anniversary, 3 juni 2010.
40 http://www.police.gov.rw/spip.php?article299
41 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
42 In augustus 2010 werd een LDF-lid veroordeeld voor de moord op een student van de universiteit van Kigali in

2008. Nadat in het zelfde district ook nog drie anderen binnen zes maanden werden vermoord door LDF-leden,

ontwapende de politie alle LDF-leden in dat district. Zie US Department of State, Rwanda: Country Reports on

Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
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2.4.2 Demobilisatie, ontwapening en reïntegratie

In het akkoord van Lusaka (1999) werden de eerste afspraken gemaakt over

demobilisatie, ontwapening en reïntegratie van de gewapende groeperingen

(leger en rebellen). In 2006 is de demobilisatie van 20.000 RDF-manschappen

voltooid. Daarnaast is de programmacomponent voor toelages voor in Rwanda

verblijvende ex-FAR afgesloten; circa 15.000 manschappen hebben hun uitkering

ontvangen.43

Rwanda heeft een programma voor opvang en reïntegratie van FDLR-strijders

na terugkeer uit de DRC.44 Het wordt geleid en uitgevoerd door de Rwanda

Demobilization and Reintegration Commission (RDRC). Dit programma werd sinds

het eind van de jaren negentig ondersteund via het Multi-country Demobilization

and Reintegration Program (MDRP) van de Wereldbank. Op 31 december 2008 werd

de ondersteuning door de Wereldbank beëindigd. Volgens de Rwandese regering

waren op dat moment 29.641 strijders gedemobiliseerd en ontvingen 44.366

personen ondersteuning bij hun terugkeer in de Rwandese samenleving.45

Het Rwandese opvangprogramma loopt overigens nog steeds door. Volgens cijfers

van de VN werden in 2010 1.034 FDLR-strijders gerepatrieerd. Het aantal FDLR-

officieren dat zich over heeft gegeven, is gestegen.46

Het is nog steeds gevaarlijk voor FDLR-strijders om zich over te geven. In 2009

waarschuwde de commandant van de FDLR, generaal Mudacamura, dat zij die de

organisatie verlieten zouden worden geëxecuteerd. Dit was geen loos dreigement,

zo werd luitenant-kolonel Jean-Marie Vianney Ntahombukiye, alias Milano Igiraneza,

op 10 april 2010 geëxecuteerd toen hij zich wilde overgeven aan het Congolese

regeringsleger.47

Volgens MONUSCO48 was de sterkte van de FDLR van zo’n 6.000 soldaten in 2009

teruggebracht tot ongeveer 2.500 begin 2011.49 Het demobilisatieproces blijft echter

moeizaam vanwege de onwil van hardliners binnen de FDLR-leiding om de wapens

neer te leggen. Zie ook § 6.1.7 Reïntegratieprogramma’s.

43 Zie voor meer gedetailleerde informatie over programma en uitkeringen eerder verschenen algemene

ambtsberichten over Rwanda, laatstelijk 5 juli 2006.
44 De oud-strijders worden eerst drie maanden in een heropvoedingskamp geplaatst. Daarna ontvangen zij

ongeveer 60.000 Rwandese Francs (ongeveer € 70) en mogen zij naar huis. Daarna kunnen zij een lening krijgen

van 120.000 Rwandese Francs. Degenen die worden beschuldigd van het plegen van genocide en ten tijde van de

genocide tenminste 14 jaar oud waren, worden vervolgd door een Gacaca rechtbank. Zie US Department of

State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
45 http://www.mdrp.org/rwanda_main.htm (update februari 2010).
46 ACP, 1.165 ex-combattants étrangers rapatriés en 2010, 19 januari 2011.
47 UN Security Council, S/2010/596, 29 november 2010. Zie ook het algemeen ambtsbericht DRC van juli 2011.
48 Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo.
49 AFP, Est RDC: reddition d'un chef rebelle hutu rwandais chargé du recrutement, 16 februari 2011.
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3 Mensenrechten

Op het gebied van de mensenrechten hebben zich ten opzichte van het laatste

algemeen ambtsbericht van 2008 zowel positieve als negatieve ontwikkelingen

voorgedaan. Er is sinds 2008 een afname van mensenrechtenschendingen als

buitengerechtelijke executies. Ook is er een voortgaande verbetering van

het justitieel apparaat. Personen en organisaties lopen echter nog steeds, zij het in

mindere mate dan in de periode 2006-2007, het risico beschuldigd te worden van

divisionisme (het zaaien van verdeeldheid in de maatschappij) of het aanhangen van

de ideologie van de genocide. Vermeende tegenstanders van de regering worden

ook wel beschuldigd van activiteiten die zijn gericht tegen de staatsveiligheid. Vooral

in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2010 vonden

mensenrechtenschendingen plaats. Zo werden de vicevoorzitter van een

ongeregistreerde oppositiepartij en een journalist onder (in eerste instantie)

onopgehelderde omstandigheden vermoord.50

3.1 Internationale verdragen en protocollen

Rwanda is partij bij de belangrijkste verdragen op het terrein van de

mensenrechten, te weten:

 de Conventies van Genève inzake behandeling van gewonde en zieke

militairen in oorlogssituaties te land en ter zee, inzake behandeling van

krijgsgevangenen, inzake bescherming van burgers in oorlogstijd (sinds

1964), alsmede de twee additionele protocollen van 1949 inzake

bescherming van slachtoffers van internationale gewapende conflicten en

binnenlandse gewapende conflicten (sinds 1984);

 het Internationale Verdrag inzake Uitbanning van Alle Vormen van

Rassendiscriminatie (sinds 1975);

 het Verdrag inzake Voorkomen en Bestraffing van Genocide (sinds 1975);

 het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele

Rechten (sinds 1976);

 het Internationale Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (sinds 1976),

maar niet het daarop betrekking hebbende eerste optionele protocol

betreffende het individueel klachtenrecht; Rwanda ratificeerde wel het

tweede optionele protocol betreffende afschaffing van de doodstraf (sinds

2008);

 het Verdrag met betrekking tot de Status van Vluchtelingen, alsmede het

bijbehorende protocol van 1967 (sinds 1980);

 het Internationale Verdrag inzake Onderdrukking en Bestraffing van

Apartheid (sinds 1981);

 het Verdrag inzake Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen

Vrouwen (sinds 1981), maar niet het optionele protocol betreffende alle in

het verdrag genoemde vormen van discriminatie;

 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (sinds 1991), alsmede het

optionele protocol betreffende kinderhandel, kinderprostitutie en

kinderpornografie (sinds 2002) en het optionele protocol betreffende

kinderen in gewapende conflicten (sinds 2002);

50 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011. Met betrekking

tot moord op de journalist zijn twee mannen gearresteerd: de dader, die heeft bekend, en zijn opdrachtgever.

Het ging om een wraakmoord. De moord op de vicevoorzitter van de Democratic Green Party (De Groenen) is

nog niet opgehelderd.
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 het Verdrag inzake politieke rechten van de vrouw (sinds 2002).

 het Internationaal Verdrag tegen Marteling en Andere Wrede en

Onmenselijke Behandeling of Bestraffing (sinds 2008)51;

Rwanda voldoet ten opzichte van het algemeen ambtsbericht van 2008 inmiddels

iets beter aan de rapportageverplichtingen aan de organen van toezicht.52

Rwanda is voorts partij bij het Verdrag van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid

met betrekking tot Vluchtelingen (sinds 1980), het Afrikaanse Handvest voor de

Rechten van Mensen en Volkeren (sinds 1983), alsmede de bijbehorende protocollen

betreffende de oprichting van een Afrikaans Hof (sinds 2003) en vrouwenrechten

(sinds 2004), het Afrikaanse Handvest voor de rechten en het welzijn van het kind

(sinds 2000) en het Afrikaans Verdrag ter voorkoming en bestrijding van corruptie

(sinds 2004).

Met de Verenigde Staten heeft Rwanda een artikel-98-overeenkomst gesloten inzake

niet-uitlevering van Amerikaanse onderdanen aan het Internationaal Strafhof

(International Criminal Court, ICC) in Den Haag, dat misdrijven tegen de

menselijkheid en oorlogsmisdaden moet berechten. Rwanda is geen partij bij het

ICC.53

In oktober 2010 overlegde Rwanda een rapport aan de Human Rights Council van de

VN voor haar eerste Universal Periodic Review.54 In dit rapport beschrijft Rwanda

haar inspanningen om de mensenrechtensituatie in het land te verbeteren. Daarop

overlegden 35 lokale NGO’s een alternatief rapport.55

3.2 Nationale wetgeving

De grondwet beschermt alle internationaal erkende fundamentele rechten. Begin

februari 2007 keurde het parlement een nieuwe wet goed voor de speciale

behandeling van Rwandezen die uit het buitenland aan Rwanda worden uitgeleverd,

met als belangrijkste element afschaffing van de doodstraf voor deze groep. De wet

had onder meer als doel overdracht van zaken van het International Criminal

Tribunal for Rwanda (ICTR) aan Rwanda mogelijk te maken.56

3.3 Toezicht

In Rwanda houden zowel overheid als niet-gouvernementele

mensenrechtenorganisaties zich bezig met het toezicht op de naleving van

de mensenrechten.

51 http://treaties.un.org/.
52 Die organen van toezicht zijn: Human Rights Committee (HRC), Committee on Economic, Social and Cultural

Rights (CESCR), Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), Committee on the Elimination of

Discrimination Against Women (CEDAW) en Committee on the Rights of the Child (CRC). Zie VN-rapport

A/HRC/WG.6/10/RWA/2, 11 november 2010.
53 www.icc-cpi.int/ (27 juli 2011).
54 Rwanda national report submitted in accordance with paragraph 15(a) of the annex to the Human Rights Council

Resolution 5/1 in the framework of the Universal Periodic Review. Gepubliceerd op

http://www.minijust.gov.rw/moj/IMG/pdf/Rapport_Human_Right.pdf. De antwoorden van Rwanda op de issues

opgebracht door UPR waren volgens participanten bevredigend. De UPR-lijst staat nu tevens op de agenda van de

Joint Governance Assessment, een tweejaarlijkse dialoog tussen overheid en donoren.
55 Alternative report of the Civil Society on the Universal Periodic Review of Rwanda 2011. Gepubliceerd op

http://lib.ohchr.org. Zie ook: US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices

2010, 8 april 2011.
56 Organic law N° 11/2007 of 16/03/2007 concerning transfer of cases to the Republic of Rwanda from the

International Criminal Tribunal for Rwanda and from other States. Gepubliceerd op http://www.amategeko.net/
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De Rwandese grondwet voorziet sinds 1999 in een Nationale Mensenrechten

Commissie (Commission Nationale des Droits de l’Homme, CNDH)57, die onder meer

bevoegd is onderzoek te doen naar schendingen van de mensenrechten. Verder kan

deze commissie het openbaar ministerie adviseren een gerechtelijk proces in gang

te zetten tegen vermeende mensenrechtenschenders.

Elk jaar brengt de commissie een rapport uit waarin zij haar activiteiten van het

afgelopen jaar toelicht en aanbevelingen doet. Het in 2009 verschenen rapport

bevatte onder meer kritiek op vriendjespolitiek van de overheid, illegale detentie en

de gezondheidssituatie in gevangenissen.58

De CNDH krijgt ondersteuning van de Rwandese overheid, maar heeft onvoldoende

middelen om alle gemelde mensenrechtenschendingen te onderzoeken. Volgens

sommigen zou de commissie aan de leiband van de regering lopen.59

Ook het Civil Society Platform, een overkoepelende organisatie van lokale Ngo's, is

de regering gunstig gezind. Hetzelfde geldt voor het Collectif des Ligues et

Associations de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda (CLADHO). CLADHO

vertegenwoordigt vijf lokale NGO’s, die zich vooral voor vrouwenrechten inzetten.60

De Ligue des Droits de la Personne dans la Région de Grands Lacs (LDGL), die 27

organisaties vertegenwoordigt61, stelt zich iets kritischer en onafhankelijker op. De

Ligue Rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l’homme

(LIPRODHOR)62 had in 2009 180 medewerkers (tegenover 400 in 2008) en 106

district vrijwilligers, die onderzoek deden naar beschuldigingen van

mensenrechtenschendingen. LDGL en LIPRODHOR publiceren hun bevindingen en

bespreken die met de Rwandese autoriteiten.63 Andere mensenrechtenorganisaties

zijn Haguruka en Pro-Femmes (beide vrouwenrechten) en het Forum des Activistes

Contre la Torture (FACT).

Lokale Ngo’s moeten elk half jaar een plan van aanpak en een financieel overzicht

overleggen aan de autoriteiten van elk district waar ze activiteiten willen ontplooien.

Ook moeten deze Ngo’s jaarlijks een vergunning bij het ministerie van Justitie

aanvragen. Daartoe moeten zij gedetailleerde rapporten over hun activiteiten en

financiële verslagen overleggen. Op deze manier houdt de overheid greep op de

Ngo’s. De strenge controle leidt bij sommige organisaties tot (vrees voor)

zelfcensuur.64 Met de oprichting van de Rwanda Governance Board,65 zal in principe

de jaarlijkse herregistratie komen te vervallen.

Volgens Human Rights Watch ontvingen lokale mensenrechtenorganisaties, die toch

al waren verzwakt na jarenlange intimidatie, in 2010 bedreigingen;

ook werden ze ervan beschuldigd steun te verlenen aan pogingen om de regering

omver te werpen en aan gewapende groeperingen die worden geassocieerd met

genocide.

57 La loi n° 04/99 du 12 mars 1999.
58 http://editions-sources-du-nil.over-blog.com/15-categorie-11064174.html Rwanda: pratiques d’embauche

discriminatoires, détentions illégales, prisons insalubres.
59 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
60 http://www.rwandagateway.org/IMG/pdf/CEDAW_Report-2.pdf
61 http://www.grip.org/rafal/membres/ldgl.html.
62 http://www.liprodhor.org/.
63 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
64 Ibid.
65 De Rwanda Governance Board is de opvolger van de Rwanda Governance Advisory Council. Zie

http://www.rwanda-gac.org/news-pages/news-details/article/rgac-to-be-rwanda-governance-board.html.
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Het maatschappelijk middenveld was verdeeld: regeringsgezinde Ngo’s nagelden

kritische organisaties als de LDGL en de LIPRODHOR, twee van de weinige nog

overgebleven onafhankelijke mensenrechtenorganisaties, aan de schandpaal.66

Naast de verschillende mensenrechtenorganisaties in Rwanda zijn ook enkele

belangenorganisaties van genocide-overlevenden actief, waaronder Ibuka, de

grootste Rwandese Ngo67, en Avega Agahozo, een vrouwenorganisatie die

voornamelijk uit weduwen bestaat.

Internationale mensenrechtenorganisaties als Amnesty International (AI), Human

Rights Watch (HRW) en de International Crisis Group (ICG) publiceren regelmatig

rapporten over Rwanda, gebaseerd op bezoeken en op bijdragen van lokale Ngo’s.

Ook deze organisaties moeten veel papieren invullen om hun jaarlijkse registratie te

verkrijgen. In het algemeen werkt de regering wel samen met internationale Ngo’s,

maar zij heeft regelmatig kritiek gehad op Human Rights Watch en (soms) Amnesty

International, die van onzorgvuldigheid en bevooroordeeldheid werden beticht. In

april 2010 kreeg de enige internationale researcher van Human Rights Watch in

Rwanda, Carina Tertsakian, geen werkvergunning meer nadat ze was beschuldigd

van valsheid in geschrifte.68

3.3.1 Ideologie van de genocide/divisionisme

Referenties aan etnische identiteit zijn problematisch in een land waar etniciteit

officieel geen rol meer mag spelen. De Rwandese regering heeft er na de genocide

bewust voor gekozen om iedereen in de eerste plaats als Rwandese burger te

beschouwen en niet als Hutu of Tutsi. Desondanks speelt etniciteit nog een grote rol

in de samenleving. Aanklachten wegens ‘divisionisme’69 komen nog steeds voor. Het

aanzetten daartoe kan worden bestraft met vijf jaar gevangenisstraf, een hoge

boete, of beide.70 Beschuldigingen van ‘genocide ideologie’ werden gebruikt om

buitengerechtelijke executies in politiebureaus van november 2006 tot mei 2007 te

rechtvaardigen.71

In een in december 2007 in opdracht van het Rwandese parlement verschenen

onderzoeksrapport werd vastgesteld, dat op veel middelbare scholen meer dan 90%

van de scholieren er genocide-ideeën op nahield. Er werden leraren ontslagen en

scholieren geschorst, en voor sommige scholen werd zelfs met sluiting gedreigd.

Verder moesten alle schooldirecteuren met twee van hun leerkrachten een speciale

staatstraining volgen om genocidale tendensen bij leerlingen te herkennen en ermee

leren omgaan.72

In 2000 was nog nauwelijks sprake van sympathie voor de genocide-ideologie onder

scholieren. Vanaf 2005 werden echter steeds meer incidenten bekend.

66 Human Rights Watch, World Report 2011.
67 Ibuka verleent geen bijstand aan Hutu’s en aan Tutsi vrouwen die met Hutu’s getrouwd zijn. Human Rights

Watch, mei 2011, p.82.
68 Zij zou handtekeningen hebben vervalst op de aanvraagformulieren.
69 De Grondwet van 2003 verbiedt het aanzetten tot discriminatie of sectarisme, gebaseerd op ‘etnische, regionale,

raciale, religieuze, taal- of andere onderscheidende kenmerken. De verzamelterm hiervoor is ‘divisionisme’.
70 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
71 Amnesty International, QAFR47/005/2010. Safer to stay silent, the chilling effect of Rwanda’s laws on “Genocide

Ideology” and “Sectararianism”.
72 BBCNews, Rwanda ‘still teaching genocide’ (17 januari 2008), RNA, Parliament launches anti-genocide

revisionism campaign (25 januari 2008) en US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights

Practices 2007 (11 maart 2008).
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Frank Kobukyeye73 had hiervoor de volgende verklaring: “In 2004 en 2005 kwamen

dankzij speciale rechtspraak heel veel daders van de genocide vrij.

Zij hadden al die jaren gevangen gezeten. Op zich is het dus niet onlogisch dat zij

na thuiskomst hun boosheid over die jarenlange gevangenschap hebben

overgebracht op hun kinderen. Het is daarom van belang dat wij behoedzaam en

verstandig omgaan met de uitkomsten van het onderzoek”.74

Hoewel Rwanda in de Grondwet van 2003 vastlegde dat het tegen de ideologie van

genocide in al haar verschijningsvormen zou vechten, werd eerst in oktober 2008

het begrip ‘genocide ideologie’ wettelijk omschreven.75

In artikel 2 van deze wet wordt de volgende definitie van ‘genocide ideologie’

gegeven:

‘De genocide ideologie’ is een verzameling gedachten die zich uiten in gedrag,

uitspraken, documenten en andere uitingen die tot doel hebben het uitroeien -of het

aanzetten van anderen daartoe- van mensen. Deze (gedachten) zijn gebaseerd op

etniciteit, afkomst, nationaliteit, streek, kleur, uiterlijk, geslacht of seksuele

voorkeur, taal, godsdienst of politieke mening, in vredestijd of tijdens een oorlog.

In artikel 3 van deze wet worden de kenmerken van het misdrijf ‘genocide

ideologie’ als volgt omschreven76:

Het misdrijf ‘genocide ideologie’ wordt gekenmerkt door gedrag dat is gericht op

het ontmenselijken van een persoon of een groep personen met dezelfde kenmerken

op de volgende wijze:

1. Bedreiging, intimidatie, verlaging door lasterlijke uitspraken, documenten of

daden die tot doel hebben aan te zetten tot haat en vergiftiging;

2. Marginaliseren, uitlachen, belasteren, bespotten, opscheppen, verachten,

verwarring zaaien met als doel de genocide te ontkennen, negatieve

gevoelens op te roepen, wraak nemen, het veranderen of verdoezelen van

getuigenverklaringen en bewijzen van de genocide;

3. De moord, respectievelijk het voornemen of de poging tot moord, van

iemand met als doel daarmee de genocide ideologie te bevorderen.

Volgens Amnesty International beschouwen veel Rwandezen deze wet als een

(verdere) inperking van hun vrijheid van meningsuiting. Zekerheidshalve houden

velen hun mond. Volgens Amnesty zou de Rwandese overheid de wet misbruiken om

kritiek op de regering te criminaliseren.77 Ook zou de wet volgens Amnesty in strijd

zijn met artikel 19, lid 3 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en

Politieke rechten dat vereist dat een inperking van de vrijheid van meningsuiting

wettelijk onderbouwd dient te zijn. Termen als uitlachen en verachten zouden te

vaag zijn.

Voorts stelt de wet “degene die ‘genocide ideologie’ publiekelijk verspreidt”

strafbaar. Uit deze bepaling valt niet op te maken of journalisten vervolgd kunnen

worden voor het schrijven over beschuldigingen van ‘genocide ideologie’. Deze

onduidelijkheid is een inbreuk op het recht van de journalisten op vrije

meningsuiting en brengt hun plicht om het publiek te informeren in gevaar.78

73 Directeur van de afdeling vredesopbouw & conflictmanagement van de Commissie voor Nationale Eenheid en

Verzoening.
74 Reformatorisch Dagblad, Tutsihaat levend onder Hutuscholieren Rwanda (22 januari 2008).
75 Loi n°18/2008.
76 De Engelse tekst bevat taalfouten, mogelijk zijn dit slecht vertaalde teksten uit het Frans.
77 Amnesty International, QAFR47/005/2010. Safer to stay silent, the chilling effect of Rwanda’s laws on “Genocide

Ideology” and “Sectararianism”.
78 Ibid.
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Overtredingen van deze wet79 kunnen worden bestraft met 10 tot 25 jaar

gevangenisstraf en een boete van 200.000 tot 1 miljoen RWF.

De straf kan worden verdubbeld in geval van recidivisme. Personen die al zijn

veroordeeld voor genocide, kunnen levenslang krijgen. Kopstukken van overheid,

bedrijfsleven, Ngo’s en religieuze instellingen kunnen 15 tot 25 jaar gevangenisstraf

krijgen.80

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2010 werd kritiek op de regering

al snel uitgelegd als een vorm van genocide ideologie, waardoor de vrijheid van

meningsuiting en vergadering van politieke tegenstanders, verdedigers van

mensenrechten en journalisten werd ingeperkt.81 In verscheidene ‘genocide

ideologie’ en ‘divisionisme’ zaken - waarvoor nauwelijks of geen bewijzen waren -

werd de beklaagde, die soms al een paar maanden in voorarrest had gezeten,

vrijgesproken.82

Volgens statistieken van de Rwandese overheid zijn in 2007 792 ‘genocide ideologie’

en ‘divisionisme’ zaken berecht, in 2008 618 en in 2009 435. Van de 489 personen

die in 2009 werden veroordeeld voor “genocide revisionism and other related

crimes”83 kregen vijf personen levenslang, vijf meer dan 20 jaar gevangenisstraf, 99

tussen de 10 en de 20 jaar, 211 tussen de 5 en de 10 jaar en de overige 169 kregen

een gevangenisstraf van minder dan vijf jaar.84

Vanaf september 2010 registreerde een speciale afdeling van het Openbaar

Ministerie85 236 gevallen van genocide ideologie en geweld tegen overlevenden van

de genocide; 96 zaken werden voor de rechter gebracht of geschorst.

Na internationale kritiek op de ‘genocide ideologie’ wet zegde de Rwandese regering

in 2010 toe een onderzoek naar mogelijk misbruik te doen en zo nodig de wet aan

te passen.86 De regering nodigde Amnesty International en Human Rights Watch uit

commentaar te leveren op de wet.87 In mei 2011 deelde de minister van Justitie

mee dat de genocide ideologiewet in 2012 zal worden aangepast.88 Universiteiten uit

de VS en het VK werden uitgenodigd de bestaande wetteksten te onderzoeken en

een vergelijking te maken met andere genocide wetgeving waaronder die uit

Duitsland. Op grond van hun analyse hebben Britse en Amerikaanse onderzoekers

nieuwe tekstvoorstellen gedaan. Die kenmerken zich door lagere straffen en de

mogelijkheid voor alternatieve straffen (werkstraffen).

79 Zie artikelen 4 t/m 13.
80 Amnesty International, QAFR47/005/2010. Safer to stay silent, the chilling effect of Rwanda’s laws on “Genocide

Ideology” and “Sectararianism”.
81 Time, Anti-Genocuide Law clashes with free speech, 5 mei 2010. The Guardian, How Paul Kagame has used the

law to muzzle Rwanda’s media, 9 augustus 2010.
82 Ibid.
83 Uit de statistieken blijkt niet wat dergelijke misdrijven inhouden en hoeveel ervan zijn gebaseerd op de genocide

ideologiewet uit 2008. Uit de afzonderlijke zaken komt naar voren dat het gaat om moord en doodslag,

vergiftiging, mishandeling, brandstichting, vernieling van eigendom, het doden van dieren (vee), het ontkennen

van de genocide en revisionisme, discriminatie en divisionisme, en bedreigingen. Zie Amnesty International,

Safer to stay silent, p. 19, augustus 2010.
84 Ibid.
85 A special protection bureau in the Office of the National Public Prosecution Authority (formerly the Office of the

Prosecutor General). Zie US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8

april 2011.
86 Library of Congress, Rwanda: Genocide Ideology Law being reviewed, 20 augustus 2010.
87 RNA, Rwanda Seeks Watchdogs' Input as Cabinet Reviews Genocide Law, 12 augustus. Maar Amnesty

International en Human Rights Watch wilden niet meewerken aan de nieuwe wet, ‘dat was niet hun rol’.
88 HRW, Justice compromised, mei 2011, p. 141. Letter from Minister of Justice Tharcisse Karugarama to Human

Rights Watch, May 5, 2011 (see Annex II ).
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Hoe het probleem van vaagheid (zonder jurisprudentie) wordt opgelost, is nog

onduidelijk. De teksten gaan naar het parlement en de senaat zodra de Strafwet is

goedgekeurd (die wordt bepalend voor de strafmaat).

3.4 Naleving en schending

Hoewel in de grondwet diverse fundamentele rechten en vrijheden zijn opgenomen,

worden deze door de Rwandese autoriteiten niet altijd gerespecteerd.89

3.4.1 Vrijheid van meningsuiting

De grondwet voorziet in persvrijheid, met de beperking dat het verboden is

om via de media aan te zetten tot haat of verdeeldheid. De vrijheid van

meningsuiting blijft echter een gevoelige kwestie als gevolg van de rol van

de media tijdens de genocide.90 In 2010 liepen onafhankelijke journalisten, die zich

kritisch uitlieten over de regering over gevoelige kwesties of zich –volgens de

regering- niet aan de wet of journalistieke normen hielden, nog altijd het risico

geïntimideerd en gearresteerd te worden. Veel journalisten pleegden zelfcensuur.91

Gedrukte media

Volgens de grondwet moeten de gedrukte media onafhankelijk zijn in hun

berichtgeving, maar journalisten worden door de autoriteiten in de gaten gehouden.

Een regulerende rol is weggelegd voor de in 2003 ingestelde Hoge Raad voor de

Media, de Media High Council (MHC), die aanvankelijk de High Council of the Press

(HCP) werd genoemd. De Hoge Raad voor de Media92 is een overheidsinstelling die

in naam onafhankelijk is, maar de leden en de hoofddirecteur zijn benoemd door de

regering en de Raad staat onder toezicht van het ministerie van Informatie.93

Volgens vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld zou de Raad de

persvrijheid eerder inperken dan bevorderen.94

In het verleden hadden weinig Rwandese journalisten een gedegen journalistieke

opleiding en waren zij vrij makkelijk te manipuleren en te intimideren.95 Aanklachten

inzake divisionisme in de media waren in sommige gevallen terug te voeren op de

gebrekkige journalistieke kwaliteit van de artikelen. Om de professionaliteit van de

media te versterken werd in 2008 in de hoofdstad Kigali een Media Training Centre

geopend.96

89 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
90 Vooral Radio Télévision Libre des Milles Collines (RTLM) zaaide haat en riep de bevolking op om ‘de kakkerlakken’

(waarmee Tutsi’s werden bedoeld) te verdelgen. Zie ook International Media Support, The Rwanda media

experience from the genocide, maart 2003.
91 Library of Congress, Rwanda: Genocide Ideology Law being reviewed, 20 augustus 2010.
92 http://www.mhc.gov.rw/.
93 The Guardian, How Paul Kagame has used the law to muzzle Rwanda’s media, 9 augustus 2010.
94 De MHC verordonneerde bijvoorbeeld dat de kranten Umuseso en Umuvugizi zes maanden lang niet mochten

verschijnen wegens het aanzetten tot verstoring van de openbare orde. US Department of State, Rwanda:

Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
95 De School of Journalism and Communication werd in 1996 opgericht aan de nationale universiteit van Rwanda.

De opleiding was aanvankelijk erg theoretisch, de eerste honderd studenten die in juni 1999 afstudeerden

hadden geen enkele praktische training gehad. Zie International Media Support, The Rwanda media experience

from the genocide, maart 2003.
96 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2007,11 maart 2008.
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In 2008 zette de regering drie journalisten, Charles Kabonero van de krant

Umuseso, Jean Bosco Gasasira97 van de krant Umuvuzigi en Jean Gaubert Burasa

van de krant Rushyasha de zaal uit tijdens een door de regering georganiseerde

viering van de de ‘World Press Freedom Day’. De regering verbood vervolgens

Bonaventure Bizumuremyi van de krant Umuco en de plaatsvervanger van Kabonero

om verslag te doen van regeringsbijeenkomsten. Eind 2008 verbleven Bizumuremyi,

Gasasira, en Kabonero nog steeds in het buitenland. Daarna stond de regering de

verslaggevers van Rushyasha's reporters weer toe verslag te doen van

regeringsbijeenkomsten.98

In augustus 2009 werd Jean Bosco Gasasira aangeklaagd wegens smaad, laster en

inbreuk op de privacy nadat hij twee artikelen had gepubliceerd over een

buitenechtelijke relatie van een regeringsfunctionaris.

De rechter gaf Gasasira een boete, maar op 25 september 2010 vernietigde het

Hooggerechtshof in beroep het vonnis van de rechter en ging Gasasira vrijuit.99

In augustus 2009 werd de Nieuwe Mediawet ingevoerd.100 Bepalingen in deze wet

stellen de Hoge Raad voor de Media (onder meer) in staat kranten te schorsen, straf

op te leggen aan journalisten die aanzetten tot discriminatie of minachting tonen

voor de president en van journalisten te eisen hun bronnen te openbaren als de

autoriteiten een strafrechtelijk onderzoek willen instellen. De wet vereist dat

journalisten een hoge (vak)opleiding hebben afgerond.

Bij het ingaan van de wet kregen journalisten die niet aan deze kwalificaties

voldeden vijf jaar de tijd hier alsnog aan te voldoen.101

Hoewel volgens de Rwanda Governance Advisory Council102 de nieuwe mediawet de

persvrijheid ten goede kwam, waren journalisten hierover juist bezorgd. Op 25 en

26 november 2010 werd een Nationale Dialoog over de Media gehouden om te

discussiëren over de aanpassing van omstreden artikelen in de Mediawet.103 Er is

(opnieuw) een nieuwe mediawet opgesteld die al door het Kabinet is goedgekeurd.

Die gaat uit van zelfregulering door de sector. Het toezicht op de media wordt na

het ingaan van de nieuwe wet niet langer uitgeoefend door de Hoge Raad voor de

Media, maar door het Rwanda Bureau of Information and Broadcasting (ORINFOR)

dat wordt omgevormd tot een publiekrechtelijk e organisatie.104

In februari 2010 werden drie journalisten tot gevangenisstraffen van respectievelijk

een jaar tot zes maanden veroordeeld, nadat ze hadden geschreven over een

buitenechtelijke relatie tussen twee politici.105

97 Kabonero en Gasasira werden ook verdacht van oplichting, afpersing en fraude. Hun vlucht zou ook hiermee in

verband staan. Ze zijn spreekbuis voor de United Democratic Forces of Rwanda (UDF) en het Rwanda National

Congress (RNC).
98 IFEX, Journalists expelled from World Press Freedom Day event; RSF concerned about increasing contempt

shown by government for certain journalists, 8 mei 2008.
99 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
100 De wet n°22/2009 is een amendering op de Mediawet n°18/2002.
101 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
102 De Rwanda Governance Advisory Council (RGAC) is in 2008 opgericht om onderzoek te verrichten en de regering

van beleidsadviezen te voorzien, vergelijkbaar met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De

RGAC wordt eind 2011 opgevolgd door de Rwanda Governance Board.
103 Hieraan namen deel de Hoge Raad voor de Media, de Rwanda Governance Advisory Council, het ministerie van

Informatie en de Association Rwandaise des Journalistes (ARJ). http://www.rgac.rw Policy Dialogue on Media

Law.
104 http: //www.orinfor.gov.rw/.
105 CPJ, Three Rwandan journalists sentenced to prison, 23 februari 2010.
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In 2010 stonden 31 kranten geregistreerd bij de regering, sommige in handen van

de overheid, andere in bezit van het bedrijfsleven.106 Onafhankelijke kranten die

zich kritisch opstelden tegenover de regering kwamen sporadisch uit. Op 14 april

2010 schorste de Hoge Raad voor de Media de kranten Umuseso en Umuvugizi voor

zes maanden voor het verstoren van de openbare orde.

De hoofdredacteur van Umuvugizi, Jean Bosco Gasasira, vluchtte in april 2010 naar

Uganda; de hoofdredacteur van Umuseso, Charles Kabonero, in mei 2010. Beiden

verklaarden te zijn bedreigd. Er kwam hierna wel een interneteditie van Umuvugizi

uit, maar de website was niet toegankelijk in Rwanda. Eind 2010 hief de Hoge Raad

voor de Media de schorsing op, maar de kranten hadden zich niet laten opnieuw

laten registreren, een vereiste om uit te mogen komen.107 Na opheffing van de

schorsing kwam ook de website van Umuvugizi weer beschikbaar in Rwanda.

Op 24 juni 2010 werd de journalist Jean-Leonard Rugambage van de krant

Umuvugizi bij zijn huis in Kigali door een onbekende vermoord.108 Volgens

hoofdredacteur Gasasira had de moord te maken met een artikel van diezelfde

ochtend waarin de regering ervan werd beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de

aanslag op de voormalige chef-staf van het Rwandese leger, luitenant-generaal

Faustin Kayumba Nyamwasa. Op 27 juni 2010 werden twee verdachten

gearresteerd, van wie een bekende dat de moord op Rugambage ‘genocide

gerelateerd’ was en uit wraak was gepleegd.109 In oktober 2010 werden beide

verdachten tot levenslang veroordeeld. Ngo’s hebben om een onafhankelijk

onderzoek gevraagd.110

Hoofdredacteur Agnes Nkusi en redacteur Saidath Mukakibibi van de krant

Umurabyo werden begin 2011 veroordeeld tot respectievelijk 17 en 7 jaar

gevangenisstraf.111 Beide journalisten zaten in voorarrest sinds juli 2010. In de

krant was Kagame vergeleken met Hitler112; ook had de krant geschreven dat

sommige Rwandezen ongelukkig waren met de regering. Volgens de openbare

aanklager was dit bedoeld om haat te zaaien tegen de regering. Nkusi werd schuldig

bevonden aan het verstoren van de ‘vrijheid van de staat’, het propageren van

‘divisionisme’, ‘genocide revisionisme’ en smaad. Mukakibibi werd veroordeeld

wegens het in gevaar brengen van de staatsveiligheid.113

In tegenstelling tot voorafgaande jaren oefenden regeringsfunctionarissen in 2010

geen druk meer uit op overheidsinstellingen en bedrijven om niet te adverteren in

kranten die kritiek uitoefenen op de regering.114

Radio, televisie en internet

Particuliere radiostations kunnen onafhankelijk opereren mits zij een

zendvergunning (licentie) hebben verkregen. De vergunningen worden

afgegeven door het ministerie van Informatie na advies van de Hoge Raad

voor de Media. Die publiceerde op 2 maart 2011 een lijst met 24 radiostations die

een vergunning hebben gekregen: zes commerciële stations115, vier religieuze

106 De kwaliteit van de geschreven pers is volgens sommigen laag. Als nieuwsbron zijn de kranten veel minder

belangrijk dan de radio.
107 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
108 CPJ, Attacks on the press: Rwanda, 15 februari 2011.
109 Volgens deze verdachte zou Rugambage tijdens de genocide een familielid van hem hebben vermoord, maar

eerder had een Gacaca rechtbank Rugambage vrijgesproken.
110 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
111 Nkusi was al eerder voor een dergelijke kwestie veroordeeld, daardoor viel de straf extra hoog uit. Nkusi en

Mukakibibi zijn tegen het vonnis in beroep gegaan.
112 www.independent.co.ug/News/regional-news/3974-the-story-behind-24-year-jail-term-for-rwandan-journalists
113 BBC News, Rwandan journalists on Umurabyo newspaper sent to jail, 4 februari 2011.
114 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
115 Een licentie voor een commercieel radiostation kost 5,000,000 RWF.
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stations, drie particuliere ‘community’ stations, zes overheidsstations en vier

internationale stations.116

De internationale radiostations British Broadcasting Corporation (BBC), Voice of

America en Deutsche Welle kunnen in principe ongehinderd uitzenden, maar op 21

juli 2010 schorste de Hoge Raad voor de Media het radiostation Deutsche Welle,

omdat de aanvraag voor de zendvergunning niet naar behoren was ingevuld.117

Radio France International (RFI), dat na een diplomatieke rel tussen Rwanda en

Frankrijk in 2006 uit de lucht werd gehaald, kon in oktober 2010 zijn uitzendingen

hervatten.118 Er is een nationaal TV-station.119

Ten aanzien van de toegang tot of het hebben van een website op internet

worden, voor zover bekend, geen beperkingen opgelegd.120

In juni 2010 telde Rwanda 127.500 internet gebruikers, 6 procent van de

bevolking.121 Rwanda was een van de eerste landen in sub-Sahara Afrika dat

volledig was aangesloten op het internet.122

3.4.2 Vrijheid van vereniging en vergadering

Hoewel de grondwet voorziet in vrijheid van vereniging en vergadering,

zijn oprichting en functioneren van organisaties in Rwanda aan

gedetailleerde regelgeving onderhevig. De vorming van maatschappelijke

organisaties, waaronder mensenrechtenorganisaties en vakbonden, moet

eerst door de overheid worden goedgekeurd en geregistreerd. Voor

openbare bijeenkomsten en demonstraties is vooraf goedkeuring van de

autoriteiten nodig. Ook internationale Ngo’s zijn verplicht de overheid te

informeren over zaken als personeel, te voeren acties, etc.

In 2010 belette de regering de oprichting van nieuwe politieke partijen en legde de

activiteiten van (bestaande) politieke partijen aan banden.123

De Grondwet waarborgt een meerpartijenstelsel, maar kent weinig rechten toe aan

partijen en hun kandidaten. Die liepen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen

het risico bestraft te worden als ze schuldig bevonden zouden worden aan

‘divisionisme’, het ondermijnen van de nationale eenheid of de staatsveiligheid.

Toepassing van de wetten tegen ‘genocide ideologie’ en ‘divisionisme’ ontmoedigde

kritiek op de regering; sommige leden van de oppositie brachten korte tijd in

detentie door, de enige overgebleven high profile politieke gevangene, voormalig

minister Ntakirutinka, was in 2010 nog steeds gedetineerd in een speciale afdeling

van de ‘1930’ gevangenis in Kigali.124

In 2010 verbood de regering de registratie van de Democratic Green Party of

Rwanda (DGPR)125, die op 14 augustus 2009 was opgericht.

116 http://www.mhc.gov.rw/news-details/article/new-list-of-licensed-media-organs-in-rwanda.html.
117 CPJ, Attacks on the press: Rwanda, 15 februari 2011.
118 RFI de nouveau disponible au Rwanda, 27 oktober 2010.
119 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1070265.stm.
120 Uitzonderingen als de tijdelijke afsluiting van de website van Umuvugizi daargelaten.
121 In 2000 was nog slechts 0.1 procent van de bevolking internet gebruiker.
122 http:// www.internetworldstats.com/af/rw.htm. Ter vergelijking: het percentage internet gebruikers in Kenya was

in 2010 9.7 en in de DRC in 2009 0.4. Zie ook www.globalpost.com Rwanda bids to become East Africa's WiFi

hotspot, 30 december 2009.
123 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
124 Charles Ntakiruntinka werd in 2004 tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld na een proces dat niet aan de

internationale maatstaven voldeed. Zie US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights

Practices 2010, 8 april 2011.
125 http://rwandagreendemocrats.org/.
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Ook de UDF-Inkingi, de partij van Victoire Ingabire, kon zich niet laten registreren.

Op 14 juli 2010 werd het lijk van de vicevoorzitter van de Groene Partij, Andre

Kagwa Rwisereka, gevonden. Een jaar later was het onderzoek naar de moord nog

niet afgerond.

3.4.3 Bewegingsvrijheid en (reis)documenten

De grondwet garandeert vrijheid van beweging, die over het algemeen ook

door de overheid wordt gerespecteerd. Op de grote wegen zijn wel

checkpoints, maar deze worden met name gebruikt om deserteurs uit het

leger en infiltrerende rebellen op te sporen. Burgers moeten zich kunnen

identificeren, wanneer dit gevraagd wordt.126 Wanneer zij geen

identiteitsbewijs of een verklaring van verlies kunnen overhandigen, lopen zij

het risico te worden gedetineerd, totdat zij kunnen bewijzen wie zij zijn en

waar zij vandaan komen.

Toestemming om te reizen is niet nodig, en tijdelijk verblijf buiten de eigen

woonplaats is toegestaan. Personen die permanent willen verhuizen naar

een andere cellule, moeten een verklaring van goed gedrag meenemen

vanuit de oude cellule en tevens een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Identificatie

Zowel mannen als vrouwen in Rwanda zijn handelingsbekwaam vanaf de

leeftijd van 21 jaar en mogen vanaf die leeftijd zelfstandig documenten

aanvragen. Sinds 1997 wordt de etnische achtergrond niet meer vermeld op

identiteitskaarten of paspoorten. Identiteitskaarten zijn voor onbepaalde tijd

geldig; paspoorten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.

Een persoon krijgt de Rwandese nationaliteit, wanneer de Rwandese

nationaliteit van de vader bewezen kan worden. Indien de vader niet bekend

is, stateloos is of zijn nationaliteit onbekend is, dan kan een kind de

Rwandese nationaliteit via de lijn van de moeder krijgen.127

Elke Rwandese burger van 16 jaar en ouder wordt geacht een

identiteitskaart te hebben en deze te allen tijde bij zich te dragen. Aanschaf

van een identiteitskaart kost gemiddeld RWF 1.200 (€ 1,32).

Identiteitskaarten worden afgegeven door het district waar betrokkene

woont, met een verklaring van de cellule dat de persoon daar bekend is en

er geen strafrechtelijk onderzoek tegen hem of haar loopt. Over het

algemeen zijn er geen problemen bij de afgifte van documenten.

Teruggekeerde vluchtelingen en asielzoekers kunnen echter wel eens te

maken krijgen met weigering van de lokale autoriteiten om mee te werken.

Hiertegen kan men in beroep gaan, wat doorgaans tot genoegdoening

leidt.128

Kinderen jonger dan 16 jaar krijgen geen eigen identiteitskaart, maar

worden bijgeschreven op de kaart van één van de ouders. Volgens

wetgeving van vóór de genocide kan een kind alleen bijgeschreven worden

op de kaart van de vader, maar in de praktijk kan dit ook op de kaart van de

moeder. Ook wezen tot 16 jaar krijgen geen eigen identiteitskaart.

126 Loi n° 14/2008 du 04/6/2008 relative à l’enregistrement de la population et à la délivrance de la carte d’identité.

Artikel 11.
127 In Rwanda is dubbele nationaliteit toegestaan.
128 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2006, 6 maart 2007.
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Daardoor is het mogelijk dat minderjarigen jonger dan 16 jaar in Rwanda rondreizen

zonder identiteitsdocumenten.

Militairen moeten wanneer zij in dienst treden, hun burgerlijk

identiteitsbewijs inleveren. Zij krijgen daarvoor in de plaats een militair

identiteitsbewijs. Op deze wijze zijn zij herkenbaar bij checkpoints.

Wanneer militairen afzwaaien, krijgen zij hun burgerlijke identiteitskaart

weer terug, met een bewijs van geoorloofde uittreding uit het leger.

Paspoort

Iemand die een paspoort wil aanvragen, krijgt een gestempelde verklaring van de

chef de village waarin bevestigd wordt dat betrokkene in dit dorp woont; deze

verklaring dient hij over te leggen in de cellule waar men hem een formulier geeft

dat hij moet invullen. Dit ingevulde formulier wordt ondertekend en verzegeld door

de secretaris van de cellule. Met dit formulier vraagt hij een verklaring van goed

gedrag aan bij de secretaris van de secteur. Vervolgens dient de aanvrager het

formulier en de verklaring van goed gedrag te overleggen bij het kantoor van het

Directorate General of Immigration and Emigration (Service de Migration) in een

provinciehoofdplaats129. Als niet gebleken is van litige (geschillen, een vervalsing of

een beschuldiging) dan wordt het reisdocument (paspoort of laissez passer) na tien

dagen afgegeven. Als sprake is van litige, dan moet die eerst worden opgelost. Een

paspoort kost RWF 50.000. Het is vijf jaar geldig en kan alleen door ambassades in

het buitenland worden verlengd met drie maanden. Een laissez passer kost RWF

3.000. Het is een jaar geldig en kan gebruikt worden voor reizen naar lidstaten van

de CEPLG130 en de EAC131.

Bij aanvraag van reisdocumenten vanuit het buitenland wordt de omgekeerde route

afgelegd. De Rwandese ambassade stuurt de aanvraag op naar de Rwandese

migratiedienst. Vandaar wordt de aanvraag doorgeleid naar de secteur en de cellule

om er zeker van te zijn dat omtrent de aanvrager geen strafbare feiten bekend zijn.

Kinderen worden tegenwoordig niet meer bijgeschreven in het paspoort van

de ouders; iedereen moet een eigen paspoort aanvragen. Boven de 16 jaar

kunnen minderjarigen alleen reizen, beneden de 16 jaar is dit alleen

toegestaan indien officiële papieren bewijzen dat het kind door een

volwassene op het vliegveld van bestemming wordt opgevangen.

Het wordt steeds minder eenvoudig om met vervalste documenten het land

te verlaten. Bij een toenemend aantal grensovergangen beschikt men

inmiddels over faciliteiten om valse documenten te herkennen.

De controle op de luchthaven in Kigali is zeer streng, zowel door de

luchtvaartmaatschappijen als door de politie. De kans om ongecontroleerd of met

een vals paspoort in of uit te kunnen reizen via het vliegveld van Kigali is dan ook

zeer gering.

3.4.4 Arrestaties, detenties en verdwijningen

In Rwanda is het probleem van onrechtmatige arrestatie en detentie nog

steeds aanwezig, maar moeilijk te kwantificeren. De politie mag mensen

arresteren zonder gerechtelijk bevel en de gearresteerden voor 72 uur in

129 Er zijn vier provincies + de provincie Kigali.
130 Communauté Economique des. Pays des Grands Lacs.
131 East African Community.
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detentie houden. De verdachte moet binnen vijf dagen de formele aanklacht

gepresenteerd krijgen. Niet altijd wordt door de autoriteiten hieraan de hand

gehouden. Verdachten kunnen gedurende 30 dagen in preventieve hechtenis

worden gehouden wanneer de kans op vluchten aanwezig wordt geacht of

wanneer er gevaar dreigt voor de staatsveiligheid. De rechter kan zo nodig

na 30 dagen de detentie verlengen. In 2010 werden twee leiders van

oppositiepartijen gearresteerd. Ook werd geweld gebruikt tegen verdachten door

veiligheidsdiensten en leden van de LDP. Veiligheidsdiensten verrichtten willekeurige

arrestaties. Sommige arrestanten verbleven te lang in voorlopige hechtenis. Er

werden in 2010 door het US State Department geen verdwijningen gemeld,132 maar

volgens een Rwandese bron waren die er wel, hoewel minder dan in 2008. Zie

verder § 3.4.6 Verdwijningen.

3.4.5 Mishandeling en foltering

De Rwandese grondwet verbiedt mishandeling en foltering, maar in 2010 werden

gedetineerden in sommige gevallen mishandeld door de politie of door bewakers.

Sommige agenten werden ontslagen, kregen disciplinaire straffen opgelegd of

werden voorgeleid voor de rechter. In enkele gevallen werd melding gemaakt van

mishandeling door leden van de LDF.133

Volgens verscheidene bronnen is de situatie verbeterd sinds 2008, al zijn er geen

fundamentele veranderingen. Er werden niet veel verwondingen waargenomen bij

mensen die vast hebben gezeten op het politiebureau.

Het Rode Kruis had wel toegang tot officiële gevangenissen, maar niet tot

onofficiële, ‘politieke’ gevangenissen, zogenaamde cachots. Tijdens het

verkiezingsproces in 2010 werden leden van politieke partijen gearresteerd, (naar

eigen zeggen) gemarteld en opgesloten in cachots.134 Ook werden personen

gearresteerd die werden verdacht van collaboratie met de FDLR. Vanuit officiële

gevangenissen werden zelden folteringen gemeld. Vanuit militaire gevangenissen

werden zo nu en dan folteringen gerapporteerd.135

De Rwandese wet stelt verkrachting strafbaar, ook binnen het huwelijk.

Verkrachtingszaken werden in 2010 met voorrang behandeld. Verkrachting werd

bestraft met tien jaar tot levenslange gevangenisstraf. Voor verkrachting binnen het

huwelijk werden straffen uitgedeeld van zes maanden tot twee jaar gevangenisstraf.

In 2010 werden 239 verkrachtingszaken behandeld, aan het eind van dat jaar

stonden nog 1.463 zaken open. Verkrachting en ander seksueel geweld begaan

tijdens de genocide valt binnen de 1e categorie van genocidemisdrijven.136

3.4.6 Verdwijningen

Volgens een Rwandese bron namen de verdwijningen vanaf 2008 af. Sommige

verdwijningen in 2009 zijn nimmer opgehelderd. Tijdens het verkiezingsproces in

2010 zouden een leraar en een handelaar zijn verdwenen. Ook in 2010 werden

volgens deze bron nog verdwijningen gemeld, vaak van militairen.

132 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011. Zie ook

Remarks of NHRC Executive Secretary Sylvie Kayitesi Zainabo to Parliament, November 30 and December 1,

2010.
133 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
134 Zie ook http://rwandinfo.com/fr/rwanda-tortures-horribles-subies-par-des-membres-de-lopposition/. In deze

verklaring stelt Victoire Ingabire dat verscheidene prominente leden van de FDU-Inkingi door de politie zijn

gearresteerd. Volgens Ingabire zijn ze opgesloten in cachots van de politie en daar geschopt en geslagen.
135 Hierover zijn verder geen details bekend.
136 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
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Volgens het US State Department vonden in 2010 geen politiek gemotiveerde

verdwijningen plaats.137

3.4.7 Buitengerechtelijke executies en moorden

In de periode 2007-2008 werden volgens een Rwandese bron buitengerechtelijke

executies voltrokken. Militairen werden gefusilleerd in het kamp Mulindi, een

militaire gevangenis. Sinds 2008 hebben zich voor zover bekend dit soort

mensenrechtenschendingen niet meer voorgedaan.138

In 2010 waren er geen bewijzen voor politiek gemotiveerde moorden door de

veiligheidsdiensten. Wel werden de vicevoorzitter van een ongeregistreerde politieke

partij en een onafhankelijke journalist vermoord.139 De eerste moord is nog niet

opgelost. Bij de moord op de journalist Rugambage heeft een veroordeling

plaatsgevonden. Volgens Avocats sans Frontières riep het vonnis vragen op.140 In

het algemeen deed de regering onderzoek naar beschuldigingen van moord door

veiligheidsdiensten en vervolgde zij de daders.141

Op 19 juni 2010 werd de voormalige chef-staf van het leger, luitenant-generaal

Faustin Kayumba Nyamwasa142, door een onbekende schutter zwaar verwond.

Kayumba was in februari 2010 naar Zuid-Afrika gevlucht, hij staat bekend als een

uitgesproken criticus van president Kagame. De Rwandese regering ontkende

betrokkenheid en verklaarde geweld niet te tolereren.143

3.4.8 Doodstraf

Op 25 juli 2007 trad de wet op de afschaffing van de doodstraf144 in werking. De

laatste keer dat de doodstraf werd uitgevoerd in Rwanda was in 1997, toen 22

genocideplegers publiekelijk werden geëxecuteerd. De straf van de ongeveer 600 ter

doodveroordeelden, die na de afschaffing nog in Rwandese gevangenissen zaten,

werd omgezet in levenslang.145

3.5 Positie van specifieke groepen

3.5.1 (Vermeende) oppositieleden

Tegenstanders van de regering zouden volgens verscheidene bronnen grote

problemen hebben en systematisch worden vervolgd. De ideologische wetten

worden in 2011 minder gebruikt dan in voorgaande jaren, nu worden personen

aangeklaagd voor inbreuk op de openbare orde en gevaar voor de staatsveiligheid.

In het algemeen krijgen mensen die worden beschuldigd van activiteiten die zijn

gericht tegen de staatsveiligheid zware straffen. Een journalist, Agnes Nkusi, werd

veroordeeld tot 17 jaar. Zie over de zaak tegen Nkusi verder § 3.4.1.

137 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
138 Ibid.
139 The Guardian, Editor blames security forces after Rwandan journalist shot dead, 25 juni 2010.
140 Trust Media, Rwanda - Rugambage murder trial – one defendant gets 10 years, other acquitted, 22 september

2011.
141 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
142 Kayumba Nyaamwasa werd in 1998 benoemd tot chef-staf van het leger en in 2001 ontslagen. Daarna bekleedde

hij andere belangrijke functies. APA, Profile of Rwanda’s ex-army chief; tale of a dissident war hero, 20 juni 2010.
143 Ibid.
144 LOI ORGANIQUE N° 31/2007 DU 25/07/2007 PORTANT ABOLITION DE LA PEINE DE MORT.
145 AFP, Le Rwanda a aboli la peine de mort, y compris pour les crimes de génocide (26 juli 2007), AFP, Amnesty

International salue l’abolition de la peine de mort au Rwanda (27 juli 2007), Reuters, UN rights chief praises

Rwanda death penalty ban (27 juli 2007), AFP, L’ONU félicite le Rwanda pour l’abolition de la peine de mort (27

juli 2007), ARI, La France salue l’abolation de la peine de mort au Rwanda (30 juli 2007) en HRW, Rwanda:

World Report 2008 (januari 2008).
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Over het algemeen hebben politiek actieve burgers die geen lid zijn van de RPF

problemen. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk aan grond komen. Tegenwerking

varieert van subtiel tot ernstig. Het verkiezingsklimaat in 2010 was gespannen.

Agenten van de Commission Electorale Indépendente (CEI)146 zouden volgens lokale

waarnemers ‘voor burgers´ hebben gestemd, waardoor die burgers zelf niet meer

konden stemmen. Ook zouden sommige stembureaus te vroeg zijn gesloten.

Sinds februari 2010 zijn er explosies van granaten geweest. Granaten zijn ontploft in

bushokjes, op de markt, in bars. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen.

In het hele land zijn granaten ontploft, in Kigali meer dan 15. Alleen al bij de

aanslagen in Kigali zijn ongeveer tien doden en 20 à 30 gewonden gevallen. De

overheid beschouwt de granaatontploffingen als een terroristische daad van de

forces négatives. De autoriteiten beweren dat de daders banden hebben met de

FDLR, maar sommige Rwandezen denken dat de overheid banden met de daders

heeft en dat de ontploffingen een voorwendsel zijn om ‘daders’ (lees:

tegenstanders) te kunnen oppakken. Geruchten hierover worden in de hand

gewerkt, doordat de overheid geen mededelingen over (eventueel) onderzoek doet,

er wordt bijvoorbeeld niet gezegd welk soort granaat is gebruikt.

Aanvankelijk werd Victoire Ingabire, de voorzitter van de ongeregistreerde FDU-

Inkingi partij, van dit soort praktijken beschuldigd. Ook Bernard Ntaganda werd

daarmee geassocieerd, evenals de Democratic Green Party. De voorzitter van die

partij is het land uit gevlucht, de vicevoorzitter is onder nog onopgehelderde

omstandigheden vermoord. Later werd ook de dissidente generaal Kayumba en zijn

groep ervan beschuldigd samen te werken met ‘terroristen’.147 Kayumba reageerde

daarop door te verklaren ‘als officier zou ik geen granaten gebruiken, dit is een

strategie om tegenstanders het zwijgen op te leggen, het regime zelf laat granaten

ontploffen.’ In de ‘granaatzaken’ zijn enkele tientallen personen gearresteerd.148 Het

is voor Ngo’s moeilijk te verifiëren of verklaringen in dergelijke zaken vals of

afgedwongen zijn.

Ook in 2011 vonden granaatontploffingen plaats, zij het op kleinere schaal.

Professor Lambert Havugintwari van de National University of Rwanda werd enige

tijd vermist. Later bleek hij te zijn gearresteerd door de politie op verdenking van

van collaboratie met de FDLR. Havugintwari zou banden onderhouden met de vier

Tutsi dissidenten in ballingschap, Gerald Gahima, Theogene Rudasingwa, generaal

Kayumba Nyamwasa en kolonel Patrick Karegeya.149 In mei 2011 begon een

rechtszaak tegen Havugintwari.150

3.5.2 Oppositie uit het buitenland

De afgelopen jaren heeft een aantal dissidenten Rwanda verlaten en ageert vanuit

het buitenland tegen de regering Kagame. Ook vertegenwoordigers van de

Rwandese diaspora in delen van Europa en de VS voeren campagne tegen het

regime. Oppositie vanuit het buitenland wordt door de regering Kagame niet op prijs

gesteld.

146 Ook bekend als de National Electoral Commission (NEC). Zie http://www.comelena.gov.rw/.
147 BBC News, Rwanda – Kigali hit by twin grenade attacks, 5 maart 2010. BBC, Rwanda: nouvelle attaque à la

grenade, 13 juli 2011.
148 Xinhua, 29 suspects to appear in court over grenade attacks in Rwanda, 25 februari 2011.
149 The Baltimore Guardian, National University of Rwanda Professor goes missing, State Security Forces blamed, 27

maart 2011. World News Journal, Rwanda government admits Lambert Havugintwari in police custody, 31 maart

2011.
150 http://www.orinfor.gov.rw/ Havugintwari appears before court, 3 mei 2011.
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Rwandezen in het buitenland kunnen vanaf 31 december 2011 hun

vluchtelingenstatus verliezen.151

Victoire Ingabire

Victoire Ingabire verbleef sinds 1994 met vluchtelingenstatus in Nederland. Op 16

januari 2010 keerde zij terug naar Rwanda om zich kandidaat te stellen voor de

presidentsverkiezingen. Op 3 februari 2010 kreeg Ingabire een telefonisch verzoek

om documenten op te halen die nodig waren voor de afgifte van een

identiteitsbewijs. Toen ze bij het desbetreffende kantoor aankwam werden zij en

haar assistent, Joseph Ntawangundi, door een groep mannen aangevallen. Ingabire

wist te ontkomen, maar Ntawangundi werd zwaar mishandeld.152 Hij bleek in 2007

bij verstek tot 19 jaar gevangenisstraf te zijn veroordeeld door een Gacaca

rechtbank, maar zijn zaak werd na terugkeer in het land heropend. Aanvankelijk

beweerde Ntawagundi dat hij tijdens de genocide van 1994 in Zweden verbleef,

maar later bekende hij schuld. Hij werd tot 17 jaar gevangenisstraf veroordeeld.153

Op 21 april 2010 werd Victoire Ingabire aangehouden op beschuldiging van

medeplichtigheid aan terrorisme. Ook werd zij beschuldigd van onder andere het

propageren van de genocide-ideologie; het ontkennen van de Rwandese genocide

van 1994 en het aanzetten tot etnische spanningen, hetgeen in Rwanda bij wet

verboden is. Ze werd op 22 april 2010 op borgtocht vrijgelaten. Op 14 oktober 2010

werd mevrouw Ingabire opnieuw gearresteerd. Ditmaal werd zij naast de eerdere

aanklacht beschuldigd van onder andere samenwerking met een terroristische

organisatie, de Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) en het

oprichten van een terroristische organisatie.

De Rwandese autoriteiten verdenken Victoire Ingabire van banden met

genocideplegers en sympathisanten van extremistische Hutubewegingen, die het

gebruik van geweld zouden voorstaan om Kagame’s ‘Tutsi hegemonie’ te

doorbreken. Zij zouden streven naar een regering die de belangen van de

Hutumeerderheid beter vertegenwoordigt. Tegelijkertijd ontstaat er ook druk op de

extremistische Hutubeweging door de groeiende bereidheid van Europese landen om

genocideplegers aan Rwanda uit te leveren, zoals onder andere blijkt uit de Zweedse

uitleveringszaak die in Straatsburg dient.154 Genocideplegers in Europa zouden er

daarom belang bij hebben het proces tegen Ingabire als oneerlijk te betitelen.155

De rechter heeft sinds de aanhouding van Majoor Vital Uwumuremyi156 op 13

oktober 2010 geen borgtocht meer willen verlenen aan Victoire Ingabire.

Uwumeremyi heeft veel belastende verklaringen afgelegd tegen Ingabire, waarvan

de intentie om een gewapende beweging op te zetten in Congo het zwaarste weegt.

151 UN News, Rwanda and UN refugee agency agree to step up rapatriation efforts, 7 oktober 2011. Zie verder p. 55,

laatste alinea.
152 Human Rights Watch, Intimidation of Political Opponents Increases in Advance of Presidential Election, 10

februari 2010.
153 BBC, Rwanda jails opposition activist, 26 maart 2010. http://www.

hirondellenews.com/content/view/13322/1192/ Rwanda/Gacaca – Opponent Joseph Ntawangundi sentenced to

17 years in jail, 25 maart 2010. NRC, 17 jaar cel voor opposant Rwanda, 27 maart 2010. http://www.rwandinfo

com/eng/rwanda-convicted-ex-ingabire-assistant-joseph-ntawangundi-says-sorry-in-gacaca-court-appeal/

Rwanda: Convicted ex-Ingabire assistant Joseph Ntawangundi says “sorry” in Gacaca court appeal, 25 maart

2010.
154 Het gaat hier om de zaak Sylvère Ahorugeze.
155 Ibid. Sommige internationale advocaten die Ingabire verdedigen, werken tevens voor genocideverdachten in het

buitenland die mogelijk worden uitgeleverd.
156 Vital Uwumuremyi is een ex-commandant van de FDLR. Hij is medeverdachte in het proces tegen Ingabire.

http://www.orinfor.gov.rw/ Bail decision for Ingabire and Uwumuremyi to be announced Tuesday, 26 oktober

2011.
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De majoor werkte onder vele namen en pendelde met grote regelmaat tussen

Rwanda en Congo heen en weer. Ook maakte Victoire Ingabire volgens de Openbare

Aanklager gebruik van zijn diensten tijdens haar start in de Rwandese politieke

arena.157 Het proces dat enkele keren werd uitgesteld158, is op 5 september 2011 bij

het Hooggerechtshof van start gegaan.159

De verdediging betoogde dat het Rwandese Hooggerechtshof geen territoriale

rechtsmacht160 heeft om deze zaak te behandelen, maar volgens het Hof heeft het

op grond van artikel 90 van de wet op de bevoegdheid van rechtbanken

rechtsmacht om een verdachte van misdrijven tegen de menselijkheid te berechten,

ongeacht de nationaliteit van de verdachte of het land waar de misdrijven zijn

gepleegd.161

157 The New Times, Rwanda: Ingabire appears in court, 26 oktober 2010.
158 Op 16 mei 2011 werd de aanvang van de rechtszaak tegen mevrouw Ingabire op verzoek van haar verdediging

uitgesteld naar 20 juni 2011. Op 20 juni 2011 werd de rechtszaak opnieuw op verzoek van de verdediging

uitgesteld tot 5 september 2011. Het uitstel werd aangevraagd om haar Britse advocaten de gelegenheid te

bieden de processtukken te laten vertalen en deze te bestuderen. Zie ook Jeune Afrique, Victoire Ingabire de

nouveau placée en détention, 15 oktober 2010 en NRC, Proces Ingabire wordt uitgesteld, 20 juli 2011.
159 RNW, Victoire Ingebire trial opens in Kigali, Rwanda, 5 september 2011.
160 Dat is rechtsmacht over misdrijven die op het eigen grondgebied zijn gepleegd.
161 The New Times, Rwanda: High Court qualified to try Ingabire – judge Rutazana, 14 oktober 2011.
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4 Rechtsgang

4.1.1 Rechtsgang

De huidige rechtsgang in Rwanda is gebaseerd op de hervorming van de structuur

en het functioneren van het rechtssysteem in 2004.162 Kern van de hervorming is de

onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de openbaar aanklager, een

efficiëntere en meer gedecentraliseerde organisatie en de instelling van

verzoeningscommissies (Comités de Réconciliateurs / Mediation Committees) op

sectorniveau en een ombudsman voor onder meer het verrichten van onderzoek

naar corruptie binnen het justitiële apparaat.163

4.1.2 Reguliere rechtspraak

De reguliere rechtspraak is gehandhaafd op vier niveaus. De Hoge Raad

(Cour Suprême) en het Hooggerechtshof (Haute Cour) zijn ongewijzigd gebleven. De

12 provinciale rechtbanken zijn in 2006 vervangen door 12 rechtbanken van hoge

instantie (Tribunaux de Grande Instance) en de 106 districtsrechtbanken door 60

rechtbanken van eerste instantie (Tribunaux de Base).164

Het Cour Suprême is de hoogste rechterlijke instantie en houdt toezicht op het

gehele rechtssysteem. Het bestaat uit 14 rechters, inclusief de president en de vice-

president, en behandelt beroepszaken komende van het Haute Cour,

herzieningsverzoeken van strafzaken, zaken gerelateerd aan verkiezingen,

hoogverraad, alsmede constitutionele zaken die hoge vertegenwoordigers van de

regering betreffen.

Het Parquet Général de la République (PGR) is het hoogste orgaan van de

openbaar aanklager. Het PGR bestaat uit een procureur-generaal, een

plaatsvervangend procureur-generaal en vijf nationale aanklagers.

Het Haute Cour heeft zijn hoofdkantoor in Kigali en vier permanente kamers in de

provincies. Alle onderdelen samen hebben 26 rechters, inclusief de president en de

vice-president. Zaken in eerste instantie worden door één rechter gehoord,

beroepszaken door drie rechters. De bevoegdheid van het Hof betreft moord,

oorlogsmisdaden, verraad, genocide (niet uit de periode 1990-1994), bedreigingen

voor de nationale veiligheid, internationale misdaden en terrorisme. Ook behandelt

het Hof administratief recht en de beroepszaken van de Tribunaux de Grande

Instance.

De 12 Tribunaux de Grande Instance (inclusief Kigali) beschikken ieder over

minimaal zeven rechters, inclusief de president en de vice-president.

Zaken in eerste instantie worden door één rechter gehoord, beroepszaken

door drie rechters. Deze rechtbanken behandelen de categorie-1 genocide

zaken, misdaden waarop meer dan vijf jaar gevangenisstraf staat, en voorts zaken

die voortkomen uit de Tribunaux de Base.

De 60 Tribunaux de Base, die op het laagste niveau functioneren, beschikken ieder

over twee rechters, inclusief de president. Zaken worden gehoord door één rechter,

bijgestaan door een griffier. Deze rechtbanken behandelen strafzaken waar een

162 De volledige wetgeving van Rwanda staat op www.amategeko.net.
163 US Department of State, Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2010, 8 april 2011.
164 Zie voor een volledige beschrijving Plan stratégioque 2009-2013 de la Magistrature, blz 13 e.v.
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gevangenisstraf van minder dan vijf jaar op staat, en civiele zaken die minder dan

RWF 3.000.000 (circa € 3.420) betreffen.

De civiele zaken moeten eerst verplicht zijn voorgelegd aan de Abunzi, de

verzoeningscommissies. (Comités de Réconciliateurs / Mediation Committees).165

De Abunzi bestaan uit 15 inwoners van de secteur, die op vrijwillige basis als

bemiddelaar door de sectorraden worden gekozen voor een termijn van twee jaar.

De verzoeningscommissie is bevoegd om te bemiddelen in alle zaken (privaat- en

strafrecht) waarbij een waarde van minder dan RWF 3.000.000 is gemoeid. Het kan

gaan om landconflicten, erfenissen, belediging, diefstal, overspel etc. Als er geen

overeenkomst tussen betrokken partijen wordt bereikt, staat de gang naar de

rechter open.166

4.1.3 Militaire rechtbanken

De militaire rechtbank (Military Tribunal) bestaat uit tien rechters, inclusief president

en vice-president. Zaken worden gehoord door drie militaire rechters. Het Hoge

Militaire Hof (Military High Court) bestaat uit negen rechters, inclusief de president

en de vice-president, waarbij zaken worden gehoord door drie rechters.

De militaire rechtbank behandelt alle misdrijven begaan door militair personeel,

onafhankelijk van hun rang. Bij militaire rechtbanken komen bijvoorbeeld

verkrachtingen door militairen aan de orde en gewelddaden door militairen tegen

burgers. Wanneer burgers betrokken zijn bij overtredingen door militairen, kunnen

ook zij soms berecht worden door de militaire rechtbank.

Het Hoge Militaire Hof berecht alle misdrijven die een bedreiging van de nationale

veiligheid vormen, en moord door soldaten. Ook kunnen bij dit hof militairen in

beroep gaan tegen uitspraken van de militaire rechtbank.

Tegen uitspraken van het Hoge Militaire Hof ten slotte kan men in beroep gaan bij

het Hooggerechtshof. Militairen die zich schuldig hebben gemaakt aan genocide

werden berecht door de Raad van Oorlog en het Hoge Militaire Hof.167 Bij de

wetswijziging betreffende de organisatie en de jurisdictie van de rechtbanken wordt

de Raad van Oorlog niet meer genoemd.168

4.1.4 Rwanda Tribunaal

De VN-Veiligheidsraad nam op 8 november 1994 resolutie 955 aan waarmee de

basis werd gelegd voor de oprichting van het Internationaal Rwanda Tribunaal voor

de vervolging van verdachten van genocide en andere ernstige schendingen van

mensenrechten, die tussen 1 januari 1994 en 31 december 1994 zijn gepleegd in

Rwanda. Het Tribunaal kan ook vervolging instellen tegen Rwandezen die in deze

periode verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor genocide en andere

schendingen van het internationale recht.169 Vanaf de oprichting veroordeelde het

Tribunaal tientallen Rwandezen, maar sprak ook verscheidene verdachten vrij.

165 http://www.rcn-ong.be/An-insight-into-abunzi-justice.
166 Ibid.
167 Bij het vredesakkoord tussen de Republiek Rwanda en de RPF van 30 oktober 1992 werd een protocol opgesteld.

Artikel 26 van dit protocol ziet op de instelling van de Raad van Oorlog (war council/conseil de guerre) en de

militaire rechtbank. De Loi n° 002/94 regelt de instelling van speciale kamers in de Raad van Oorlog om

militairen te berechten die zijn aangeklaagd wegens genocide. Artikel 3 van laatstgenoemde wet bepaalt dat de

president en de rechters van de Raad van oorlog voor twaalf maanden worden benoemd op voorspraak van het

Hoge Militaire Hof. Zie http:// www.redress.org/downloads/country-reports/Rwanda.pdf. Redress is Ngo die

overlevenden van genocide bijstand juridische verleent en helpt bij het verkrijgen van schadevergoeding. Zie

http://www.redress.org.
168 Organic law no. 51/2008 of 09/09/2008 determining the organisation, functioning and jurisdiction of courts. Zie

www.amategeko.net.
169 http://www.unictr.org.
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Het Rwanda Tribunaal deed in 2009 uitspraak in zeven zaken en nam 10 nieuwe

zaken in behandeling. In acht daarvan was het bewijsmateriaal compleet, in vijf

zaken werd uitspraak gedaan. In twaalf nog lopende zaken, waarin 24 personen zijn

aangeklaagd, wordt naar verwachting voor het eind van 2011 uitspraak gedaan.170

Begin februari 2007 nam het Rwandese parlement een wet aan voor speciale

behandeling van verdachten die uit het buitenland aan Rwanda worden uitgeleverd,

de Transfer Law, waarin de volgende punten zijn opgenomen:

 afschaffing van de doodstraf;

 getuigen die overkomen vanuit het buitenland om getuigenis af te leggen,

genieten onschendbaarheid, zelfs wanneer zij op een Rwandese verdachtenlijst

staan;

 verdachten en eventueel veroordeelden verblijven in hechtenis in een gevangenis

die aan de internationale normen voldoet (men heeft hiervoor de nieuw

gebouwde gevangenis in Mpanga op het oog);171

 een verdachte heeft recht op verdediging (indien hij die niet kan betalen, zal de

Rwandese staat de kosten van een toegewezen advocaat dragen);

 verdachten worden berecht door speciaal hiervoor aangewezen rechters (de

rechtsgang zal voldoen aan alle gebruikelijke procedures en zal transparant zijn).

De wet kwam tot stand in nauw overleg met het ICTR.

Een aantal landen, waaronder Nederland, verklaarde zich bereid om verdachten van

de genocide die zich op hun grondgebied bevinden, in eigen land te berechten of

onder voorwaarden aan Rwanda uit te leveren.172 Inmiddels heeft het parlement in

juli 2007 ingestemd met algehele afschaffing van de doodstraf. Hierdoor maakte

Rwanda overheveling van zaken door het ICTR mogelijk.173

Begin maart 2008 is een akkoord getekend tussen het ICTR en Rwanda, waarbij

Rwandese gedetineerden die inmiddels door het Rwanda Tribunaal in Arusha zijn

veroordeeld voor hun rol in de genocide van 1994, nu hun straf in eigen land

kunnen uitzitten. De Mpanga-gevangenis in het zuiden van Rwanda is hiertoe aan de

door het ICTR gestelde normen aangepast.174

170 VN-rapport A/65/188–S/2010/408 van 30 juli 2010.
171 The New Times, Rwanda ready for post-ICTR era (1 juli 2007), The New Times, ICTR prosecutor tours city prison

(18 oktober 2007) en EIU, Rwanda: Country Report, p. 12 (februari 2008). In een uitspraak van 27 oktober 2011

in de zaak Zweden v. Ahorugeze bevestigt het EHRM dat de gevangenis waar Ahorugeze zijn straf zou uitzitten,

voldoet aan de internationale standaard. Zie NRC, EU-Hof: Zweden mag Rwandees uitleveren, 28 oktober 2011.

Zie verder § 6.1.9 Detentieomstandigheden.
172 FIDH, Call to end European safe havens for Rwandan perpetrators, 3 april 2007. AFP, Génocide: France,

Belgique, Pays-Bas acceptent de juger des suspects (16 oktober 2006) en Reuters, France allows Rwanda

genocide suspect handover (7 mei 2008).
173 IOL, Rwanda moves to abolish death penalty (11 juli 2007), AFP, Le Rwanda a aboli la peine de mort, y compris

pour les crimes de génocide (26 juli 2007), RNA, UN Rights chief calls for extradition of Genocide suspects after

death penalty ban (27 juli 2007), IRIN, Rwanda: New law brings hope for extradition of genocide suspects (3

augustus 2007), The New Times, Rwanda sends proof of competence to ICTR (2 oktober 2007), EIU, Rwanda:

Country Report, p. 7 en p. 12 (februari 2008) en AD, Verdachten genocide in Rwanda zelf berechten (26 april

2008).
174 Reuters, Rwanda signs prison deal on genocide convicts (4 maart 2008), ANP/AFP, Veroordeelden Rwanda-

Tribunaal naar Rwanda (4 maart 2008) en Fondation Hirondelle, ICTR registrar says signing of enforcement of

sentences agreement with Kigali is milestone achievement (5 maart 2008).



Thematisch ambtsbericht | November 2011

Pagina 33 van 71

Het Rwandese openbaar ministerie stelde in mei 2006 een lijst op van 93

genocideverdachten die zich in het buitenland bevinden. De lijst werd door de

Openbare Aanklager overhandigd aan westerse diplomaten.175

In 2009 zette Rwanda haar samenwerking met het Rwanda Tribunaal voort door het

overbrengen van getuigen176 naar Arusha en het beschikbaar stellen van relevante

documenten.177 Bij de rechtszaken werd veel informatie uit het Gacaca proces

ingebracht.178 Zowel de Openbare Aanklager179 als de Verdediging180 maakte hier

gebruik van.

In Rwanda zelf werden in 2009 nieuwe informatiecentra geopend waar zowel

Rwandese juristen als gewone Rwandezen toegang hebben tot de jurisprudentie van

het Tribunaal en overige juridische documenten.

In verscheidene plaatsen organiseerde het Tribunaal informatieve bijeenkomsten die

door 5.000 (gewone) deelnemers en 20.000 studenten en leraren werden

bijgewoond. Verder werden films en brochures in de nationale talen van Rwanda

verspreid. Het Tribunaal wisselt permanent informatie uit met universiteiten en hoge

scholen in de regio.181

Het Tribunaal verzorgde in 2009 opleidingen voor ongeveer 700 Rwandese juristen.

Doel van deze opleidingen is het versterken van de Rwandese justitie op het terrein

van onderzoek, getuigenbescherming, bewijsgaring, informatie management,

mondelinge- en schriftelijke vaardigheden en de capaciteit om zaken te berechten

die worden overgedragen door het Tribunaal. Daarnaast werd een seminar over

internationaal strafrecht en een ‘studentenrechtbank’ voor 60 leden van de Rwandan

Bar Association georganiseerd.182

De Legal Library and Reference Section van het Tribunaal schafte relevant

informatiemateriaal aan en verspreidde dit. De Umusanzu Outreach Library in Kigali

breidde haar bestand verder uit. Zo zijn nu onder meer nieuwe DVD-versies met

zoekfunctie beschikbaar met de ‘ICTR basic documents and case law’ in de periode

1995-2009. Deze DVD’s zijn op grote schaal in Rwanda verspreid.

Ook werd in samenwerking met het Rwandan Institute of Legal Practive and

Development183 een workshop georganiseerd over het on-line gebruik van juridische

175 Hirondelle News, Rwanda/Justice – Rwanda publishes list of genocide suspects still on the run, 11 mei 2006. Zie

ook Reuters, EU urged to try Rwanda genocide suspects (3 april 2007), Inter Press Service, Death penalty

abolition spurs quest for justice (8 augustus 2007) en Reuters, U.S. revives reward plan for Rwanda suspects (12

mei 2008).
176 Zo werden onder meer 23 Rwandese gedetineerden tijdelijk overgebracht om te getuigen. De Witness and

Victims Support Section maakte in sommige gevallen beoordelingen van bedreigingen. Verscheidene getuigen

ontvingen medische en psychologische bijstand. Ook werden getuigen gehoord met behulp van

videoconferencing.
177 VN-rapport A/65/188–S/2010/408 van 30 juli 2010.
178 Voorbeelden hiervan: Exh. D. 96 – A video cassette of a Gacaca session in Rwanda (To be kept under seal),

P119: A paper with the name of a Gacaca Court and the Cellule handwritten in court by Defence Witness RDO

(DW 80) to be placed under seal. Defence Counsel (Mr. Philpot) informed the Chamber that the Prosecution has

filed a 52 page document today regarding some Gacaca records of Witness SGI.
179 Voorbeeld: During Munyakazi’s cross-examination, the Prosecution submitted that Munyakazi was accused in

Gacaca courts in Misufi cellule and Muko cellule of being in charge of the Interahamwe stationed in the Bugarama

district; the leader of the Interahamwe operations in the Cyangugu and Kibuye provinces; that his house was the

headquarters and assembly point for the Interahamwe; and that he had sent members of the Interahamwe to kill

a certain Rwitembagaza. Zie http://www.unictr.org.
180 Voorbeeld: Particularly, several Defence Witnesses also contended that they did not hear any mention of the

Accused’s name in the Gacaca hearings concerning the 1994 massacres in Gikomero. Zie http://www.unictr.org.
181 VN-rapport A/65/188–S/2010/408 van 30 juli 2010.
182 Ibid.
183 Dit instituut wordt financieel gesteund door Nederland.
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informatie. Aan deze workshop namen 35 Rwandese juristen deel, onder wie

rechters, officieren van justitie en advocaten.184

Zaken die door het ICTR waren onderzocht, maar waarin nog geen aanklacht waren

ingediend, werden in overeenstemming met de VN-Veiligheidsresolutie 1503 die

aandringt op berechting door een competente nationale jurisdictie, overgeheveld

naar Rwanda. Het ging om zaken waarin de verdachten voortvluchtig waren.185

Op 28 juni 2011 besloot het ICTR de zaak tegen (de reeds aangeklaagde) Jean

Uwinkindi over te dragen aan Rwanda. Uwinkindi zal in Rwanda worden berecht. Het

was de eerste keer dat het ICTR een verdachte uitleverde aan Rwanda.186 Zie

hiervoor ook § 6.1.3.

Het ICTR zal tot 30 juni 2012 operationeel zijn. Op 22 december 2010 nam de

Veiligheidsraad Resolutie 1966 aan die voorzag in de oprichting van het

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (RM).187 Het RM is de

rechtsopvolger van het ICTR en het ICTY (Joegoslavië Tribunaal). Het RM neemt alle

taken, verplichtingen en functies van deze Tribunalen over. Het RM zal ook de

archieven van de Tribunalen, die eigendom zijn en blijven van de VN, beheren.188

Deze nieuwe instelling heeft twee standplaatsen, een in Arusha en een in Den

Haag.189 Vanaf 1 juli 2012 treedt het RM in werking dat in Arusha zijn zetel zal

hebben.190 Medio 2011 is de bewijsvergaringsfase van alle lopende zaken afgerond.

Nieuwe zaken zullen door het RM niet worden behandeld. Naar verwachting zullen

voor eind 2011 de uitspraken op alle lopende zaken zullen zijn gedaan.

Van de in totaal 92 door ICTR behandelde zaken zijn nog 9 verdachten voortvluchtig

in Kenia, de DRC en Zimbabwe. Het opsporingsteam is volledig operationeel en

actief, vooral in de DRC. Arrestaties blijken echter moeilijk. De medewerking door

MONUSCO en de DRC- autoriteiten is beperkt. Van de 9 zaken zullen uiteindelijk

naar verwachting drie kunnen worden behandeld door het ICTR. De rest zal worden

doorverwezen naar nationale rechtsorden.

Het RM zal zich ook bezig houden met het beheer van archieven en database

bestanden van het ICTR. Ook zal het RM verzoeken om bijstand in behandeling

nemen van nationale rechtsorden betreffende de vervolging van personen die niet in

staat van beschuldiging zijn gesteld door het ICTR.191

184 VN-rapport A/65/188–S/2010/408 van 30 juli 2010.
185 ICTR/INFO-9-2-639, More prosecution’s case files transferred to Rwanda, 8 juni 2010.
186 ICTR/INFO-9-2-681, Case of Jean Uwinkindi referred for trial to the Republic of Rwanda, 28 juni 2011.
187 SC/10144, Security Council Establishes Residual Mechanism to Conclude Tasks of International Criminal Tribunals

for Rwanda, Former Yugoslavia, 22 december 2010. Zie

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc10141.doc.htm.
188 Statute of the International Residual Mechanisme for Criminal Tribunals (IRMCT). Article 27: Management of

Archives. http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc10141.doc.htm.
189 In Arusha worden ICTR-zaken afgewikkeld, in Den Haag ICTY-zaken.
190 Het RM in Den Haag gaat op 1 juli 2013 van start.
191 http://unictr.org/tabid/155/Default.aspx?id=1189.
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5 Gacaca

5.1.1 Achtergrond

De genocide van 1994 heeft ernstige gevolgen gehad voor de slagkracht van de

overheid. De capaciteit van met name de rechterlijke macht, de gezondheidszorg en

het onderwijs was ernstig verminderd. De economie had grote schade geleden.

Waren er vóór 1994 758 rechters en 70 openbare aanklagers, in november 1994

waren er nog maar 244 rechters en 12 openbare aanklagers.192

Volgens Rwandese schattingen waren meer dan een miljoen mensen gedood193,

waren drie miljoen Rwandezen naar het buitenland gevlucht en was er een groot

aantal weduwen en wezen. Er was ook gebrek aan goede wetgeving om genocide

strafbaar te stellen.

Na de genocide werden honderdduizenden gearresteerd en opgesloten door

militairen op grond van ongeverifieerde beschuldigingen. Tussen 1994 en 1996

verviervoudigde de gevangenisbevolking van 20.000 naar 80.000 gedetineerden, in

1999 liep dit aantal op tot 120.000 gevangenen.194 In die periode stierven

duizenden gevangenen aan de gevolgen van de overbevolking, gebrek aan voeding

en medicijnen en verwondingen als gevolg van folteringen. Velen zaten jarenlang

vast zonder formele aanklacht en zonder dat hun zaak werd onderzocht.195

Aanvankelijk probeerden de autoriteiten de genocideplegers met behulp van de

reguliere rechtspraak te vervolgen.196 Op 30 augustus 1996 werd de wet n° 08/96

ingevoerd, waarin de vervolging van genocide en andere misdrijven tegen de

menselijkheid was vastgelegd.197 De wet voorzag in speciale kamers voor genocide

misdrijven in zowel de burgerlijke als militaire rechtbanken, een procedure om

schuld te bekennen198 voor genocide verdachten en de indeling van

genocideverdachten in categorieën.

 categorie 1: hieronder vallen degenen die verantwoordelijk zijn voor het

plannen, uitvoeren en aanzetten tot genocide op nationaal niveau en

verkrachting;

 categorie 2: hieronder vallen degenen die gedood hebben of fysiek letsel

hebben toegebracht met de intentie te doden;

192 http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/Fr/Generalites.htm.
193 Informatie van de Service National des Juridictions Gacaca tijdens een nationale conferentie over eenheid en

verzoening op 9 december 2009 in Kigali.
194 Op dat moment was er in Rwanda een capaciteit voor 12.000 gevangenen.
195 Alison Des Forges, Leave None to Tell the Story (New York: Human Rights Watch/International Federation of

Human Rights Leagues, 1999), p. 749.
196 Onder meer door een versnelde opleiding van rechters en officieren van justitie.
197 Loi organique de 1996 n° 08/96 du 30 août 1996 portant organisation des poursuites des infractions constitutives

du crime de génocide et crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990.
198 Geïnspireerd op het Angelsaksische systeem van plea-bargaining. Om hiervoor in aanmerking te komen moest de

verklaring van een verdachte een gedetailleerde beschrijving bevatten van de begane misdaad, zoals de plaats

delict, de datum, hoe de misdaad is begaan, de getuigen, de slachtoffers en de plaats waar het lijk is

achtergelaten. Daarnaast moest de verklaring informatie bevatten over mededaders en/of medeplichtigen en

overige informatie die voor algemene waarheidsvinding van belang is. Tenslotte moest de verdachte publiekelijk

zijn excuses aanbieden. Vanaf 1998 werden binnen gevangenissen (pre)Gacaca gehouden door de gevangenen

zelf waarbij lijsten van daders werden opgesteld met namen van slachtoffers, etc. Religieuze gedetineerden

zongen en dansten in gevangenissen over de noodzaak om de waarheid te spreken en het land op te bouwen. Zij

bekenden publiekelijk hun misdaden en vroegen de bevolking om vergiffenis. Wel waren zij bang om informatie

te geven over medeplichtigen die nog in vrijheid waren.
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 categorie 3: hieronder vallen degenen die fysiek letsel hebben toegebracht

zonder de intentie te doden;

 categorie 4: hieronder vallen degenen die geplunderd en vernield hebben.

De wet van 1996 werd diverse malen aangepast, waarbij de (hoofd)categorieën tot

drie werden teruggebracht. Vanaf 2004 vielen plunderaars onder de derde categorie.

De aanpak via de reguliere rechtspraak voldeed niet aan de verwachtingen, want na

ongeveer vijf jaar waren slechts 6.000 van de 120.000 gedetineerden berecht.

Als de Rwandese overheid op deze wijze zou zijn doorgegaan, zou het meer dan 100

jaar hebben geduurd om (slechts) deze 120.000 gedetineerden te berechten.199

Daarnaast vond de overheid het belangrijk om de –bij gebrek aan voldoende

detentieruimte- tot dan toe nog niet gearresteerde overige verdachten in binnen- en

buitenland te kunnen berechten. Daarom werd naar een alternatief gezocht.

Tijdens de door (toenmalig) vicepresident Kagame belegde raadgevende

vergaderingen200 van mei 1998 tot maart 1999 sprak de bevolking zich uit voor de

berechting van genocideplegers door Gacaca rechtbanken, die zijn geworteld in de

Rwandese cultuur201. Vervolgens werd de instelling van de Gacaca ‘genocide’

rechtbanken geregeld bij wet n°40/2000 van 26 januari 2001.202

De Gacaca rechtbanken hadden tot doel de waarheid over de gebeurtenissen tijdens

de genocide boven water te krijgen, genocideverdachten sneller te berechten, te

breken met de cultuur van straffeloosheid, Rwandezen met elkaar te verzoenen en

te laten zien dat Rwanda zijn eigen problemen kan oplossen.

5.1.2 Organisatie

De Gacaca rechtbanken worden voorgezeten door lekenrechters, Inyangamugayo

(degenen die integer zijn), die door de bevolking zijn gekozen.203

199 Ook kon Rwanda de $20 miljoen niet meer opbrengen die het jaarlijks aan de verzorging van de gedetineerden

uitgaf.
200 Een speciale commissie sprak met diverse vertegenwoordigers van de Rwandese samenleving over eenheid,

democratie, gerechtigheid en veiligheid. Hoofdonderwerp was hoe de genocideplegers moesten worden berecht.
201 Traditioneel komt de bevolking tijdens een Gacaca bijeen om geschillen te regelen.
202 Loi organique n°40/2000 du 26/01/2001 portant “Création des ‘Juridictions Gacaca’ et organisation des

poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commises entre le

1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994”, Journal Officiel de la République du Rwanda, JO n°6 du 15 mars

2001. Op basis van deze wet konden Gacaca rechtbanken alle genocideverdachten berechten, behalve die van de

1e categorie wier zaken door de gewone rechtbanken werden behandeld. Tussen april en augustus 1994

vermoordden RPF-soldaten uit wraak tienduizenden mensen, maar president Kagame wilde niet dat deze

moorden op een lijn zouden worden gesteld met de genocide. Ze werden dan ook niet door Gacaca rechtbanken

berecht. In de wet n°16/2004 van 19 juni 2004 werden de misdaden tegen de menselijkheid (gepleegd door de

RPF) geschrapt. Tot op heden zijn slechts 36 PRF-officieren door militaire rechtbanken voor deze misdaden

berecht. Wel werden meer soldaten berecht, maar die kregen straffen van minder dan vier jaar. HRW, Justice

compromised, mei 2011, pp119-120. UN High Commissioner for Refugees, “Note, la Situation au Rwanda,”

confidential, September 23, 1994; notes from briefing given by Robert Gersony, UNHCR, Geneva.
203 Op 4 en 7 oktober 2001 werden meer dan 254.000 ‘integere Rwandezen’ op grond van hun integriteit gekozen.

Hoewel veel internationale juristen zich afvroegen hoe juridisch ongeschoolde lekenrechters in staat zouden zijn

genocidemisdrijven op een eerlijke wijze te berechten, werd het Gacaca systeem in de ontstane context (ook

door een groot deel van de Internationale Gemeenschap) als het meest geschikte beschouwd. Met

vereenvoudigde strafprocedures, opleidingen van zes dagen door rechters en studenten en een voortdurend

toezicht op het Gacaca proces door Rwandese en Internationale Ngo’s zoals Avocats sans Frontières (ASF) en

Penal Reform International (PRI) werd geprobeerd problemen te voorkomen of waar mogelijk te corrigeren.

Verliep de samenwerking tussen de Rwandese overheid en deze Ngo’s aanvankelijk soepel, na de oprichting van

de Service National des Juridictions Gacaca (SNJG) werd er minder overleg gepleegd. Zie ASF, Rapport analytique

n°5, januari 2008-maart 2010. P.20. België verleende tussen 2000 en 2008 een bijdrage van €8.1 miljoen, een

bedrag dat werd uitgegeven aan opleidingen, logistieke steun en ‘monitoring’ door ASF en PRI. Nederland droeg

€5 miljoen bij, voornamelijk aan opleidingen door het Institute for Legal Practice and Development (ILPD). Zie

HRW, Justice compromised, mei 2011, p.127.
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In dit proces is geen plaats voor een advocaat: volgens de autoriteiten is elke

inwoner tegelijkertijd advocaat, openbaar aanklager en getuige.204

Tijdens een pilot fase, die in een deel van het land werd gehouden van 19 juni 2002

tot 31 december 2003, werden de Inyangamugayo205 belast met het verzamelen

van getuigenverklaringen, het indelen van genocideverdachten in categorieën en de

berechting van de verdachten.206

In die periode werden in totaal 59.171 verdachten als volgt ingedeeld: 1e categorie:

6.817, 2e categorie: 36.426, 3e categorie: 15.928.207 De dossiers van de verdachten

van de 1e categorie werden overgedragen aan het Parquet van elke provincie en van

Kigali, die van de 2e categorie aan de juridictions Gacaca de secteur en die van de 3e

categorie aan de juridictions Gacaca de cellule.

De belangrijkste beleidsprincipes werden vastgelegd in de wet n°16/2004 van 19

juni 2004208 over de organisatie, de bevoegdheden en het functioneren van de

Gacaca rechtbanken. De wet voorzag voorts in de verplichte deelname van de hele

bevolking, een procedure om schuld te bekennen, berouw te tonen en

verontschuldigingen aan te bieden voor genocideverdachten en speciale aandacht

voor minderjarige genocideplegers.

In artikel 51 van de wet n°16/2004 van 19 juni 2004 werden de categorieën

genocideverdachten als volgt geherdefinieerd:

Categorie 1:

1. degenen die (mede)verantwoordelijk zijn voor het plannen, organiseren, aanzetten tot

en toezicht houden op de genocide of misdaden tegen de menselijkheid;

2. degene die handelend vanuit een positie van autoriteit op nationaal niveau, niveau

van de Préfecture, Sous-Préfecture of van de Commune, vanuit politieke partijen, het

leger, de gendarmerie, de politie, religieuze ordes of milities de misdaden onder 1.

heeft begaan of anderen daartoe aangezet, evenals diens medeplichtigen;

3. de moordenaar van naam die zich in of buiten zijn woonplaats heeft onderscheiden

door de ijver waarmee hij heeft gemoord of de bovenmatig kwaadaardige wijze

waarop de door hem gepleegde moorden zijn uitgevoerd, evenals diens

medeplichtigen;

4. degene die gemarteld heeft, zelfs als de slachtoffers niet aan de martelingen zijn

bezweken, evenals diens medeplichtigen;

5. degene die schuldig heeft gemaakt aan verkrachting of seksuele marteling, evenals

diens medeplichtigen;

6. degene die lijken mensonwaardig heeft behandeld, evenals diens medeplichtigen.

204 De Rwandese regering vond (sommige) waarborgen van een eerlijk proces in de Gacaca context niet nodig,

omdat de leden van de dorpsgemeenschappen die getuige waren geweest van de gebeurtenissen in 1994 en de

processen bijwoonden wel in zouden grijpen bij valse getuigenverklaringen of partijdigheid van rechters. Velen

van hen waren echter bang zich uit te spreken uit angst voor repercussies.
205 In Rwanda zijn er ongeveer 170.000 Inyangamugayo. Tijdens de gegevensverzameling in 2005/2006 werden

45.396 rechters als verdacht aangemerkt. Zie www.inkiko-gacaca.gov.rw. Ook corrupt gebleken rechters werden

door de SNJG verwijderd. Zie HRW, Justice compromised, mei 2011, p.68.
206 In bredere zin ging het om het verzamelen van informatie over de planning, de organisatie en de uitvoering van

de genocide binnen de cellule en de identificatie van de verdachten. Tot maart 2003 liet de regering meer dan

24.000 gedetineerden vrij. Na twee maanden ‘ingando’ (heropvoedingskampen) mochten ze terug naar hun dorp.

Zie HRW, Justice compromised, mei 2011, pp.75-77.
207 www.inkiko-gacaca.gov.rw
208 Loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 portant “Organisation, compétence et fonctionnement des Juridictions

Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d’autres

crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994”, Journal Officiel de la

République du Rwanda, 19 juin 2004, pp 59-86



Thematisch ambtsbericht | November 2011

Pagina 38 van 71

Categorie 2:

1. degene die als (mede)dader of medeplichtige vrijwillig een moord heeft gepleegd of

iemand heeft aangevallen met de dood als gevolg;

2. degene die gepoogd heeft iemand te vermoorden, deze persoon verwondingen heeft

toegebracht waaraan hij niet is bezweken, evenals diens medeplichtigen;

3. degene die andere misdaden heeft gepleegd jegens iemand zonder intentie hem te

doden, evenals diens medeplichtigen.

Categorie 3:

Degene die bezittingen heeft geplunderd of vernield. De dader van deze overtredingen, die op

dag van in werking treden van de onderhavige wet een minnelijke schikking met het

slachtoffer of de autoriteiten heeft getroffen of wiens zaak door arbitrage is geschikt, kan niet

voor de zelfde feiten worden vervolgd.

Straffen

In artikel 72 e.v. van de wet n°16/2004 van 19 juni 2004 werden de straffen - kort

samengevat - als volgt gedefinieerd:

Verdachten van de 1e categorie die geen schuld bekennen209 of van wie de schuldbekentenis

wordt verworpen, kunnen worden veroordeeld tot de doodstraf210 of tot levenslange

gevangenisstraf;

Verdachten van de 1e categorie die schuld hebben bekend,211 kunnen worden veroordeeld tot

maximaal 25 tot 30 jaar gevangenisstraf;

Verdachten van de 2e categorie onder 1. en 2. die geen schuld bekennen, kunnen worden

veroordeeld tot maximaal 25 tot 30 jaar gevangenisstraf;

Verdachten van de 2e categorie onder 1. en 2. die reeds voorkomen op de daderlijst van de

Juridiction Gacaca de la Cellule212 en die schuld hebben bekend, kunnen worden veroordeeld

tot maximaal 12 tot 15 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak de helft van de tijd

door in de gevangenis; de andere helft voeren zij werk- of taakstraffen uit;213

209 Naast schuld bekennen, moeten zij ook berouw tonen en excuses aanbieden.
210 De doodstraf is op 25 juli 2007 afgeschaft.
211 Bekentenissen hebben in de meeste gevallen geleid tot het identificeren van medeplichtigen en het terugvinden

van stoffelijke resten. Familieleden van daders waren soms opgelucht door de bekentenissen, ook slachtoffers

waren opgelucht als ze wisten wie hun familie had vermoord en als ze de stoffelijke resten een waardige

herbegrafenis konden geven. Sommige bekentenissen waren oprecht, andere waren meer ‘halve bekentenissen’,

voornamelijk met het oog op strafvermindering. Zie PRI, Rapport final de monitoring et de recherche sur la

Gacaca, 2010. Sommige rechtbanken deden moeite de bekentenissen te verifiëren, andere namen soms

genoegen met gedeeltelijke bekentenissen ofschoon de wet uitsluitend een volledige bekentenis toestaat. Vaak

bevatten schuldbekentenissen verklaringen over naar het buitenland gevluchte personen, overleden personen of

onbekenden, die moeilijk konden worden geverifieerd. Sommigen bekenden schuld om daarmee anderen te

sparen of om voorlopig in vrijheid te worden gesteld. Bij presidentieel besluit van 1 januari 2003 werden

sommige gevangenen die hadden bekend in vrijheid gesteld. Daarnaast werden ze met voorrang berecht. ASF,

Rapport analytique n°5, januari 2008-maart 2010. pp 44-48.
212 Artikel 5 van de Loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 omschrijft deze als volgt: La Juridiction Gacaca de la

Cellule comprend une Assemblée Générale, un Siège de la Juridiction Gacaca et un Comité de Coordination. La

Juridiction Gacaca du Secteur tout comme la Juridiction Gacaca d’Appel est composée d’une Assemblée Générale,

d’un Siège de la Juridiction Gacaca et d’un Comité de Coordination.
213 Travaux d’intérêt général. (TIG). In artikel 75 van de wet n°40/2000 van 26 januari 2001 wordt deze alternatieve

straf benoemd. De TIG is een integraal onderdeel van de Rwandese politiek waarin repressie, eenheid,

verzoening en ontwikkeling worden nagestreefd. De TIG is uitgewerkt in het Arrêté présidentiel n°26/01 du 10

décembre 2001 relative à la peine alternative d’emprisonnement de travaux d’intérêt général en het Arrêté

Présidentiel n°10/01 du 7 mars 2005 déterminant les modalités d’exécution de la peine alternative à
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Verdachten van de 2e categorie onder 1. en 2. die schuld hebben bekend voordat de daderlijst

van de Juridiction Gacaca de la Cellule is opgesteld, kunnen worden veroordeeld tot maximaal

7 tot 12 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak de helft van de tijd door in de

gevangenis; de andere helft voeren zij werk- of taakstraffen uit;

Verdachten van de 2e categorie onder 3. die geen schuld bekennen, kunnen worden

veroordeeld tot maximaal 5 tot 7 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak de helft

van de tijd door in de gevangenis; de andere helft voeren zij werk- of taakstraffen uit;

Verdachten van de 2e categorie onder 3. die reeds voorkomen op de daderlijst van de

Juridiction Gacaca de la Cellule en die schuld hebben bekend, kunnen worden veroordeeld tot

maximaal 3 tot 5 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak de helft van de tijd door

in de gevangenis; de andere helft voeren zij werk- of taakstraffen uit;

Verdachten van de 2e categorie onder 3. die schuld hebben bekend, kunnen voordat de

daderlijst van de Juridiction Gacaca de la Cellule is opgesteld, kunnen worden veroordeeld tot

maximaal 1 tot 3 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak de helft van de tijd door

in de gevangenis; de andere helft voeren zij werk- of taakstraffen uit;

Verdachten van de 3e categorie kunnen worden veroordeeld tot teruggave of schadevergoeding

van de geplunderde of vernielde bezittingen;214

Minderjarigen uit de drie categorieën krijgen lagere straffen.215

Personen die hun straf uitgezeten hebben, brengen twee maanden in een Ingando

(een soort heropvoedingskamp) door om hun terugkeer in de samenleving voor te

bereiden.

Na inwerkingtreding van de wet n°16/2004 van 19 juni 2004 werden 9013 Gacaca

rechtbanken op cellule niveau216 ingesteld en 1545 Gacaca rechtbanken op secteur

niveau. Zaken in beroep werden in behandeling genomen door een andere secteur

rechtbank, dan de rechtbank in eerste aanleg.217 Gacaca rechtbanken (in eerste

aanleg en in beroep) op secteur niveau berechten sommige misdrijven van de eerste

en alle misdrijven van de tweede categorie, Gacaca rechtbanken op cellule niveau

berechten misdrijven van de derde categorie. De rechtbanken bestaan uit zeven

rechters (Inyangamugayo)218 en twee plaatsvervangers. Een quorum van vijf is

verplicht om de sessie door te laten gaan.

l’emprisonnement de travaux d’intérêt général, entré en vigueur le 15 mars 2005 par publication au Journal

Officiel de la République du Rwanda, n°6. Zie ook de website van de Service National des Juridictions Gacaca,

www.inkiko-gacaca.gov.rw. In september 2005 is men begonnen met pilot TIG-kampen. 90.000 personen

hebben een TIG-straf gekregen, eind 2009 voerden 20.783 ‘tigistes’ (TIG-ers) in 57 TIG-kampen hun werkstraf

uit. Zie Rapport trimestriel du TIG, december 2009.
214 Probleem daarbij is dat de overgrote meerderheid van de daders te arm is om schade te vergoeden.
215 Artikel 78 bepaalt de straffen van degenen die tijdens de genocide tenminste 14 jaar en niet ouder dan 18 jaar

waren.
216 De cellule Gacaca behandelen uitsluitend plundering en diefstal. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.
217 Na behandeling van de zaak in beroep kan een verzoek tot revisie in worden gediend. Gacaca rechtbanken of de

SNJG beslissen of dit verzoek wordt ingewilligd.
218 In artikel 9 van de wet n°16/2004 staat dat de Inyangamugayo een (uitgebreide) eed moeten afleggen, voordat

zij in functie treden. Artikel 10 bepaalt (kortweg) dat zij geen familie of vrienden mogen berechten. Aan het begin

van de zitting vraagt de voorzitter van de rechtbank of iemand bezwaar wil maken tegen een van de rechters. Als

dat zo is, trekken de rechters zich terug. In artikel 14 wordt het woord ‘integer’ gedefinieerd: geen deelname aan

de genocide, geen ‘esprit de divisionisme’ en verder (kortweg) eerlijk en van goed gedrag.
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5.1.3 Gegevensverzameling

Aangezien het verzamelen van de gegevens tijdens de pilot fase de autoriteiten nog

niet snel genoeg ging -men verwachtte dat het aantal verdachten meer dan 750.000

zou bedragen- besloot de Service National des Juridictions Gacaca (SNJG) eind 2004

het verzamelen van de gegevens over te dragen aan de lokale autoriteiten, de

coördinatoren van de nyumbakumi, de cellule en de secteurs.

Om het verzamelen van de gegevens te vergemakkelijken, werden fiches uitgereikt

met de zeven bij wet vastgelegde vragenlijsten en nog zeventien andere

vragenlijsten, die moesten worden ingevuld. Het gaat om de volgende lijsten:

1. Lijst van de inwoners van de cellule in september 1990;

2. Lijst van de inwoners van de cellule in maart 1994;

3. Lijst van de personen die zijn gearresteerd als medeplichtige van de RPF;219

4. Lijst van de aanstichters van de genocide binnen de cellule;

5. Lijst van de vergaderingen waarin de genocide werd voorbereid (degenen die deze

vergaderingen hebben voorbereid en geleid en degenen die daarbij aanwezig zijn

geweest);

6. Lijsten van personen die gedood moesten worden (personen die op deze lijsten staan

en personen die deze lijsten hebben opgesteld);

7. Verdeling van wapens binnen de cellule (degenen die de wapens hebben uitgedeeld,

degenen die de wapens in ontvangst hebben genomen, met datum van ontvangst en

beschrijving van de ontvangen wapens);

8. Lijst van gewapende milities binnen de cellule (degenen die de milities hebben

opgericht, degenen die zich later hebben aangesloten);

9. Lijsten van de wegversperringen die zijn opgezet binnen de cellule (plaats en datum

van plaatsing, degenen die opdracht hebben gegeven tot plaatsing, degenen die de

leiding hadden, degenen die bij de wegversperringen aanwezig waren om daar te

‘werken’220, degenen die werden gedood bij de wegversperringen);

10. Lijst van de slachtoffers van de genocide die geboren zijn binnen de cellule en binnen

dezelfde cellule zijn gedood;

11. Lijst van de slachtoffers van de genocide die zijn gedood binnen de cellule, maar zijn

geboren binnen een andere cellule;

12. Lijst van de slachtoffers van de genocide die geboren zijn binnen de cellule, maar zijn

gedood binnen een andere cellule (met aanduiding van de plaats waar ze zijn

gedood);

13. Lijst van de personen die zijn geboren binnen een andere cellule, maar zijn gedood

binnen de cellule, omdat ze weigerden mee te doen aan de genocide;

14. Lijst van de personen die zijn gedood binnen de cellule, omdat ze weigerden mee te

doen aan de genocide;

15. Plaatsen waar de stoffelijke resten zijn achtergelaten (plaats, personen van wie de

stoffelijke resten zijn achtergelaten, degenen die de plaats hebben uitgezocht);

16. Lijst van beschadigde of geplunderde bezittingen van elk huishouden;

17. Lijsten van families die zijn aangevallen binnen de cellule;

18. Plaatsen binnen de cellule waar vervolgde personen hebben kunnen schuilen;

19. Lijst van personen die zijn ontsnapt aan de genocide;

20. Lijst van personen die de vervolgden hebben geholpen (degene die heeft geholpen,

vermelden of diegene wel of niet is beschuldigd van deelname aan de genocide,

personen die gered zijn met aanduiding van de plaats van redding);

219 Rwandan Patriotic Front.
220 Dit is een van de vragen die kritiek heeft opgeroepen, de omschrijving ‘werken’ zou te vaag en dubbelzinnig zijn.

Niet iedereen die aanwezig was en gewerkt had zou hebben gedood.
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21. Lijst van aanvallen die zijn uitgevoerd binnen de cellule (degenen die de aanvallen

hebben georganiseerd, degenen die hebben meegedaan aan de aanvallen, der

slachtoffers van deze aanvallen met benoeming van de misdaden die tegen hen zijn

begaan;

22. Lijst van aanvallen die zijn uitgevoerd buiten de cellule (details conform voorgaande

vraag);

23. Lijsten van bekende moordenaars binnen de cellule (met vermelding van de daden die

hen worden verweten);

24. Voor elk slachtoffer van de genocide: identificatie en toestand van zijn of haar dood,

onmenselijke behandeling of foltering van het lijk (lijkschennis), namen van de

moordenaars.

In eerste instantie werden deze lijsten onder leiding van de plaatselijke autoriteiten

in kleine groepjes in de nyumbakumi ingevuld221, opdat bekentenissen en

beschuldigingen konden worden genoteerd, zonder angst te worden bedreigd.222

Vervolgens werden de ingevulde lijsten gecontroleerd, besproken en zo nodig

aangevuld tijdens vergaderingen223 op cellule en secteur niveau, in aanwezigheid

van de Inyangamugayo. Aansluitend werd de informatie goedgekeurd door de

Juridiction Gacaca de cellule. Op grond van de informatie werden

genocideverdachten daarna door deze Juridiction onderverdeeld in categorieën.224

Om dit proces in goede banen te leiden voerden de autoriteiten

bewustwordingscampagnes. Radio Rwanda had een wekelijkse ‘genocide’ uitzending

waarin de wet werd uitgelegd en vragen van luisteraars, die daarvoor een gratis

nummer konden bellen, werden beantwoord.

Aan het einde van de vergaderingen werd soms aan bewoners die niet meer in

dezelfde cellule woonden als ten tijde van de genocide gevraagd een icyemezo (een

verklaring van goed gedrag) te tonen. Betrokkene diende daarvoor een schriftelijk

verzoek in te dienen bij de nyumbakumi waar hij tijdens de genocide verbleef.

Het verzoek diende vervolgens ondertekend te worden door de twaalf personen van

het comité de cellule, evenals door de twaalf leden van het comité de secteur,

waarna de voorzitter van de juridiction Gacaca zijn handtekening zette. De

verklaring van goed gedrag werd tenslotte door de burgemeester van het district

tegen betaling van 2.000 RWF afgegeven.

Bij het invullen van de lijsten hebben sommigen hun buren vals beschuldigd om

persoonlijke conflicten, voornamelijk geschillen over grond, te regelen. Valse

beschuldigingen zijn, evenals het weigeren om te getuigen, bij wet verboden.225

Volgens statistieken van de SNJG zouden op 31 december 2005 808 personen

gevangen zitten op grond van de artikelen 29 en 30 van de genocidewet van 2004.

221 Soms ging men met de lijsten van huis tot huis.
222 Een belangrijk punt van kritiek is dat deze lijsten geen ruimte boden voor getuigenverklaringen à decharge. Ook

bij de vergaderingen waren die niet toegestaan. Volgens sommigen hield dit een schending van de presumptie

van onschuld in. Eerst bij de rechtszittingen was hiervoor ruimte, al pasten sommige Inyangamugayo

onvoldoende hoor- en wederhoor toe.
223 Bij de vergadering was iedereen verplicht aanwezig te zijn op straffe van een (per streek verschillende) boete

van soms wel 2.000 RWF, terwijl boeren gemiddeld 200 RWF per dag verdienen.
224 De procedure van gegevensverzameling staat beschreven in een in november 2004 verschenen document van de

Service National des Juridictions Gacaca, getiteld Procédure de collecte d’informations dans les juridictions

Gacaca. Vérité-Justice-Réconciliation.
225 L’article 29 de la loi organique n° 16/2004 du 19/6/2004 stipule aux alinéas 2 et 3 que: « Toute personne qui

omet ou refuse de témoigner sur ce qu’elle a vu ou sur ce dont elle a connaissance, de même que celle qui fait

dénonciation mensongère, est poursuivie par la Juridiction Gacaca qui en fait le constat. Elle encourt une peine

d’emprisonnement allant de trois (3) à six (6) mois. En cas de récidive le prévenu encourt une peine

d’emprisonnement allant de six (6) mois à un (1) an. »
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Dit gedeelte van het Gacaca proces ging gepaard met angst en wantrouwen,

honderden families namen de wijk naar het buitenland.226

Tijdens de gegevensverzameling van 15 januari 2005 tot 31 mei 2006 werden in

totaal 818.564 verdachten geïdentificeerd227 en als volgt ingedeeld: 1e categorie:

77.269, 2e categorie: 432.557, 3e categorie: 308.738. Het aantal zaken liep nog op

door nieuwe getuigenverklaringen tijdens processen.

5.1.4 Berechting

Op 10 maart 2005 werd een begin gemaakt met de berechting van zaken uit de pilot

fase, op 15 juli 2006 begon men op nationaal niveau met de berechting van Gacaca

zaken.

In 1545 juridictions Gacaca de secteur en 1545 hoven van beroep werd recht

gesproken op basis van de wet n°16/2004 van 19 juni 2004. Om de snelheid op te

voeren228 werd deze wet gewijzigd bij wet n°10/2007 van 1 maart 2007.229 In

artikel 1 van deze nieuwe wet werd bepaald dat een juridiction meer dan een zetel

kan hebben. Vanaf dat moment werden Gacaca zaken berecht in 3348 juridictions

Gacaca de secteur en 1957 hoven van beroep.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor Gacaca per 1 maart 2007 is

categorie 1 teruggebracht tot uitsluitend planners en uitvoerders op nationaal niveau

en verkrachters. Zogenaamde notorious killers en diegenen die zich schuldig hebben

gemaakt aan marteling, zijn nu ondergebracht in categorie 2. Categorie 3 bleef

onveranderd en heeft betrekking op plundering, vernieling en diefstal. Alle categorie

1-gevallen moeten verschijnen voor de Tribunaux de Grande Instance (reguliere

rechtspraak); alle categorie 2- en categorie 3-gevallen worden door Gacaca berecht.

In artikel 11 van de wet n°10/2007 van 1 maart 2007 werd de 2e categorie

als volgt geherdefinieerd:

Categorie 2:

1. de moordenaar van naam die zich in of buiten zijn woonplaats heeft

onderscheiden door de ijver waarmee hij heeft gemoord of de bovenmatig

kwaadaardige wijze waarop de door hem gepleegde moorden zijn

uitgevoerd, evenals diens medeplichtigen;

2. degene die gemarteld heeft, zelfs als de slachtoffers niet aan de martelingen

zijn bezweken, evenals diens medeplichtigen;

3. degene die lijken mensonwaardig heeft behandeld, evenals diens

medeplichtigen;

4. degene die als (mede)dader of medeplichtige vrijwillig een moord heeft

gepleegd of iemand heeft aangevallen met de dood als gevolg;

226 Volgens critici (deels) uit angst voor valse beschuldigingen, (deels) voor represailles, volgens de autoriteiten

vluchtten de moordenaars. Vooral degenen wier familieleden waren vermoord door de RPF waren bang voor

represailles. HRW, Justice compromised, mei 2011, p.86.
227 Van dit totaal waren volgens de SNJG waarschijnlijk meer dan 100.000 verdachten overleden of in het

buitenland. Persconferentie SNJG, 3 juli 2007.
228 De regering wilde aanvankelijk het Gacaca proces in december 2007 afronden, maar moest deze deadline telkens

noodgedwongen uitstellen. Zie “Conclusion of Gacaca Trials Next Year (Rwandan Minister of Justice),” Hirondelle

News Agency, December 20, 2006, http://www.hirondellenews.com/content/view/9252/418.
229 Loi organique n° 10/2007 du 1er mars 2007 modifiant et complétant la loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004

« portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du

jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d’autres crimes commis entre le 1er octobre 1990

et le 31 décembre 1994 » : Journal Officiel de la République du Rwanda du 1er mars 2007.



Thematisch ambtsbericht | November 2011

Pagina 43 van 71

5. degene die gepoogd heeft iemand te vermoorden, deze persoon

verwondingen heeft toegebracht waaraan hij niet is bezweken, evenals diens

medeplichtigen;

6. degene die andere misdaden heeft gepleegd jegens iemand zonder intentie

hem te doden, evenals diens medeplichtigen.

In artikel 73 van de wet n°10/2007 van 1 maart 2007 werden de straffen voor de

categorieën 2 en 3 als volgt geherdefinieerd:

Verdachten van de 2e categorie onder 1, 2 en 3. die geen schuld bekennen, kunnen worden

veroordeeld tot maximaal 30 jaar tot levenslange gevangenisstraf;

Verdachten van de 2e categorie onder 1, 2 en 3. die reeds voorkomen op de daderlijst van de

Juridiction Gacaca de la Cellule230 en die schuld hebben bekend, kunnen worden veroordeeld

tot maximaal 25 tot 29 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak een derde van de

straf door in de gevangenis; een zesde van de straf is voorwaardelijk, de helft van de straf

voeren zij werk- of taakstraffen uit;

Verdachten van de 2e categorie onder 1, 2 en 3. die schuld hebben bekend voordat de

daderlijst van de Juridiction Gacaca de la Cellule is opgesteld, kunnen worden veroordeeld tot

maximaal 20 tot 24 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak een zesde van de straf

door in de gevangenis; een derde van de straf is voorwaardelijk, de helft van de straf voeren

zij werk- of taakstraffen uit;

Verdachten van de 2e categorie onder 4 en 5. die geen schuld bekennen, kunnen worden

veroordeeld tot maximaal 15 tot 19 jaar gevangenisstraf;

Verdachten van de 2e categorie onder 4 en 5. die reeds voorkomen op de daderlijst van de

Juridiction Gacaca de la Cellule en die schuld hebben bekend, kunnen worden veroordeeld tot

maximaal 12 tot 14 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak een derde van de

straf door in de gevangenis; een zesde van de straf is voorwaardelijk, de helft van de straf

voeren zij werk- of taakstraffen uit;

Verdachten van de 2e categorie onder 1, 2 en 3. die schuld hebben bekend voordat de

daderlijst van de Juridiction Gacaca de la Cellule is opgesteld, kunnen worden veroordeeld tot

maximaal 8 tot 11 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak een zesde van de straf

door in de gevangenis; een derde van de straf is voorwaardelijk, de helft van de straf voeren

zij werk- of taakstraffen uit;

Verdachten van de 2e categorie onder 6. die geen schuld bekennen, kunnen worden

veroordeeld tot maximaal 5 tot 7 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak een

derde van de straf door in de gevangenis; een zesde van de straf is voorwaardelijk, de helft

van de straf voeren zij werk- of taakstraffen uit;

Verdachten van de 2e categorie onder 6. die reeds voorkomen op de daderlijst van de

Juridiction Gacaca de la Cellule en die schuld hebben bekend, kunnen worden veroordeeld tot

maximaal 3 tot 4 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak een derde van de straf

door in de gevangenis; een zesde van de straf is voorwaardelijk, de helft van de straf voeren

zij werk- of taakstraffen uit;

230 Artikel 5 van de Loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 omschrijft deze als volgt: La Juridiction Gacaca de la

Cellule comprend une Assemblée Générale, un Siège de la Juridiction Gacaca et un Comité de Coordination. La

Juridiction Gacaca du Secteur tout comme la Juridiction Gacaca d’Appel est composée d’une Assemblée Générale,

d’un Siège de la Juridiction Gacaca et d’un Comité de Coordination.



Thematisch ambtsbericht | November 2011

Pagina 44 van 71

Verdachten van de 2e categorie onder 6. die schuld hebben bekend voordat de daderlijst van

de Juridiction Gacaca de la Cellule is opgesteld, kunnen worden veroordeeld tot maximaal 1 tot

2 jaar gevangenisstraf, maar brengen na de uitspraak een zesde van de straf door in de

gevangenis, een derde van de straf is voorwaardelijk, de helft van de straf voeren zij werk- of

taakstraffen uit.

Veroordeelden van de 1e en 2e categorie verliezen daarnaast hun burgerrechten.231

Hun namen en de misdaden die ze hebben begaan, worden vermeld in genocide

gedenkboeken232, hun misdaden worden genoteerd in het strafregister. De genocide

gedenkboeken zijn openbaar en kunnen worden geraadpleegd. Belangstellenden

kunnen aantekeningen maken, maar geen kopieën krijgen. Het strafregister kan in

beginsel –in overleg met de Rwandese autoriteiten- worden geraadpleegd binnen

het kader van opsporing en vervolging van internationale misdrijven. Het was

oorspronkelijk ook de bedoeling om lijsten met namen op te hangen in het bureau

de secteur, maar dit plan is niet gerealiseerd.233 Uiteindelijk zijn alle Gacaca dossiers

van de 416 secteurs overgedragen aan de SNJG, die deze vervolgens heeft

overgedragen aan het Centre national de la lutte contre le génocide (CNGL).234 Zie

ook § 5.1.8.

Bij verordening n°15/2007 van 1 juni 2007 bepaalde de SNJG dat een veroordeelde

eerst werkstraf moest uitvoeren, vervolgens zijn tijd in de gevangenis moest

uitzitten en dat daarna zijn voorwaardelijke straftijd inging. Tijdens een bijeenkomst

op 3 juli 2007 verklaarde Secretaris-Generaal van de SNJG dat van veroordeelden,

die zich tijdens de werkstraf goed hadden gedragen, de onvoorwaardelijke

gevangenisstraf zou worden omgezet in een voorwaardelijke.235

In eerste instantie was bepaald dat werkstraffen uitsluitend zouden worden

uitgevoerd in het district van de veroordeelde, om diens reïntegratie daarna te

bevorderen. Het presidentieel decreet van 7 maart 2005 bepaalde echter dat de

veroordeelde zonder diens toestemming ook in een ander district te werk kon

worden gesteld. Hoewel dit decreet bepaalde dat de werkstraf drie dagen per week

diende te worden uitgevoerd, werd er in de TIG-kampen zes dagen per week acht

uur gewerkt. De werkstraftijd van de veroordeelde werd als gevolg hiervan met de

helft bekort.236

Op de plaatsen waar de massamoorden hebben plaatsgevonden zijn alle daders,

(nog in leven zijnde) slachtoffers, ontsnapten en/of andere leden van de

(dorps)gemeenschap opgeroepen om te vertellen wat ze hebben gedaan,

ondergaan, gezien of gehoord. De getuigenverklaringen van de bevolking vormt

daarmee in feite het enige bewijs voor de schuld of onschuld van elke verdachte.

231 Zij verliezen passief en actief kiesrecht en mogen geen onderdeel uitmaken van politie of andere

veiligheidsorganen, rechterlijke macht of openbaar ministerie.
232 Volgens de SNJG zal het openbare bestand van alle Gacaca zaken in december 2013 klaar zal zijn. Zie verder

onder § 5.1.8 Archieven.
233 ASF vindt dat dit het perspectief op verzoening en herintegratie belemmert. ASF, Rapport analytique n°5, januari

2008-maart 2010. P.51.
234 Belangstellenden moeten derhalve naar Kigali reizen om een kopie van het vonnis te krijgen.
235 PRI – Rapport Gacaca. Augustus 2008.
236 Volgens de wet kan de werkstraf zowel in de eigen (dorps)gemeenschap worden uitgevoerd als in een TIG-kamp.

In de gemeenschap werkt een veroordeelde drie dagen per week aan aanleg- en onderhoud van wegen, het

bouwen van scholen en huizen voor genocide overlevenden. Tot juli 2009 waren meer dan 90.000 personen tot

een werkstraf veroordeeld. Eind 2010 hadden 26.000 hun werkstraf volbracht, terwijl 19.000 daar nog mee bezig

waren. Meer dan 27.000 personen moesten hier nog mee beginnen in verband met de beperkte capaciteit van

het programma, dat een flinke bijdrage heeft geleverd aan het terugbrengen van de gevangenispopulatie en de

opbouw van het land. HRW, Justice compromised, mei 2011, pp78-79.
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Het is aan de Inyangamugayo om tijdens openbare hoorzittingen

getuigenverklaringen à charge en à décharge met elkaar te confronteren en door

een goede toepassing van hoor- en wederhoor achter de waarheid te komen.237

5.1.5 Problemen bij de uitvoering

De Inyangamugayo238 zagen zich voor een moeilijke taak gesteld. In sommige

gevallen waren er geen getuigen of hielden die hun mond239, in andere gevallen

waren getuigen verdwenen, vermoord, bedreigd en/of weigerden op zitting te

komen.240 Ook stonden de Inyangamugayo onder druk van de autoriteiten, die

voortdurend de snelheid van de processen wilden opvoeren: wetteksten werden

veranderd241, er werden meer zittingen in dezelfde tijd gehouden.242

Ook de ongelijke verhoudingen binnen de dorpsgemeenschappen zorgden voor

problemen: in veel gevallen waren er meer daders dan slachtoffers of ontsnapten,

waardoor die laatsten bang waren te getuigen.243 Daarnaast raakten slachtoffers

gefrustreerd door de in hun ogen lage (werk)straffen, waardoor daders (soms) al

snel weer op vrije voeten kwamen. Daardoor kwam het voor dat slachtoffers uit

frustratie dan maar anderen vals beschuldigden. Zo kwamen twee groepen tegen

over elkaar te staan: verdachten en slachtoffers. Getuigen die de waarheid wilden

verklaren, werden in sommige gevallen voor verrader uitgemaakt en door hun

sociale groep uitgesloten.244

Een heikele kwestie is ook de positie van de verdachte: die werd in sommige

gevallen berecht zonder dat hij van tevoren kennis van had kunnen nemen van de

aanklacht en zich voor had kunnen bereiden op zijn verdediging.245 Daarnaast

respecteerden de rechtbanken niet altijd het onschuldbeginsel. Sommige

rechtbanken verklaarden aan het begin van de zitting de verdachte schuldig en

vroegen hem vervolgens zijn onschuld te bewijzen.246

237 Volgens NGO’s als Penal Reform en Avocats sans Frontières zijn de Inyangamugayo onvoldoende in staat

(geweest) dit zogenaamde débat contradictoire te voeren. Volgens Human Rights Watch gingen de

Inyangamugayo soms af op verklaringen uit de tweede hand of op geschreven getuigenverklaringen zonder die

nader te onderzoeken. Zie Human Rights Watch, Justice compromised, mei 2011, p.72.
238 92.7% van de Inyangamugayo zijn boeren, 15,4% van hen is ongeletterd. Ze moeten onderzoek doen, getuigen

en verdachten oproepen, voorarrest gelasten en vonnissen uitspreken. De meerderheid van de lekenrechters

voldoet niet aan de vereisten om deze gecompliceerde juridische procedures te kunnen leiden.
239 In Rwanda bestaat een vorm van solidariteit die ‘ceceka’ wordt genoemd, letterlijk betekent dit stilte.
240 In 2006 zette de regering een bureau getuigenbescherming op, de Cictim and Witness Support Unit (VWSU). Aan

het eind van dat jaar had de VWSU 26 klachten geregistreerd. Aan het eind van 2007 waren 1000 klachten of

verzoeken tot bescherming ingediend.
241 Naarmate het Gacaca proces vorderde, werd de wet telkens aangepast, verfijnd of gewijzigd en kwamen er

nieuwe verordeningen, die de vorige vervingen of juist aanvulden. Voor sommige slecht geschoolde

Inyangamugayo viel dit niet of nauwelijks bij te houden.
242 De Inyangamugayo werden soms ook onder druk gezet door sommige autoriteiten die probeerden personen die

een administratieve of politieke functie hadden bekleed onder het oude bewind of politieke tegenstanders te laten

berechten. ASF, Rapport analytique n°5, januari 2008-maart 2010. P.18. Voorbeelden zijn de chirurg dr.

Théoneste Niyitegaka en de politici Alfred Mukezamfura, Stanley Safari en Béatrice Nirere. HRW, Justice

compromised, mei 2011, pp98-102.
243 Door de strafvermindering in de wet van 2007 waren slachtoffers ook bang al snel met vrijgelaten daders te

worden geconfronteerd. Getuigen à décharge werden soms op zitting bedreigd of onvoldoende aan het woord

gelaten. Sommige getuigen à décharge waren bang te worden beschuldigd van het bagatelliseren van de

genocide, divisionisme of het aanhangen van de ‘genocide ideologie’ en op hun beurt aangeklaagd te worden. In

slechts enkele gevallen is dit later daadwerkelijk gebeurd. HRW, Justice compromised, mei 2011, p.131.
244 Velen wilden niet graag hun naaste familie of vrienden beschuldigen. Anderzijds legden sommige (arme) getuigen

valse verklaringen af in ruil voor geld, onder het motto ‘als ik het geld niet aanneem, doet een ander het wel’.
245 Volgens de Rwandese wet behoren verdachten zeven dagen voor de zitting een dagvaarding te krijgen met de

ten laste gelegde beschuldigingen. Volgens Human Rights Watch werd de dagvaarding in de meeste gevallen

tenminste een dag voor de zitting uitgereikt. De beschuldigingen werden vaak niet of nauwelijks gespecificeerd.

Human Rights Watch, Justice compromised, mei 2011, p.37-38.
246 Dit is in strijd met artikel 10 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en artikel 19 van de

Rwandese Grondwet:’Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa

culpabilité soit légalement et définitivement établie à l’issue d’un procès public et équitable au cours duquel

toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées.’



Thematisch ambtsbericht | November 2011

Pagina 46 van 71

Voorts eisten sommige rechtbanken dat de verdachten de eed aflegden om de

waarheid te spreken, hetgeen een verdachte zou dwingen om tegen zichzelf te

getuigen.247 Ook kregen de verdachten niet altijd ter zitting voldoende tijd om zich

te verdedigen. Daarnaast zijn getuigen (à décharge) soms niet aanwezig, omdat zij

al bij een andere zaak getuigen.248 Tenslotte werden sommige verdachten – in strijd

met het non bis in idem beginsel – twee keer voor dezelfde feiten berecht.249

Bij de gegevensverzameling had een groot deel van de bevolking naar waarheid

verklaard, maar nu de rechtszittingen waren begonnen legden sommige getuigen

andere (tegenstrijdige) verklaringen af. Door de tijdsdruk -veel rechters draaiden

tweemaal per week zittingen waarin meerdere zaken werden afgedaan-250 namen

sommigen niet meer de tijd om de oorspronkelijke fiches te bestuderen en wezen

vonnis op grond van de getuigenverklaringen ter zitting.251 Anderen daarentegen

baseerden zich voornamelijk op informatie van de fiches, zonder de inhoud daarvan

ter zitting voldoende te toetsen.

In de loop der tijd probeerden de Inyangamugayo, die regelmatig werden

bijgeschoold en steeds meer ervaring opdeden, de vooraf verzamelde informatie

beter te integreren in de procesgang, soms verdaagden zij zittingen en lieten

aanvullend onderzoek uitvoeren.252

Daar de lekenrechters onvoldoende tijd hadden om de dossiers grondig te

bestuderen en soms overhaast vonnis wezen253, verloor de bevolking gaandeweg

vertrouwen in het Gacaca proces.254 Waar de rechtszittingen in het begin werden

bijgewoond door 300 tot 500 personen, nam dit aantal in de loop der tijd af.255

Verscheidene Ngo’s wijzen er op dat de opgevoerde snelheid van de processen vanaf

april 2007 ten koste zijn gegaan van het recht op een eerlijk proces.256 Vanaf 2008

zouden de processen weer op ‘normale snelheid’ zijn gevoerd.

247 ASF, Rapport analytique n°5, januari 2008-maart 2010. P.36.
248 PRI – Rapport Gacaca. Augustus 2008.
249 Dit is verboden in artikel 5 van het Rwandese Wetboek van Strafrecht en in artikel 140 van de Rwandese

Grondwet. Artikel 24 van de wet nº 13/2008 van 19 mei 2008 biedt die mogelijkheid wel ‘als er bewijzen zijn die

in tegenspraak zijn met de bewijzen waarop het vonnis is gebaseerd’. Volgens ASF werden sommigen die waren

vrijgesproken in een regulier proces, op voorspraak van de SNJG berecht door een Gacaca rechtbank. De SNJG

zou zich daarbij baseren op artikel 50 van de genocidewet n°16/2004 van 19 juni 2004. ASF, Rapport analytique

n°5, januari 2008-maart 2010. P.40.
250 Vermoeidheid bij de rechters leidden soms tot haastige beslissingen die buiten de wettelijke kaders vielen.

Sommige verdachten werden binnen een uur tot hoge straffen veroordeeld. Verkeerde besluiten werden niet

altijd in beroep recht gezet: de rechters van de twee verschillende jurisdicties (eerste aanleg en beroep) waren

soms bang voor elkaar.
251 Daarbij dient te worden bedacht dat 81,1% van de ‘boerenrechters’ minder dan 5000 RWF per maand verdient en

voor de tijdrovende zittingen niet worden betaald. Voorts is het gebrekkige opleidingsniveau hieraan debet. De

slechte economische situatie van de lekenrechters, maakte sommige van hen gevoelig voor corruptie. Overigens

werden de rechters wel indirect beloond: er werden speciale ceremonieën voor hen georganiseerd en ze werden

opgenomen in het Nationale gezondheidsprogramma.
252 PRI – Rapport Gacaca. Augustus 2008.
253 Voltaire (1694 – 1778) schreef: ‘Un jugement trop prompt est souvent sans justice’. (Catalina).
254 Volgens ASF is het van essentieel belang dat bekentenissen en getuigenverklaringen grondig worden getoetst

tijdens hoor- en wederhoor, zij voor immers de basis voor het vonnis. Als dit vonnis dan ook nog eens niet

gemotiveerd is, hetgeen heel vaak voorkomt, dan is geen sprake van onpartijdige en transparante rechtspraak en

kan wettigheid van de uitspraak (en de straf) niet verifieerd worden. Van de 507 processen die ASF kritisch

volgde tussen januari 2008 en december 2009 werd het principe van hoor- en wederhoor in meer dan 90

gevallen geschonden. Overigens is het motiveringsbeginsel een van de peilers van een eerlijk proces, artikel 141

van de Grondwet voorziet hierin, evenals de artikelen 25 en 67 van de genocidewet n°16/2004 van 19 juni 2004.

ASF, Rapport analytique n°5, januari 2008-maart 2010. P.16, 22 en 27.
255 Ook de bemoeienis van sommige plaatselijke autoriteiten, die druk op de rechters uitoefenden, zorgde voor

onrust en angst onder de bevolking.
256 ASF, Rapport analytique n°5, januari 2008-maart 2010. P.15.
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Een opmerkelijk verschijnsel bij het Gacaca proces is de Kugura umosozi, het

(om)kopen van een hele colline (heuvel). Daarbij neemt één van de daders de

gehele verantwoordelijkheid voor de moorden op zich; zijn mededaders, die worden

vrijgesproken, zorgen voor hem als hij vrij komt en voor zijn familie zolang hij

gevangen zit.257

In de loop der tijd werd Gacaca volgens sommigen steeds meer een lucratieve

business. Sommige rechters zouden steekpenningen van rijke Rwandezen hebben

aangenomen in ruil voor vrijspraak, genocide-overlevenden zouden rijken hebben

beschuldigd en hun aanklacht hebben laten vallen in ruil voor geld. De SNJG was

hiervan op de hoogte en in sommige gevallen probeerde de politie de

verantwoordelijken te arresteren.258

In antwoord op een vraag over corruptie en partijdigheid bij het Gacacaproces zei

president Kagame: ‘de volmaakte gerechtigheid bestaat nergens ter wereld. Zoals

overal elders komen ook in Rwanda omgekochte rechters, onbillijke vonnissen en

juridische missers voor. Maar dat zijn geïsoleerde gevallen die we proberen te

corrigeren. Tienduizenden vonnissen worden geveld, die geen enkel probleem

opleveren.259

5.1.6 Laatste fase

Om sommige verdachten in categorie 1 versneld te kunnen berechten werd op 19

mei 2008 de wet n°13/2008 ingevoerd.260 Deze wet kent aan de Gacaca

rechtbanken de bevoegdheden toe om sommige zaken van de 1e categorie en

andere zaken van burgerlijke en militaire rechtbanken te berechten en om

verkrachting en seksueel geweld te berechten.261 Deze fase ging in op 23 juni

2008.262

In de wet n°13/2008 van 19 mei 2008 werden de straffen voor de 1e categorie als

volgt geherdefinieerd:

Verdachten van de 1e categorie die geen schuld bekennen, kunnen worden veroordeeld tot

levenslange gevangenisstraf, met speciale voorzieningen.263

Verdachten van de 1e categorie die reeds voorkomen op de daderlijst van de Juridiction Gacaca

de la Cellule264 en die schuld hebben bekend, kunnen worden veroordeeld tot maximaal 25 tot

30 jaar gevangenisstraf.

257 ASF, Rapport analytique n°2, pp.36-37.
258 HWR, Justice compromised, mei 2011, pp105-106.
259 Jeune Afrique, Rwanda: pour en finir avec le génocide. Une interview exclusive du président KAGAME, 13 april

2008, p. 30.
260 Loi Organique nº 13/2008 du 19/05/2008 modifiant et complétant la Loi Organique n° 16/2004 du 19/6/2004

portant organisation, compétence et fonctionnement des Juridictions Gacaca chargées des poursuites et du

jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité commis entre le

1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 telle que modifiée et complétée à ce jour.
261 Bij die laatste categorie ging het om meer dan 8.000 zaken die achter gesloten deuren werden behandeld.
262 www.inkiko-gacaca.gov.rw. Na invoering van de wet kregen de rechters opnieuw een cursus. Daarnaast gaf een

team van het Institute for Legal Practice and Development voorlichting over trauma in verkrachtingszaken. HRW,

Justice compromised, mei 2011, p.67.
263 Speciale voorzieningen betekende levenslange eenzame opsluiting. ASF, PRI, Human Rights Watch en Amnesty

International hebben hier bezwaar tegen gemaakt. Levenslange isolatie is onder meer in strijd met artikel 15 van

de Rwandese Grondwet, verscheidene artikelen van wet n°38/2006 op het Rwandese Gevangeniswezen en

verscheidene artikelen van het IWBPR. Tot levenslang veroordeelden die zijn overgebracht vanuit het buitenland

(bijv. door het ICTR) worden conform de wet nº 11/2007 niet geïsoleerd opgesloten. ASF, Rapport analytique

n°5, januari 2008-maart 2010, p. 45, 53, 54 en 55. In september 2010 nam het parlement een nieuwe wet aan

waarin de (tot dan toe overigens nog niet toegepaste) eenzame opsluiting werd vervangen door een meer

humaan regime conform de internationale standaard. HRW, Justice compromised, mei 2011, pp.75-77. Law no.

32/2010 of 22/09/2010 Relating to Serving Life Imprisonment with Special Provisions, art. 3.
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Verdachten van de 1e categorie die schuld hebben bekend voordat de daderlijst van de

Juridiction Gacaca de la Cellule is opgesteld, kunnen worden veroordeeld tot maximaal 20 tot

24 jaar gevangenisstraf.

Volgens de Rwandese overheid zijn van 15 juli 2006 tot 30 november 2010 15.263

processen van de 1e categorie gevoerd. In 3.227 zaken kwam het tot vrijspraak. In

12.036 zou een bekentenis zijn afgelegd. In dezelfde periode zijn 383.875 processen

van de 2e categorie gevoerd. In 115.714 zaken kwam het tot vrijspraak.265 In deze

periode zijn 838.875 processen van de 3e categorie gevoerd. In 29.541 zaken kwam

het tot vrijspraak.266

De volgende aantallen genocideverdachten zijn berecht:

1e categorie: 77.269;

2e categorie: 432.557;

3e categorie: 308.738;

Totaal: 818.564.267

Volgens de minister van Justitie zal het Gacaca proces in december 2011 worden

afgesloten. Volgens de SNJG waren er in mei 2011 nog 97 zaken (van verscheidene

categorieën) die door de Gacaca rechtbanken moesten worden afgehandeld.268

Volgens het ministerie van Justitie waren tot mei 2011 ongeveer 1.000 aanvragen

tot revisie ingediend.269

5.1.7 Conclusie

De acceptatie van elk afzonderlijk Gacaca vonnis is sterk afhankelijk van de kwaliteit

ervan. Veel slachtoffers hebben in het openbaar hun verhaal kunnen vertellen:

sommigen zijn erachter gekomen wat hun naasten hebben doorgemaakt; schuldigen

hebben bekentenissen kunnen afleggen en kregen een straf opgelegd. Ofschoon niet

in alle gevallen de waarheid boven tafel is gekomen, is er veel bekend geworden

over de gebeurtenissen van 1994, onder meer waar de lijken waren gebleven. Dat is

volgens Benoît Kaboyi, de voormalige voorzitter van Ibuka, de voornaamste

betekenis van Gacaca.

Critici beweren dat in veel gevallen niet werd voldaan aan de vereisten van een

eerlijk proces. Voorstanders van het Gacaca proces wijzen op de in hun ogen

‘westerse’ benadering door buitenlandse Ngo’s van het proces, dat een Rwandees

264 Artikel 5 van de Loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 omschrijft deze als volgt: La Juridiction Gacaca de la

Cellule comprend une Assemblée Générale, un Siège de la Juridiction Gacaca et un Comité de Coordination. La

Juridiction Gacaca du Secteur tout comme la Juridiction Gacaca d’Appel est composée d’une Assemblée Générale,

d’un Siège de la Juridiction Gacaca et d’un Comité de Coordination.
265 Ter vergelijk: door reguliere rechtbanken werden tussen januari 2005 en maart 2008 (slechts) 222

genocidezaken behandeld.
266 Begin 2011 had de SNJG 1.237.356 zaken geregistreerd. Er is geen verband met het aantal

verdachten/veroordeelden. Personen kunnen immers in meerdere zaken verdachte zijn en dan ook nog eens in

meerdere categorieën.
267 www.inkiko-gacaca.gov.rw. ASF heeft vanaf 2005 1887 verdachten tijdens hun proces gevolgd. Gemiddeld legde

30% een bekentenis af. Van deze bekentenissen werd gemiddeld 59% geaccepteerd. Gemiddeld 67% bekende

geen schuld, daarvan werd 57% veroordeeld. In totaal werd gemiddeld 66% van de verdachten veroordeeld en

27% vrijgesproken. ASF, Rapport analytique n°5, januari 2008-maart 2010, p. 45.
268 Rwanda/génocide: "clôture officielle" des procès gacaca en décembre (ministre), 20 mei 2011.
269 HRW, Justice compromised, mei 2011, p26.
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antwoord op een Rwandees probleem is.270 Anderen vinden dat een sociologische

analyse meer op zijn plaats is dan een juridische analyse.271

Gacaca heeft Rwandezen de weg gewezen naar verzoening, naar een min of meer

vreedzame samenleving waarin buren elkaar weer groeten, ook al is er 17 jaar na

de genocide nog steeds wantrouwen tussen de twee etnische groepen. Gacaca heeft

ook in sommige gevallen oude wonden open gereten. De woorden Hutu en Tutsi

mogen ter wille van de eenheid niet meer in het openbaar worden uitgesproken,

maar zijn in de praktijk vervangen door ‘slachtoffer’ en ‘dader’, waarbij Tutsi’s

uitsluitend slachtoffers zijn en Hutu’s uitsluitend daders.272

Er wordt een evaluatie van de Gacaca rechtszaken uitgevoerd door het Centre of

Conflict Management van de universiteit van Butare.273

5.1.8 Archieven

De SNJG beschikt over een database bestand waarin de gegevens van één miljoen

verdachten zijn ingevoerd. Daarnaast wordt sinds het begin van 2011 gewerkt aan

een database met de namen van personen die zijn veroordeeld dan wel

vrijgesproken, met daarbij welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan.274 Alle

getuigenverklaringen, de zogenaamde fiches, verslagen van Gacaca vergaderingen

en uitspraken van Gacaca rechtbanken zijn in enorme hoeveelheden jute postzakken

door de rechtbanken overgedragen aan het nationale documentatiecentrum, het

Centre national de la lutte contre le génocide (CNGL). Daar wordt de inhoud

gearchiveerd en in dozen opgeborgen, die overzichtelijk conform de administratieve

indeling van het land275 gesorteerd in stellingen worden opgeslagen. Op deze wijze

kan men van elke colline snel alle genocide informatie terugvinden.276

In het documentatiecentrum worden krantenartikelen, radio- en televisiefragmenten

en audio- en video fragmenten met getuigenverklaringen en rechtszittingen

bewaard. Deze fragmenten zijn voorzien van transcripties in het Frans, Engels en

Kinyarwanda. Bij de archivering is onder meer Wilhelm Imaging Research

betrokken, een autoriteit op dit gebied. De archivering voldoet dan ook aan

internationale maatstaven. In samenwerking met de universiteit van Texas wordt

het hele archief gedigitaliseerd en voorzien van een zoeksysteem waardoor alle

informatie door het invoeren van sleutelwoorden voor researchers toegankelijk is.277

De universiteit van Texas krijgt een kopie van dit archief.

270 De SNJG beschouwt het hardnekkig vasthouden aan genocide ideologie en het bedreigen en vermoorden van

genocide overlevenden, getuigen en sommige rechters als de voornaamst problemen van het Gacaca proces.

Tussen 2004 en eind 2008 zouden 120 personen zijn vermoord vanwege hun etniciteit of deelname aan Gacaca.

HRW, Justice compromised, mei 2011, p.87.
271 ASF, Rapport analytique n°5, januari 2008-maart 2010, pp.59-62. Zie ook HRW, Justice compromised, mei 2011,

pp122-123.
272 HRW, Justice compromised, mei 2011, p.126.
273 Het is niet bekend of deze evaluatie inzicht zal verschaffen in het aantal valse beschuldigingen, het optreden van

corruptie en dergelijke.
274 Databaseformulieren bevatten gegevens als Intara (provincie), Akarere (district), Umurenge W’ubuyobozi

(secteur), Ururiko Gacaca Rw’akagari (Gacaca cellule rechtbank), No Ya Dosiye (dossiernummer), Amazina

Y’uwaburanye (naam verdachte), Umurimo yakoraga mu gihe cya jenoside (beroep tijdens genocide), Amazina

y’ababyeyi (namen ouders), Igihe yavukiye (geboortedatum), Intara (verblijfplaats), Itariki Urubanza

Rwasomeweho cg igihe bumvikanye (datum uitspraak), igihano yahawe/uburyo azishyura (straf/boete).
275 Provinces, districts, secteurs, cellules.
276 Volgens medewerkers van het archief kan middels handmatig zoeken binnen een à twee dagen informatie over

een persoon (dader, slachtoffer, etc.) van wie de plaats van afkomst bekend is worden gevonden.
277 Het Genocide Archive of Rwanda is een samenwerkingsproject van het Kigali Genocide Memorial Centre, Aegis

Trust en de National Commission for the Fight Against Genocide.



Thematisch ambtsbericht | November 2011

Pagina 50 van 71

Volgens de SNJG zal het openbare bestand van alle Gacaca zaken in december 2013

klaar zal zijn.278 Dit bestand kan met toestemming van het CNLG worden ingezien

door iedereen die daarvoor een goede reden heeft.279 In eerste instantie kan in het

documentatiecentrum onderzoek worden verricht, maar uiteindelijk zal alle

informatie online beschikbaar worden gesteld op

http://www.genocidearchiverwanda.org.rw.280

278 Researchers en advocaten hebben reeds vanaf begin 2011 toegang tot dit archief.
279 Rwanda Genocide Archive officially launched, 19 januari 2011. The Guardian, Rwanda unveils genocide-archive,

10 december 2011. Zie ook http://www.archivalplatform.org/news/entry/rwanda_genocide_archive/
280 Vooralsnog staat op deze website vrij algemene informatie voor alle gebruikers. Op dit moment kan uitsluitend

een selecte groep medewerkers van de Universiteit van Texas en van de Kigali Genocide Memorial inloggen voor

meer specifieke informatie.
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6 Post-Gacaca

Het Gacaca proces is bijna voltooid, maar in Rwanda zelf en in het buitenland

bevinden zich nog altijd genocideverdachten. Hieronder wordt ingegaan op de

mogelijkheden van opsporing, uitzetting en/of uitlevering, de waarborgen voor een

eerlijke rechtsgang en de detentieomstandigheden en maatschappelijke bejegening

van genocideverdachten en –veroordeelden.

6.1.1 Strafregister

Er is één nationaal strafregister.281 Verdachten en degenen die tot minder dan zes

maanden gevangenisstraf zijn veroordeeld, worden niet in het strafregister

opgenomen.282 Zij die tot zes maanden gevangenisstraf of meer zijn veroordeeld

worden wel ingeschreven in het strafregister. Tegen betaling kan iemand een kopie

van zijn strafblad krijgen.283

In Rwanda is het parket aanwezig op drie niveaus:

1. district niveau;

2. provincie niveau;

3. nationaal niveau.

Officieren van justitie en ambtenaren van het parket moeten ervoor zorgen dat de

dossiers compleet zijn en dat informatie doorgegeven wordt aan het hogere parket,

zodat deze informatie uiteindelijk terechtkomt bij het landelijk parket en zo nodig

kan worden opgenomen in het strafregister. Maar dit gebeurt niet altijd. Iemand kan

op verscheidene plaatsen misdrijven hebben begaan, zonder dat dit wordt

doorgegeven. Er wordt nog niet op grote schaal gebruik gemaakt van computers.

Het komt dan ook voor284 dat iemand die tot meer dan zes maanden

gevangenisstraf is veroordeeld een blanco strafblad heeft en dat personen, die zijn

vrijgesproken of minder dan zes maanden in de gevangenis hebben gezeten, moeite

hebben om een blanco strafblad te verkrijgen.

Verdachten (op vrije voeten) worden ingeschreven in het parketregister op alle drie

niveaus. Aangehouden verdachten worden ook in het parketregister ingeschreven en

daarnaast in het gevangenisregister. Als een verdachte wordt aangehouden wordt

hij eerst voorgeleid voor een rechtbank, daarna wordt hij in bewaring gesteld.

Een voorarrest kan dertig dagen duren, maar kan voortdurend verlengd worden. De

rechter moet daarvoor wel elke maand toestemming verlenen, maar in het geval

van genocide komt het voor dat dit besluit niet elke maand wordt genomen. Het

kwam voor dat mensen tien jaar moesten wachten voordat hun zaak werd

behandeld.285

6.1.2 Opsporing

Na een beschuldiging wordt officieel ter plekke een onderzoek ingesteld door de

Officiers de la Police Judiciaire (OPJ’s)286. Maar in de meeste gevallen wordt een

beschuldigde gearresteerd zonder dat hieraan een onderzoek is voorafgegaan.

281 Ngo’s hebben geen toegang tot dit nationale strafregister.
282 Genocideverdachten zijn niet opgenomen in het strafregister, maar wel in het bestand van de SNJG.
283 Een strafblad heet officieel een uittreksel justitiële documentatie.
284 Niet duidelijk is in welke mate dit voorkomt.
285 Ibid.
286 Dit zijn opsporingsambtenaren met arrestatiebevoegdheid.
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Dan moet de beschuldigde bewijzen dat hij onschuldig is; hij heeft wel recht op

juridische bijstand.

Na arrestatie wordt de beschuldiging geverifieerd. Zo moeten verdachten worden

geïdentificeerd in een groep, wordt onderzoek gedaan en worden beschuldigden

getoond aan de mensen van hun secteur. Als er geen bewijzen zijn wordt de

beschuldigde in vrijheid gesteld.

Als een verdachte voortvluchtig is, wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd; het

ministerie van Buitenlandse Zaken geeft dit door aan Interpol, dat de namen van

verdachten287 op een internationale lijst zet. Grensposten in Rwanda zelf krijgen

geen informatie over de arrestatiebevelen, maar hebben wel toegang tot de

Interpol-lijst. Voortvluchtigen die in buurlanden verblijven, glippen soms Rwanda in.

Als de Rwandese autoriteiten in kennis worden gesteld van uitzetting van een

(genocide)verdachte, dan zullen zij bij aankomst tot arrestatie overgaan.

Bij wet van 2004 is een lijst van de 1e categorie genocideverdachten in de Rwandese

Staatscourant gepubliceerd. Deze lijst heeft geen waarde meer, want er staan veel

fouten in. De personen die op deze lijst voorkomen zijn dan ook niet bekend

gemaakt op het niveau van de secteurs. Na de gegevensverzameling zijn lijsten met

genocideverdachten van de 1e categorie doorgestuurd naar het parket. De lijsten

met verdachten van de 2e en 3e categorie zijn op celniveau bewaard. Ze zijn

weliswaar ook doorgegeven aan het parket, maar alleen ter informatie.

De lijst van verdachten van de 1e categorie wordt nog voortdurend aangevuld. Het

komt voor dat Rwandezen die terugkomen uit het buitenland worden toegevoegd

aan deze lijst en in bewaring worden gesteld. Het parket en de politie hebben

toegang tot deze lijst.288 Als iemand aankomt, kan hij in bewaring worden gesteld op

basis van een beschuldiging die wordt geuit na terugkeer van de betreffende

persoon. De 1e categorielijst is bekend op het vliegveld van Kigali en bij de

grensposten van Gisenyi en Cyangugu, maar niet bij de overige grensposten.289

Deze 1e categorielijst is tevens elektronisch verspreid in alle politiebureaus die met

computers werken. Op de andere politiebureaus heeft men een papieren lijst, maar

die wordt niet zichtbaar opgehangen. Binnen een of twee jaar zullen alle

politiebureaus met computers zijn uitgerust.

De lijsten van genocideverdachten van de 2e categorie zijn gemaakt door de cellules

en de secteurs en ter informatie overhandigd aan de politie. Deze lijsten worden niet

opgeslagen in de computer. Bij de grens kan iemand die op deze lijst voorkomt

zonder problemen binnenkomen. Als hij vervolgens naar zijn eigen secteur gaat en

daar wordt beschuldigd, wordt hij gearresteerd. Personen die na aankomst in Kigali

blijven, kunnen bij toeval worden herkend, beschuldigd en gearresteerd. Bij

verdenking van bijvoorbeeld betrokkenheid bij de genocide of terrorisme kan men

worden gearresteerd.

Veroordeelden van de 1e categorie verliezen hun stemrecht, kunnen niet worden

gekozen, kunnen geen reisdocumenten verkrijgen, maar wel een

identiteitsdocument, verliezen hun recht op werk in de publieke sector en in de

287 Het gaat om verdachten van alle soorten misdrijven, ook van genocide.
288 Om diverse redenen, waaronder de onschuldpresumptie, hebben buitenlandse opsporingsdiensten niet zomaar

toegang tot lijsten van verdachten. Binnen het kader van opsporing en vervolging van internationale misdrijven

werken de Rwandese autoriteiten wel samen met buitenlandse opsporingsdiensten.
289 De 1e categorielijst is waarschijnlijk niet volledig. Ook hebben genocideverdachten in sommige gevallen in het

buitenland een valse naam aangenomen.
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privésector in bepaalde beroepen zoals het onderwijs en de geneeskunde.

Veroordeelden van de 1e categorie verliezen tevens al hun burgerrechten.

Binnen de 2e categorie zijn er 6 subcategorieën; veroordeelden van de subcategorie

1-3 verliezen alle rechten als ze geen schuld hebben bekend; zij die wel schuld

hebben bekend kunnen reizen en werken in de privésector, maar hebben geen

stemrecht en kunnen niet worden gekozen. Veroordeelden van de categorie 4-6

worden alleen gestraft, ze behouden verder alle rechten.

6.1.3 Uitlevering en/of uitzetting

Op 1 juli 2008 werd in het Belgische parlement een internationale conferentie

gehouden over de uitlevering door Europese landen van verdachten van genocide.290

Het ontbreekt tot nu toe aan uitleveringsverdragen met Rwanda, wel is er

bijvoorbeeld een (ad hoc) uitleveringsovereenkomst tussen het Verenigd

Koninkrijk291 en Rwanda. Een genocideverdachte van de 1e categorie, Jean-Marie

Vianney Mudahinyuka alias Zuzu, een van de organisatoren van de Interahamwe, is

begin 2011 uitgezet door de VS.292 Hij is na aankomst overgebracht naar de

Kimironko gevangenis in Kigali. Zijn zaak is nog niet voorgekomen. Rwandezen die

worden uitgezet door westerse landen krijgen een voorkeursbehandeling.

Rwandezen die zijn uitgeleverd door Burundi en Congo krijgen geen speciale

behandeling.

In 2008 heeft het Verenigd Koninkrijk getracht om vier Rwandezen aan Rwanda uit

te leveren. In een uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg werd dit, in een

uitvoerig onderbouwd vonnis, toegestaan.293 Ook het Britse Home Office294 stemde

in met de uitlevering. Op 8 april 2009 hield het gerechtshof de uitlevering van deze

verdachten naar Rwanda echter tegen.295

Doorslaggevend voor de uitspraak in beroep was de twijfel aan een adequate

getuigenbescherming. De Engelse rechters betrokken bij de toetsing daarvan onder

meer een rapport van Human Right Watch296 waarin wordt gesteld dat enkele

getuigen die zouden kunnen optreden voor de verdediging zeggen benaderd te zijn

om in ruil voor geld een valse verklaring af te leggen en/of dat zij, toen ze het

weigerden, zijn tegengewerkt door de regering.297

De Rwandese regering voerde ten aanzien van dit punt onder meer aan dat zij een

getuigenbeschermingsprogramma hebben en dat de verdediging in soortgelijke

zaken wel in staat is geweest getuigen à décharge te horen.

290 http://www.redress.org/downloads/publications/Extradition_Report_Final_Version_Sept_08.pdf.
291 Memorandum of Understanding van 14 september 2006. Zie

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/49f848212.pdf.

292 Jean-Marie Vianney Mudahinyuka vroeg in 2000 asiel aan in de VS onder een valse naam. In 2004 werd hij door

Rwandezen in de VS herkend als genocidepleger. Bij zijn arrestatie viel hij een agent van de immigratiedienst

aan. Nadat hij 51 maanden gevangenisstraf had uitgezeten wegens immigratiefraude, werd hij uitgezet nadat het

Amerikaanse Hooggerechtshof op 4 november 2010 het beroep tegen zijn uitzetting had verworpen. The

Huffington Post, Alleged Genocide Leader Mudahinyuka Deported From Chicago To Rwanda, 2 februari 2011.

RNW, US deports Rwandan genocide fugitive, 28 januari 2011.
293 City of Westminster Magistrates' Court in de zaken tegen Bajinja, Munyaneza, Nteziryayo en Ugirashebuja (6 juni

2008);
294 Het Home Office is de overheidsdienst verantwoordelijk voor migratie, paspoorten, contra-terrorisme, drugs, enz.

Zie http://www.homeoffice.gov.uk/.
295 High Court of Justice Divisional Court on Appeal from the city of Westminister Magistrates’ Court in de zaken

tegen Bajinja, Munyaneza, Nteziryayo en Ugirashebuja (8 april 2009). Zie

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/49f848212.pdf.
296 High Court of Justice Divisional Court on Appeal from the city of Westminister Magistrates’ Court in de zaken

tegen Bajinja, Munyaneza, Nteziryayo en Ugirashebuja, 8 april 2009, para. 49.
297 High Court of Justice Divisional Court on Appeal from the city of Westminister Magistrates’ Court in de zaken

tegen Bajinja, Munyaneza, Nteziryayo en Ugirashebuja, 8 april 2009, para. 55.



Thematisch ambtsbericht | November 2011

Pagina 54 van 71

Dat laatste zou ook blijken uit het aantal vrijspraken in dergelijke zaken, en dat

getuigen ook via een videolink kunnen worden gehoord.298

De Britse rechters oordeelden echter dat er sprake is van een reëel risico dat

potentiële getuigen voor de verdediging uit angst geen verklaring op de zitting willen

afleggen.299 Het horen van deze getuigen via een video verbinding300 is naar hun

oordeel geen afdoende alternatief omdat dit, als de getuigen voor de aanklager wel

op zitting een verklaring afleggen, in strijd is met het principe van equality of

arms.301

In Zweden werd de uitlevering van Sylvère Ahorugeze 302 aan Rwanda op 26 mei

2009 door de hoogste Zweedse rechter toegestaan. De rechter oordeelde dat noch

artikel 6 EVRM303 noch de Zweedse wet uitlevering in de weg zouden staan en dat

uitlevering zowel onder nationaal als internationaal recht was toegestaan. Namens

Ahorugeze is hierop een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van

de Mens (EHRM).304 In verband met de grote invloed die een uitspraak van het

EHRM heeft op de toekomstige internationale uitleveringspraktijk met betrekking tot

Rwanda, heeft Nederland een schriftelijke interventie gedaan. Daarin heeft

Nederland de goede ervaringen met en ontwikkelingen in Rwanda op justitieterrein

onderstreept.305 In de uitspraak van 27 oktober 2011306 oordeelde het EHRM

unaniem dat uitlevering van Ahorugeze niet in strijd is met de artikelen 3 en 6

EVRM.307

De Aanklager van het Rwanda-Tribunaal trachtte in 2008 in vijf verschillende zaken

de strafvervolging over te dragen aan Rwanda op grond van artikel 11bis van de

Rules of Procedure and Evidence. Deze procedure is in hoge mate vergelijkbaar met

een uitleveringsprocedure. Het verzoek is telkens afgewezen. Het ICTR oordeelde in

zowel Munyakazi,308 Kanyarukiga,309 Hategekimana,310 Gatete311 als Kayishema312

298 High Court of Justice Divisional Court on Appeal from the city of Westminister Magistrates’ Court in de zaken

tegen Bajinja, Munyaneza, Nteziryayo en Ugirashebuja, 8 april 2009, paras. 60 en 63.
299 High Court of Justice Divisional Court on Appeal from the city of Westminister Magistrates’ Court in de zaken

tegen Bajinja, Munyaneza, Nteziryayo en Ugirashebuja, 8 april 2009, para. 62.
300 De overwegingen dat een video-link en het inbrengen van schriftelijke verklaringen geen recht doen aan een

eerlijk proces, is bij uitstek een common law overweging; het hele Nederlandse strafvorderlijk systeem is

gebaseerd op het inbrengen van schriftelijke stukken. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van

video-verbindingen om getuigen te horen.
301 High Court of Justice Divisional Court on Appeal from the city of Westminister Magistrates’ Court in de zaken

tegen Bajinja, Munyaneza, Nteziryayo en Ugirashebuja, 8 april 2009, para. 62.
302 In verband met strafbare feiten gepleegd tijdens de genocide van 1994.
303 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
304 Ahorugeze werd op 27 juli 2011 vrijgelaten, omdat hij volgens het Zweedse Hooggerechtshof te lang in

voorarrest had doorgebracht. Ahorugeze vertrok daarop naar Denemarken. Overigens doet dit Zweedse besluit

niet af aan de behandeling van de zaak bij het EHRM. The Local, Sweden releases genocide suspect, 28 juli 2011.
305 Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2010 van het ministerie van Veiligheid en Justitie van 5 juli 2011 aan

de Tweede Kamer.
306 Chamber judgement in the case Ahorugeze v. Sweden (application n° 37075/09).
307 Artikel 3 bepaalt dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende

behandelingen of bestraffingen, artikel 6 bepaalt dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. EHRM,

Persbericht: Extradition of genocide suspect would not breach the European Convention on Human Rights, 27

oktober 2011. Het Hof in Straatsburg heeft bepaald dat het rechtsysteem in Rwanda de afgelopen jaren

verbeterd is. De doodstraf en levenslange celstraf in isolatie worden in Rwanda niet langer opgelegd. Ook zijn de

rechtbanken onafhankelijk en voldoet de gevangenis waar Ahorugeze zijn straf zou uitzitten, aan de

internationale standaard. Zie NRC, EU-Hof: Zweden mag Rwandees uitleveren, 28 oktober 2011.
308 ICTR, Munyakazi, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral of case to the Republic of

Rwanda, 28 mei 2008, paras. 60-62; ICTR, Munyakazi, Appeals Chamber, Decision on the prosecutor’s appeal

against decision on referral under rule 11bis, 8 oktober 2008, para. 37
309 ICTR, Kanyarukiga, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 6

juni 2008, para. 73; ICTR, Kanyarukiga, Appeals Chamber, Decision on the prosecutor’s appeal against decision

on referral under rule 11bis, 30 oktober 2008, para. 26.
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dat de verdediging mogelijk moeilijk getuigen zal kunnen vinden die een verklaring

willen afleggen vanwege hun angst voor intimidatie, arrestatie en/of bedreiging. In

de laatste zaak (Kayishema) geeft de Chamber aan in het bijzonder bezorgd te zijn

over de rapporten waaruit blijkt dat getuigen vermoord zijn.313 Zie voor

bijzonderheden over deze zaken verder § 6.1.8 Eerlijke rechtsgang.

In de zaak Jean Uwinkindi314 overwogen de rechters van het ICTR in 2011 echter dat

Rwanda op het gebied van getuigenbescherming de twee jaar daarvoor zoveel

vooruitgang heeft geboekt dat thans aan de vereisten van een eerlijk proces wordt

voldaan. De rechters besloten dat Uwinkindi kan worden uitgeleverd.315

Op 19 september 2011 keurde het Gerechtshof van Oslo de uitlevering goed van

Charles Bandora.316 Het Gerechtshof baseerde zijn uitspraak gedeeltelijk op de

rechtsoverwegingen in de zaak Uwinkindi.317

Op 19 juni 2010 tekende de toenmalige Nederlandse minister van Justitie Hirsch

Ballin een intentieverklaring met zijn Rwandese collega Karugarama om een situatie

te creëren waarin een uitleveringsverdrag kan worden gesloten. Nederland kan

daardoor mogelijk in de toekomst Rwandese verdachten van oorlogsmisdaden en

genocide aan Rwanda uitleveren. Daarbij zullen aan beide zijden de garanties van

behoorlijke rechtspraak in acht worden genomen.

De intensievere samenwerking bestaat uit uitwisseling van kennis en vaardigheden.

Zo heeft Nederland een opleidingsprogramma voor Rwandese rechters en officieren

van justitie ontwikkeld op het gebied van internationaal humanitair recht. Voorts

wordt versterking van het getuigenbeschermingsprogramma in overleg met de KLPD

voorbereid. Overleg tussen Nederland, het ICTR en Rwanda is gericht op de

handhaving van de juridische capaciteit bij het Rwanda Tribunaal in Arusha, opdat

deze na 30 juni 2012, de datum waarop het ICTR niet lager operationeel is, in

Rwanda kan worden ingezet en niet verloren gaat. Verder worden er trainingen

gegeven aan rechters, officieren van justitie en andere professionals in de

justitieketen. Tot slot ondersteunt Nederland het Institute of Legal Practice and

Development.318

Van betekenis is ook de aanbeveling van de UNHCR op 7 oktober 2011 aan staten

om uiterlijk 31 december 2011 de vluchtelingenstatus van Rwandezen te beëindigen

(cessation of refugee status).319

310 ICTR, Hategekimana, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for the referral of the case of

Ildephonse Hategekimana to Rwanda, 19 juni 2008, para. 67; ICTR, Hategekimana, Appeals Chamber, Decision

on the prosecutor’s appeal against decision on referral under rule 11bis, 4 december 2008, para. 21.
311 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, paras. 63 en 64.
312 ICTR, Kayishema, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral of case to the Republic of

Rwanda, 16 december 2008, para. 40.
313 ICTR, Kayishema, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral of case to the Republic of

Rwanda, 16 december 2008, para. 40.
314 Case N° ICTR-2001-75-R11bis. 28 juni 2011.
315 Rechtsoverweging 132. Uwinkindi heeft beroep aangetekend.
316 Bandora wordt er o.a. van beschuldigd Interahamwe milities te hebben getrained.
317 Hirondelle News, Norvège/Rwanda – Charles Bandora fait appel contre son extradition, 6 oktober 2011.
318 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/06/21/minister-hirsch-ballin-tekent-intentieverklaring-met-rwandese-

collega.html.
319 UN News, Rwanda and UN refugee agency agree to step up rapatriation efforts, 7 oktober 2011. Vluchtelingen

kunnen hun status van vluchteling in bepaalde gevallen verliezen (verwerving van een nieuwe nationaliteit,

vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, als de omstandigheden in het land van herkomst niet meer

bestaan of zich dermate hebben ontwikkeld dat deze bescherming niet meer nodig is, enz.). Hoe dan ook dient
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Het is niet bekend of in het verleden personen aan wie 1F is tegengeworpen door

EU-landen zijn uitgezet naar Rwanda. Volgens Rwandese bronnen zullen verdachten

die uit het buitenland komen extra goed behandeld worden. Ze kunnen rekenen op

meer ondersteuning dan binnenlandse verdachten en zullen goede advocaten

krijgen. De Rwandese autoriteiten zijn bereid te overleggen over het afgeven van

garanties. Een van die garanties zou kunnen inhouden dat eventueel door Nederland

uit te zetten 1F’ers, als zij in Rwanda zouden worden veroordeeld, hun straf mogen

uitzitten in de Mpanga gevangenis, mogelijk zelfs in de internationale vleugel van

deze gevangenis.

6.1.4 De invloed van de politiek op de rechtsgang

Rwanda kent een scheiding der machten. De uitvoerende macht benoemt samen

met de wetgevende macht (de senatoren) de rechters.320 50% van de senatoren

wordt benoemd door de president. De overige 50% bestaat uit vertegenwoordigers

van maatschappelijke organisaties, zoals een afgevaardigde van de bond van

gehandicapten, van vrouwen, van minderheidsgroepen (Twa), enz. Die

vertegenwoordigers worden voorgedragen door de présidence.321 De volgende

rechters en ambtenaren worden benoemd:

 De president van het Hooggerechtshof (Cour Suprême);

 De vijf presidenten van de Gerechtshoven (Haute Cour);

 De advocaat-generaal (Procureur-général) en de openbare aanklager.

Juridische zaken in Rwanda zijn soms problematisch door het hanteren van

begrippen als ideologie, divisionisme, négationisme, sektarisme en discriminatie.

Avocats sans Frontières, dat jarenlang Gacaca zaken heeft gevolgd, richt zich thans

onder meer op kwetsbare verdachten in politiek-gevoelige zaken. Volgens een

Rwandese bron ligt politieke inmenging eerder voor de hand bij politiek-gevoelige

zaken, zoals die van een hoge commandant van de FDLR, dan bij genocidezaken.

De (gewapende groepering) FDLR en de (oppositiepartij) FDU Inkingi zijn volgens de

Rwandese autoriteiten uit op de val van de regering. Aanhangers van de FDU Inkingi

zijn soms ook genocideverdachten en/of werken samen met de FDLR. Een andere

Rwandese bron kan politieke invloed ontkennen noch bevestigen. Er is in Rwanda al

snel een verdenking van terrorisme.

6.1.5 Juridische bijstand

Rechtsbijstand is (nog) niet bij wet geregeld. De regering heeft toegezegd dat er in

2012 een wet komt, vooralsnog vindt een studie van de overheid naar de

rechtsbijstand plaats.

het EU-land te kunnen bewijzen dat de vluchteling niet meer voldoet aan de voorwaarden om internationale

bescherming te genieten. Zie http://

europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33

176_nl.htm
320 Artikel 142 van de Grondwet van 2003 bepaalde dat alle rechters voor het leven worden benoemd. In 2008 werd

dit artikel gewijzigd. De President en de Vicepresident van het Hooggerechtshof worden voor een eenmalige

termijn van acht jaar benoemd, de President en de Vicepresident van het Gerechtshof voor een termijn van vijf

jaar die verlengd kan worden, alle andere rechters worden benoemd voor een bepaalde termijn, die bij goed

functioneren kan worden verlengd.
321 Ook presidency genoemd. Het is de aanduiding voor het bureau van de president en tevens een collectieve

benaming van alle ambtenaren die besluiten van de president voorbereiden en uitvoeren. Zie

http://www.presidency.gov.rw/home.
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Minder bedeelden kunnen om een pro-deo advocaat vragen, maar in de praktijk is

dit systeem niet waterdicht. In sommige gevallen worden de kosten van juridische

bijstand aan minvermogenden of kwetsbare personen (daarom) betaald door

Ngo’s.322

Bij de Orde van Advocaten van Kigali staan ongeveer 700 advocaten ingeschreven.

De Orde van Advocaten is zwak georganiseerd en beschikt niet over fondsen. Als ze

er niet voor betaald worden, komen advocaten niet in actie.

Eind 2010 heeft de regering Maisons d’accès à la justice (Bureaus voor Rechtshulp)

opgezet, een per district. Een Bureau voor Rechtshulp heeft een staf van drie

personen, van wie twee worden betaald door de regering en een door Unicef. (dat

laatste om steun te verlenen aan minderjarigen). Deze drie personen zijn uitgezocht

door het ministerie van Justitie. Ze zijn opgeleid als juristen, maar het zijn geen

advocaten.

Avocats sans Frontières (ASF) heeft boutiques de droits (rechtswinkels) opgericht in

Gisenyi en Muanga. In die laatste plaats is veel huiselijk geweld. Er is een protocol

ingesteld in samenwerking met de Orde van Advocaten.

ASF leidt de advocaten op en betaalt hun salaris. Die advocaten staan onder andere

minderjarigen en ongeschoolde vrouwen bij. De rechtswinkels hadden in maart 2011

ongeveer 2.000 dossiers in behandeling. Het zijn rechtswinkels waar iedereen met

willekeurig welke juridische vraag kan komen. De rechtswinkels beschikken ook over

voorlichtingsprogramma’s over bepaalde onderwerpen. Er is een mobiele kliniek die

naar de mensen toegaat. ASF stuurt advocaten naar mensen die daarom hebben

gevraagd.

Bij het Legal Aid Forum323 zijn 21 Rwandese Ngo’s en 6 internationale Ngo’s

aangesloten die rechtsbijstand verlenen aan minder bedeelden en kwetsbare

groepen.324 Ook de Bar Association (Orde van Advocaten), het Corps of Judicial

Defenders en de universiteiten die jaarlijks Legal Aid Clinics houden zijn bij het Legal

Aid Forum aangesloten.325 Het Legal Aid Forum onderhoudt tevens contacten met de

Rwandese justitiesector326 en internationale organisaties op dit gebied.327 Het Legal

Aid Forum wordt door internationale organisaties financieel en inhoudelijk

ondersteund.328 Jaarlijks wordt een Legal Aid Week gehouden. In die week bezoeken

teams van juridische medewerkers (paralegals) gevangenissen en verlenen bijstand

in gevallen waarin onvoldoende duidelijkheid of voortgang is.329

322 http://legalaidrwanda.org.
323 http://legalaidrwanda.org/
324 ADEPE, ADL, AJPRODHO, ARDHO, Avega, ARPCDH, Benishyaka, Cestrar, CLADHO, COPORWA, COSYLI, FACT

Rwanda, HAGURUKA, Human Rights First Rwanda, INARA Legal Aid Service, LDGL, Liprodhor, Maison de Droit,

Network of Lawyers of Hope Rwanda, Rwanda Community Law Anti Discrimination Network – Dufatanye, Rwanda

Women’s Network, Avocats Sans Frontières, International Justice Mission, Norwegian People’s Aid, Penal Reform

International, RCN Justice & Démocratie, The Danish Institute for Human Rights.
325 Independent Institute of Lay Adventists of Kigali (INILAK), National University of Rwanda (NUR) en Kigali

Independent University (ULK).
326 Ministry of Justice, Supreme Court, National Commission on Human Rights, National Unity and Reconciliation

Commission, National Public Prosecution Authority, Rwanda National Police, National Prison Service.
327 Danish Institute for Human Rights (DIHR), East Africa Law Society (EALS), East African Civil Society Forum,

Eastern Africa Access to Justice Network, International Commission of Jurists (ICJ) Kenya Section, Kituo cha

Sheria, Kituo cha Katiba, Legal Resources Foundation (LRF) Kenya, Open Society Institute (OSI) and Paralegal

Advisory Service Institute (PASI) Malawi.
328 CIDA, DANIDA, Nederlandse ambassade, Belgische ambassade, Europese Unie, USAID, SIDA en VN organisaties.
329 In deze week krijgen vele honderden gedetineerden ondersteuning.
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Personen die voor hun rol in de genocide zijn veroordeeld c.q. verdacht, kunnen

in het klassieke rechtssysteem330 wel over een advocaat beschikken, in het Gacaca

systeem niet. Ter zitting staan de advocaten eerder onder druk van de bevolking

dan van de autoriteiten.

Penal Reform International heeft tot eind 2010331 bemiddeld tussen

genocideverdachten en veroordeelden die hun straf uitzitten en semi-overheden.

In sommige gevangenissen had de PRI een vaste vertegenwoordiger die

rechtsbijstand verleende. De Commission nationale des droits de la personne

(CNDP) is verplicht regelmatig in de gevangenissen langs te komen. ASF houdt elke

dinsdag spreekuur in de gevangenissen. Hun advocaten geven rechtsbijstand aan de

gedetineerden. Die hulp is voor de gevangenen gratis.

6.1.6 Bejegening genocideplegers

Er is geen verschil in behandeling tussen gewone burgers en zij die hun straf voor

genocide hebben uitgezeten noch tussen hen die veroordeeld zijn voor genocide en

andere veroordeelden. Genocideplegers worden als elke burger behandeld. Het

probleem is meer dat ze zelf het stigma met zich meedragen, zelfs als ze zijn

vrijgesproken.

Sommigen van hen hadden niet de hele waarheid gesproken, ze hadden alleen

lichtere vergrijpen bekend. In 2005 en 2006 hebben zich enige incidenten

voorgedaan.

Het kwam voor dat genocideplegers na hun vrijlating bang waren om terug te gaan

naar hun dorpsgemeenschap. Zij werden begeleid door regeringsfunctionarissen. Er

zijn niet veel incidenten geweest. De regering ziet erop toe dat mensen geen wraak

nemen. De gemeenschap wordt van tevoren ingelicht als mensen worden

vrijgelaten. Wie een baan zoekt moet voldoen aan standaard criteria. Sommige

werkgevers vragen naar een verklaring van goed gedrag332. Die wordt afgegeven

door het parket.

De bevolking staat thans minder vijandig tegenover advocaten van

genocideverdachten dan kort na de genocide. Verdachten die uit het buitenland

komen worden volgens meerdere bronnen goed behandeld. Ze kunnen rekenen op

een goede ondersteuning en zullen desgewenst kunnen beschikken over advocaten

uit het buitenland.

6.1.7 Reïntegratieprogramma’s

Rwandezen die terugkomen uit het buitenland kunnen worden onderworpen aan een

debriefing.333 Ze kunnen drie maanden in een heropvoedingskamp, een

Ingandokamp, worden geplaatst.334 Daarin zitten studenten, leraren, ex-militairen

en ex-gevangenen. Op het platteland wordt men geïnterneerd in een Ingandokamp,

in de stad hoeft men niet per se 24 uur per dag aanwezig te zijn. Mensen kunnen er

een opleiding krijgen. Sommigen gaan terug naar de universiteit of volgen een

vakopleiding.

330 Dat behandelt alleen zaken van de 1e categorie.
331 In december 2010 sloot PRI zijn vestigingen in Rwanda en Burundi.

http://www.penalreform.org/worldwide/great-lakes.
332 Extrait du casie judiciaire of criminal clearance form.
333 Zo moeten FDLR-strijders hele vragenlijsten invullen omtrent hun activiteiten, de commandostructuur, enz. Ook

andere terugkeerders van wie de autoriteiten vermoeden dat ze betrokken zijn geweest bij de genocide of de

oppositie kunnen worden ondervraagd.
334 Harvard Human Rights Journal / Vol. 18, Ingando Solidarity Camps: Reconciliation and Political Indoctrination in

Post-Genocide Rwanda, 2005.
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Militairen (ex-FDLR) worden gedetineerd in de gevangenis van Mulindi en berecht

door een militaire rechtbank. Er zijn geen grote verschillen met civiele rechtbanken.

Het Rwanda Demobilisation and Reintegration Programme is ontwikkeld voor ex-

strijders en ondersteunt tevens hun vrouwen, kinderen en kindsoldaten.335 Invalide

oud-strijders krijgen extra ondersteuning. Na hun (eventuele vrijlating en)

heropvoeding krijgen de ex-strijders een eenmalig bedrag van RWF 60.000. Ook

kunnen zij een lening van RWF 120.000 krijgen als zij een eigen bedrijfje willen

opzetten. In 2010 kregen 780 oud-strijders en 100 invalide strijders een

vakopleiding. Naast geld ontvangen de ex-strijders psycho-sociale en medische

ondersteuning. Invalide strijders kregen in 2010 prothesen en rolstoelen. In 2010

werden 111 voormalige kindsoldaten opgevangen in het Child Rehabilitation Centre,

Muhazi.336

Ondanks deze voorzieningen hebben de oud-strijders het niet makkelijk. Als

FDLR’ers teruggaan naar hun dorp, vragen de dorpsautoriteiten naar hun

identiteitsbewijs. Het komt voor dat ze vervolgens worden geweigerd of

gediscrimineerd. Gehandicapten ondervinden doorgaans geen problemen. De

FDLR’ers die niet kunnen terugkeren naar hun dorp, nemen soms dienst in het

nationale leger; sommige ex-FDLR strijders maken deel uit van de Rwandese

vredesmacht in Darfur. Ook keren sommigen terug naar Congo.

Sommige FDLR’ers hebben hoge posities verworven, zoals Jean Sayinzoga, een Hutu

generaal die nog onder Habyarimana heeft gediend. Hij is thans voorzitter van de

RDRC, de Rwanda Demobilisation and Reintegration Commission.337 Generaal-

majoor Paul Rwarakabije, een ex-commandant van de FDLR, is na terugkeer

geïntegreerd in het leger en maakt ook deel uit van het demobilisatiecomité. In juli

2011 is Rwarakabije tot hoofd van de National Prisons Service benoemd.338

6.1.8 Eerlijke rechtsgang

De Rwandese regering doet veel aan de verbetering van de rechtspraak. In het 169

bladzijden tellende Plan stratégique 2009-2013 de la Magistrature wordt onder meer

beschreven hoe de regering een eerlijke en doelmatige rechtsgang wil

bevorderen.339

Er is in de periode 2003-2011 een grote achterstand aan dossiers ontstaan.340 Men

wil de achterstanden terugbrengen door rechtbanken te verplichten targets te halen

en hiervoor extra personeel in te huren. Een rechtszaak moet binnen 7 à 8 maanden

plaatsvinden. Elke rechter moet 15 zaken per maand afhandelen. Als het om

gecompliceerde zaken gaat, mag een rechter een maand over een zaak doen. De

president van het Hof wijst zaken toe aan rechters en houdt rekening met de

moeilijkheidsgraad. Er staan geen sancties op het niet halen van de targets.

335 Zie http://www.rdrc.org.rw/.
336 Rwanda Demobilization & Reintegration Programme, Annual Activity Report, 2010.
337 http://www.rdrc.org.rw/.
338 Hirondelle News, Rwanda/Prisons – L’ex-commandant des FDLR nommé chef du Service correctionnel, 23 juli

2011.
339 Zie blz 24 e.v. Bron: http://supremecourt.gov.rw/. Nieuwe rechtbanken zijn gebouwd, oude rechtbanken

gerenoveerd. Alle rechtbanken beschikken nu over elektriciteit. Er worden jonge rechters aangesteld, die vrij zijn

van corruptie. Er zijn duidelijke kwalificaties voor rechters en stafpersoneel. Er wordt in ICT-apparatuur

geïnvesteerd, enz.
340 Er liggen nog tienduizenden zaken te wachten op behandeling, de achterstand bedraagt 30-45.000 zaken. Daar

zitten nog zaken van 1995 tussen, maar het grootste deel stamt uit de periode 2007-2009. De zaken van 2010

zijn nog niet opgeteld bij de achterstand. De achterstanden blijven groeien, maar ook moet worden bedacht dat

tussen 2006 en 2011 50.000 zaken zijn weggewerkt.
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Prioriteit wordt verder gegeven aan het moderniseren van de rechtbanken, die

bijvoorbeeld worden uitgerust met opnameapparatuur. Daarnaast worden seminars

en uitwisselingsprogramma’s georganiseerd en wordt een centrale database

opgezet. Ook nodigt Rwanda voor bepaalde rechtszittingen internationale rechters

uit. Op de website van het Hooggerechtshof worden uitspraken in het Kinyarwanda

gepubliceerd. Vanaf 2009 worden zaken gedigitaliseerd, ook zaken uit het verleden

worden alsnog gedigitaliseerd; men gaat terug tot 2004. Eind 2011 zullen vijf

kamers van het Gerechtshof, 12 rechtbanken en drie commerciële rechtbanken

worden aangesloten op het netwerk van het Hooggerechtshof.341

Glaskabels zijn in heel Rwanda ondergronds aangelegd. In een volgende fase zullen

60 rechtbanken van eerste aanleg, het openbaar ministerie en andere

overheidsinstellingen worden aangesloten.

De reguliere juridische opleiding is vier jaar en wordt gegeven door de universiteiten

van Butare en Kigali. De curricula werden in nauwe samenwerking met de

Universiteit van Utrecht opgesteld en gefinancierd door het Center for International

Legal Cooperation (CILC).342 Postdoctorale programma’s zijn in ontwikkeling.

Daarnaast worden juridische opleidingen gegeven door het National Institute of

Legal Practice and Development (ILPD). Opleidingen van ASF worden gegeven door

internationale advocaten, ervaren Rwandese advocaten en de advocaten van ASF.

Ook volgens sommige Ngo’s is de rechtspraak de laatste tijd verbeterd. De

rechtsinstituties zijn versterkt.343 Men wil nu getuigen die met eigen ogen misdrijven

hebben gezien en tastbare bewijzen. Het juridische systeem is verbeterd, daardoor

is de kans op een eerlijk proces ook toegenomen. Er zijn thans ongeveer 300

openbare aanklagers en 260344 rechters. Rechters verdienen minimaal 600 USD per

maand, opperrechters van het Hooggerechtshof verdienen 2.000 USD per maand.345

Daarnaast kunnen rechters een auto belastingvrij aanschaffen tegen de halve prijs.

Getuigen voor de verdediging krijgen immuniteit voor de periode dat ze getuigen.

Men is bedacht op eventuele intimidatie van getuigen à décharge. Die kunnen

getuigen per videoconferentie. In commerciële rechtszaken zijn al buitenlandse

rechters ingeschakeld.346 Niet wordt uitgesloten dat dit in genocidezaken ook zal

gebeuren.

Critici wijzen op de nadelen van het versneld terugbrengen van de achterstand in

procesdossiers: personen worden soms twee of drie keer voor hetzelfde delict

veroordeeld, de straf valt soms hoger uit dan het wettelijk maximum en de

motivering van de uitspraak ontbreekt vaak. Bij lagere rechtbanken is er geen

enkele jurisprudentie. De wetgeving is goed, behalve bij artikelen die gaan over

ideologische kwesties. Officieren van Justitie leggen ook kansloze zaken voor aan de

rechtbank, advocaten pleiten niet voor hun cliënten. Rechters zijn over het

algemeen van goede wil, maar het ontbreekt soms aan een juiste toepassing van de

wet. Verder is er geen égalité des armes, slechts 10% van de beklaagden heeft een

341 http://supremecourt.gov.rw/.
342 CILC is een Nederlandse Ngo, zie www.cilc.nl.
343 Rwanda heeft daarbij veel (financiële) steun uit het buitenland, o.a. uit Nederland. Het Rwanda Tribunaal heeft

ook bijgedragen aan de verbetering van de rechtsstaat, o.a. door de opleiding van honderden Rwandese juristen.
344 http://supremecourt.gov.rw/.
345 Ter vergelijking: het per capita jaarinkomen in 2010 was 520 USD. http://data.worldbank.org/country/rwanda.

Een districtsarts verdient 200 USD per maand. http://www.goinginternational.org/deutsch/jobs/eb_08.pdf.
346 Op 2 mei 2008 werden twee rechters uit Mauritius ingezworen: Angeeli Devi en Benjamin Gerald.

http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Reforms/Case-

Studies/2008/DB08-CS-Rwanda.pdf Zie ook http://rwanda.usembassy.gov/investment_climate_.html.
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advocaat. Er worden vaak hoge gevangenisstraffen opgelegd.347 Bij ‘ideologische’

kwesties eist de officier (meestal) de maximumstraf, waarop de rechter die halveert

in de uitspraak.

Volgens de Rwandese autoriteiten komt motiveringsgebrek vooral voor bij lagere

rechtbanken: die schuiven zaken door naar een hogere rechtbank. De hoge

werkdruk is daar in zekere mate debet aan. Men wil bij de opleidingen extra

aandacht schenken aan het motiveren van de uitspraken. De Inspectie doet

kwaliteitsonderzoek door middel van random checks.

Volgens sommige Ngo’s is een eerlijke rechtsgang bij gewone zaken geen probleem.

Wel wijst men op de afhankelijkheid van het OM, dat instructies zou krijgen van de

overheid. Daarnaast zou er sprake zijn van zelfcensuur. Dat speelt een belangrijke

rol bij de beoordeling van politiek gevoelige zaken. Sommige Ngo’s vermoeden dat

er directe inmenging van de overheid in (sommige) rechtszaken is, maar hebben

hiervoor geen bewijzen. Zie hieronder ook de rechtsoverwegingen in de ICTR-zaak

Uwinkindi.

Uit jurisprudentie van het ICTR blijkt dat de rechters van het tribunaal de

waarborgen van een eerlijk proces348 aan de volgende elementen toetsen:

1) rechterlijke onafhankelijkheid; onpartijdigheid en voldoende capaciteit;

2) onschuldpresumptie;

3) recht op een effectieve verdediging, waarbij de volgende punten worden

betrokken:

a. de beschikbaarheid van advocaten;

b. werkomstandigheden voor advocaten;

c. de beschikbaarheid en bescherming van getuigen, waarbij een onderscheid

gemaakt wordt tussen getuigen die in Rwanda wonen en getuigen die buiten

Rwanda wonen;

d. de vraag of eventuele problemen opgelost kunnen worden door een systeem

waarbij de rechtsgang gemonitord wordt door een onafhankelijke

organisatie; en

e. is er een risico op schending van het ne bis in idem beginsel.

Rechterlijke onafhankelijkheid

Met betrekking tot rechterlijke onafhankelijkheid, onpartijdigheid en voldoende

capaciteit werd in (onder meer) de zaak Gatete aangevoerd dat Rwanda

voornamelijk Tutsi’s heeft benoemd als rechter, waarvan sommigen zelf slachtoffer

van de genocide zijn. Hierdoor zouden de oordelen van rechters mogelijk aan

objectiviteit inboeten.349 Dit verweer werd verworpen, omdat de verdediging ter

onderbouwing geen gegevens kon overleggen waaruit bleek dat er meer Tutsi’s als

rechter worden benoemd. Maar zelfs als dit zo zou zijn, maakte dit naar het oordeel

van de Trial Chamber niet uit, aangezien veel genocide-zaken in een vrijspraak zijn

geëindigd.350

Het verweer dat in de zaak Gatete werd gevoerd dat rechters omgekocht zouden

kunnen worden, werd evenmin gevolgd. Ten eerste, omdat de bron voor deze

beweringen niet gegeven werd en de aantijgingen zeer algemeen geformuleerd

waren. Ten tweede, omdat het in de voorbeelden die werden gegeven, niet om

347 Zoals bijvoorbeeld in het geval van de journaliste Agnès Uwimana Nkusi. Zie AFP, Rwanda : des organisations

dénoncent de lourdes peines contre deux journalistes, 5 februari 2011.
348 In geval van een besluit tot overdracht van strafvervolging aan de Rwandese autoriteiten.
349 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, para. 35.
350 Ibid.
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rechters van het Hooggerechtshof en van de Hoge Raad ging, terwijl zij de zaken

van uitgeleverde verdachten zullen behandelen. Als laatste argument werd

aangevoerd dat, zelfs als er pogingen zouden zijn geweest om rechters te

beïnvloeden, er geen informatie voorhanden is waaruit blijkt dat de beïnvloeding

succesvol is geweest.351

Met betrekking tot rechterlijke onafhankelijkheid, onpartijdigheid en voldoende

capaciteit werd in de zaak Uwinkindi aangevoerd dat –ondanks de in artikel 13 van

de Transfer Law gegarandeerde immuniteit- Rwandese rechtbanken vervolging

zouden kunnen instellen tegen advocaten of getuigen die politiek-gevoelige

meningen zouden uiten. Dit verweer werd verworpen. De Chamber overwoog dat -

bij gebrek aan voldoende en betrouwbaar bewijs van het tegendeel- uitgegaan

wordt van de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de Rwandese rechtbank.

(in casu het Gerechtshof en het Hooggerechtshof).352

Onschuldpresumptie

Met betrekking tot de onschuldpresumptie stelde de Trial Chamber in onder meer de

zaken Hategekimana353 en Gatete354 voorop dat volgens de Rwandese wet een ieder

onschuldig is tot het tegendeel overeenkomstig de wet, in een publieke en eerlijke

zitting waarbij de rechten van de verdediging zijn gewaarborgd, is bewezen.

In de zaak Gatete werd in dit verband nog gewezen op het aantal vrijspraken in

zaken waarin de verdachte terechtstond voor genocide. Op grond van deze

bevinding, was de Trial Chamber van oordeel dat de wettelijk vastgelegde

onschuldpresumptie in de praktijk daadwerkelijk wordt toegepast.355

Beschikbaarheid van advocaten

Met betrekking tot de beschikbaarheid van advocaten was de Trial Chamber in de

zaken Kanyarukiga356 en Hategekimana357 van oordeel dat, gelet op het geld dat de

Rwandese overheid gereserveerd had voor het ‘legal aid scheme’, voldoende

gewaarborgd was dat de verdachte over gratis rechtsbijstand zou kunnen

beschikken. In de zaak Gatete stelde de Trial Chamber nog dat, hoewel er in

Rwanda een beperkt aantal advocaten zijn, er geen enkele twijfel is dat er een

raadsman beschikbaar zou zijn die de verdachte zal bijstaan.358

Werkomstandigheden voor advocaten

Met betrekking tot de werkomstandigheden voor advocaten is naar het oordeel van

de Trial Chamber uit de zaken die bij het ICTR dienen gebleken dat

verdedigingsteams in Rwanda kunnen werken, al lopen zij soms wel tegen

problemen aan, zoals bedreigde of beïnvloede getuigen.359

351 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, para. 36.
352 ICTR, Uwinkindi, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 28

juni 2011, para. 162-166.
353 ICTR, Hategekimana, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for the referral of the case of

Ildephonse Hategekimana to Rwanda, 19 juni 2008, para. 52.
354 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, para. 40.
355 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, para. 42.
356 ICTR, Kanyarukiga, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 6

juni 2008, paras. 56-58.
357 ICTR, Hategekimana, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for the referral of the case of

Ildephonse Hategekimana to Rwanda, 19 juni 2008, para. 55.
358 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, paras. 46 en 49.
359 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, para. 52.
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Mocht de verdediging van uitgeleverde verdachten tegen voorgenoemde problemen

aanlopen, dan kunnen ze dit aan de orde stellen bij het Hooggerechtshof of de Hoge

Raad. Daarnaast merkte de Trial Chamber in de zaak Gatete op dat als de

verdediging niet goed in staat is zijn taak uit te voeren, dit ondervangen kan worden

door een systeem van monitoring.360

Getuigenbescherming

Met betrekking tot de de beschikbaarheid en bescherming van getuigen overweegt

het ICTR: ‘[p]rotection of witnesses before, during and after their testimony is (…)

important to the fairness of the trial.’361 De ICTR rechters waren er tot voor kort niet

van overtuigd dat de verklaringen van getuigen voor de verdediging op dezelfde

wijze onderzocht/getoetst kunnen worden als de getuigen voor de aanklager.362

In de zaak Jean Uwinkindi363 overwogen de rechters echter dat de Rwandan Victims

and Witnesses Support Unit (VWSU) de afgelopen twee jaar vooruitgang heeft

geboekt. De VWSU beschikt thans over meer menskracht, budget en

voorlichtingsprogramma’s.364 Daarnaast overwogen de rechters dat Rwanda

daarnaast een Witness Protection Unit (WPU) heeft opgericht.365 Mochten zich

problemen voordoen dan gaan de rechters ervan uit dat die door ICTR-monitoren

met de Verdediging en de WPU kunnen worden besproken.

De rechters concluderen dat beschermingsmaatregelen voor de getuigen à décharge

prima facie zijn gewaarborgd waarmee aan de vereisten van een eerlijk proces

wordt voldaan.366

Monitoring

Met betrekking tot de monitoring oordeelde de Trial Chamber in de zaken

Kanyarukiga,367 Gatete368 en Kayishema369 dat het monitoringssyteem bij zaken van

uitgeleverde verdachten voldoet aan de eisen van onpartijdige waarneming.

Ne bis in idem

In de zaken Kanyarukiga,370 Hategekimana371 en Gatete372 overwoog de Trial

Chamber dat het Rwandese systeem voldoende waarborgen biedt om te voorkomen

dat de verdachte meerdere keren wordt berecht voor het zelfde feit.

360 RoPE 11bis onder F. Zie ook ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the

Republic of Rwanda, 17 november 2008, para. 52.
361 Zie bijvoorbeeld ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of

Rwanda, 17 november 2008, para. 55.
362 ICTR, Munyakazi, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral of case to the Republic of

Rwanda, 28 mei 2008, paras. 59 en 66; ICTR, Kanyarukiga, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request

for referral to the Republic of Rwanda, 6 juni 2008, paras. 79-81; ICTR, Hategekimana, Trial Chamber, Decision

on the prosecutor’s request for the referral of the case of Ildephonse Hategekimana to Rwanda, 19 juni 2008,

paras. 70 en 71; ICTR, Munyakazi, Appeals Chamber, Decision on the prosecutor’s appeal against decision on

referral under rule 11bis, 8 oktober 2008, para. 45; ICTR, Kanyarukiga, Appeals Chamber, Decision on the

prosecutor’s appeal against decision on referral under rule 11bis, 30 oktober 2008, para. 33; ICTR, Gatete, Trial

Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17 november 2008, paras.

70-72; ICTR, Hategekimana, Appeals Chamber, Decision on the prosecutor’s appeal against decision on referral

under rule 11bis, 4 december 2008, para. 26;ICTR, Kayishema, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s

request for referral of case to the Republic of Rwanda, 16 december 2008, paras. 45, 46.
363 Case N° ICTR-2001-75-R11bis. 28 juni 2011.
364 Rechtsoverweging 129. Zie ook HRW Brief, paras. 51-53.
365 Rechtsoverweging 131.
366 Rechtsoverweging 132.
367 ICTR, Kanyarukiga, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 6

juni 2008, para. 103; ICTR, Kanyarukiga, Appeals Chamber, Decision on the prosecutor’s appeal against decision

on referral under rule 11bis, 30 oktober 2008, para. 38.
368 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, paras. 91 en 94.
369 ICTR, Kayishema, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral of case to the Republic of

Rwanda, 16 december 2008, para. 55.
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6.1.9 Detentieomstandigheden

In maart 2011 telden de Rwandese gevangenissen ruim 60.000 gedetineerden.373

Bijna twee derde van de gedetineerden is veroordeeld voor genocide gerelateerde

misdrijven. De afgelopen jaren hebben de autoriteiten maatregelen genomen om het

risico van arbitraire detentie te beperken en te garanderen dat gedetineerden die

hun straf hebben uitgezeten worden vrijgelaten.374

In 2010 sloot het Rode Kruis (ICRC) een overeenkomst met de National Prisons

Service (NPS) om de sanitaire voorzieningen in de detentiecentra te verbeteren.375

Ook ondersteunde het Rode Kruis de NPS bij het bijhouden van gegevens over de

voeding en gezondheid van de gedetineerden. Een database systeem hiervoor werd

in 2009 opgezet. Verplegend personeel in gevangenissen kreeg cursussen van het

Rode Kruis, bijvoorbeeld om het uitbreken van ziekten te voorkomen. Ook deelde

het Rode Kruis zeep uit aan alle gedetineerden. Het ministerie van Gender and

Family Promotion nam de aanbevelingen van het Rode Kruis met betrekking tot

alleenstaande kinderen over in haar nationale beleid. Het Rode Kruis bezocht

geregeld gedetineerden, degenen die vastzitten vanwege betrokkenheid bij het

conflict in Oost-Congo of in verband met de staatsveiligheid werden individueel

gevolgd.376

De omstandigheden in de gevangenissen zijn de afgelopen jaren verbeterd: ze zijn

volgens sommigen de beste van Oost-Afrika. De oude ‘1930’ gevangenis in Kigali zal

worden afgebroken en vervangen door een nieuwe detentiefaciliteit, ver van het

stadscentrum. Er worden gevangenissen bijgebouwd, ook voor minderjarigen en

vrouwen. Binnen de gevangenissen zijn verschillende categorieën gevangenen. De

totale detentiecapaciteit is nog immer ontoereikend. In gevangenissen die zijn

gebouwd voor 500 gedetineerden, zitten (soms) 1.000 gevangenen.

Men laat ook wel mensen die kleine misdrijven hebben gepleegd vrij. Na de

genocide zaten 120.000 mensen in de gevangenis. Nog steeds zitten detentiecentra

overvol. De bezettingsgraad was in maart 2011 135%, er wordt gestreefd naar een

bezettingsgraad van 120%.

De medische omstandigheden in de detentiecentra zijn volgens sommige Ngo’s

goed, evenals de voedselvoorziening door de overheid. In de gevangenis van

Mpanga is een vleugel voor internationale gevangenen gebouwd, waarin door het

Sierra Leone Tribunaal veroordeelden zijn gedetineerd. Na een bezoek van de VN

aan deze gevangenis zijn een paar zaken aangepast.

Sommige Ngo’s hebben toegang (gehad) tot detentiecentra: Ajprodho, Ardho,

Liprodhor Bar association, Corps of Judicial Defenders, Avocats sans Frontières en

Penal Reform International. Sommige Ngo’s hebben wel een probleem om een

370 ICTR, Kanyarukiga, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 6

juni 2008, para. 84.
371 ICTR, Hategekimana, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for the referral of the case of

Ildephonse Hategekimana to Rwanda, 19 juni 2008, paras. 72-74.
372 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, para. 75.
373 HRW, Justice compromised, mei 2011, blz. 63. Statistische gegevens zijn verschaft door de National Prison

Service in maart 2011.
374 Ibid.
375 Zie ook Law No 38/2006 of 25/09/2006 establishing and determining the organisation of the National Prisons

Service. www.amategeko.net.
376 ICRC Rwanda, Annual Report 2010.
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vergunning te krijgen. Soms hebben zij geen toegang tot de detentieruimten, maar

kunnen zij wel met de gedetineerden spreken in een aparte ruimte.

Klachten van gedetineerden betreffen het eten (men krijgt twee maaltijden per

dag), de gezondheid (over het algemeen is de gezondheid van gedetineerden niet

slecht), het niet kunnen spreken met advocaten.

Er zijn in Rwanda veel TIG’s (Travaux d’Intérêt Général).377 Gevangenen leggen

wegen aan of bouwen huizen voor slachtoffers. Voorwaarde voor deelname is dat de

verdachte bekent; de strafduur wordt dan gehalveerd.

In alle detentiecentra bestaat het wekelijkse basismenu uit een combinatie van

lokaal verkrijgbare voedingsmiddelen, afhankelijk van beschikbaarheid en prijs,

zoals bonen, maïsmeel, zoete aardappel, olie, zout en cassavemeel. Familieleden

brengen de gedetineerden soms extra voedsel. Ook stimuleert de overheid de

verbouwing van voedsel door de gedetineerden waar dat mogelijk is.378 Door dit

soort factoren kunnen de detentieomstandigheden van gevangenis tot gevangenis

verschillen. Als voorbeeld wordt hieronder een impressie gegeven van de

omstandigheden in een oude gevangenis, de Butare Prison, en een moderne

gevangenis, de Mpanga prison. Bij het bezoek aan deze detentiecentra golden geen

restricties.379

Butare Prison

De gevangenis van Butare is in 1956 gebouwd. Hij bestaat uit drie blokken met

gevangenen. Er is een oud gebouw; een nieuwe gevangenis is bijna klaar, er

moeten alleen nog bedden in. Er is een mannen- en een vrouwenvleugel. De

gevangenis heeft een totale capaciteit voor 10.000 gedetineerden. In maart 2011

verbleven hier 8.000 gevangenen.

Genocideplegers die tot meer dan 30 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld, zijn

overgeplaatst naar de Mpanga gevangenis.

De gevangenis van Butare beschikt over rijstvelden, een bananenplantage, een

groentetuin, een stal met 25 Friese koeien, een visvijver, konijnenhokken, een

meubelwerkplaats, een zeepfabriekje (voor alle gevangenissen), een garage en een

werkplaats (artisanat) voor handwerkproducten zoals beeldjes en souvenirs.

Voor wat betreft de voedselvoorziening is Butare bijna zelfvoorzienend. Verder is er

een basketbal- en een volleybalterrein. Er wordt een voetbalveld aangelegd. Ook

vinden culturele dansactiviteiten plaats. In de oude slaapzalen zijn drie slaaplagen

aan beide kanten van de zalen. Er is zo weinig ruimte dat de gedetineerden hier

geen privacy hebben. De sanitaire omstandigheden zijn slecht.

Het dagrooster is als volgt:

06.00 – 17.00 uur. Gevangenen verblijven op de binnenplaats of werken op de

velden of werkplaatsen.

17.00 – 21.00 uur. Gevangenen verblijven op de binnenplaats.

21.00 – 06.00 uur. Verplicht op zaal.

377 IRIN, Rwanda: Début des travaux d'intérêt général pour les génocidaires, 23 september 2005.
378 New Times, Rwanda: Growing food from prison, 17 december 2009. Zie ook

http://www.prisonstudies.org/news/all/65-icps-training-in-rwanda.html en http://

www.penalreform.org/files/rep-2002-prison-farm-management-en_0.pdf.
379 Dit bezoek van een vertegenwoordiger van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vond plaats op 5

april 2011 in het kader van het onderzoek ten behoeve van het onderhavige ambtsbericht. Daarbij konden alle

locaties binnen de detentiecomplexen worden bezocht en kon vrij worden gesproken met gedetineerden.
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Gedetineerden in voorarrest dragen roze kleding, veroordeelden dragen oranje

kleding. 80 procent van de gevangenen bestaat uit veroordeelden van de 2e en 3e

categorie genocideplegers. De straffen zijn tussen 15-30 jaar. Degenen die hebben

bekend, hebben strafvermindering gekregen. Zij kunnen travaux d’intérêt général

doen.

De gevangenen mogen twee maal per maand bezoek ontvangen. Dat duurt tien

minuten, maar kan in bepaalde gevallen oplopen tot twee uur als er problemen

moeten worden besproken.

Er is een kliniek waar zes verpleegkundigen (onder hen één A-verpleegkundige)

werken. Er zijn basismedicijnen aanwezig. Zieke gevangenen worden zo nodig

overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis, eventueel zelfs naar het koning Faisal

ziekenhuis in Kigali. Degenen die werken, zijn volgens de directeur zelden ziek. De

gevangenis in Butare is volgens hem beter dan de meeste andere gevangenissen,

omdat er meer ruimte is en er meer activiteiten zijn.

Elke gevangene krijgt een dagelijks rantsoen voedsel, dat hij zelf verder kan

verdelen in twee of drie porties.

De staf bestaat uit 12 personen. Onder hen zijn personen die gedetineerden kunnen

bijstaan in geval van juridische en sociale problemen of van

mensenrechtenproblemen. Klachten zijn er over problemen met het dossier, het

lange wachten op een rechtszaak, het recht op beroep als de problemen niet worden

opgelost.

Het Rode Kruis brengt zo nu en dan een bezoek aan de gevangenis. Rechtsbijstand

werd tot voor kort verleend door de PRI, ze hadden hier zelfs een

vertegenwoordiger, maar nu zijn ze gesloten. De Commission nationale des droits de

la personne (CNDP) is verplicht regelmatig langs te komen. ASF (Avocats sans

Frontières) komt elke dinsdag. Hun advocaten geven rechtsbijstand aan de

gedetineerden. Die hulp is voor de gevangenen gratis.

Er is geen onderscheid in behandeling tussen hen die veroordeeld zijn voor genocide

en andere veroordeelden.

Mpanga gevangenis

De Mpanga gevangenis heeft een capaciteit voor 7.500 gedetineerden. In maart

2011 verbleven er 7.156 gedetineerden. Onder de mannelijke gevangenispopulatie

bevinden zich 6.405 genocideplegers, 698 gedetineerden zijn veroordeeld voor

andere misdrijven.

Onder de vrouwen bevinden zich 336 genocideplegers, 61 vrouwen zijn veroordeeld

voor andere misdrijven. De genocideveroordeelden komen uit verschillende

categorieën, de meeste gevangenen horen tot de 2e categorie. Er zitten ongeveer

200 veroordeelden uit de 1e categorie. Iedereen die tot levenslang is veroordeeld, zit

zijn straf uit in Mpanga. Deze gevangenis heeft een staf van 76 personen. Onder

hen zijn maatschappelijk werkers, juridische medewerkers, logistieke medewerkers,

administratief personeel, enz.

Gevangenen krijgen een rantsoen van maïs, bonen, meel en palmolie dat ze kunnen

aanvullen met zelf gekweekte groenten uit de groentetuin. De gevangenis heeft de

beschikking over een basketbalterrein en een voetbalveld.
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Er kan worden gedanst en gezongen in koren. Men kan weven, aan handicraft doen

en televisie kijken. Gedetineerden mogen een keer week bezoek ontvangen, dat 15-

20 minuten duurt. Indien nodig kan het langer duren. Er is een kliniek met zes

verpleegkundigen, maar zieke gedetineerden kunnen zo nodig overgebracht worden

naar ziekenhuizen. Er zijn volgens de directeur weinig problemen met de

gedetineerden. Men let er op dat geen drugs worden gebruikt. Ze leren in harmonie

samen te leven.

Het dagrooster is als volgt:

06.00 – 17.00 uur. Gevangenen verblijven op de binnenplaats of werken in de

groentetuin.

18.30 – 22.00 uur. Gevangenen verblijven op de binnenplaats, kunnen dan televisie

kijken.

22.00 – 06.00 uur. Verplicht op zaal.

In de slaapzalen zijn drie slaaplagen aan beide kanten van de zalen. Elke

gedetineerde heeft een door gordijnen afgescheiden eigen slaapruimte met een

beetje extra ruimte waar hij zijn persoonlijke bezittingen kan neerzetten. De

sanitaire omstandigheden zijn goed, gedetineerden beschikken onder meer over

douches.

In een speciale vleugel, onder een speciale directie, verblijven acht Sierra Leoners,

die veroordeeld zijn door het Sierra Leone Tribunaal. Onder hen zijn de RUF-

commandanten Alex (Gullit) Brima en Morris Kallon. De straffen variëren van 15 tot

52 jaar. De omstandigheden in de speciale vleugel voor buitenlandse gedetineerden

voldoen aan internationale maatstaven. Die zijn in een Memorandum of

Understanding (MoU) vastgelegd. Elke gedetineerde heeft in deze speciale vleugel

zijn eigen cel, met wasbak, toilet, douche, bed, radio en televisie.

Beoordeling detentieomstandigheden
Uit jurisprudentie van het ICTR blijkt dat de rechters van het tribunaal in geval van

een besluit tot overdracht van strafvervolging aan de Rwandese autoriteiten ook de

detentieomstandigheden beoordelen. Daarbij keken de rechters enerzijds naar het

risico van onwettige en willekeurige detentie en anderzijds naar de feitelijke

condities waaronder de detentie zal worden ondergaan. Op deze punten zag de

Chamber geen beletsel ten aanzien van de overdracht.380

Ten aanzien van de willekeurige detentie stelde de Trial Chamber in zowel

Kanyarukiga als Gatete dat de Rwandese wetgeving bepalingen bevat die onwettige

en willekeurige detentie voorkomen. Het verweer dat verdachten wier zaken worden

behandeld door de Gacaca of de gewone Rwandese rechtbank zeer lang in

voorarrest zitten, werd in beiden zaken verworpen. Hierbij merkte de Trial Chamber

op dat, indien van een te lange wachttijd sprake zou zijn, dit aan de orde kan

worden gesteld bij het Hooggerechtshof, de Hoge Raad en bij de organisaties die

overgedragen zaken monitoren.381

In de meeste zaken bij het ICTR werd door de verdediging, door Human Rights

Watch en door de International Criminal Defence Attorneys Association (ICDAA)

betoogd dat detentieomstandigheden in Rwanda niet voldoen aan de internationale

standaard. Er is sprake van overbevolking in de gevangenissen, onhygiënische

380 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, paras. 76-84.
381 ICTR, Kanyarukiga, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 6

juni 2008, para. 87; ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the

Republic of Rwanda, 17 november 2008, paras. 78 en 79.



Thematisch ambtsbericht | November 2011

Pagina 68 van 71

omstandigheden en een gebrek aan voedsel (zie bijvoorbeeld de zaken

Kanyarukiga382, Hategekimana383 en Gatete384).

Hier werd door de Aanklager en Rwanda tegenin gebracht dat de personen in

kwestie –uitgeleverde verdachten of veroordeelden- gedetineerd zouden worden in

een nieuwe gevangenis(vleugel) in Mpanga, die geheel aan de internationale

standaard voldoet. In de zaak Gatete oordeelde de Trial Chamber dat de

detentieomstandigheden niet in de weg stonden aan overdracht: de Transfer Law385

voorziet in een speciaal regime voor uitgeleverde personen en waarnemers hebben

het recht om te inspecteren.386 De Trial Chamber achtte het niet waarschijnlijk dat

verdachten risico lopen om gefolterd te worden, of dat er sprake zou zijn van wrede,

inhumane of vernederende behandeling in de gevangenis.387

382 ICTR, Kanyarukiga, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 6

juni 2008, para. 92;
383 ICTR, Hategekimana, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for the referral of the case of

Ildephonse Hategekimana to Rwanda, 19 juni 2008, para. 77.
384 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, paras. 80 e.v.
385 Organic Law n° 11/2007 of 16/03/2007 concerning transfer of cases to the Republic of Rwanda from the International Criminal

Tribunal for Rwanda and from other States.
386 ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 17

november 2008, para. 84.
387 ICTR, Kanyarukiga, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, 6

juni 2008, para. 93; ICTR, Gatete, Trial Chamber, Decision on the prosecutor’s request for referral to the

Republic of Rwanda, 17 november 2008, paras. 83 en 84.
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TIG Travaux d’Intérêt Général

WPU Witness Protection Unit

VWSU Rwandan Victims and Witnesses Support Unit


