
Kantoor Den Haag
Lange Voorhout 13
2514 EA  Den Haag
Nederland 

Kantoor Sarajevo
Mehmeda Spahe 26 (3e verdieping)
71000 Sarajevo
Bosnië en Herzegovina

Nabestaanden van een omgekomen 
mannelijke vluchteling die in de namiddag 
van 13 juli 1995 op de compound van 
Dutchbat in Potočari verbleef, kunnen 
een verzoek voor een schadevergoeding 
indienen op basis van de civielrechtelijke 
regeling Srebrenica. Het betreft de 
regeling ter uitvoering van het arrest van 
de Hoge Raad van 19 juli 2019 inzake 
Staat/Stichting Mothers of Srebrenica. 
U dient als nabestaande uw verzoek 
in bij de Netherlands Compensation 
Commission Potočari. In deze brochure 
vindt u informatie over de inhoud van de 
regeling en de verzoekprocedure. Meer 
informatie vindt u op www.nccpotocari.nl

Dit is een uitgave van de Netherlands 
Compensation Commission Potočari; 
de onafhankelijke uitvoerder van de 
civielrechtelijke regeling Srebrenica.

Heeft u vragen over de procedure? 
Dan kunt u op diverse wijzen bij ons terecht.
- Per e-mail: office@nccpotocari.nl
- Via het formulier ‘verzoek om informatie’ op de website 
 www.nccpotocari.nl kunt u een vraag stellen
- Per fax: +31 70 326 22 12
- Maak een afspraak per mail voor een bezoek aan ons kantoor 
 in Den Haag (Nederland) of Sarajevo (Bosnië)
- Per post: Netherlands Compensation Commission Potočari
 Postbus 556, 2501 CN  Den Haag, Nederland

Ondersteuning nodig?
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Netherlands Compensation Commission Potočari 
E-mailadres: office@nccpotocari.nl

Postadres: 
Postbus 556
2501 CN  Den Haag

-  5  -

We beoordelen de informatie die u bij uw verzoek hebt gevoegd aan de hand van twee vragen:
- Is het aannemelijk dat het slachtoffer op de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat 

compound verbleef? 
- Is er sprake van een in regeling genoemde familierelatie?

De beoordeling van uw verzoek

Het Nederlandse ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de uitbetaling. Zij maken 
het schadevergoedingsbedrag dat in de vaststellingsovereenkomst staat over naar uw 
bankrekening. Dit gebeurt binnen vier weken nadat de commissie de door u ondertekende 
vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen. Voor de uitbetaling dient u over een bankrekening 
op uw naam te beschikken. U dient een eigen bankrekening te openen als u die niet heeft.

Uitbetaling

We zijn ons bewust van de gevoeligheid van de persoonsgegevens die worden gevraagd 
bij het indienen van een verzoek. We vragen u daarom alleen gegevens bij te sluiten 
die noodzakelijk zijn voor het behandelen van uw verzoek. Met deze gegevens zal zeer 
vertrouwelijk en zorgvuldig worden omgegaan. De gegevens worden alleen gebruikt om 
uw verzoek te behandelen (zie privacyverklaring op de website).

Wat gebeurt er met uw gegevens?
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U dient te voldoen aan de eisen en voorwaarden van de regeling. Meer informatie daarover vindt 
u in deze brochure en in het verzoekformulier. Indien u aan de eisen en voorwaarden voldoet 
krijgt u van ons een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Dit is een document met afspraken. 
Eén daarvan is dat u de schadevergoeding ontvangt tegen finale kwijting. Dat houdt in dat u niet 
meer met succes bij de civiele rechter een vordering kunt indienen voor het onrechtmatig handelen 
van de Nederlandse Staat, zoals vastgesteld in het arrest van 19 juli 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1223), 
ten aanzien van het slachtoffer voor wiens overlijden de vergoeding aan u wordt uitgekeerd.

Wat moet u weten vóór u een verzoek indient?

- Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie hebben, 
 kunnen meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. 
- De hoogte van de vergoeding die u kunt krijgen op grond van de schaderegeling staat vast. 
 U kunt op grond van de regeling geen aanspraak maken op een hoger schadevergoedingsbedrag. 
- De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek kunt u niet overdragen aan een ander en de 

regeling staat niet open voor erfgenamen van nabestaanden. 
-    Als u het verzoek heeft ingediend en voor de schadevergoeding in aanmerking komt, ontvangen 

in het geval van uw overlijden uw bewezen erfgenaam/erfgenamen de schadevergoeding.
- Als u een verzoek indient verklaart u bekend te zijn met ‘het uitvoeringsprotocol’ 
 en gaat u akkoord met de daarin genoemde verplichtingen. 
- U kunt geen bezwaar en/of beroep indienen als uw verzoek wordt afgewezen. 

Zie voor ‘het uitvoeringsprotocol’ www.nccpotocari.nl ‘voorwaarden’.

Wat moet u nog meer over de regeling weten? 
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De civielrechtelijke regeling biedt u als nabestaande de mogelijkheid om via een 
eenvoudige procedure, snel en – indien gewenst – zonder tussenkomst van advocaten 
een schadevergoeding te ontvangen. Als u gebruik maakt van deze regeling hoeft u 
niet de veelal lange en kostbare weg via de rechter te bewandelen om vast te laten 
stellen hoe hoog uw schade is. De civielrechtelijke regeling gaat uit van standaard 
schadevergoedingsbedragen die door de Nederlandse Staat zijn vastgesteld. 

Als u geen gebruik wilt maken van schadeafhandeling door de commissie, kunt u een civiele 
procedure aanspannen tegen de Nederlandse Staat voor eventuele schadevergoeding.
In dat geval moet u bij de commissie geen verzoek indienen voor een schadevergoeding. 

Waarom deze regeling?
1

Welke documenten u moet bijsluiten is afhankelijk van uw relatie met het slachtoffer. Naast 
de genoemde documenten – een gewaarmerkte kopie van paspoort of ID-kaart en een kopie 
van de overlijdensakte van het slachtoffer – vragen we u de volgende documenten schriftelijk 
aan te leveren om uw familierelatie met het slachtoffer aannemelijk te maken.

- Als u een echtgenote was van het slachtoffer toen hij overleed:
- een kopie van een huwelijksakte, waaruit blijkt dat u een huwelijksrelatie met het 

slachtoffer had toen hij overleed.

- Als u een samenlevingsrelatie had met het slachtoffer van tenminste drie jaar 
toen hij overleed:
- een kopie van een document of een schriftelijke verklaring van twee getuigen waaruit 

volgt dat u ten tijde van het overlijden van het slachtoffer drie jaar of langer ongetrouwd 
met het slachtoffer samenleefde. De getuigen moeten hun verklaring hebben afgelegd 
ten overstaan van een gemeenteambtenaar of notaris.

- Als u een samenlevingsrelatie had met het slachtoffer van minder dan drie jaar 
toen hij overleed:
- een kopie van de geboorteakte van een kind waaruit blijkt dat uit de samenlevingsrelatie
  een kind geboren is binnen de drie jaar voorafgaand aan het overlijden van het slachtoffer.

- Als u een kind bent van het slachtoffer:
- een kopie van uw geboorteakte waaruit blijkt dat u een kind van het slachtoffer bent. 

- Als u een ouder bent van het slachtoffer:
- een kopie van de geboorteakte van het slachtoffer waaruit blijkt dat u de ouder van het 

slachtoffer bent.            
                                                                   
- Als u een broer of zus bent van het slachtoffer:

- een kopie van uw geboorteakte en van de geboorteakte van het slachtoffer, waaruit in 
samenhang blijkt dat u een broer of zus van het slachtoffer bent.

Welke documenten moet u bijsluiten? 
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U dient een verzoek in met een volledig ingevuld en persoonlijk ondertekend 
verzoekformulier. U vindt het verzoekformulier in deze brochure. U kunt het ook 
downloaden van de website (www.nccpotocari.nl), aanvragen via een ‘verzoek om 
informatie formulier’ (www.nccpotocari.nl/verzoeken/stap1) of per post, fax en e-mail.

U voegt bij het verzoekformulier een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of uw 
identiteits kaart. U kunt zich ook identificeren met uw paspoort of identiteitskaart op 
ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of in Den Haag (Nederland). Om te laten zien op welk 
slachtoffer uw verzoek betrekking heeft, sluit u een kopie bij van de overlijdensakte van 
het slachtoffer.

U dient ook met documenten aannemelijk te maken wat uw relatie met het slachtoffer was. 
Welke documenten daarvoor vereist zijn leest u in paragraaf 5 van deze brochure.

U kunt het volledig ingevulde verzoekformulier met de vereiste documenten op vijf 
manieren bij ons indienen.
- Via e-mail aan office@nccpotocari.nl. 
- Per post verzenden naar ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of Den Haag (Nederland). 
- In persoon inleveren op het kantoor van de commissie in Sarajevo (Bosnië) of in 
 Den Haag (Nederland). 
- Via de fax.
- Via ShareFile.

Hoe dient u een verzoek in?

In de regeling genoemde nabestaanden die schade hebben geleden door de dood van 
een mannelijke vluchteling, die in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound 
verbleef. U kunt een verzoek voor een schadevergoeding indienen als u: 
- Echtgenote was van een slachtoffer toen hij overleed 1.
- Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van tenminste drie jaar toen hij overleed.
- Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van minder dan drie jaar toen hij 

overleed en uit deze relatie een kind is geboren.
- Een kind bent van een slachtoffer. 
- Een ouder bent van een slachtoffer.
- Een broer of zus bent van een slachtoffer.

Wie komen in aanmerking?
3

Via de civielrechtelijke regeling kan een echtgenote of een partner van een slachtoffer 
een schadevergoedingsbedrag van € 15.000 ontvangen. Kind, ouder, broer of zus van een 
slachtoffer kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van  € 10.000. 

De hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, heeft op 19 juli 2019 geoordeeld dat de 
Nederlandse Staat aansprakelijk is voor 10 procent van de schade van de nabestaanden 
van de omgekomen mannelijke vluchtelingen, die in de namiddag van 13 juli 1995 op de 
compound van Dutchbat in Potočari verbleven. Bij de bepaling van de hoogte van de 
schadevergoeding gaat de Nederlandse Staat er dus vanuit dat weduwen € 150.000 en 
de andere nabestaanden zoals hieronder genoemd € 100.000 schade hebben geleden. 

De schadevergoedingsbedragen
2

-  3  - -  4  --  2  -

Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie 
hebben kunnen meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. Onder 
eerstegraads familierelatie wordt de relatie tussen echtgenoten of partners en de 
relatie tussen ouders en kinderen verstaan. Zo kan bijvoorbeeld een moeder die haar 
echtgenoot en zoon is verloren voor deze beide familieleden een schadevergoeding 
ontvangen, evenals een ouder die meerdere kinderen is verloren. Voor elk slachtoffer 
dient separaat een verzoek te worden ingediend.

Bent u een andere nabestaande en wilt u een verzoek indienen? In dat geval moet u 
aannemelijk maken schade te hebben geleden door het overlijden van een slachtoffer. 
We handelen dan naar bevind van zaken. 

U kunt een verzoek voor een schadevergoeding bij ons indienen vanaf 15 juni 2021 
tot en met 14 juni 2023. Nieuwe verzoeken die zijn ingediend op 15 juni 2023 of later, 
nemen wij niet meer in behandeling.

Een verzoek indienen
4

1 Onder ‘toen hij overleed’ wordt verstaan ‘op 13 juli 1995’.  
 De exacte datum van overlijden van een slachtoffer is  
 doorgaans niet met zekerheid vast te stellen.

U ontvangt binnen tien werkdagen 2 na ontvangst van uw verzoek een ontvangstbevestiging. 
Als uw verzoek niet compleet is, volgt een ontvangstbevestiging met de vraag om de 
ontbrekende informatie aan te leveren. Het streven is om uw verzoek binnen drie maanden 
na ontvangst van alle benodigde informatie af te handelen.  

Als de informatie volledig en correct is, komt u in aanmerking voor de schadevergoeding. 
- U ontvangt dan per brief onze beslissing en in tweevoud een vaststellingsovereenkomst.
- Tekenen van de vaststellingsovereenkomst is tegen finale kwijting (zie paragraaf 10).
- Bent u akkoord? Dan vult u uw bankgegevens in, ondertekent u zelf beide exemplaren en 

stuurt u er één per post naar ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of Den Haag (Nederland). 
- U ontvangt de vergoeding binnen 4 weken nadat de commissie de door u ondertekende 

vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen.

In het geval van onduidelijkheden vragen we u om schriftelijk aanvullende informatie aan te 
leveren. U heeft dan maximaal tien weken de tijd de benodigde informatie alsnog aanleveren. 
Als de informatie niet overtuigend is, komt u niet in aanmerking voor de schade vergoeding. 
U ontvangt dan een brief met de reden(en) voor de afwijzing. Bezwaar en/of  beroep indienen 
tegen de beslissing is niet mogelijk.

Wat gebeurt er na indiening van uw verzoek?
6

2  De in deze brochure genoemde data voor 
 de behandeling van verzoeken of een reactie 
 van de commissie zijn streefdata.



De civielrechtelijke regeling biedt u als nabestaande de mogelijkheid om via een 
eenvoudige procedure, snel en – indien gewenst – zonder tussenkomst van advocaten 
een schadevergoeding te ontvangen. Als u gebruik maakt van deze regeling hoeft u 
niet de veelal lange en kostbare weg via de rechter te bewandelen om vast te laten 
stellen hoe hoog uw schade is. De civielrechtelijke regeling gaat uit van standaard 
schadevergoedingsbedragen die door de Nederlandse Staat zijn vastgesteld. 

Als u geen gebruik wilt maken van schadeafhandeling door de commissie, kunt u een civiele 
procedure aanspannen tegen de Nederlandse Staat voor eventuele schadevergoeding.
In dat geval moet u bij de commissie geen verzoek indienen voor een schadevergoeding. 

Waarom deze regeling?
1

Welke documenten u moet bijsluiten is afhankelijk van uw relatie met het slachtoffer. Naast 
de genoemde documenten – een gewaarmerkte kopie van paspoort of ID-kaart en een kopie 
van de overlijdensakte van het slachtoffer – vragen we u de volgende documenten schriftelijk 
aan te leveren om uw familierelatie met het slachtoffer aannemelijk te maken.

- Als u een echtgenote was van het slachtoffer toen hij overleed:
- een kopie van een huwelijksakte, waaruit blijkt dat u een huwelijksrelatie met het 

slachtoffer had toen hij overleed.

- Als een samenlevingsrelatie had met het slachtoffer van tenminste drie jaar 
toen hij overleed:
- een kopie van een document of een schriftelijke verklaring van twee getuigen waaruit 

volgt dat u ten tijde van het overlijden van het slachtoffer drie jaar of langer ongetrouwd 
met het slachtoffer samenleefde. De getuigen moeten hun verklaring hebben afgelegd 
ten overstaan van een gemeenteambtenaar of notaris.

- Als u een samenlevingsrelatie had met het slachtoffer van minder dan drie jaar 
toen hij overleed:
- een kopie van de geboorteakte van een kind waaruit blijkt dat uit de samenlevingsrelatie
  een kind geboren is binnen de drie jaar voorafgaand aan het overlijden van het slachtoffer.

- Als u een kind bent van het slachtoffer:
- een kopie van uw geboorteakte waaruit blijkt dat u een kind van het slachtoffer bent. 

- Als u een ouder bent van het slachtoffer:
- een kopie van de geboorteakte van het slachtoffer waaruit blijkt dat u de ouder van het 

slachtoffer bent.            
                                                                   
- Als u een broer of zus bent van het slachtoffer:

- een kopie van uw geboorteakte en van de geboorteakte van het slachtoffer, waaruit in 
samenhang blijkt dat u een broer of zus van het slachtoffer bent.

Welke documenten moet u bijsluiten? 
5

 

U dient een verzoek in met een volledig ingevuld en persoonlijk ondertekend 
verzoekformulier. U vindt het verzoekformulier in deze brochure. U kunt het ook 
downloaden van de website (www.nccpotocari.nl), aanvragen via een ‘verzoek om 
informatie formulier’ (www.nccpotocari.nl/verzoeken/stap1) of per post, fax en e-mail.

U voegt bij het verzoekformulier een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of uw 
identiteits kaart. U kunt zich ook identificeren met uw paspoort of identiteitskaart op 
ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of in Den Haag (Nederland). Om te laten zien op welk 
slachtoffer uw verzoek betrekking heeft, sluit u een kopie bij van de overlijdensakte van 
het slachtoffer.

U dient ook met documenten aannemelijk te maken wat uw relatie met het slachtoffer was. 
Welke documenten daarvoor vereist zijn leest u in paragraaf 5 van deze brochure.

U kunt het volledig ingevulde verzoekformulier met de vereiste documenten op vijf 
manieren bij ons indienen.
- Via e-mail aan office@nccpotocari.nl. 
- Per post verzenden naar ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of Den Haag (Nederland). 
- In persoon inleveren op het kantoor van de commissie in Sarajevo (Bosnië) of in 
 Den Haag (Nederland). 
- Via de fax.
- Via ShareFile.

Hoe dient u een verzoek in?

Nabestaanden die schade hebben geleden door de dood van een mannelijke vluchteling, 
die in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound verbleef. U kunt een verzoek 
voor een schadevergoeding indienen als u: 
- Echtgenote was van een slachtoffer toen hij overleed 1.
- Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van tenminste drie jaar toen hij overleed.
- Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van minder dan drie jaar toen hij 

overleed en uit deze relatie een kind is geboren.
- Een kind bent van een slachtoffer. 
- Een ouder bent van een slachtoffer.
- Een broer of zus bent van een slachtoffer.

Wie komen in aanmerking?
3

Via de civielrechtelijke regeling kan een echtgenote of een partner van een slachtoffer 
een schadevergoedingsbedrag van € 15.000 ontvangen. Kind, ouder, broer of zus van een 
slachtoffer kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van  € 10.000. 

De hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, heeft op 19 juli 2019 geoordeeld dat de 
Nederlandse Staat aansprakelijk is voor 10 procent van de schade van de nabestaanden 
van de omgekomen mannelijke vluchtelingen, die in de namiddag van 13 juli 1995 op de 
compound van Dutchbat in Potočari verbleven. Bij de bepaling van de hoogte van de 
schadevergoeding gaat de Nederlandse Staat er dus vanuit dat weduwen € 150.000 en 
de andere nabestaanden zoals hieronder genoemd € 100.000 schade hebben geleden. 

De schadevergoedingsbedragen
2
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Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie 
hebben kunnen meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. Onder 
eerstegraads familierelatie wordt de relatie tussen echtgenoten of partners en de 
relatie tussen ouders en kinderen verstaan. Zo kan bijvoorbeeld een moeder die haar 
echtgenoot en zoon is verloren voor deze beide familieleden een schadevergoeding 
ontvangen, evenals een ouder die meerdere kinderen is verloren. Voor elk slachtoffer 
dient separaat een verzoek te worden ingediend.

Bent u een andere nabestaande en wilt u een verzoek indienen? In dat geval moet u 
aannemelijk maken schade te hebben geleden door het overlijden van een slachtoffer. 
We handelen dan naar bevind van zaken. 

U kunt een verzoek voor een schadevergoeding bij ons indienen vanaf 15 juni 2021 
tot en met 14 juni 2023. Nieuwe verzoeken die zijn ingediend op 15 juni 2023 of later, 
nemen wij niet meer in behandeling.

Een verzoek indienen
4

1 Onder ‘toen hij overleed’ wordt verstaan ‘op 13 juli 1995’.  
 De exacte datum van overlijden van een slachtoffer is  
 doorgaans niet met zekerheid vast te stellen.

U ontvangt binnen tien werkdagen 2 na ontvangst van uw verzoek een ontvangstbevestiging. 
Als uw verzoek niet compleet is, volgt een ontvangstbevestiging met de vraag om de 
ontbrekende informatie aan te leveren. Het streven is om uw verzoek binnen drie maanden 
na ontvangst van alle benodigde informatie af te handelen.  

Als de informatie volledig en correct is, komt u in aanmerking voor de schadevergoeding. 
- U ontvangt dan per brief onze beslissing en in tweevoud een vaststellingsovereenkomst.
- Tekenen van de vaststellingsovereenkomst is tegen finale kwijting (zie paragraaf 10).
- Bent u akkoord? Dan vult u uw bankgegevens in, ondertekent u zelf beide exemplaren en 

stuurt u er één per post naar ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of Den Haag (Nederland). 
- U ontvangt de vergoeding binnen 4 weken nadat de commissie de door u ondertekende 

vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen.

In het geval van onduidelijkheden vragen we u om schriftelijk aanvullende informatie te 
leveren. U heeft dan maximaal tien weken de tijd de benodigde informatie alsnog aanleveren. 
Als de informatie niet overtuigend is, komt u niet in aanmerking voor de schade vergoeding. 
U ontvangt dan een brief met de reden(en) voor de afwijzing. Bezwaar en/of  beroep indienen 
tegen de beslissing is niet mogelijk.

Wat gebeurt er na indiening van uw verzoek?
6

2  De in deze brochure genoemde data voor 
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De civielrechtelijke regeling biedt u als nabestaande de mogelijkheid om via een 
eenvoudige procedure, snel en – indien gewenst – zonder tussenkomst van advocaten 
een schadevergoeding te ontvangen. Als u gebruik maakt van deze regeling hoeft u 
niet de veelal lange en kostbare weg via de rechter te bewandelen om vast te laten 
stellen hoe hoog uw schade is. De civielrechtelijke regeling gaat uit van standaard 
schadevergoedingsbedragen die door de Nederlandse Staat zijn vastgesteld. 

Als u geen gebruik wilt maken van schadeafhandeling door de commissie, kunt u een civiele 
procedure aanspannen tegen de Nederlandse Staat voor eventuele schadevergoeding.
In dat geval moet u bij de commissie geen verzoek indienen voor een schadevergoeding. 

Waarom deze regeling?
1

Welke documenten u moet bijsluiten is afhankelijk van uw relatie met het slachtoffer. Naast 
de genoemde documenten – een gewaarmerkte kopie van paspoort of ID-kaart en een kopie 
van de overlijdensakte van het slachtoffer – vragen we u de volgende documenten schriftelijk 
aan te leveren om uw familierelatie met het slachtoffer aannemelijk te maken.

- Als u een echtgenote was van het slachtoffer toen hij overleed:
- een kopie van een huwelijksakte, waaruit blijkt dat u een huwelijksrelatie met het 

slachtoffer had toen hij overleed.

- Als u een samenlevingsrelatie had met het slachtoffer van tenminste drie jaar 
toen hij overleed:
- een kopie van een document of een schriftelijke verklaring van twee getuigen waaruit 

volgt dat u ten tijde van het overlijden van het slachtoffer drie jaar of langer ongetrouwd 
met het slachtoffer samenleefde. De getuigen moeten hun verklaring hebben afgelegd 
ten overstaan van een gemeenteambtenaar of notaris.

- Als u een samenlevingsrelatie had met het slachtoffer van minder dan drie jaar 
toen hij overleed:
- een kopie van de geboorteakte van een kind waaruit blijkt dat uit de samenlevingsrelatie
  een kind geboren is binnen de drie jaar voorafgaand aan het overlijden van het slachtoffer.

- Als u een kind bent van het slachtoffer:
- een kopie van uw geboorteakte waaruit blijkt dat u een kind van het slachtoffer bent. 

- Als u een ouder bent van het slachtoffer:
- een kopie van de geboorteakte van het slachtoffer waaruit blijkt dat u de ouder van het 

slachtoffer bent.            
                                                                   
- Als u een broer of zus bent van het slachtoffer:

- een kopie van uw geboorteakte en van de geboorteakte van het slachtoffer, waaruit in 
samenhang blijkt dat u een broer of zus van het slachtoffer bent.

Welke documenten moet u bijsluiten? 
5

 

U dient een verzoek in met een volledig ingevuld en persoonlijk ondertekend 
verzoekformulier. U vindt het verzoekformulier in deze brochure. U kunt het ook 
downloaden van de website (www.nccpotocari.nl), aanvragen via een ‘verzoek om 
informatie formulier’ (www.nccpotocari.nl/verzoeken/stap1) of per post, fax en e-mail.

U voegt bij het verzoekformulier een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of uw 
identiteits kaart. U kunt zich ook identificeren met uw paspoort of identiteitskaart op 
ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of in Den Haag (Nederland). Om te laten zien op welk 
slachtoffer uw verzoek betrekking heeft, sluit u een kopie bij van de overlijdensakte van 
het slachtoffer.

U dient ook met documenten aannemelijk te maken wat uw relatie met het slachtoffer was. 
Welke documenten daarvoor vereist zijn leest u in paragraaf 5 van deze brochure.

U kunt het volledig ingevulde verzoekformulier met de vereiste documenten op vijf 
manieren bij ons indienen.
- Via e-mail aan office@nccpotocari.nl. 
- Per post verzenden naar ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of Den Haag (Nederland). 
- In persoon inleveren op het kantoor van de commissie in Sarajevo (Bosnië) of in 
 Den Haag (Nederland). 
- Via de fax.
- Via ShareFile.

Hoe dient u een verzoek in?

In de regeling genoemde nabestaanden die schade hebben geleden door de dood van 
een mannelijke vluchteling, die in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound 
verbleef. U kunt een verzoek voor een schadevergoeding indienen als u: 
- Echtgenote was van een slachtoffer toen hij overleed 1.
- Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van tenminste drie jaar toen hij overleed.
- Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van minder dan drie jaar toen hij 

overleed en uit deze relatie een kind is geboren.
- Een kind bent van een slachtoffer. 
- Een ouder bent van een slachtoffer.
- Een broer of zus bent van een slachtoffer.

Wie komen in aanmerking?
3

Via de civielrechtelijke regeling kan een echtgenote of een partner van een slachtoffer 
een schadevergoedingsbedrag van € 15.000 ontvangen. Kind, ouder, broer of zus van een 
slachtoffer kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van  € 10.000. 

De hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, heeft op 19 juli 2019 geoordeeld dat de 
Nederlandse Staat aansprakelijk is voor 10 procent van de schade van de nabestaanden 
van de omgekomen mannelijke vluchtelingen, die in de namiddag van 13 juli 1995 op de 
compound van Dutchbat in Potočari verbleven. Bij de bepaling van de hoogte van de 
schadevergoeding gaat de Nederlandse Staat er dus vanuit dat weduwen € 150.000 en 
de andere nabestaanden zoals hieronder genoemd € 100.000 schade hebben geleden. 

De schadevergoedingsbedragen
2

-  3  - -  4  --  2  -

Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie 
hebben kunnen meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. Onder 
eerstegraads familierelatie wordt de relatie tussen echtgenoten of partners en de 
relatie tussen ouders en kinderen verstaan. Zo kan bijvoorbeeld een moeder die haar 
echtgenoot en zoon is verloren voor deze beide familieleden een schadevergoeding 
ontvangen, evenals een ouder die meerdere kinderen is verloren. Voor elk slachtoffer 
dient separaat een verzoek te worden ingediend.

Bent u een andere nabestaande en wilt u een verzoek indienen? In dat geval moet u 
aannemelijk maken schade te hebben geleden door het overlijden van een slachtoffer. 
We handelen dan naar bevind van zaken. 

U kunt een verzoek voor een schadevergoeding bij ons indienen vanaf 15 juni 2021 
tot en met 14 juni 2023. Nieuwe verzoeken die zijn ingediend op 15 juni 2023 of later, 
nemen wij niet meer in behandeling.

Een verzoek indienen
4

1 Onder ‘toen hij overleed’ wordt verstaan ‘op 13 juli 1995’.  
 De exacte datum van overlijden van een slachtoffer is  
 doorgaans niet met zekerheid vast te stellen.

U ontvangt binnen tien werkdagen 2 na ontvangst van uw verzoek een ontvangstbevestiging. 
Als uw verzoek niet compleet is, volgt een ontvangstbevestiging met de vraag om de 
ontbrekende informatie aan te leveren. Het streven is om uw verzoek binnen drie maanden 
na ontvangst van alle benodigde informatie af te handelen.  

Als de informatie volledig en correct is, komt u in aanmerking voor de schadevergoeding. 
- U ontvangt dan per brief onze beslissing en in tweevoud een vaststellingsovereenkomst.
- Tekenen van de vaststellingsovereenkomst is tegen finale kwijting (zie paragraaf 10).
- Bent u akkoord? Dan vult u uw bankgegevens in, ondertekent u zelf beide exemplaren en 

stuurt u er één per post naar ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of Den Haag (Nederland). 
- U ontvangt de vergoeding binnen 4 weken nadat de commissie de door u ondertekende 

vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen.

In het geval van onduidelijkheden vragen we u om schriftelijk aanvullende informatie aan te
leveren. U heeft dan maximaal tien weken de tijd de benodigde informatie alsnog aan te leveren. 
Als de informatie niet overtuigend is, komt u niet in aanmerking voor de schade vergoeding. 
U ontvangt dan een brief met de reden(en) voor de afwijzing. Bezwaar en/of  beroep indienen 
tegen de beslissing is niet mogelijk.

Wat gebeurt er na indiening van uw verzoek?
6

2  De in deze brochure genoemde data voor 
 de behandeling van verzoeken of een reactie 
 van de commissie zijn streefdata.



Kantoor Den Haag
Lange Voorhout 13
2514 EA  Den Haag
Nederland 

Kantoor Sarajevo
Mehmeda Spahe 26 (3e verdieping)
71000 Sarajevo
Bosnië en Herzegovina

Nabestaanden van een omgekomen 
mannelijke vluchteling die in de namiddag 
van 13 juli 1995 op de compound van 
Dutchbat in Potočari verbleef, kunnen 
een verzoek voor een schadevergoeding 
indienen op basis van de civielrechtelijke 
regeling Srebrenica. Het betreft de 
regeling ter uitvoering van het arrest van 
de Hoge Raad van 19 juli 2019 inzake 
Staat/Stichting Mothers of Srebrenica. 
U dient als nabestaande uw verzoek 
in bij de Netherlands Compensation 
Commission Potočari. In deze brochure 
vindt u informatie over de inhoud van de 
regeling en de verzoekprocedure. Meer 
informatie vindt u op www.nccpotocari.nl

Dit is een uitgave van de Netherlands 
Compensation Commission Potočari; 
de onafhankelijke uitvoerder van de 
civielrechtelijke regeling Srebrenica.

Heeft u vragen over de procedure? 
Dan kunt u op diverse wijzen bij ons terecht.
- Per e-mail: office@nccpotocari.nl
- Via het formulier ‘verzoek om informatie’ op de website 
 www.nccpotocari.nl kunt u een vraag stellen
- Per fax: +31 70 326 22 12
- Maak een afspraak per mail voor een bezoek aan ons kantoor 
 in Den Haag (Nederland) of Sarajevo (Bosnië)
- Per post: Netherlands Compensation Commission Potočari
 Postbus 556, 2501 CN  Den Haag, Nederland

Ondersteuning nodig?
11

Netherlands Compensation Commission Potočari 
E-mailadres: office@nccpotocari.nl

Postadres: 
Postbus 556
2501 CN  Den Haag

-  5  -

We beoordelen de informatie die u bij uw verzoek hebt gevoegd aan de hand van twee vragen:
- Is het aannemelijk dat het slachtoffer op de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat 

compound verbleef? 
- Is er sprake van een in de regeling genoemde familierelatie?

De beoordeling van uw verzoek

Het Nederlandse ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de uitbetaling. Zij maken 
het schadevergoedingsbedrag dat in de vaststellingsovereenkomst staat over naar uw 
bankrekening. Dit gebeurt binnen vier weken nadat de commissie de door u ondertekende 
vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen. Voor de uitbetaling dient u over een bankrekening 
op uw naam te beschikken. U dient een eigen bankrekening te openen als u die niet heeft.

Uitbetaling

We zijn ons bewust van de gevoeligheid van de persoonsgegevens die worden gevraagd 
bij het indienen van een verzoek. We vragen u daarom alleen gegevens bij te sluiten 
die noodzakelijk zijn voor het behandelen van uw verzoek. Met deze gegevens zal zeer 
vertrouwelijk en zorgvuldig worden omgegaan. De gegevens worden alleen gebruikt om 
uw verzoek te behandelen (zie privacyverklaring op de website).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

8

9

7

U dient te voldoen aan de eisen en voorwaarden van de regeling. Meer informatie daarover vindt 
u in deze brochure en in het verzoekformulier. Indien u aan de eisen en voorwaarden voldoet 
krijgt u van ons een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Dit is een document met afspraken. 
Eén daarvan is dat u de schadevergoeding ontvangt tegen finale kwijting. Dat houdt in dat u niet 
meer met succes bij de civiele rechter een vordering kunt indienen voor het onrechtmatig handelen 
van de Nederlandse Staat, zoals vastgesteld in het arrest van 19 juli 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1223), 
ten aanzien van het slachtoffer voor wiens overlijden de vergoeding aan u wordt uitgekeerd.

Wat moet u weten vóór u een verzoek indient?

- Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie hebben, 
 kunnen meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. 
- De hoogte van de vergoeding die u kunt krijgen op grond van de schaderegeling staat vast. 
 U kunt op grond van de regeling geen aanspraak maken op een hoger schadevergoedingsbedrag. 
- De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek kunt u niet overdragen aan een ander en de 

regeling staat niet open voor erfgenamen van nabestaanden. 
-    Als u het verzoek heeft ingediend en voor de schadevergoeding in aanmerking komt, ontvangen 

in het geval van uw overlijden uw bewezen erfgenaam/erfgenamen de schadevergoeding.
- Als u een verzoek indient verklaart u bekend te zijn met ‘het uitvoeringsprotocol’ 
 en gaat u akkoord met de daarin genoemde verplichtingen. 
- U kunt geen bezwaar en/of beroep indienen als uw verzoek wordt afgewezen. 

Zie voor ‘het uitvoeringsprotocol’ www.nccpotocari.nl ‘voorwaarden’.

Wat moet u nog meer over de regeling weten? 
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