
Deze documenten heeft u nodig:

Een gewaarmerkte kopie van uw 
paspoort of uw identiteitskaart.

 
Een kopie van de 
overlijdensakte van het 
slachtoffer.

Documenten waarmee u uw 
familierelatie met het slachtoffer 
aannemelijk kunt maken.

STAP 1

U vult het  
formulier in

STAP 2

U verzamelt 
de vereiste 

documenten

Invullen op formulier:

Wie u bent, waar u woont, hoe 
we u kunnen bereiken.

De naam van het familielid  
dat u verloren heeft.

Uw familierelatie met de 
overledene.

Optie 1:
Mailen naar office@nccpotocari.nl
Stuur een gewaarmerkte kopie mee van 
uw paspoort of van uw identiteitskaart.

Optie 4:
In persoon op het kantoor 
van de commissie in 
Sarajevo (Bosnië) of in Den 
Haag (Nederland)
Toon uw paspoort of uw 
identiteitskaart.

Optie 2: 
Per post naar het kantoor 
in Sarajevo (Bosnië) of Den 
Haag (Nederland)
Stuur een gewaarmerkte kopie 
mee van uw paspoort of van uw 
identiteitskaart.

Optie 3:
Via fax naar +31 70 326 22 12
Stuur een gewaarmerkte kopie mee van 
uw paspoort of van uw identiteitskaart.

Optie 5:
Via ShareFile. Vraag 
informatie op via   
office@nccpotocari.nl
Stuur een gewaarmerkte kopie 
mee van uw paspoort of van uw 
identiteitskaart.

STAP 3

U dient het 
verzoek in bij 
de commissie

Dit kan op 5 manieren:

Stappen voor het indienen van een verzoek

Zie www.nccpotocari.nl 'benodigde 
documenten' met welke documenten u 
welke familierelatie aannemelijk kunt 
maken.  
U leest dit ook op het verzoekformulier.

Vraag een verzoekformulier op:

- Het pdf-verzoekformulier downloaden 
van de website: www.nccpotocari.nl.

- Aanvragen per post, fax of e-mail bij 
de commissie: zie contactgegevens.

- Aanvragen via de button verzoek om 
informatie.  
www.nccpotocari.nl/verzoeken/stap1.



Een verzoek indienen kan tot en met 14 juni 2023.
Nieuwe verzoeken ingediend op 15 juni 2023 of later neemt de commissie niet meer in behandeling.

U komt wel in aanmerking:

- U ontvangt per post onze beslissing en in 
tweevoud een vaststellingsovereenkomst.

- Akkoord? U ondertekent beide 
exemplaren en stuurt er één per post 
naar de commissie in Sarajevo (Bosnië) 
of Den Haag (Nederland). Vermeld 
in de vaststellingsovereenkomst uw 
bankrekeningnummer.

- U ontvangt de vergoeding binnen  
4 weken op uw bankrekening.

Als u de vaststellingsovereenkomst tekent dan 
kunt u niet meer met succes bij de civiele rechter 
een vordering indienen tegen de Nederlandse 
Staat voor het onrechtmatig handelen, zoals 
in het arrest van 19 juli 2019 is vastgesteld, ten 
aanzien van het slachtoffer voor wiens overlijden 
de vergoeding aan u wordt uitgekeerd.

U komt niet in aanmerking:

- U ontvangt een brief met de 
vermelding van de reden(en) voor de 
afwijzing.

- Bezwaar of beroep indienen is niet 
mogelijk. 

Uw verzoek is compleet 
U krijgt een ontvangstbevestiging zodra 
we het verzoek hebben ontvangen. Het 
verzoek is compleet en er zijn geen 
vragen meer. De behandeling duurt 
ongeveer 3 maanden. 

Het verzoek is incompleet
U ontvangt een ontvangstbevestiging 
en we vragen u om de ontbrekende 
informatie aan te leveren. Na ontvangst 
van alle informatie streven we ernaar 
om uw verzoek binnen 3 maanden te 
behandelen.

STAP 4

De commissie 
behandelt uw 

verzoek

STAP 5

De commissie 
neemt een 
beslissing

WEL IN 
AANMERKING

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

Kantoor Den Haag 
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag
Postbus 556
2501 CN Den Haag
Nederland

Mail
office@nccpotocari.nl

Website
www.nccpotocari.nl


