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Indienen verzoek tot schadevergoeding kan vanaf 15 juni 2021  

 

Schaderegeling nabestaanden Potočari-slachtoffers van start  
 

 

Nabestaanden van de mannelijke vluchtelingen die in de namiddag van 13 

juli 1995 verbleven op de compound van Dutchbat in Potočari, kunnen vanaf 

15 juni 2021 een verzoek voor schadevergoeding indienen. Hiervoor kunnen 

zij terecht bij Netherlands Compensation Commission Potočari (NCCP). De 

NCCP voorziet in een snelle en eenvoudige buitengerechtelijke 

verzoekprocedure voor een eenmalige schadevergoeding.  

   

In aanmerking voor de schaderegeling komen: 

•  de echtgenote van een slachtoffer toen hij op 13 juli 1995 overleed; 

 de samenlevingspartner die een relatie had met een slachtoffer van tenminste 

drie jaar toen hij op 13 juli 1995 overleed; 

 een kind van een slachtoffer; 

 een ouder van een slachtoffer; 

 een broer of zus van een slachtoffer. 

 

De schadevergoeding 

De eenmalige schadevergoeding bedraagt voor personen die een huwelijks- of 

samenlevingsrelatie hadden € 15.000. Voor andere verzoekers bedraagt de 

vergoeding € 10.000. De schadevergoeding wordt uitgekeerd tegen finale kwijting. 

Dat houdt in dat er niet meer met succes bij de civiele rechter een vordering kan 

worden ingediend voor de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor het lot 

van de omgekomen mannelijke vluchtelingen, die in de namiddag van 13 juli 1995 

op de Dutchbat compound in Potočari verbleven.  

 

Eenvoudig en snel 

De verzoekprocedure is snel en eenvoudig. De verzoeker krijgt binnen drie maanden 

nadat de commissie de benodigde documenten heeft ontvangen, de uitslag. Alle 

informatie over de regeling en over de verzoekprocedure staat op de meertalige 

website www.nccpotocari.org. Hier kunnen ook diverse documenten worden 

gedownload. De NCCP heeft een kantoor in Sarajevo en Den Haag waar Bosnische 

medewerkers vragen kunnen beantwoorden en ondersteuning kunnen bieden bij het 

indienen van een verzoek. Een afspraak maken kan eenvoudig via 

office@nccpotocari.nl. Een verzoek voor een schadevergoeding indienen kan vanaf 

15 juni 2021 tot 14 juni 2023. 

http://www.nccpotocari.org/
mailto:office@nccpotocari.nl


 

Achtergrond civielrechtelijke regeling 

De schaderegeling dient ter uitvoering van het arrest van de Hoge Raad der 

Nederlanden van 19 juli 2019. De hoogste rechter heeft in zijn arrest geoordeeld dat 

de Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de omgekomen mannelijke 

vluchtelingen die in de namiddag van 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in 

Potočari verbleven. De regeling biedt nabestaanden van de slachtoffers de 

mogelijkheid om op een betrouwbare en buitengerechtelijke wijze een 

schadevergoeding te ontvangen. 

 

Voor meer informatie: 

Netherlands Compensation Commission Potočari 

Woordvoerder: Frank Neervoort 

Phone: +31 6 81734236 

E-mail: f.neervoort@nccpotocari.nl 
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