
 
 
Uitvoeringsprotocol Netherlands Compensation Commission Potočari 
 
Algemeen  
 
Begripsbepalingen 
Bepaling 1 
1.1 In dit protocol wordt door de Commissie verstaan onder: 
a) Commissie: the Netherlands Compensation Commission Potočari, ingesteld bij 

instellingsbesluit als de Commissie Uitvoering civielrechtelijke regeling Srebrenica; 
b) Instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Commissie Uitvoering civielrechtelijke regeling 

Srebrenica van 30 juni 2020, nr. BS2020012633 (Stcrt. 2020, nr. 35759);   
c) Onrechtmatig handelen: het onrechtmatig handelen van de Staat jegens de door geweld van 

de Bosnische Serviërs omgekomen mannelijke vluchtelingen die in de namiddag van 13 juli 
1995 op de compound van Dutchbat in Potočari aanwezig waren, als vastgesteld door de 
Hoge Raad bij arrest van 19 juli 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1223);   

d) Regeling: de Civielrechtelijke regeling ter uitvoering van het arrest van de Hoge Raad van 19 
juli 2019 inzake Staat/Stichting Mothers of Srebrenica van 17 mei 2021, nr. 2021010637 
(Stcrt. 2021, nr. 27109) ; 

e) Schadevergoeding: een in de regeling vastgesteld bedrag ter compensatie van de door een 
nabestaande geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het overlijden van een 
slachtoffer, waarvoor een verzoeker in aanmerking komt als hij naar het oordeel van de 
Commissie aannemelijk maakt dat hij aan de in de regeling genoemde vereisten en 
voorwaarden voldoet;   

f) Slachtoffer: omgekomen mannelijke vluchteling die in de namiddag van 13 juli 1995 op de 
compound van Dutchbat in Potočari verbleef. 

g) Staat: de Staat der Nederlanden; 
h) Vaststellingsovereenkomst: de overeenkomst die een verzoeker wordt aangeboden en op 

grond waarvan het in de regeling vastgestelde schadevergoedingsbedrag aan een verzoeker 
wordt uitgekeerd, als een verzoeker aannemelijk maakt dat hij aan de in de regeling 
genoemde vereisten en voorwaarden voldoet.   

 
1.2 Tenzij het tegendeel blijkt of het kennelijk anders is bedoeld, omvat: 
a) Verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip 

of woord en vice versa; 
b) Verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en vice versa. 
 
Nabestaanden 
 
Nabestaande  
Bepaling 2 
Onder een nabestaande als bedoeld in de regeling verstaat de Commissie een nabestaande die:   
a) een huwelijksrelatie had met een slachtoffer ten tijde van diens overlijden; of 
b) een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van ten minste drie jaar ten tijde van diens 

overlijden; of 
c) een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van minder dan drie jaar ten tijde van diens 

overlijden en uit die samenlevingsrelatie een kind is geboren; of 
d) een kind is van een slachtoffer; of 
e) een ouder is van een slachtoffer is; of 
f) een broer of zus is van een slachtoffer. 



Ten tijde van diens overlijden 
Bepaling 3 
Onder “ten tijde van diens overlijden” verstaat de Commissie “op 13 juli 1995”, omdat de exacte 
datum van overlijden van een slachtoffer doorgaans niet met zekerheid is vast te stellen.  
 
Voorwaarden recht op schadevergoeding 
 
Voorwaarden nabestaanden bepaling 2   
Bepaling 4  
4.1 Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding op grond van de regeling moet een 

verzoeker die stelt een nabestaande te zijn als bedoeld in bepaling 2 aannemelijk maken dat: 
a) het in het verzoek genoemde slachtoffer in de namiddag van 13 juli 1995 op de compound 

verbleef; en 
b) één van de in bepaling 2 bedoelde familierelaties met het in het verzoek genoemde 

slachtoffer bestaat, dan wel bestond ten tijde van diens overlijden. 
 
4.2 Als een verzoeker die stelt een nabestaande te zijn als bedoeld in bepaling 2 aannemelijk 

heeft gemaakt dat hij aan in bepaling 4.1 genoemde voorwaarden voldoet, wordt ervan 
uitgegaan dat hij schade heeft geleden door het overlijden van een mannelijk familielid dat in 
de namiddag van 13 juli 1995 op de compound verbleef. 

 
Voorwaarden andere nabestaanden 
Bepaling 5 
5.1  Indien door een andere dan een in bepaling 2 bedoelde nabestaande een verzoek wordt 

ingediend, moet een verzoeker in het algemeen aannemelijk maken dat hij schade heeft 
geleden.  

 
5.2  In de situatie als bedoeld in bepaling 5.1 handelt de Commissie naar bevind van zaken. 
 
Motivering verzoek 
 
Documentatie  
Bepaling 6 
De Commissie beoordeelt op basis van de door een verzoeker overgelegde documenten en/of 
verklaringen, en de betrouwbaarheid daarvan, of de verzoeker naar haar oordeel aannemelijk heeft 
gemaakt dat verzoeker aan de voor hem op grond van bepaling 4.1 geldende voorwaarden voldoet. 
 
Aanwezigheid slachtoffer op compound  
Bepaling 7 
7.1  Om aannemelijk te maken dat het in het verzoek genoemde slachtoffer in de namiddag van 

13 juli 1995 op de compound verbleef als bedoeld in bepaling 4.1 onder a), dient een 
verzoeker bij indiening van het verzoek een kopie van de overlijdensakte van het slachtoffer 
over te leggen.  

 
7.2  Nadere motivering van de aanwezigheid van het slachtoffer op de compound als bedoeld in 

bepaling 4.1 onder a) is vereist indien naar het oordeel van de Commissie op basis van de 
resultaten van ‘het onderzoek’ niet aannemelijk is dat het door een verzoeker in zijn verzoek 
genoemde slachtoffer behoorde tot de groep omgekomen mannelijke vluchtelingen die in de 
namiddag van 13 juli 1995 op de compound verbleef. 

 
7.3 Met ‘het onderzoek’ wordt bedoeld: het in opdracht van de Commissie verrichte onderzoek 

om meer zekerheid te verkrijgen wie de door geweld van de Bosnische Serviërs omgekomen 



mannelijke vluchtelingen zijn, die in de namiddag van 13 juli 1995 op de compound van 
Dutchbat in Potočari aanwezig waren. 

 
Familierelatie met het slachtoffer  
Bepaling 8  
Om aannemelijk te maken dat de in bepaling 4.1 onder b) bedoelde familierelatie bestaat, dan wel 
bestond ten tijde van het overlijden van het in het verzoek genoemde slachtoffer, dient de verzoeker 
bij indiening van het verzoek de volgende documenten en/of verklaringen over te leggen: 
a) in geval van een huwelijksrelatie ten tijde van diens overlijden:  

- een kopie van een huwelijksakte, waaruit blijkt dat de verzoeker een huwelijksrelatie 
met het slachtoffer had. 

b) In geval van een samenlevingsrelatie van drie jaar ten tijde van diens overlijden:  
- een kopie van een document of een schriftelijke verklaring van twee getuigen, die 

hun verklaring hebben afgelegd ten overstaan van een gemeenteambtenaar of 
notaris, waaruit volgt dat de verzoeker ten tijde van het overlijden van het slachtoffer 
drie jaar of langer ongetrouwd met het slachtoffer samenleefde. 

c) in geval van een samenlevingsrelatie korter dan drie jaar ten tijde van diens overlijden:   
-  een kopie van de geboorteakte van een kind waaruit blijkt dat uit die 

samenlevingsrelatie een kind is geboren binnen de drie jaar voorafgaand aan het 
overlijden van het slachtoffer. 

d) in geval van een kind:  
-    een kopie van de geboorteakte van de verzoeker zelf waaruit blijkt dat de verzoeker 

een kind van het slachtoffer is.    
e) in geval van een ouder: 

-  een kopie van de geboorteakte van het slachtoffer waaruit blijkt dat de verzoeker 
een ouder is van het slachtoffer.                                                                                        

f) in geval van een broer of zus: 
- een kopie van de geboorteakte van de verzoeker zelf en een kopie van de 

geboorteakte van het slachtoffer, waaruit in samenhang blijkt dat de verzoeker broer 
of zus van het slachtoffer is.  

 
Schadevergoeding  
 
Hoogte schadevergoeding  
Bepaling 9 
De hoogte van de schadevergoeding als vastgesteld in de regeling is:  
a) voor een echtgenoot of een samenlevingspartner die naar het oordeel van de Commissie in 

aanmerking komt voor een schadevergoeding op grond van de regeling: € 15.000,-; 
b)  voor een kind, een ouder of een broer of zus die naar het oordeel van de Commissie in 

aanmerking komt voor een schadevergoeding op grond van de regeling: € 10.000,-. 
 
Aantal schadevergoedingen   
Bepaling 10  
10.1  Nabestaanden als bedoeld in bepaling 2 die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads 

familierelatie hebben kunnen meer dan één verzoek tot schadevergoeding indienen. Met 
eerstegraads familierelatie wordt de relatie tussen echtgenoten of samenlevingspartners en 
de relatie tussen ouders en kinderen bedoeld. 

 
10.2  Voor elk slachtoffer dient separaat een verzoek te worden ingediend.   
 
 
 



Finale kwijting 
Bepaling 11 
De schadevergoeding die in geval van toekenning van een verzoek op grond van de 
vaststellingsovereenkomst wordt uitgekeerd, wordt geacht alle schade die een verzoeker heeft 
geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen ten aanzien van het slachtoffer voor wiens 
overlijden de vergoeding wordt uitgekeerd, te dekken. De schadevergoeding wordt uitgekeerd tegen 
finale kwijting van alle mogelijke vorderingen van de verzoeker op de Staat ter zake van het 
onrechtmatig handelen ten aanzien van slachtoffer voor wiens overlijden de vergoeding wordt 
uitgekeerd, met inbegrip van eventuele vorderingen ter zake van buitengerechtelijke kosten en 
kosten gemaakt voor het indienen van een verzoek.    
 
Hardheidsclausule 
 
Hardheidsclausule 
Bepaling 12 
In gevallen waarin naar het oordeel van de Commissie onredelijke of onbillijke gevolgen ontstaan 
door onverkorte toepassing van de regeling en dit protocol, kan de Commissie naar redelijkheid 
anders beslissen.  
 
Procedure toekennen schadevergoeding  
 
Indienen verzoek  
Bepaling 13 
13.1    Degene die voor een schadevergoeding in aanmerking wenst te komen, dient daartoe een 

verzoek in door middel van het volledig invullen van het door de Commissie vastgestelde 
verzoekformulier met daarbij de op grond van de bepalingen 7 en 8 voor de desbetreffende 
nabestaande vereiste documenten. 

 
13.2 Een verzoek kan worden ingediend:   
a) in persoon op het kantoor van de Commissie in Sarajevo (Mehmeda Spahe 26, 3e verdieping, 

71000 Sarajevo) of Den Haag (Lange Voorhout 13, 2514 EA, Den Haag); 
b) per post via het postadres van het kantoor van de Commissie in Sarajevo (Mehmeda Spahe 

26, 3e verdieping, 71000 Sarajevo) of Den Haag (Postbus 556, 2501 CN, Den Haag); 
c) per e-mail via het e-mailadres van de Commissie: office@nccpotocari.nl;  
d) per fax via het faxnummer van de Commissie: +31 (0)70 3262212; 
e) via ShareFile door via office@nccpotocari.nl te vragen om toezending van een e-mail met 

koppeling waarmee het verzoek kan worden geüpload.  
 
13.3  Bij het indienen van het verzoek in persoon dient de verzoeker zich ter plaatse te 

identificeren door het tonen van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. 
 
13.4 Bij het indienen van het verzoek via post, e-mail, fax of ShareFile dient de verzoeker zich te 

identificeren door bij het verzoek een gewaarmerkte kopie van een geldig paspoort of een 
geldige identiteitskaart te voegen. Het waarmerken van een kopie kan bij de gemeente of 
een notaris. Indien het een gewaarmerkte kopie van een paspoort of identiteitskaart betreft 
uit een ander land dan Bosnië, dan dient daarop het nationaal identificatienummer (zoals het 
BSN-nummer) door verzoeker te worden weggelakt. 

 
13.5 Indien een advocaat namens een verzoeker een verzoek indient via post, e-mail, fax of 

ShareFile kan worden volstaan met het bij het verzoek voegen van een kopie van een geldig 
paspoort of een geldige identiteitskaart van de verzoeker. Indien het een kopie van een 

mailto:office@nccpotocari.nl


paspoort of identiteitskaart betreft uit een ander land dan Bosnië, dan dient daarop het 
nationaal identificatienummer (zoals het BSN-nummer) door verzoeker te worden weggelakt. 

 
13.6    Verzoeken dienen vóór 15 juni 2023 compleet bij de Commissie te zijn ingediend. Verzoeken 

die na 14 juni 2023 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. De Staat 
(de ministers van Defensie en Buitenlandse zaken) kan op voorstel van de Commissie 
besluiten deze termijn te verlengen. 

 
13.7  De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek is niet overdraagbaar en de regeling staat 

niet open voor erfgenamen van de nabestaanden bedoeld in bepaling 2.  
 
13.8 In geval een verzoeker die stelt een nabestaande te zijn komt te overlijden nadat hij een 

verzoek heeft ingediend bij de Commissie wordt, bij toekenning van het verzoek, overgegaan 
tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de erfgenaam of, in het geval van 
meer erfgenamen, de daartoe door de gezamenlijke erfgenamen aangewezen erfgenaam van 
de overleden verzoeker, onder de voorwaarde dat het erfgenaamschap wordt aangetoond. 

 
13.9  Door indiening van een verzoek verklaart de verzoeker dat hij bekend is met dit protocol en 

gaat hij ermee akkoord: 
a)  dat dit protocol van toepassing is op de behandeling en afdoening van het verzoek; 
b)  dat alle schriftelijke correspondentie van de Commissie (ook) per e-mail of per fax aan hem 

toegezonden kan worden met gebruikmaking van het e-mailadres of het faxnummer dat voor 
dat doel door de verzoeker aan de Commissie bekend is gemaakt; 

c)   dat betaling van de schadevergoeding uitsluitend geschiedt op een bankrekening op zijn 
eigen naam en, indien de verzoeker hier niet over beschikt, door hem een bankrekening 
moet worden geopend, indien de Commissie het verzoek toekent en overgaat tot het 
aanbieden van een vaststellingsovereenkomst en schadevergoeding en de verzoeker besluit 
de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen;  

d) dat de schadevergoeding die in geval van toewijzing van een verzoek op grond van een 
vaststellingsovereenkomst wordt uitgekeerd, wordt geacht alle schade te dekken die 
verzoeker heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen ten aanzien van het 
slachtoffer voor wiens overlijden de vergoeding wordt uitgekeerd en wordt uitgekeerd tegen 
finale kwijting van alle mogelijke vorderingen van de verzoeker op de Staat vanwege het 
onrechtmatig handelen ten aanzien van het slachtoffer voor wiens overlijden de 
schadevergoeding wordt uitgekeerd, met inbegrip van eventuele vorderingen ter zake van 
buitengerechtelijke kosten en kosten gemaakt voor het indienen van een verzoek op grond 
van de regeling; 

e)  dat betaling van de schadevergoeding onder omstandigheden kan leiden tot 
(belasting)heffing bij de verzoeker (bijvoorbeeld heffing door buitenlandse instanties bij 
betaling van de schadevergoeding aan een verzoeker die in het buitenland woonachtig is). 

 
Verdere verloop van de procedure  
Bepaling 14 
14.1 De Commissie streeft ernaar om uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van een 

verzoek aan de verzoeker schriftelijk een ontvangstbevestiging te sturen. 
 
14.2 Indien het verzoek compleet is staat in de ontvangstbevestiging, bedoeld in bepaling 14.1, 

vermeld dat het verzoek voor beoordeling in aanmerking komt en binnen welke streeftermijn 
de beoordeling plaatsvindt.   

 
14.3 Indien het verzoek incompleet is staat in de ontvangstbevestiging, bedoeld in bepaling 14.1, 

vermeld welke documenten ontbreken. De verzoeker krijgt de gelegenheid om binnen acht 



weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging de ontbrekende documenten over te 
leggen of schriftelijk toe te lichten waarom de ontbrekende documenten niet kunnen worden 
overgelegd.    

 
14.4 Indien de verzoeker niet binnen acht weken de ontbrekende documenten overlegt of 

schriftelijk toelicht waarom de ontbrekende documenten niet kunnen worden overgelegd, 
wordt verzoeker nog eenmaal door middel van een schriftelijk bericht de gelegenheid 
geboden binnen twee weken na dagtekening van dat schriftelijk bericht de ontbrekende 
informatie aan te leveren. 

 
14.5  Indien de verzoeker niet van de in bepaling 14.3 en/of bepaling 14.4 geboden mogelijkheid 

gebruik maakt, krijgt verzoeker schriftelijk bericht dat zijn verzoek niet voor beoordeling in 
aanmerking komt.  

 
14.6  Indien de verzoeker de ontbrekende documenten aanlevert of schriftelijk toelicht waarom de 

ontbrekende documenten niet kunnen worden overgelegd binnen de in bepaling 14.3 en 
bepaling 14.4 bedoelde termijnen en de Commissie heeft vastgesteld dat de informatie 
voldoende is om het verzoek te beoordelen, ontvangt de verzoeker schriftelijk bericht waarin 
staat vermeld dat het verzoek voor beoordeling in aanmerking komt en wat de streeftermijn 
is waarbinnen de beoordeling plaatsvindt.  

  
14.7 Als tijdens de beoordeling van het verzoek blijkt dat nadere informatie nodig is voor de 

Commissie (in bijvoorbeeld de situatie als bedoeld in bepaling 7.2) om het verzoek 
redelijkerwijs te kunnen beoordelen, staat het de Commissie vrij die nadere informatie bij de 
verzoeker op te vragen. De Commissie neemt daarbij het bepaalde in bepaling 14.3 en 
bepaling 14.4, voor zover van toepassing, in acht. 

 
14.8 De Commissie kan in bijzondere gevallen besluiten een verzoeker te horen. 
 
Beslissing omtrent de schadevergoeding  
Bepaling 15 
15.1     De Commissie streeft ernaar binnen drie maanden na dagtekening van de in bepaling 14.1 

bedoelde ontvangstbevestiging te beslissen of het verzoek wordt toegekend of afgewezen. 
Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist, brengt de Commissie de verzoeker 
daarvan schriftelijk op de hoogte en noemt zij daarbij een termijn waarbinnen wel kan 
worden beslist. 

 
15.2 De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop de Commissie de 

verzoeker op grond van bepaling 14.3, 14.4 of 14.7 vraagt om de ontbrekende informatie aan 
te leveren die redelijkerwijs nodig is voor de Commissie om het verzoek te beoordelen. Deze 
opschorting duurt tot het moment waarop de Commissie die informatie heeft ontvangen en 
heeft vastgesteld dat de informatie voldoende is om het verzoek te beoordelen ofwel de 
termijnen bedoeld in bepaling 14.3 en bepaling 14.4 waarbinnen de verzoeker de 
mogelijkheid heeft de door de Commissie aan hem gevraagde informatie aan te leveren zijn 
verstreken. 

  
15.3   Een beslissing over het toekennen of afwijzen van een verzoek wordt schriftelijk aan de 

verzoeker meegedeeld. 
 
15.4 In geval van toekenning van het verzoek ontvangt de verzoeker het in bepaling 15.3 bedoelde 

bericht met daarbij een door de Commissie ondertekende vaststellingsovereenkomst en 
verdere instructies.   



15.5 In geval van afwijzing van het verzoek ontvangt de verzoeker het in bepaling 15.3 bedoelde 
bericht waarin de redenen voor afwijzing van het verzoek uiteen zijn gezet.   

 
Uitbetaling van de schadevergoeding  
Bepaling 16 
16.1 In geval van toekenning van het verzoek wordt de schadevergoeding binnen vier weken na 

ontvangst door de Commissie van de door de verzoeker ondertekende 
vaststellingsovereenkomst door de Staat (het Ministerie van Defensie) aan de verzoeker 
uitgekeerd.  

 
16.2 De verzoeker ontvangt schriftelijk bevestiging van de datum waarop de ondertekende 

vaststellingsovereenkomst door de Commissie is ontvangen.  
 
Overig  
 
Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing 
Bepaling 17 
De Algemene Wet bestuursrecht is niet van toepassing op beslissingen van de Commissie naar 
aanleiding van een verzoek, aangezien die beslissingen gezien de civielrechtelijke aard van de 
regeling niet kunnen worden aangemerkt als besluiten in de zin van artikel 1:2 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht.  
 
Slotbepaling 
Bepaling 18 
18.1 De Commissie is belast met de uitvoering van dit protocol. In alle gevallen waarin dit protocol 

niet voorziet, beslist de Commissie. 
 
18.2 Dit protocol kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsprotocol Netherlands Compensation 

Commission Potočari’ en is het uitvoeringsprotocol van de Commissie, bedoeld in artikel 7 lid 
1 van het instellingsbesluit. 


