
De civielrechtelijke regeling Srebrenica is bedoeld voor een 
nabestaande van een slachtoffer dat in de namiddag van 13 
juli 1995 op de Dutchbat Compound in Potočari was. Vul dit 
verzoekformulier in als u in aanmerking wilt komen voor een 
schadevergoeding. 

Elke nabestaande moet een eigen formulier invullen. We beoordelen alleen 
volledig ingevulde formulieren die zijn voorzien van de benodigde documenten. 
Onderteken het formulier, controleer of alle gevraagde documenten zijn 
bijgevoegd en dien het verzoek in. 

U kunt bij het invullen van het formulier de brochure of de website  www.nccpotocari.nl 
van de commissie raadplegen. U kunt op afspraak hulp krijgen bij het invullen op onze 
kantoren in Den Haag en Sarajevo. U kunt ook via de ‘verzoek om informatie’-button op 
onze website om ondersteuning vragen.

Let op! Schrijf in blokletters
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Verzoekformulier schadevergoeding* 

Dit formulier bestaat uit 4 stappen:

Deel één heeft betrekking op uzelf. U vult de vragen in en 
voegt een gewaarmerkte kopie toe van uw geldige paspoort of 
identiteitskaart.

Deel twee heeft betrekking op het slachtoffer dat in de 
namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound in Potočari 
was (het familielid dat u verloren heeft). 

Deel drie heeft betrekking op uw relatie met het slachtoffer. Vink 
het hokje aan dat bij uw relatie met het slachtoffer past. Daar 
staat welk document of welke documenten u moet aanleveren 
om die relatie aannemelijk te maken. Voeg deze bij het formulier.

Deel vier Lees voor u het verzoekformulier indient goed de 
paragraaf “Wat moet u weten voor u het verzoekformulier 
ondertekent en een verzoek indient”. Onderteken het 
verzoekformulier en stuur het formulier met de gevraagde 
documenten aan ons toe.

* In het kader van de civielrechtelijke regeling ter uitvoering van het arrest van de Hoge Raad van 19 juli 2019 inzake Staat/Stichting Mothers of Srebrenica.
Let op! Dit formulier is bedoeld voor de in de regeling afzonderlijk genoemde categorieën nabestaanden.
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Straat en huisnummer:

Land:

Achternaam

Meisjesnaam

1. Gegevens verzoeker
1.1 Huidige gegevens verzoeker

1.2 Voeg het volgende document toe

Man Vrouw

Voornaam

Geslacht

Geboortedatum

Huidige woonadres

 Een gewaarmerkte kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart (het 
waarmerken van een kopie kan bij de gemeente of een notaris).*  Of laat uw paspoort of 
identiteitskaart zien op ons kantoor in Den Haag (Nederland) of in Sarajevo (Bosnië).

* Indien het een gewaarmerkte kopie van een paspoort of identiteitskaart betreft uit een ander land dan 
Bosnië, verzoeken wij u daarop uw nationaal identificatienummer (zoals het BSN-nummer) weg te lakken.

Heeft u een afwijkend adres waar u uw post wilt ontvangen?

Telefoonnummer
Faxnummer
Indien voorhanden

E-mailadres
Indien voorhanden

Nee, stuur post naar het adres hierboven

Ja, namelijk:

Let op! Schrijf in blokletters

(dd-mm-jjjj)

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

JMBG
Indien  aanwezig

--

2. Het slachtoffer (uw familielid dat is omgekomen)
2.1 Gegevens van het slachtoffer

Achternaam

Geboorteplaats

Voornaam

Geboortedatum

Woonadres in 1992

--
(dd-mm-jjjj)

Let op! Schrijf in blokletters

Straat en huisnummer:

Plaats:



Pagina 3 van 4

3. Benodigde documenten per familierelatie

Wat was uw relatie met het slachtoffer: (kies uit de opties hieronder)

 Ik was de echtgenote van het slachtoffer toen hij overleed.*
- Voeg een kopie toe van een huwelijksakte waaruit blijkt dat u een huwelijksrelatie met het 

slachtoffer had. Die huwelijksrelatie moet hebben bestaan ten tijde van diens overlijden.
- Ga naar ondertekening (punt 4)

 Ik had een samenlevingsrelatie met het slachtoffer van ten minste drie jaar toen hij 
overleed.*
- Voeg een kopie toe 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 hem 
samenleefde. 

 Let op! 
Als u aan de hand van verklaringen van getuigen aannemelijk wilt maken dat u, toen het slachtoffer 
overleed, drie jaar of langer ongetrouwd met hem samenleefde, dan moeten dit ten minste twee 
verklaringen zijn die getuigen hebben afgelegd ten overstaan van een gemeenteambtenaar of 
notaris.

- Ga naar ondertekening (punt 4)

 Ik had een samenlevingsrelatie met het slachtoffer korter dan drie jaar toen hij overleed* en 
uit die relatie is een kind geboren. 
- Voeg een kopie toe van de geboorteakte van een kind waaruit blijkt dat uit die samenlevingsrelatie 

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

- Ga naar ondertekening (punt 4)

 Ik ben een kind van het slachtoffer. 
- Voeg een kopie toe van uw geboorteakte waaruit blijkt dat u een kind van het slachtoffer bent.
- Ga naar ondertekening (punt 4)

 Ik ben een ouder van het slachtoffer. 
- Voeg een kopie toe van de geboorteakte van het slachtoffer waaruit blijkt dat u een ouder van het 

slachtoffer bent. 
- Ga naar ondertekening (punt 4)

 Ik ben een broer of zus van het slachtoffer.
- Voeg een kopie toe van uw geboorteakte en een kopie van de geboorteakte van het slachtoffer, 

waaruit in samenhang blijkt dat u een broer of zus van het slachtoffer bent.
- Ga naar ondertekening (punt 4)

* Onder “toen hij overleed” verstaat de Commissie “op 13 juli 1995”, omdat de exacte datum van 
overlijden van een slachtoffer doorgaans niet met zekerheid is vast te stellen.

 Ja, voeg een kopie van een overlijdensakte van het slachtoffer toe.
 Nee, u kunt geen gebruik maken van deze regeling.

2.2 Verbleef het slachtoffer (uw familielid dat is omgekomen) in de namiddag van 13 juli 1995 
op de Dutchbat compound in Potočari?



4. Ondertekening

Wat moet u weten voor u het verzoekformulier ondertekent en een verzoek indient.
Als u voldoet aan de eisen en voorwaarden van de regeling, krijgt u van de commissie een 
vaststellingsovereenkomst aangeboden. Dit is een document met afspraken. Eén daarvan is dat de 
schadevergoeding die aan u wordt betaald op grond van de regeling tegen finale kwijting is. Dat 
betekent dat u na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst niet meer met succes bij de 
civiele rechter een vordering kunt indienen voor de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor 
het lot van uw familielid dat in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound in Potočari 
verbleef en voor wiens overlijden de vergoeding aan u wordt uitgekeerd. 

Wat moet u nog meer weten: 

Als u een verzoek indient, verklaart u bekend te zijn met 
‘het uitvoeringsprotocol’ en gaat u akkoord met de daarin 
genoemde verplichtingen. Raadpleeg het uitvoeringsprotocol 
op www.nccpotocari.nl, vraag het bij de commissie op of lees 
het op kantoor in Den Haag of in Sarajevo.

Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een 
eerstegraads familierelatie hebben kunnen meer dan 
één verzoek voor een schadevergoeding indienen. 
Met eerstegraads familierelatie wordt de relatie tussen 
echtgenoten of partners en de relatie tussen ouders en 
kinderen bedoeld. Gebruik voor elk slachtoffer een apart 
verzoekformulier.

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 schaderegeling in 
aanmerking komt, ontvangen in het geval van uw overlijden uw 
bewezen erfgenaam/erfgenamen de schadevergoeding.

U kunt geen bezwaar en/of beroep indienen als uw verzoek 
wordt afgewezen. 

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

Plaats

Achternaam

Handtekening

Datum

Voornaam

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld 

U kunt dit formulier met de gevraagde documenten inleveren op volgende manieren:

--

Mailen naar office@nccpotocari.nl

Per post naar het kantoor in Sarajevo  
of Den Haag

Via fax naar +31 70 326 22 12

In persoon op het kantoor van de commissie in 
Sarajevo of in Den Haag (Alleen op afspraak die u 
per mail kunt maken)

Via ShareFile: vraag via office@nccpotocari.nl  
een koppeling aan om uw verzoek te uploaden

(dd-mm-jjjj)
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