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getuigenissen over oorlogsmisdaden 

Aanleiding 
Het is niet uitgesloten dat personen die bier te lande een aanvraag indieneo om 
toelating als vluchteling vanuit ,&a~ ondervinding of vanuit eigen waarneming 
kunnen getuigen over in hun land van herkomst begane oorlogsmisdrijven 
enlof misdrijven tegen de menselijkbeid. Deze getuigenissen zijn van belang - of 
kunnen In de toekomst van belang worden bij het (doen) vervolgen van de 
daders van dne feiten, voor de ven’ol~ waarvan Nederkand op grond “an 
internationale verdragen bevoegd of verplicht Is. Om de door deze mogelijke 
getuigen aangedragen Informatie niet verloren te laten gaan heb ik de volgende 
werkinstn~ctie vastgesteld. 

Procedure 
In uitbreiding op hetgeen eerdsr is bepaald met betre&ng tot getuigenissen van 
persuoen afkomstig uit Bosnië (zie werkimtnxtie 184 “afdoening aanvragen van 
Pmnische asielzoekers”) worden voorraan aI!e zaken waarin sprake is van verkla- 
ringen waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de betrokkene mogelijk geti- 
genis kan geven over in het land van herkomst begane oorlogsmisdrijven enlaf 
misdrijven tegen de menselijkbeid aan BBZ toegezonden. Het gaat daarbij om 
zaken die tenmInste voldoen aan de volgende cumulatieve criteria: 

er zijn aanwijzingen dat de potentiële verdachte zich in Nederland bevindt: 
er Win het land van herkomst van de getuige sprake van een (burgedoorlogs 
situatie; 
er Is sprake van concrete sindbare feiten: 

- de afgelegde verklaringen ter zake zijn geloofwaardig. 

Alle relevante stukken uit het betreffende dossier dienen in kopie aan BBZ, Post- 
bus 30125. kamer 2480. te worden toegeamden onder vemwlding van “getui- 
genis” (voor Bosniërs “oorlogstribunaal”). Re relevante stukken zullen veelal be- 
staan uit het nader gehoor en de daarbij behorende bijlagen. maar kunnen, met 
name indien de zaak zich reeds in een later stadium van de de procedure be- 
vindt, ook uit een bezwaarschrift. een verslag van gehoor VOOI een ambtelijke 
commissie of de ACV e.d. bestaan. 



Nadat het dossier door BBZ is ontvangen zal de betrokkene door deze afdeling 
sduiftelijk worden verzocht toestemmIng te verlenen zijnlhaar dossier door te 
zenden naar de Officier van Justitie die is belast met de vervolging vao oorlogs- 
misdadigers. De format voor het nader gehoor zal biienkort zodanig worden 
aangepast dat het achteraf schriftelijk om toestemming vragen niet meer nood- 
zakdi]~ is. Dossiers Mn asielzoekers die geboord zijn op basis ven deze nieuwe 
format kunnen door BBZ direct worden doorgezonden aan de Officier van Justi. 
tic die is belast met de vervolging van oorlogsmisdadigers. 

Overige 
Werkinstructie 163 “Toepassing YW tiel 1F Vluchtelingenverdrag” handelend 
over daders VZUI oorlogmdsddjven enlof misdrijven tegen de menselijkheid blijft 
O”“ETkOrt “a” toepasing. 

De belangstelling van het O.M. gaat op dit moment voornamelijk uit naar ver- 
klaringen van getuigen afkomstig uit voormalig Joegoslavië. de huidige Republiek , 
Joegoslavië (m.n. Servië/ Kosovo) en Afghanistan. Overige getuigenissen dienen 
echter, om te voorkomen dat ze verloren zouden kunnen gaan. ook te worden 
opgestuurd. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan Sierra Leone, Sudan. Rwan- 
da en Somalië. 
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