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Trudeke Sillevis Smitt

Tot nu toe richtten de pijlen zich al-
leen op Dutchbat, maar nu Mladic 

gepakt is overweegt Liesbeth Zegveld 
ook hem civielrechtelijk aansprakelijk te 
stellen. Haar cliënten zijn nabestaanden 
van vluchtelingen die in Srebrenica door 
Dutch bat van de compound werden ge-
zet op het moment dat buiten de poort 
de moslimmannen van de vrouwen en 
kinderen werden gescheiden. ‘We willen 
natuurlijk verre blijven van wat de Ne-
derlandse staat graag wil: de verantwoor-
delijkheid van Dutchbat doorschuiven 
naar Mladic. Maar Mladic is wel een key 
player en hij is hoofdelijk aansprakelijk,’ 
aldus Zegveld. 
 In de civiele procedure van de nabe-
staanden tegen de Nederlandse staat 
zal het Haagse Gerechtshof op 5 juli 
uitspraak doen – ontwikkelingen in de 
Mladic-zaak kunnen dus niet meer wor-
den meegenomen. Is dat niet heel zuur? 
‘Voor de vaststelling van de feiten maakt 
het niet zoveel uit’, vertelt Zegveld. ‘In 
die procedure gaat het erom wat zich op 
de compound heeft afgespeeld, daar was 

Mladic niet bij. Maar de feiten in deze 
zaak stuiten op een muur van ongeloof. 
Het is zó moeilijk voor te stellen dat het 
is gegaan zoals het is gegaan, dat Ne-
derland actief mensen aan de Bosnisch-
Servische vijand heeft overgedragen. De 
strafzaak tegen Mladic betekent dat het 
debat daarover toch weer gevoerd wordt. 
Dat is positief, al komt het voor ons na-
tuurlijk erg laat.’ 
 Zegveld verwacht dat de aanwezig-
heid van Mladic wel inhoudelijk zou 
kunnen bijdragen aan een strafzaak te-
gen Dutchbatters Karremans, Franken 
en Oosterveen – als die zaak er komt ten-
minste. ‘Het militair parket in Arnhem 
is nu al een jaar bezig met een feitenon-
derzoek. Ik verwacht op korte termijn 
een beslissing of er een strafrechtelijk 
onderzoek komt. Het OM kan Mladic 
nu gewoon gaan vragen naar de rol die 
Dutch bat heeft gespeeld, waarom hij Kar-
remans bij het afscheid heeft bedankt.’ 
 En ook haar cliënt Hasan Nuhanovic 
wil Mladic graag spreken. ‘Hasan werkte 
als tolk voor Dutchbat en had met zijn 
vader en broer de veiligheid van de com-
pound opgezocht. De vader van Hasan 

was als vertegenwoordiger van de vluch-
telingen aanwezig bij de gesprekken 
tussen Karremans en Mladic. Toen de 
vluchtelingen vervolgens de compound 
moesten verlaten was er volslagen pa-
niek. Plaatsvervangend commandant 
Franken zei toen tegen Hasan: “Zeg maar 
tegen je vader dat hij kan blijven.” Maar 
Hasans broer moest wel weg. Hasans va-
der is toen meegegaan met zijn zoon die 
de compound moest verlaten. Misschien 
dat Mladic aan Hasan kan vertellen wat 
er daarna met zijn vader en broer is ge-
beurd.’

Liesbeth Zegveld: ‘We over wegen 
een claim tegen Mladic’ 

Berichten van de Orde

Voorjaarscyclus 2011 (+ inhalers)
• 10.30-12.30 uur: burgerlijk procesrecht 

(geen open boek tentamen)
• 13.30-15.30 uur: bestuursprocesrecht
Stagiaires die in maart 2011 met de 
Beroeps  op leiding zijn begonnen, en 2e 
toets mo ment cursisten (september 2010 
gestart) hoeven zich niet op te geven.
 Inhalers 3e toetsmoment kunnen zich 
aanmelden bij mevrouw C. van Rijn per  
e-mail: c.vanrijnAadvocatenorde.nl. 

Gegevens
Wilt u bij inschrijving vermelden: - naam, 
voorletter(s) en geslacht, uw cursuscode en 
om welke toets(en) het gaat. U ontvangt 
per email een bevestiging van inschrijving. 

Examengeld
Het examengeld voor het inhalen/herkan-
sen van toetsen is door de Algemene Raad 
vastgesteld op 75 euro per toets. Ná de 
toetsdag ontvangt u een acceptgiro waar-

mee u het examengeld kunt overmaken.

Gewijzigde locatie
De toetsen worden afgenomen op de ze-
vende verdieping van het Beatrixgebouw 
te Utrecht (direct naast het CS.
 
Meer informatie
Nederlandse Orde van Advocaten, afde-
ling Opleiding, tel. 070-3353555, tussen 
09.00-12.00 uur.

Toetsen Beroeps opleiding
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