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PS: Op 1juni 2018 hebben wij u deze vraag ook reeds gesteld. Wij hebben toen in een
gesprek begrepen dat u niet in staat was vóór 11juli hierover een uitspraak te doen.
Vandaar dat wij u deze vraag nogmaals stellen.
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Wellicht te overvloede, .nodig ik u hiermee uit om bij de herdenking op Het Plein aanwezig te zijn. We zullen
uw.aanW~Zigheidop hoge prijs ste:le): ~

Vriendelijk groetend, W~
Drs. Klaas van der Horst (sec~lS')

Gezien het feit dat op 11juli wij de genocide herdenken, zal ik het erg op prijs stellen wanneer u ons voor
deze datum kunt informeren over de datum van de erkenning. Wij willen het publiek op die dag informeren
over die datum van erkenning.

Uit het antwoord van de toenmalige minister Halbe Zijlstra blijkt, dat hij ook niet wist wanneer Nederland de
'Srebrenicagenocide' heeft erkend. Het lijkt erop, dat onze Bosnische vrienden gelijk hebben. Daarom vraag
ik u, ofu ons kunt informeren wanneer ons land de 'Srebrenicagenocide' heeft erkend. Onze Bosnische
vrienden vinden die datum heel belangrijk, en zal hun helpen hun leed van de gevolgen van de genocide te
verwerken.

Vraag_j!_ _c~_ ~. _ _~ -~_~ - _ --'~- - ---- _ ------ -

Welke genocides heeft de Nederlandse regering erkend en wanneer gebeurde dat en op basis van welk
feitenmateriaal?
Antwoord
Nederland heeft in ieder geval de Holocaust, Rwanda en Srebrenica erkend als gebeurtenissen waarin
genocide werd gepleegd. De beantwoording van de vraag naar de specifieke tijdstippen en het
onderliggende feitenmateriaal zou gedetailleerd historisch onderzoek vergen.

Wij hebben ons meer in deze kwestie verdiept, en stuitten op een brief van het ministerie van Buitenlandse
Zaken gericht aan de Tweede Kamer van 22 december 2017 met als referentie: BZDOC-866155152-94. In
deze brief staat op pagina 9:

Dit jaar zijn wij weer betrokken bij de herdenking van de tragische gebeurtenissen na de val van Srebrenica,
op 11juli 1995. Op die dag, dus 11juli 2019, is er de jaarlijkse herdenking op het Plein in Den Haag. SGTRS
maakt deel uit van het voorbereidingscomité. Tijdens een van de vorige vergaderingen van het
voorbereidingscomité kwam de vraag weer aan de orde, of de Nederlandse regering de genocide die heeft
plaatsgevonden in Srebrenica wel erkent. Uit officiële stukken kunnen wij opmaken dat dit zo is, met als
argument dat als het Internationale Strafhof of de Verenigde Naties dit stellen, dat Nederland zich hierbij
aansluit. Echter kunnen wij de Bosnische leden van de werkgroep hiermee niet overtuigen. Zij vragen ons dan:
Wanneer dan?

Geachte mevrouw, mijnheer,
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