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Inleiding
Op 1 maart 2013 veroordeelt de Haagse rechtbank Yvonne 
Basebeya tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf1 voor 
het meermalen opruien tot het plegen van genocide in 
Rwanda in de periode van 2 oktober 1991 tot 6 april 1994. 
Als hooggeplaatst lid van la Coalition pour la Défense de 
la République (CDR) heeft Basebya volgens de rechtbank 
het extremistische anti-Tutsi-gedachtegoed van deze 
politieke partij tijdens verschillende bijeenkomsten met 
jongerenmilities uitgedragen. Onder haar leiding hebben 
de jongeren liederen gezongen die opriepen tot het vernie-
tigen van Tutsi’s.2 De rechtbank spreekt Basebya vrij van 
genocide, poging tot genocide, moord en samenspanning 
tot genocide en oorlogsmisdrijven. 

De feiten waarop de zaak ziet, zijn gepleegd in Rwanda 
tussen 1990 en 1994. Tussen april en juli 1994 zijn in 
Rwanda tussen de 600.000 en 800.000 Tutsi’s vermoord. 
Aan de genocide gingen vier jaar van anti-Tutsi-propa-
ganda vooraf, evenals de vorming van jongerenmilities. 
Met verwijzingen naar de rechtspraak van het Rwanda 
Tribunaal, met name de Nahimana-zaak (‘Media-zaak’),3 
en een rapport van de Organization of African Unity,4 stelt 
de rechtbank vast dat Hutu-extremisten, onder andere 
van de CDR, de Hutu-bevolking voortdurend en systema-
tisch hebben aangezet tot haat tegen Tutsi-landgenoten.5 
De rechtbank kwalificeert de ten laste gelegde misdrijven 

als genocide onder verwijzing naar de rechtspraak van het 
Rwanda Tribunaal dat ‘the fact of the Rwandan genocide 
is part of world history, a fact as certain as any other, 
a classic instance of a “fact of common knowledge”.’6

Het strafrechtelijk onderzoek was veelomvattend; er 
zijn gedurende twee jaar zeventig getuigen gehoord in vijf 
verschillende landen.7 Een groot deel van het vonnis be-
staat uit overwegingen omtrent de betrouwbaarheid van 
getuigenverklaringen. De getuigen verklaren over gebeur-
tenissen die meer dan twintig jaar geleden hebben plaats 
gevonden. De uitspraak bestaat uit 23 hoofdstukken (en is 
voorzien van 455 voetnoten!).

Het Openbaar Ministerie (OM) had levenslange 
gevangenisstraf  geëist. Deze eis was gebaseerd op een 
veroordeling voor alle ten laste gelegde feiten: meermalen 
medeplegen van genocide, meermalen plegen van poging 
tot genocide, medeplegen van moord, samenspanning tot 
genocide, opruiing tot genocide en oorlogsmisdrijven. De 
rechtbank acht alleen opruiing tot genocide wettig en 
overtuigend bewezen. Opvallend is de geïrriteerde toon die 
in het vonnis doorklinkt richting de verdediging. Deze zou 
een getraumatiseerde getuige te hard hebben aangepakt 
(‘doorgezaagd’)8 en hebben gesuggereerd dat een groep 
personen heeft afgesproken valse verklaringen tegen ver-
dachte af te leggen, terwijl deze stelling ‘het niveau van 
speculatie of suggestie niet ontstijgt’.9 

1 Rb. ‘s-Gravenhage 1 maart 2013, ECLI:NL: 
RBDHA:2013:BZ4292.

2 Par. 11.56-11.65. 
3 Prosecutor v. Nhimana et al., Case No. ICTR-

99-52-T, Judgement and Sentence, 3 december 
2003.

4 Rwanda: the preventable genocide: the report of 
international panel of eminent personalities to 
investigate the 1994 genocide in Rwanda and the 
surrounding events, Organization of African Unity, 
2000, par. 3.14 en 3.15. Dit rapport is beschikbaar 
via: www.africa-union.org/Official_documents/

reports/Report_rowanda_genocide.pdf.
5 Par. 5.9-5.28.
6 Prosecutor v. Karemera et al., Decision on prose-

cutor’s interlocutory Appeal of decision on judicial 
notice, ICTR-98-44-AR73 (C), 16 juni 2006, par. 35 
(par. 5.31).

7 In aanvulling daarop heeft de rechtbank ook 
de beschikking gekregen over verklaringen van 
getuigen die zijn afgelegd tegenover de nationale 
recherche, het Rwanda Tribunaal, de Rwandese 
gendarmerie en het Parguet Général, de Deense 
en Canadese autoriteiten en de gacaca-rechtban-

ken (lokale Rwandese rechtbanken). De verkla-
ringen van getuigen voor de gacaca-rechtbank 
hebben onder andere plaatsgevonden in het kader 
van een verstekprocedure tegen de verdachte. In 
2007 veroordeelde de gacaca-rechtbank de ver-
dachte bij verstek tot een levenslange gevangenis-
straf. De rechtbank acht deze verklaringen echter 
slechts beperkt bruikbaar. Zij zijn derhalve van 
ondergeschikte belang (par. 8.4-9).

8 Par. 10.63.
9 Par. 9.15.

http://www.africa-union.org/Official_documents/reports/Report_rowanda_genocide.pdf
http://www.africa-union.org/Official_documents/reports/Report_rowanda_genocide.pdf


arsaequi.nl/maandblad  AA20130938 annotatie Ars Aequi december 2013  939

Het belang van dit vonnis dient niet te worden onder-
schat. Het OM wil een oordeel van de rechter over ‘intel-
lectuele daders’, personen die niet zelf genocide hebben 
gepleegd, maar anderen tot het plegen van genocide heb-
ben aangezet. Ten behoeve van de rechtsvorming wordt 
een oordeel uitgelokt over de kwalificatie van dit type 
gedragingen. Juist bij ernstige en georganiseerde delicten 
als genocide, zo zegt het OM in een persverklaring, is er 
sprake van personen die bij voorkeur achter de schermen 
blijven, terwijl anderen ‘het werk’ doen.10

Nu zowel het OM als de verdediging het aanvankelijk 
ingestelde hoger beroep hebben ingetrokken, is het vonnis 
onherroepelijk geworden.11

Weergave van enkele passages

11. DE CDR IN GIKONDO EN DE BETROKKENHEID VAN VER-
DACHTE BIJ PARTIJACTIVITEITEN
(…)
Conclusie ten aanzien van de betrouwbaarheid van de belastende 
verklaringen
54. De rechtbank heeft reeds vastgesteld dat verschillen tussen 
de in dit hoofdstuk weergegeven verklaringen van de getuigen die 
belastend over verdachte hebben verklaard geen afbreuk doen aan de 
betrouwbaarheid daarvan (zie hierboven paragraaf 32). Dit geldt ook 
voor de ontlastende verklaringen waarop de verdediging zich heeft be-
roepen (zie paragrafen 34 tot en met 53). Zoals in hoofdstuk 8 reeds is 
overwogen kunnen de verklaringen slechts in beperkte mate getoetst 
worden aan objectieve gegevens. De rechtbank stelt wel vast dat wat 
de getuigen verklaard hebben overeenstemt met wat uit openbare 
bronnen bekend is over (gewelddadige) partijactiviteiten van de CDR, 
ook in Gikondo, en dat uit het afgeluisterde telefoongesprek onomsto-
telijk blijkt dat verdachte CDR-lid was. Wat deze getuigen verklaard 
hebben is binnen de Rwandese context in de jaren 1990-1994 boven-
dien alleszins plausibel.
55. De rechtbank herhaalt hier (zie hoofdstuk 8 paragraaf 29) dat de 
verklaringen van getuigen steeds bezien moeten worden in onderling 
verband en samenhang met elkaar (‘tribunal of fact must never look 
at the evidence of each witness seperately....it is the accumulation 
of all evidence in the case which must be considered’). De rechtbank 
stelt vast dat de belastende verklaringen van de ooggetuigen elkaar in 
ruime mate ondersteunen. De bewijswaarde daarvan is des te sterker 
nu de eerste gedocumenteerde beschuldigingen over de CDR-activitei-
ten van verdachte reeds dateren uit maart 1995.
(…)

12. OPRUIING TOT GENOCIDE
1. Verdachte wordt er onder feit 5 van beschuldigd dat zij in de 
periode van 1 oktober 1990 tot en met 14 april 1994 in haar directe 
woonomgeving in het openbaar mondeling heeft opgeruid tot genocide. 
Zoals in hoofdstuk 3 is vastgesteld is het openbaar ministerie voor dit 
feit gedeeltelijk niet ontvankelijk in haar vervolging. De rechtbank zal 
in dit hoofdstuk dan ook beoordelen of de verdachte de haar verweten 
feiten heeft begaan in de periode van 2 oktober 1991 tot en met 14 
april 1994.(…)
4. Opruiing tot genocide was tot 1 oktober 2003 strafbaar gesteld in 
artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht in samenhang met artikel 
1, eerste lid, van de Uitvoeringswet Genocideverdrag. Vanaf 1 oktober 
2003 is dit delict strafbaar gesteld in artikel 3 van de WIM.(…)

6. Artikel 1, tweede lid Sr. bepaalt dat bij verandering in de wetgeving 
na het tijdstip waarop het feit is begaan de voor de verdachte gun-
stigste bepalingen worden toegepast. Ingevolge HR 12 juli 2011 (LJN 
BP6878, NJ 2012, 78) is deze bepaling in geval van een wijziging in de 
delictsomschrijving alleen toepasselijk indien deze wijziging voortvloeit 
uit een verandering van inzicht van de wetgever omtrent de strafwaar-
digheid van de vóór de wetswijziging begane strafbare feiten, terwijl in 
geval van een verandering in een regel van sanctierecht (waar onder 
het strafmaximum) de betreffende nieuwe bepaling zonder toetsing aan 
deze maatstaf moet worden toegepast, indien en voor zover deze in de 
voorliggende zaak ten gunste van de verdachte werkt.
7. De rechtbank stelt vast dat de wetgever met de invoering van de 
WIM een wetssystematische wijziging heeft aangebracht. De inhoud 
van de delictsomschrijving is niet gewijzigd en er is geen sprake van 
een gewijzigd inzicht van de wetgever in de strafwaardigheid van de 
strafbaar gestelde gedragingen. De rechtbank zal de vraag of bewezen 
is dat verdachte het haar onder feit 5 tenlastegelegde heeft begaan, 
en, zo ja, welk strafbaar feit het bewezenverklaarde oplevert beant-
woorden met toepassing van artikel 131 van het Wetboek van Straf-
recht in samenhang met artikel 1, eerste lid, van de Uitvoeringswet.
8. In hoofdstuk 11 heeft de rechtbank vastgesteld dat verdachte, vanaf 
de oprichting van de CDR op 22 februari 1992 over een langere periode  
veelvuldig optrad als animatrice op bijeenkomsten van de CDR, 
waarin op agressieve wijze haat werd gezaaid tegen Tutsi’s en werd 
opgeroepen Tutsi’s te doden en dat dit laatste alleen al blijkt uit het 
onder leiding van verdachte zingen van het lied Tubatsembesembe.  
Of deze oproepen Tutsi’s te doden zijn te kwalificeren als opruiing tot 
genocide hangt af van beantwoording van de volgende vragen:
i) had verdachte hiermee het oogmerk de Tutsi-bevolkingsgroep 
geheel of gedeeltelijk als zodanig uit te roeien;
ii) is de Tutsi-bevolkingsgroep een beschermde groep in de zin van de 
Uitvoeringswet;
iii) betrof het hier een ‘directe’ oproep tot genocide;
iv) is voldaan aan het vereiste dat de opruiing in het openbaar plaats-
vond. (…)
26. Opruiing tot genocide is op grond van het Genocideverdrag slechts 
strafbaar als het ‘publiek’ is. Ook voor artikel 131 is openbaarheid 
vereist. In het Nederlands strafrecht is voor bewezenverklaring van 
dit bestanddeel slechts vereist dat de verdachte zich willens en we-
tens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat uitlatingen van 
haar ter kennis van het publiek zouden komen.
27. De verdediging heeft betoogd dat voor ‘publiek’ in de zin van 
het Genocideverdrag meer vereist is dan voor het Nederlandse ‘in 
het openbaar’, namelijk dat de uitlatingen onderdeel uitmaken van 
‘massa communicatie’. De uitlatingen zouden volgens de verdedi-
ging daadwerkelijk een omvangrijk publiek moeten bereiken en de 
verdachte zou opzet gehad moeten hebben op massacommunicatie. 
De verdediging heeft zich hiervoor beroepen op de uitspraak van de 
Kamer van Beroep van het Rwanda-tribunaal in de zaak Kalimanzira.
28. De rechtbank kan dit vereiste niet lezen in de door de verdediging 
genoemde uitspraak. De Kamer van Beroep stelt daarin slechts dat in 
het geval er geen sprake is van massacommunicatie, bewijs noodza-
kelijk is dat de verdachte de bedoeling had dat zijn uitlatingen het 
algemene publiek zouden bereiken. Omdat in de zaak Kalimanzira 
het bewijs daarvoor ontbrak, volgde vrijspraak. Anders dan de verde-
diging stelt heeft het Rwanda-tribunaal wel degelijk veroordelingen 
uitgesproken voor public incitement in gevallen waar geen sprake was 
van massacommunicatie. Naar het oordeel van de rechtbank wijkt 
het begrip ‘publiek’ in het internationaal strafrecht niet af van het 
Nederlandse delictsbestanddeel ‘in het openbaar’.
29. Verdachte was actief betrokken bij diverse animations. Velen 
hebben deze bijeenkomsten gezien. Velen hebben verklaard dat zij 
hebben gehoord dat onder leiding van verdachte het lied Tubatsem-

10 www.om.nl/onderwerpen/internationale/ 
uitspraken-judgments/map/uitspraak-rwandees.

11 Basebya trok haar hoger beroep vanwege persoon-
lijke omstandigheden in. Het doorzetten van 
het hoger beroep zou voor haar en haar familie 
een te zware belasting zijn. Zie www.bohler.eu/

nl/nieuws-overzicht/hoger-beroep-rwandese- 
genocidezaak-ingetrokken, laatst bezocht 20 
september 2013. De beslissing van het OM om het 
hoger beroep in te trekken vloeit voort uit capaci-
teitsoverwegingen. Hoewel het vonnis volgens het 
OM voldoende aanknopingspunten biedt voor ver-

volging in hoger beroep, vraagt het doorzetten van 
de zaak te veel capaciteit. www.om.nl/ algemene_
onderdelen/uitgebreid_zoeken/@161127/hoger-
beroep, laatst bezocht 19 september 2013.

http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/uitspraken-judgments/map/uitspraak-rwandees/
http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/uitspraken-judgments/map/uitspraak-rwandees/
http://www.bohler.eu/nl/nieuws-overzicht/hoger-beroep-rwandese-genocidezaak-ingetrokken/
http://www.bohler.eu/nl/nieuws-overzicht/hoger-beroep-rwandese-genocidezaak-ingetrokken/
http://www.bohler.eu/nl/nieuws-overzicht/hoger-beroep-rwandese-genocidezaak-ingetrokken/
http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@161127/hoger-beroep/
http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@161127/hoger-beroep/
http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@161127/hoger-beroep/
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besembe werd gezongen. De getuige [getuige 1] kon het geluid van de 
animations zelfs nog horen als hij binnen, in zijn eigen huis, was. De 
animations hadden dus geen besloten karakter. En dat is ook precies 
wat de buurtbewoners zeggen. Zoals verwoord door getuige [getuige 
6] : ‘Ze was niet verstopt. Het doel was ons bang te maken en ons 
te dreigen. Dat was om een sein te geven.’ Naar het oordeel van de 
rechtbank staat vast dat verdachte haar uitlatingen in het openbaar 
heeft gedaan. (…)
32. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte 
zich heeft schuldig gemaakt aan opruiing tot genocide, meermalen 
gepleegd, zoals hieronder nader omschreven.
33. Dat zij op meerdere tijdstippen in de periode van 22 februari 
1992 tot 6 april 1994, in de directe omgeving van haar woning (in de 
secteur Gikondo en in de gemeente Kicukiro) in de prefectuur Kigali 
(Rwanda), in het openbaar, te weten: op straat in de directe omgeving 
van haar woning en op de binnenplaats van haar woning en bij een 
naastgelegen bar en op de binnenplaats van de woning van Bucyana, 
zichtbaar en hoorbaar vanaf de openbare weg, telkens mondeling tot 
enig strafbaar feit, te weten genocide, heeft opgeruid. Immers heeft zij 
toen en daar veelvuldig ten overstaan van een groep mensen (waaron-
der jongeren en kruiers van de markt en vrouwen) het lied Tubatsem-
besembe voorgezongen (…).

Noot

1 Opruiing tot genocide is strafbaar gesteld in artikel 131 
Sr in samenhang met artikel 1, eerste lid van de Uitvoe-
ringswet Genocideverdrag (hierna Uitvoeringswet)12 en 
wordt bestraft met ten hoogste 5 jaar gevangenisstraf. 
Artikel 5, lid 1 van de Uitvoeringswet bepaalt dat de 
Nederlandse strafwet van toepassing is op de Neder-
lander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan 
genocide. Dit geldt evenzeer voor de verdachte die pas na 
het begaan van het feit Nederlander is geworden (art. 1, 
lid 2 Uitvoeringswet). Yvonne Basebya was Rwanda medio 
april 1994 ontvlucht. Nadat haar echtgenoot in 1998 in 
Nederland als vluchteling was toegelaten, kwam zij met 
twee kinderen naar Nederland. Op 7 december 2004 kreeg 
ze de Nederlandse nationaliteit.

Met de oprichting van het Internationaal Strafhof (ICC) 
kreeg Nederland een ruimere rechtsmachtregeling voor 
genocide. De Wet Internationale Misdrijven (WIM), die 
inwerking is getreden op 1 oktober 2003, vestigt univer-
sele rechtsmacht voor genocide, echter zonder daaraan 
terugwerkende kracht te verlenen. Sinds een wetswijzi-

ging, inwerking getreden op 1 april 2012, heeft de Neder-
landse rechter universele rechtsmacht (met terugwer-
kende kracht) inzake genocide gepleegd vanaf 24 oktober 
1970.13 Dat is het moment waarop genocide (en poging, 
samenspanning en opruiing tot genocide) in Nederland is 
strafbaar gesteld.14

2 De rechtbank verklaart het OM gedeeltelijk niet-ont-
vankelijk.15 Volgens de verjaringsregeling van artikel 70, 
eerste lid, sub 3, Sr verviel het recht tot strafvervolging 
voor de periode tot 1 oktober 1991. Artikel 3 van de Uit-
voeringswet bepaalt dat artikel 70 Sr niet van toepassing 
is op misdrijven bedoeld in de artikelen 1 en 2 van de wet. 
Deze bepaling geldt echter niet voor opruiing tot genocide. 
Door dit misdrijf strafbaar te stellen in artikel 131 Sr blijft 
deze buiten het bereik van de verjaringsuitsluiting van 
de Uitvoeringswet. Het OM vraagt de rechtbank opruiing 
te beschouwen als een bijzondere vorm van uitlokking en 
zo opruiing tot genocide de werkingssfeer van de Uitvoe-
ringswet in te trekken.16 De rechtbank volgt het OM niet 
met de, terechte, constatering dat uitlokking en opruiing 
weliswaar verwant zijn, maar in de aard fundamenteel 
van elkaar verschillen. Uitlokking is een deelnemingsvorm 
en opruiing is een zelfstandig strafbaar feit.17 Ook het 
verzoek van het OM om artikel 3 van de Uitvoeringswet 
(de verjaringsuitsluiting) van toepassing te verklaren 
op opruiing tot genocide en zo een ‘kennelijke omissie’ te 
herstellen, schuift de rechtbank terzijde. De rechtbank 
erkent dat er sprake is van een ‘wetssystematisch min-
der gelukkige keuze’ om opruiing strafbaar te stellen in 
artikel 131 Sr en dat daaraan geen ‘bewuste keuze’ ten 
grondslag lijkt te liggen. Desalniettemin luidt het oordeel 
dat het aan de wetgever en niet de rechter is deze misslag 
te herstellen. Ondertussen, zo constateert de rechtbank, is 
dat ook gebeurd met de invoering van de WIM en de recen-
te uitbreiding van rechtsmacht inzake genocide. De WIM, 
die in artikel 3, tweede lid, opruiing tot genocide strafbaar 
stelt, sluit ook verjaring van de in de wet omschreven 
misdrijven uit (art. 13). Het oordeel van de rechtbank is 
in lijn met wetgeving en rechtspraak: een reeds voltooide 
verjaring dient te worden geëerbiedigd.18 Meer algemeen 
geldt dat het met terugwerkende kracht verlengen van 
verjaringstermijnen bij wet dient te gebeuren.19 

12 1. Hij die met het oogmerk een nationale of etni-
sche groep, een groep behorend tot een bepaald 
ras, dan wel een groep met een bepaalde gods-
dienst of levensovertuiging, geheel of gedeeltelijk, 
als zodanig te vernietigen, opzettelijk: 
1°. leden van de groep doodt; 
2°. leden van de groep zwaar lichamelijk of geeste-
lijk letsel toebrengt; 
3°. aan de groep levensvoorwaarden oplegt die op 
haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernieti-
ging zijn gericht; 
4°. maatregelen neemt, welke tot doel hebben 
geboorten binnen de groep te voorkomen; 
5°. kinderen van de groep gewelddadig overbrengt 
naar een andere groep wordt als schuldig aan 
genocide gestraft met levenslange gevangenis-
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of 
geldboete van de vijfde categorie. 
2. De samenspanning wordt gestraft gelijk de 

poging. 
3. De uitdrukkingen samenspanning en zwaar 
lichamelijk letsel hebben in dit artikel dezelfde 
betekenis als in het Wetboek van Strafrecht.

13 Stb. 2011, 605 – Wet verruiming mogelijkheden 
tot opsporing en vervolging van internationale 
misdrijven, 8 december 2011. In werking getreden 
1 april 2012, Stb. 2012, 15. 

14 De memorie van toelichting stelt dat terugwer-
kende kracht van rechtsmacht niet in strijd is met 
het legaliteitsbeginsel neergelegd in art. 16 Gw 
en art. 1, eerste lid, Sr nu het daarin neergelegde 
verbod op terugwerkende kracht niet ziet op 
vervolgingsvoorwaarden maar op strafbaarstel-
lingen. Desalniettemin dient terughoudendheid 
te worden betracht; vandaar dat de terugwer-
kende kracht beperkt is tot op het moment van 
strafbaarstelling naar nationaal recht. Kamer-
stukken II 2009/10, 32 475, nr. 3, p. 3-7. Zie ook 

J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Over algemene 
leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid 
naar Nederlands strafrecht (5e druk), Deventer: 
Kluwer 2012, p. 87.

15 Par. 3.11.
16 De deelnemingsregeling van art. 47 Sr maakt 

deel uit van het Algemeen Deel (Boek I) van het 
Wetboek van Strafrecht en is krachtens art. 91 Sr 
van toepassing op delicten uit bijzondere wetten 
waaronder de Uitvoeringswet.

17 Par. 3.4.
18 HR 29 januari 2010, NJ 2010/231. Zie De Hullu 

2012, p. 86 en 127-129.
19 Zie De Hullu 2012, p. 86 voor enkele voorbeelden. 

Het met terugwerkende kracht verlengen van 
een nog lopende verjaringstermijn is niet in strijd 
met art. 7 EVRM (legaliteitsbeginsel). Zie EHRM, 
22 juni 2000, NJ 2004/473, m.nt. Alkema (Coëme 
t. België). 
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3 Een belangrijk gedeelte van het vonnis betreft overwe-
gingen omtrent de betrouwbaarheid van het getuigenbe-
wijs. De rechtbank constateert dat de Nederlandse juris-
prudentie geen harde criteria geeft op grond waarvan kan 
worden bepaald of een getuige geloofwaardig is en zijn/haar 
verklaring betrouwbaar is. De rechtbank stelt een kader op 
waaraan de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen 
getoetst wordt. Aandachtspunten zijn: (i) de persoon van de 
getuige, (ii) de totstandkoming van de verklaring, (iii) de 
consistentie van de door de getuige afgelegde verklaringen, 
(iv) de vraag of de verklaring steun vindt in verklaringen 
van andere getuigen, (v) de vraag of de verklaringen steun 
vinden in andere objectieve bewijsmiddelen en, (vi) de plau-
sibiliteit van de verklaring.20 Een soortgelijk kader had de 
rechtbank eerder vastgesteld in de Mpambara-zaak, zij het 
dat daar ook nog afzonderlijk werd getoetst aan de kwali-
teit van identificaties en herkenningen.21

Mede uitgelokt door de verdediging gaat de rechtbank 
uitvoerig in op de bewijswaardering. Het neemt daarbij 
als leidraad de benadering van het Joegoslavië Tribu-
naal (ICTY) waarbij verklaringen van een getuige niet 
afzonderlijk maar steeds in samenhang en onderling 
verband met andere verklaringen en/of bewijsmiddelen 
worden bezien.22 Ook het ICTY-standpunt dat niet elke 
inconsistentie afbreuk doet aan de geloofwaardigheid of 
betrouwbaarheid van een getuige wordt overgenomen.23 
Inconsistenties kunnen immer voortkomen uit de wijze 
van verhoor, het verstrijken van de tijd, de chaotische 
aard van de gebeurtenissen, traumatische gebeurtenissen 
en cultuurverschillen en taalproblemen.24 De rechtbank 
past de (in)consistentietoets toe op verklaringen die zijn 
afgelegd ten overstaan van de nationale recherche of een 
niet-Nederlandse autoriteit, en de rechter-commissaris. 
Uit het vonnis blijkt dat factoren die niet afdoen aan de 
betrouwbaarheid van de verklaringen en de bewijskracht 
zijn (i) het feit dat getuige gacaca25-rechter is geweest (en 
daarmee volgens de verdediging een ‘extremist’ zou zijn en 
een eigen waarheid heeft geschapen, volgens de rechtbank 
een ‘loze bewering’),26 (ii) dat getuige weinig bedreven is 
in het schatten van data en afstanden (mede indachtig 
culturele verschillen en het gebrek aan scholing),27 en (iii) 
het feit dat er ernstige twijfel bestaat ten aanzien van 
handschrift- en stemherkenning (er zijn verder geen sub-
stantiële inconsistenties tussen verklaringen en sowieso 
past grote behoedzaamheid bij handschriftherkenning).28 
Overwegingen die wel afdoen aan de bewijskracht zijn (i) 
inconsistente verklaringen van een ernstig getraumati-
seerde getuige,29 (ii) dat getuige eerder een valse verkla-
ring heeft afgelegd (in combinatie met het feit dat het in-

consistente en onaannemelijke verklaringen zijn)30 en (iii) 
dat er sprake is van inconsistenties op essentiële onder-
delen van verklaringen tegenover de rechter-commissaris, 
de nationale recherche en in de gacaca-zitting. Laatstge-
noemde inconsistenties zouden duiden op een vermenging 
van oorspronkelijke herinnering met informatie die in de 
gacaca over verdachte bekend is geworden.31

De overwegingen ten aanzien van de betrouwbaar-
heid van het bewijs zijn niet altijd even overtuigend. Zo 
bevreemdt het dat betrokkenheid bij gacaca-processen 
enerzijds geen belemmering oplevert voor het aannemen 
van betrouwbaarheid van de getuige en anderzijds een 
belangrijke factor is bij het duiden van onbetrouwbaar-
heid (vanwege het gevaar van vermenging van de eigen 
waarheid en de ‘gacaca-waarheid’). De overwegingen 
bieden ook weinig houvast voor toekomstige zaken. Het 
toetsingskader dat de rechtbank aanlegt wordt dermate 
flexibel toegepast dat het als kader meer belooft dan het 
kan waarmaken. Er lijkt slechts één hoofdregel aan te 
kunnen worden ontleend: dat inconsistenties in verklarin-
gen op zichzelf niet duiden op onbetrouwbaarheid. Alleen 
als het gaat om inconsistenties op essentiële onderdelen 
van verklaringen en in combinatie met andere factoren 
(valse verklaring, ernstig trauma) staan inconsistenties 
aan betrouwbaarheid in de weg. Misschien moeten we 
concluderen dat de ‘innerlijke overtuiging’ van artikel 338, 
eerste lid, Sv zich moeilijk laat veruiterlijken.

4 Bij de interpretatie van internationale misdrijven is de 
rechtspraak van internationale hoven richtinggevend. 
In de memorie van toelichting bij de WIM valt te lezen 
dat voor de interpretatie van objectieve en subjectieve 
bestanddelen de Nederlandse rechter zich dient te oriënte-
ren op het internationale recht.32 

Opruiing tot genocide is op grond van het Genocidever-
drag en volgens de Uitvoeringswet slechts strafbaar als 
deze ‘publiek’ is. Voor artikel 131 Sr is een uiting ‘in het 
openbaar’ vereist. Volgens de rechtbank is daarvan sprake 
indien verdachte zich ‘willens en wetens heeft blootgesteld 
aan de aanmerkelijke kans dat uitlatingen van haar ter 
kennis van het publiek zouden komen’.33 Hiermee zou het 
niet afwijken van het begrip ‘publiek’ in het internationaal 
strafrecht.34 Bij deze overweging zijn een aantal kant-
tekeningen te plaatsen. De subjectieve invulling van ‘in 
het openbaar’ door de rechtbank, waar openbaarheid in 
de eerste plaats ziet op de intentie het publiek te beïn-
vloeden,35 verschilt van de betekenis van ‘publiek’ in het 
internationale strafrecht. Het Rwanda Tribunaal (ICTR) 
heeft ‘public incitement’ vooral objectief ingevuld: het gaat 

20 Par. 8.13.
21 Rb ‘s-Gravenhage, 23 maart 2009, ECLI:NL: 

RBSGR:2009:BI2444, par. 6.46.
22 Par. 8.29 met verwijzing naar uitspraak van de 

Kamer in Hoger Beroep in de zaak Prosecutor v. 
Kupreškić, Judgment, Appeals Chamber, IT-95-
16-A, 23 oktober 2001, par. 334. 

23 Par. 8.20-8.23, onder verwijzing naar Kupreškić, 
par. 31.

24 Zie bijvoorbeeld ten aanzien van getuige 3 en de 
rol van het tijdsverloop als ‘verzachtende omstan-

digheid’: par. 10.32.
25 Een lokale Rwandese rechtbank/volksraadpleging.
26 Par. 10.23-24.
27 Par. 10.95.
28 Resp. par. 11.68, par. 10.55.
29 Par. 10.64-66.
30 Par. 10.106-116.
31 Par. 17.13-14.
32 Kamerstukken II 2001/02, 28337, nr. 3, p. 5.
33 Par. 12.26.
34 Par. 12.28.

35 Deze interpretatie wordt gebaseerd op HR 29 
mei 2001, NJ 2001/694, m.nt. De Jong. De Jong is 
kritisch over deze uitspraak aangezien in eerdere 
rechtspraak de Hoge Raad het begrip ‘open-
baarheid’ objectief invult en dit strookt met de 
rechtsgeschiedenis. Zie ook HR 5 april 2005, NJ 
2005/287 en de conclusie van A-G Machielse die 
aan de hand van een wetshistorische interpreta-
tie laat zien dat het de wetgever bij 131 Sr in de 
eerste plaats ging om een waarneembare uiting. 
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om openbaarheid in de zin van waarneembaar zijn voor 
anderen, voor een publiek.36 Openbaarheid veronderstelt 
bovendien een zekere schaalgrootte om het niveau van 
‘private incitement’ te overstijgen.37 De objectieve invul-
ling van opruiing tot genocide vindt bevestiging in het 
feit dat in het internationale strafrecht het opzet van de 
verdachte niet hoeft te zien op het openbaar maken van 
de uiting. Vereist is dat verdachte opzet heeft ‘to directly 
prompt or provoke another to commit genocide. It implies 
a desire on the part of the perpetrator to create by his ac-
tions a particular state of mind necessary to commit such 
a crime in the minds of the person(s) he is so engaging’.38

De rechtbank stelt vast dat Basebya tot genocide heeft 
opgeruid door in het openbaar, namelijk op straat in de 
directe omgeving van haar woning, op de binnenplaats 
van haar woning en bij een naastgelegen bar, zichtbaar 
en hoorbaar vanaf de openbare weg, op te roepen tot het 
plegen van genocide. Dat deed zij volgens de rechtbank 
door veelvuldig en ten overstaan van een groep mensen 
anti-Tutsi-liederen voor te zingen. Op grond van de objec-
tieve interpretatie van openbaarheid kan gezegd worden 
dat er sprake is van openbare opruiing; de uitingen waren 
waarneembaar voor anderen. Toch stijgt ook een beeld 
op van ‘private incitement’. Het ging om bijeenkomsten 
van zo’n twintig toehoorders, voornamelijk aanhangers 
en sympathisanten van de CDR, in de directe omgeving 
van haar woning en die van haar buurman, een politiek 
geestverwant. Deze bijeenkomsten lijken in het niets op 
de massabijeenkomsten van de CDR waar in ICTR-recht-
spraak melding van wordt gemaakt,39 informatie die door 
de rechtbank wordt geraadpleegd ten behoeve van ‘een 
goede waardering van de (context) van de aan verdachte 
ten laste gelegde feiten’.40 

5 Volgens de rechtbank kunnen de feiten niet worden 
gekwalificeerd als oorlogsmisdrijven. Er zou geen sprake 
zijn van een nauwe samenhang – een nexus – tussen 
de door verdachte gepleegde misdrijven en het gewa-
pende conflict tussen de RPF en het Rwandese leger. De 
rechtbank neemt, mijns inziens terecht,41 afstand van de 
invulling die het Haagse gerechtshof in de Mpambara-
zaak aan het nexus-vereiste gaf42 en kiest voor een 
casuïstische benadering. Steeds zal de rechter op basis 
van in de voorliggende zaak vastgestelde feiten moeten 
onderzoeken of er wettig en overtuigend bewijs van een 
nexus is.43 

Naar het oordeel van de rechtbank is er in onderhavige 
zaak geen sprake van een nexus nu de partijbijeenkom-
sten waar Basebya optrad, niet ten dienste stonden van 
militaire operaties en geen invloed hadden op het verloop 
van het gewapend conflict.44 Ook is niet gebleken van 
enige samenwerking tussen Basebya en militairen. Hoe-
wel Basebya het anti-Tutsi-gedachtegoed uitdroeg, kan op 
basis daarvan geen nauwe samenhang met het gewapend 
conflict worden vastgesteld. Dit gedachtegoed werd reeds 
voor aanvang van het conflict verspreid.45

6 Het OM beschouwt verdachte als ‘intellectueel dader’ 
van aanvallen op Tutsi in haar woonomgeving. Verdachte 
heeft zelf geen machete of knuppel gehanteerd, maar an-
deren daartoe aangezet. Dat maakt haar volgens het OM 
gevaarlijker dan degenen die dat wel deden.46 

De rechtbank spreekt Basebya vrij van het medeplegen 
of uitlokken van (poging tot) genocide, medeplichtigheid 
aan (poging tot) genocide, samenspanning tot genocide, 
moord, en oorlogsmisdrijven. Uit het bewijs kan niet 
worden afgeleid dat de verdachte een dermate dominante 
rol heeft gespeeld dat de jongerenmilities een instrument 
waren waarmee zij zelf genocide pleegde. Het enkele feit 
dat ze jongeren heeft opgeruid tot het doden van Tutsi’s 
is op zichzelf onvoldoende om haar als medepleger van 
aanvallen in haar buurt aan te merken.47 Er bevindt zich 
in het dossier geen bewijs van nauwe en bewuste samen-
werking tussen verdachte en de feitelijke uitvoerders van 
de aanvallen. Ook van uitlokking is geen sprake nu niet 
gebleken is van enig verband tussen uitlokkingsmiddelen 
en de aanvallen.48

Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor internationale 
misdrijven kenmerkt zich door een constante zoektocht 
naar geschikte daderschaps- en deelnemingsfiguren.49 Het 
type delict, collectief en op grote schaal gepleegd, en het 
type dader, ver verwijderd van het strijdtoneel maar vaak 
het brein achter dat strijdtoneel, stellen internationale ho-
ven en tribunalen voor de vraag of klassieke deelnemings-
figuren geschikt zijn als grond voor aansprakelijkheid. 
Deelneming vereist immers een verband tussen feitelijk 
pleger en intellectuele dader. Dit blijkt in de praktijk 
moeilijk vast te stellen. Teneinde misdrijven van feitelijke 
plegers toe te rekenen aan intellectuele daders en laatst-
genoemden als daders te bestraffen, zijn verschillende 
aansprakelijkheidsconstructen ontwikkeld. Bij het ICTY 
is dat de theorie van ‘Joint Criminal Enterprise’ (JCE). 

36  Het ICTR oordeelde in de Media-zaak dat oprui-
ing ziet op ‘a call for criminal action to a number 
of individuals in a public place or to members of 
the general public at large by such means as the 
mass media’. Prosecutor v. Nahimana et al., Judg-
ment, Trial Chamber, ICTR-96-11-T, 3 December 
2003, par. 556.

37 Opruiing bij een wegversperring kan onder 
omstandigheden ‘public incitement’ opleveren. 
Zie Prosecutor v. Ngirabatware, Judgment, 
Trial Chamber, ICTR-99-54, 20 december 2012, 
par. 1362 en 1367 (‘The Appeals Chamber has 
previously  stated that instructions given at road-
blocks do not constitute public incitement where 
the intended recipients of the message are limited 

to those persons manning the roadblock’, maar 
‘the intended audience was a group that may have 
been composed of as many as 150 to 250 people 
who had gathered there as opposed to only those 
manning it’).

38 Prosecutor v. Akayesu, Judgment, Trial Chamber, 
ICTR-96-4-T, 2 september 1998, par. 560.

39 Zie par 5.13 met verwijzing naar Prosecutor v. 
Nahimana et al., Judgment, Trial Chamber, ICTR-
96-11-T, 3 December 2003, par. 336, 340.

40 Par. 5.1.
41 Zie E. van Sliedregt, ‘Fair Labelling’, AA 2011, 

p. 884-889 (AA20110884).
42 Par. 19.10-19.13.
43 Par. 19. 27. Een bevestigend antwoord op de vraag 

of het gewapend conflict een belangrijke rol heeft 
gespeeld bij (i) de beslissing van de dader het mis-
drijf te plegen, (ii) zijn mogelijkheid dit te doen, 
(iii) de wijze waarop het misdrijf is begaan en, (iv) 
het doel waarvoor het is begaan, zou wijzen in de 
richting van een nexus. (par. 19.25)

44 Par. 19.32.
45 Par. 19.36. 
46 Zie www.om.nl/onderwerpen/internationale/

uitspraken-judgments/map/uitspraak-rwandees.
47 Par. 14.41.
48 Par. 14.49.
49 H.G. van der Wilt, ‘The continuous quest for pro-

per modes of criminal responsibility’, Journal of 
International Criminal Justice 2009, p. 307-314.

http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/uitspraken-judgments/map/uitspraak-rwandees/
http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/uitspraken-judgments/map/uitspraak-rwandees/
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Deze theorie vertoont trekken van functioneel daderschap. 
In de zaak Brđanin oordeelde het Tribunaal dat een po-
litieke leidinggevende aansprakelijk kan worden gesteld 
voor misdrijven gepleegd door personen die als instrument 
worden gebruikt om een bepaald crimineel plan te imple-
menteren.50 Bij het ICC is een enigszins vergelijkbaar con-
cept ontwikkeld dat de ‘control of the crime’-theorie wordt 
genoemd. Ook hier staat centraal de gedachte dat een 
‘remote principal’ als dader wordt gestraft voor misdrijven 
gepleegd door personen over wie hij/zij controle uitoe-
fent.51 Bij deze aansprakelijkheidsbegrippen is sprake van 
een los verband met de strafbare feiten. Het gaat om een 
verband met de onderliggende feiten, niet met de feite-
lijke pleger en het wordt veel abstracter ingevuld dan bij 
de ‘klassieke’ deelneming. Het gaat om betrokkenheid bij 
een bepaald crimineel beleid of besluitvormingsproces.52 
Dit is tegelijkertijd ook de zwakte van deze theorieën. Het 
verband met de onderliggende feiten wordt zwak of zelfs 
gekunsteld voorgesteld. Dit is vooral vanuit het schuld-
beginsel een onwenselijke ontwikkeling. In de literatuur 
is kritiek geuit op deze rechtspraak.53 Recentelijk lijkt bij 
het ICTY een tegenbeweging te zijn ingezet waarbij deel-
neming (‘aiding & abetting’) weer voorop wordt gesteld 
en een strikt verband met de onderliggende feiten wordt 
vereist. In de zaken Persisic54 en Stanisic and Simatovic55 
leidde dit tot vrijspraak.

In onderhavige zaak lijkt het OM met de insteek van 
‘intellectueel daderschap’ aan te willen haken bij de 
ontwikkelingen bij het ICTY en ICC. Dit roept de vraag op 
naar de geschiktheid van de deelnemingsfiguren uit het 
Wetboek van Strafrecht voor de vervolging van interna-
tionale misdrijven. Zouden uitlokking, medeplegen en 
medeplichtigheid bij internationale misdrijven, niet op 
een andere, specifiek op het delict gerichte, manier moeten 
worden ingevuld? Mijn antwoord daarop zou ronduit ‘nee’ 
zijn. Allereerst omdat de Nederlandse deelnemingsrege-
ling en het daarnaast ontwikkelde functioneel daderschap, 
voldoende ruimte geeft aan intellectueel daderschap.56 Ten 
tweede omdat de WIM als bijzondere wet reeds op de in-
tellectuele dader toegesneden aansprakelijkheidsvormen 
bevat (opruiing, samenspanning en ‘command responsi-
bility’). Delict-gerichte deelneming, zou deze worden ge-
creëerd, hoort thuis in de WIM, niet in het Algemeen Deel 

van het Wetboek van Strafrecht. Een deelnemingsregeling 
‘van twee snelheden’ in het Algemeen Deel is onwenselijk. 
Bovendien is de vraag gerechtvaardigd waarom alleen 
voor internationale misdrijven een specifieke invulling 
van deelnemingsvormen zou moeten gelden. Waarom niet 
ook voor bijvoorbeeld het financieel-economisch strafrecht? 

7 Tot slot een korte opmerking over de opgelegde straf. De 
rechtbank veroordeelt Basebya als volgt, ‘in het besef dat 
deze straf onvoldoende recht doet aan de buitengewone 
ernst van de bewezenverklaarde strafbare feiten, legt de 
rechtbank verdachte een gevangenisstraf op van zes jaar 
en acht maanden.’57 Dit is de maximale straf; de 5 jaar 
wordt ingevolge artikel 57 Sr met een derde verhoogd 
vanwege het meerdere malen opruien tot genocide. Voor 
matiging is geen plaats. De rechtbank constateert dat van 
spijt of inkeer geen enkel spoor zichtbaar is geweest.58 

Ondertussen is de maximale straf voor opruiing tot 
genocide in de WIM verhoogd. Voor genocide geldt een 
maximumstraf van 30 jaar. Deze wordt voor opruiing ge-
lijk de poging met een derde verminderd.59 De rechtbank 
is gebonden aan de maximumstraf van artikel 131 Sr, zo-
als die gold ten tijde van het bewezenverklaarde feit. Het 
nieuwe recht is voor de verdachte nadeliger en daarmee 
blijft artikel 1, tweede lid, Sr (bij verandering van wet-
geving worden de voor verdachte gunstigste bepalingen 
toegepast) buiten beeld. 

De strafmotivering duidt op een gevoel van frustratie 
bij de rechtbank; deze vrouw verdient een zwaardere straf. 
Dat was ook de inzet van het OM dat Basebya ziet als 
de drijvende kracht achter de orgie van geweld in haar 
woonomgeving en daarmee als een van de meest verant-
woordelijken voor dat geweld. Uitgaand van intellectueel 
daderschap en de morele aansprakelijkheid van hen die 
anderen aanzetten tot geweld, is de Nederlandse regeling 
van strafkorting voor opruiing tot genocide misplaatst. 
Deze strookt ook niet met de internationale rechtspraktijk 
waar voor samenspanning en opruiing tot genocide geen 
strafvermindering geldt. Een aanpassing van het straf-
maximum voor opruiing (en samenspanning) tot genocide 
is een erkenning van intellectueel daderschap. Dit is 
te prefereren boven een delict-gebonden invulling van 
deelnemingsvormen.

50 Prosecutor v. Brđanin, Judgment, Appeals Cham-
ber, IT-99-36-A, 3 April 2007. Zie ook C. Farhang, 
‘Point of no Return: Joint Criminal Enterprise in 
Brđanin’, Leiden Journal of International Law, 
p. 137-164.

51 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on 
the Confirmation of Charges, Pre-Trial Chamber 
I, ICC-01/04-01/06, 29 januari 2007. Voor een kri-
tische bespreking, zie J.D. Ohlin, E. van Sliedregt 
en Th. Weigend, ‘Assessing the Control-Theory’, 
Leiden Journal of International Law 2013, p. 725-
746.

52 M. Cupido en E. van Sliedregt, ‘Over Show Trials, 
Aansprakelijkheid en de Berechting van Interna-
tionale Misdrijven’, in: P.H.P.H.M.C. Van Kempen 

e.a. (red.), Levend Strafrecht, Strafrechtelijke 
Vernieuwingen in een Maatschappelijke Context, 
Deventer: Kluwer 2011.

53 Bijvoorbeeld: M. Badar, ‘“Just Convict Everyone”: 
joint perpetration: from Tadic to Stakic and 
back again’, International Criminal Law Review 
2006, p. 293-302; J.S. Martinez and A.M. Danner, 
‘Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, 
Command Responsibility, and the Development 
of International Criminal Law’, California Law 
Review 2005, p. 75 e.v.

54 Prosecutor v. Perisic, Judgment, Appeals Chamber, 
IT-04-81-A, 28 februari 2013. Deze uitspraak heeft 
tot veel discussie geleid, binnen en buiten het 
ICTY. Zie http://dovjacobs.blogspot.nl/2013/03/

guest-post-what-icty-appeal-judgment-in.html.
55 Prosecutor v. Stanisic and Simatovic, Judgment, 

Trial Chamber, IT-03-69-T, 30 mei 2013. 
56 Zie De Hullu 2012 over het loslaten van het 

fysieke gedragingsbegrip bij daderschap en de 
ruime invulling van deelnemingsvormen: p. 
150-160, p. 421-422 en 492-495. Zie ook Hart-
mann over de verruiming van medeplegen: A.R. 
Hartmann, ‘Medeplegen:  Back to Basics’, Delikt en 
Delinkwent 2012, p. 456-457.

57 Par. 22.12.
58 Par. 22.11.
59 En is dus geen 30 jaar zo de rechtbank lijkt te 

suggereren: par. 22.6.

http://dovjacobs.blogspot.nl/2013/03/guest-post-what-icty-appeal-judgment-in.html
http://dovjacobs.blogspot.nl/2013/03/guest-post-what-icty-appeal-judgment-in.html

