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Bijlage 7 bij de lange on-line versie: Overzicht van de strafrechtszittingsdagen in Rwanda tot
en met mei 2020 in het proces tegen de door Nederland op 12 november 2016 uitgeleverde
Jean-Baptiste Mugimba
Inclusief een aantal opmerkingen m.b.t. de verslaggeving en verslagpublicatie
23 jan 2014

JBM gearresteerd in Nederland

12 nov 2016
15 jun 2017
14 sep 2017
18 sep 2017

Uitlevering aan Rwanda
Ontvangst officiële aanklacht van de Rwandese openbare aanklager
Eerste strafrechtzitting; uitspraak op 18 sep 2018;
Strafrechtzitting, Gacaca uitspraak mbt JBM vernietigd om 'bis in idem' te
voorkomen; volgende zitting 13 nov 2017
13 nov 2017 ??
De voor deze dag aangekondigde zitting is na (het verslag over) de zitting van 18 september
2017 niet meer genoemd.
Eerste strafrechtzitting pas tien maanden na uitlevering. In eerste jaar na uitlevering in
totaal 2 strafrechtzittingen
Of er tussen de strafrechtzittingen van 18 sep 2017 en 19 januari 2018 toch nog een strafrechtzitting
is geweest is onduidelijk.
18 jan 2018 Strafrechtzitting; beperkte verslaggeving, iets meer dan 1 bladzijde; zitting wordt
vervolgd op 14 februari 2018
14 feb 2018 Strafrechtzitting; beperkte verslaggeving, iets meer dan 1.5 bladzijde; zitting wordt
vervolgd op 5 maart 2018
5 maart 2018 ??
zitting van 5 maart wordt niet genoemd in verslag ICJ Kenya over maart-april 2018
4 april 2018: Strafrechtzitting; er werden getuigenverklaringen gepresenteerd en de advocaat van
JBM mocht interpelleren en enkele vragen stellen; deze twee zinnen vormen het hele
verslag van ICJ-Kenya van deze zitting; zeer beperkte verslaggeving; zitting wordt
vervolgd op 3 mei 2018
3 mei 2018 Strafrechtzitting; aan twee aspecten worden door ICJ Kenya in totaal tien regels
gewijd, over de reactie van de advocaat van JBM op de aanklacht wordt helemaal
niets gezegd; zeer beperkte verslaggeving; zitting wordt vervolgd op 31 mei 2018
31 mei 2018: Strafrechtzitting; wederom een verslag van een hele zitting in drie zinnen; zeer
beperkte verslaggeving; zitting wordt vervolgd op 11 juni 2018.
11 juni 2018: Strafrechtzitting; wederom een verslag van een hele zitting in drie zinnen; zeer
beperkte verslaggeving; zitting wordt vervolgd op 5 september 2018.
5 sep 2018
??
zitting van 5 sep wordt niet genoemd in verslag ICJ Kenya over juli-sep 2018
14 sep 2018 Strafrechtzitting; de verdediging kreeg ter zitting was de namen van de negen
getuigen, kende er daarvoor maar twee. Getuige die bescherming vroeg en tenslotte
behield voelde zich niet goed waarop de zitting verdaagd werd. Dat was kennelijk de
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hele zitting. Zitting wordt vervolgd op 9 oktober 2018, met de verklaringen van twee
getuigen.
9 okt 2018
Strafrechtzitting; ondervraging beschermde getuige-1 à charge die buurtgenoot van
JBM zou zijn geweest. Aan de op 14 sep voorgespiegelde tweede getuige wordt om
onduidelijke redenen niet toegekomen. Zitting wordt vervolgd op 13 november
2018.
13 nov 2018 ??
zitting van 13 november ging niet door omdat er geen aanklager beschikbaar zouden zijn
[mededeling JBM aan monitor 14 nov]
In tweede jaar na uitlevering verslag van in totaal 8 strafrechtzittingen van onbekende lengte,
ieder in elk geval niet langer dan een dag. De zitting van 8 september 2018 behelsde niet meer
dan het geven aan de verdediging van een lijst met negen namen van getuigen à charge die de
verdediging wellicht al eerder had moeten krijgen. Het is onduidelijk of er misschien toch één
of twee zittingen meer geweest zijn.
19 dec 2018

17 jan 2019
29 jan 2019

Strafrechtzitting; bevraging getuige-2 die met nieuwe informatie kwam; zitting
kennelijk verdaagd opdat de verdediging zich over de nieuwe informatie kon buigen.
Zitting wordt vervolgd op 17 januari 2019.
Strafrechtzitting; verdere bevraging getuige-2 door verdediging en Hof. Zitting
wordt vervolgd op 29 januari 2019
Strafrechtzitting; getuige-3 verklaarde dat zijn eerdere schriftelijke verklaring
door iemand anders geschreven was en deels vals was. En dat hij door de
Prosecutor General met de dood bedreigd was als hij niet tekende. Zitting wordt
vervolgd op 12 maart 2019.

12 mrt 2019
Advocaat van JBM moest die dag in Arusha zijn, zitting op zijn verzoek verdaagd. Zitting wordt
vervolgd op 10 april 2019
10 apr 2019 ??
Zitting helemaal niet genoemd in monitoringrapport van februari-april 2019. Het rapport van
ICJ Kenya van mei 2019 over JBM is niet te vinden op www.rijksoverheid.nl.
Dat over JCI wel. De eerstvolgende strafrechtzitting waarvan het verslag op het
internet te vinden is, is die van 10 juli 2019. Geen verslag te vinden dus van
zittingen tussen 12 maart en 10 juli 2019. Bovendien heeft, volgens JBM op 7
juli 2019 tegen de monitor, een vertegenwoordiger van de ambassade tegen hem
gezegd dat de monitoringrapporten niet in hun geheel openbaar gemaakt
zouden worden.
Afgaande op de opmerkingen van JBM op 7 juli 2019 tegen de monitor
zijn in die periode getuige-4 en getuige-5 à charge gehoord, de eerste getuigen
na de bekentenis van getuige-3 van de valsheid van zijn eerdere verklaring.
Van hun verklaringen is dus niets openbaar gemaakt. Waarom?
mei 2019
?? Monitoringrapport over mei 2019 is niet te vinden.
Afgaande op de opmerking van JBM tegen de monitor op 1 oktober 2019
(paragraaf 39 van het monitoringrapport van augustus-september 2019) hebben
in 'X' meerdere getuigen à charge hun verklaringen tegen hem ingetrokken.
'X' was, gezien de kortheid van het weggelakte stuk, de maand May, of wel mei
2019, want het horen van getuigen à charge begon pas in september 2018. Dus
na getuige-3 in januari 2019 in mei 2019 kennelijk nog twee getuigen à charge
die hun verklaring introkken.
juni 2019
?? Monitoringrapport over juni-juli 2019 begint pas op 7 juli 2019.
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10 jul 2019

Strafrechtzitting; getuige-6 (getuige 10 van de lijst van de rechtbank) t/m getuige 8.
Aan het eind beschuldigde de aanklager JBM van het omkopen van getuigen à
charge. Zitting wordt vervolgd op 10 september 2019
10 sep 2019 ??
Geen woord in het monitoringverslag over augustus-september 2019 van de voor 10 september
2019 geplande strafrechtzitting, waarin o.a. aan de orde zou komen de beschuldiging
van 10 juli 2019 van de aanklager van het omkopen van getuigen à charge door JBM.
30 sep 2019 Strafrechtzitting; horen van drie beschermde getuigen à décharge, DGM, DKM en
DLM. Zitting wordt vervolgd op 10 oktober 2019.
10 okt 2019 Strafrechtzitting; horen van vierde beschermde getuige à décharge, DNN. De
partijen kwamen overeen in de maand oktober twee of drie zittingen te hebben
(paragraaf 90). Zitting wordt vervolgd op 22 oktober 2019 (paragraaf 86).
22 okt 2019 Strafrechtzitting; vragen van het Hof voor aanklager en verdediging. Geplande
datum volgende zitting staat niet in het monitoringverslag. Volgens de aanklager
tegen de monitor op 24 oktober 2019 had het Hof de aanklager geïnstrueerd de
gevraagde informatie [m.b.t. negen verschillende aspecten] op tijd digitaal in te
dienen om de verdediging ruim tijd te geven erop te reageren, uiterlijk 18 november
2019.
In derde jaar na uitlevering verslagen over 7 strafrechtzittingen van onbekende lengte, ieder
in elk geval niet langer dan een dag. Van in elk geval één zitting is geen rapport te vinden,
mogelijk zelfs van 3 (in april-juni en begin september). In totaal dus naar schatting
8-10 zittingen in het derde jaar na uitlevering, van in elk geval niet meer dan een dag.
18 dec 2019
paragraaf 5: Het doel van de zitting was dat de aanklager zijn afsluitende conclusies zou
presenteren. Maar aanklager Z, die daar aan deel zou nemen, was weg voor werk en
kon niet aanwezig zijn. Zitting wordt vervolgd op 6 januari 2020.
6 jan 2020
Strafrechtzitting; afsluitende conclusies van de aanklager. Heel korte samenvatting
in monitoringrapport, elf zinnen. Zitting wordt vervolgd op 21 januari 2020.
21 jan 2020 Strafrechtzitting; afsluitende conclusies van de aanklager. Zitting wordt vervolgd op
25 maart 2020
15 mrt 2020

datum van ondertekening en van plaatsing op het internet van het meest recente
monitoringrapport m.b.t. JBM. Bijna zeven maanden later, op 7 oktober 2020,
was er nog geen rapport op www.rijksoverheid.nl over relevante gebeurtenissen
van na 26 februari 2020. Na een verzoek per e-mail werden op 9 oktober 2020
de monitoring rapporten over JBM van maart-april 2017 (dagtekening 21 aug
2017) en van mei 2020 (geen dagtekening ) ontvangen. De rpporten van jan-feb
2017 en mei 2091 zouden niet bestaan.

22 mei 2020 Strafrechtzitting; of dit inderdaad de eerste zitting was na 21 januari 2020, uitgesteld
vanwege de Covid-19 pandemie, is niet duidelijk. JBM en advocatennamen deel via
Skype. Aanklager ging verder met slotpleidooi en antwoorden op vragen van het
Hof. Zitting wordt vervolgd op 26 mei 2020.
26 mei 2020 Strafrechtzitting; Aanklager ging verder met slotpleidooi en antwoorden op vragen
van het Hof. Zitting wordt vervolgd op 2 en 3 juli 2020, wanneer de verdediging aan
het woord komt, ook m.b.t. de eerdere vragen van het Hof..
---
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