
Opgericht: Bij het Statuut van Rome, dat op 1 juli
2002 van kracht werd.

Staten die Partij zijn bij het Statuut: 110 landen. 

Misdrijven die onder de jurisdictie van het Hof
vallen: De meest ernstige misdrijven die de 
internationale gemeenschap in haar geheel 
aangaan, dat wil zeggen genocide, misdrijven tegen
de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, begaan na
1 juli 2002.

Rechters: 18 rechters die voor negen jaar worden
verkozen door de Vergadering van Staten die Partij
zijn bij het Statuut. 

President: Rechter Sang-Hyun Song. 

Aanklager: Dhr. Luis Moreno-Ocampo.

Griffier: Mw. Silvana Arbia. 

Medewerkers: Meer dan 800 uit ongeveer 90 
landen.

Officiële talen: Engels, Frans, Arabisch, Chinees,
Russisch en Spaans. 

Werktalen: Engels en Frans. 

Hoofdkantoor: Den Haag , Nederland.

Veldkantoren: Kinshasa en Bunia (DRC); Kampala
(Uganda); Bangui (CAR); N'Djamena en Abeche
(Chad).

Verwacht budget voor 2010: 104 miljoen. 

Onderzoeken: het Parket van de Aanklager 
onderzoekt vier situaties: Uganda, de
Democratische Republiek Congo, de 
Centraal-Afrikaanse Republiek, en Darfur in
Sudan. Bovendien verzocht de Aanklager op 26
november 2009 Pre-Trial Chamber II om 
toestemming voor het instellen van een 
onderzoek naar de situatie in Kenia. De rechters
hebben hierover nog niet beslist.

Eerste analyses: het Parket van de Aanklager voert
onderzoek uit in Afghanistan, Colombia, Ivoorkust,
Georgië, Palestina en Guinee.

Arrestatiebevelen: er zijn 13 arrestatiebevelen 
uitgevaardigd, waarvan één herroepen is na het
overlijden van een verdachte. Verder is een oproep
uitgevaardigd aan Bahar Idriss Abu Garda om voor
het Hof te verschijnen.

In bewaring: Thomas Lubanga Dyilo, Germain
Katanga en Mathieu Ngudjolo Chui in verband
met de situatie in de DRC; Jean-Pierre Bemba
Gombo in verband met de situatie in de CAR. 

Voortvluchtig: acht verdachten. 

Zaken: acht zaken.

Processen: twee processen met betrekking tot de
situatie in de Democratische Republiek Congo: De
Aanklager vs. Thomas Lubanga Dyilo en de
Aanklager vs. Germain Katanga en Mathieu Ngudjolo
Chui. Het proces in de zaak van de Aanklager vs.
Jean-Pierre Bemba Gombo zal naar verwachting
beginnen op 27 april 2010.

€

Kernfeiten

NB: Dit informatieblad is voor het laatst bijgewerkt in februari 2010. Er zullen regelmatig nieuwe versies worden gepubliceerd. 

U kunt de nieuwste versie vinden op de ICC website www.icc-cpi.int..
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Stand van zaken

De situatie in Uganda

Deze zaak is naar het Hof verwezen door de Ugandese regering, in
december 2003. De Aanklager startte een onderzoek in juli 2004.

De Aanklager vs. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo en
Dominic Ongwen

Er zijn vijf arrestatiebevelen uitgevaardigd met betrekking tot vooraanstaande leden van het Lords Resistance Army
(LRA) in verband met misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven die sinds juli 2002 in Uganda zijn
begaan.  Nadat de dood van Raska Lukwiya werd bevestigd, is de zaak tegen hem beëindigd. De resterende vier 
verdachten zijn nog voortvluchtig. 

De situatie in de Democratische Republiek Congo

Deze zaken zijn naar het Hof verwezen door de regering van de
Democratische Republiek Congo, in april 2004. De Aanklager startte
een onderzoek in juni 2004. 

De Aanklager vs. Thomas Lubanga Dyilo 

Thomas Lubanga Dyilo, de vermeende oprichter van de Union des patriotes congolais [Unie van Congolese Patriotten]
(UPC) en de Forces patriotiques pour la libération du Congo [Patriotische strijdkrachten voor de bevrijding van Congo]
(FPLC), en de vermeende voormalige Hoofdcommandant van de FPLC en president van de UPC, wordt beschuldigd van
de oorlogsmisdrijven; het aannemen en dwingen tot dienstplicht van kinderen jonger dan 15 jaar in de FPLC en hen
actief laten deelnemen aan vijandelijkheden tussen september 2002 en augustus 2003. Het proces is begonnen op 26
januari 2009. De Aanklager rondde zijn uiteenzetting af op 14 juli 2009. De verdediging begon haar uiteenzetting op 27
januari 2010.

De Aanklager vs. Germain Katanga en Mathieu Ngudjolo Chui 

Germain Katanga, de vermeende commandant van de Force de résistance patriotique en Ituri [Patriotische
Verzetsbeweging in Ituri] (FRPI), en Mathieu Ngudjolo Chui, de vermeende voormalige leider van het Front des 
nationalistes et intégrationnistes [Nationale Integratiefront] (FNI), worden beschuldigd van misdrijven tegen de
menselijkheid (moord, verkrachting en sexuele slavernij) en oorlogsmisdrijven (het gebruik van kinderen jonger dan
vijftien om actief deel te nemen aan vijandelijkheden, het richten van een aanval op een burgerbevolking als zodanig
of tegen afzonderlijke burgers die niet direct betrokken zijn bij de vijandelijkheden, vernietiging van bezittingen, 
plunderingen en sexuele slavernij). Het proces is begonnen op 24 november 2009. 

De Aanklager vs. Bosco Ntaganda

Bosco Ntaganda, het vermeende voormalige plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de Forces Patriotiques
pour la Libération du Congo [Patriotische strijdkrachten voor de bevrijding van Congo] (FPLC), wordt beschuldigd van
de oorlogsmisdrijven; het aannemen en dwingen tot dienstplicht van kinderen jonger dan 15 jaar en hen actief laten
deelnemen aan vijandelijkheden in Ituri in de DRC, van juli 2002 tot december 2003. Het arrestatiebevel werd op 22
augustus uitgevaardigd, onder geheimhouding, en op 28 april 2008 werd het openbaar gemaakt. De verdachte is nog
voortvluchtig.

De situatie in Darfur, Sudan

Deze zaken werden naar het Hof verwezen door de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties, ingevolge haar resolutie 1593 van 31 maart 2005.
De Aanklager startte een onderzoek in juni 2005.

De Aanklager vs. Ahmad Muhammad Harun ("Ahmad Harun") en Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali
Kushayb")

Er zijn twee arrestatiebevelen uitgevaardigd met betrekking tot de voormalige minister van staat voor binnenlandse
zaken, Ahmad Harun en de vermeende leider van de Janjaweed militie, Ali Kushayb, vanwege misdrijven tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven.  De twee verdachten zijn nog voortvluchtig. 

• 5 arrestatiebevelen (1 herroepen)
• 0 verdachten in bewaring
• 4 verdachten voortvluchtig 
• 1 zaak 
• 0 processen

• 4 arrestatiebevelen
• 3 verdachten in bewaring
• 1 verdachte voortvluchtig 
• 3 zaken
• 2 processen

• 3 arrestatiebevelen
• 0 verdachten in bewaring
• 3 verdachten voortvluchtig
• 3 zaken
• 0 processen



De Aanklager vs. Omar Hassan Ahmad Al Bashir

Op 4 maart 2009 werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Sudanese president Omar Al Bashir met betrekking
tot vijf beschuldigingen van misdrijven tegen de menselijkheid (moord, uitroeiing, gedwongen verhuizing, marteling en
verkrachting) en twee gevallen van oorlogsmisdrijven (opzettelijk richten van aanvallen tegen een burgerbevolking als
zodanig of tegen afzonderlijke burgers die niet direct betrokken zijn bij de vijandelijkheden en plundering) naar 
aanleiding van zijn individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid jegens het indirect (mede) begaan daarvan. Op 3 
februari 2010, gaf de Appeals Chamber de Pre-Trial Chamber 1 opdracht om te bepalen of het arrestatiebevel met de
beschuldiging van genocide moet worden uitgebreid. De verdachte is nog voortvluchtig. 

De Aanklager vs. Bahar Idriss Abu Garda 

Bahar Idriss Abu Garda, voorzitter en algemeen coördinator van de militaire operaties van het United Resistance Front,
verscheen na dagvaarding vrijwillig voor het Hof op 18 mei 2009. Hij werd in staat van beschuldiging gesteld met
betrekking tot drie gevallen van oorlogsmisdrijven (geweld tegen het leven, opzettelijk richten van aanvallen tegen per-
soneel, installaties, materieel, eenheden en voertuigen betrokken bij een vredesmissie en plundering) die mogelijk zijn
begaan tijdens een aanval die op 29 september 2007 werd uitgevoerd op de African Union Peacekeeping Mission in Sudan
(AMIS). Op 8 februari 2010 besloot Pre-Trial Chamber 1 de tenlastelegging niet te bekrachtigen wegens gebrek aan
bewijs. Dit besluit sluit de mogelijkheid niet uit dat de Aanklager later nogmaals kan verzoeken om bekrachtiging van
de tenlastelegging, indien een dergelijk verzoek wordt onderbouwd met aanvullend bewijsmateriaal. De Aanklager kan
ook een verzoek indienen voor toestemming tot het in beroep gaan tegen het besluit. Abu Garda bevindt zich op het
moment niet in bewaring van het ICC. 

Het Hof  onderzoekt verder het verzoek van de Aanklager met betrekking tot het uitvaardigen van arrestatiebevelen of
bevelen tot verschijnen jegens twee anderen met betrekking tot oorlogsmisdrijven begaan tijdens de aanval op de
African Union vredesmacht in Darfur op 29 september 2007.

De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Deze zaak werd naar het Hof verwezen door de regering van de
Centraal-Afrikaanse Republiek, in december 2004. De Aanklager startte
een onderzoek in mei 2007. 

De Aanklager vs. Jean-Pierre Bemba Gombo

Jean-Pierre Bemba Gombo,  de vermeende president en hoofcommandant van de Mouvement de libération du Congo
[Beweging voor de bevrijding van Congo] (MLC), is als militair commandant beschuldigd van twee gevallen van 
misdrijven tegen de menselijkheid (verkrachting en moord) en drie gevallen van oorlogsmisdrijven (verkrachting,
moord en plundering). De start van het proces is gepland op 27 april 2010.

• 1 arrestatiebevel
• 1 verdachte in bewaring
• 0 verdachten voortvluchtig
• 1 zaak
• 1 proces, gepland voor april 2010 
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