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To

carbon copy

your reference / letter
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date
subject

De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
het College van procureurs-generaal
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

AANTEKENEN

mevr. mr. A. van der Plas, advocaat van Hüseyin Baybaşin
dhr. drs. R. Keller, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Ankara
sayin Togan Oral, başkonsolos Başkonsolosluğu Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam’da
PaG/BJZ/45099 dd. 08.01.2014 | 9999-1632-12 dd. 29.10.2013
Mr. C. Nortier, mr. P. Hirschhorn
Zie het overzicht in de lijst onderaan deze brief
11 Januari 2014
Hoorzitting o.g.v. artikel 7:2 Awb n.a.v. het
bezwaarschrift tegen de weigering van de afgifte bewijsstukken inzake het
WOB verzoek aangaande de arrestatie van Baybaşin op 24-12-1995

Geachte Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
het College van procureurs-generaal,
namens deze,
mr. P. Hirschhorn.

Per bovengenoemd schrijven biedt u de eisers HOFSTEDE en BAYBAŞİN de gelegenheid hun
verzoek, strekkende tot afgifte van alle informatie met betrekking tot de arrestatie van de heer
Baybaşin op 24-12-1995 aan de grensovergang bij Hazeldonk met inbegrip van de gevolgde
procedures en betrokken partijen en personen, tijdens een hoorzitting nader toe te lichten conform
dat recht zoals bedoeld in artikel 7:2 Awb.
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Bevestiging deelname hoorzitting
Het verzoek daartoe is door ons (eisers) expliciet gedaan in ons bezwaarschrift. Van uw aanbod per
bovengenoemd schrijven zullen wij dan ook gebruik maken. Dit voornemen heb ik (na overleg met
betrokkenen) per webpublicatie d.d. 10.01.2014 aan u kenbaar gemaakt via de url:
http://www.hethaagsecomplot.nl/20140110-hoorzitting-over-baybasin.htm alsmede middels een
e-mail notificatie aan mr. H.J. Bolhaar (PaG) en mr. H.M.P. Hillenaar (HOvJ) waarvan zij kennis
hebben genomen per 10.01.2014 15:46u resp. 10.01.2014 17:06u en dit bevestigd hebben.
Deelnemende partijen en getuigen zullen onzerzijds zijn:
- Antonius Bonifacius HOFSTEDE, eiser en belanghebbende;
- Hüseyin BAYBAŞİN, eiser, belanghebbende en getuige.
- Mocht tijdens de zitting blijken dat aanvullende getuigen dienen te worden opgeroepen opdat
uw orgaan zich daardoor een beter en evenwichtiger oordeel zal kunnen vormen dan
behouden wij ons het recht voor deze getuigen (in een aanvullende zitting) alsnog te
dagvaarden.
Artikel 7:2 Awb lid 2 stelt dat u de heer Baybaşin op de hoogte had dienen te brengen. Voor zover
dat nog niet is gedaan neem ik, ondergetekende Hofstede, aan dat uw uitnodiging voor deelname
aan deze hoorzitting ook de heer Baybaşin betreft. Per telefonisch contact heeft hij mij gisteren
medegedeeld van dit aanbod, waarop hij krachtens lid 1 recht heeft en wat geen beperkingen stelt
t.a.v. gedetineerden, graag gebruik wilt maken. Daarenboven wens ik krachtens artikel 7:8 Awb de
heer Baybaşin tevens als getuige te horen.

Correspondentie langs elektronische weg
Artikel 2:15 lid 1 Awb biedt de mogelijkheid om correspondentie naar een bestuursorgaan op
elektronische wijze te zenden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg
is geopend. Aan dat kenbaarheidsvereiste heeft u niet voldaan. Maar u heeft ook niet voldaan aan
het vereiste uit 2:15 lid 4 wat stelt dat een weigering op grond van artikel 2:15 Awb zo spoedig
mogelijk aan de afzender wordt medegedeeld. (Hier ligt voor u de kans op een “verbeterpunt”
inzake de bereikbaarheid van bestuursorganen en de traceerbaarheid binnen dat bestuursorgaan
van de medewerkers en de gevoerde correspondentie.) Voor zover u de genoemde bijlagen
aangereikt wilt krijgen verzoek ik u verzending/ontvangst per e-mail toe te staan. Dit schrijven zal u
tevens per aangetekende reguliere (papieren) post worden toegezonden.

Termijnbepaling uiterlijk per 19.02.2014
Artikel 7:10 lid 3 biedt de mogelijkheid uw beslissing voor ten hoogste zes weken te verdagen. Van
die mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt, inhoudende dat u nu uiterlijk per 19.02.2014 uitspraak
dient te doen. Lid 4 sub a en b bieden de mogelijkheid tot verder uitstel mits indiener en
belanghebbenden daarmee akkoord gaan. Wij gaan daar op voorhand niet mee akkoord, en van de
zijde van de overheid heeft u al de gelegenheid gehad sinds 09.09.2013 (of nog beter sinds
24.12.1995), hetgeen me in alle redelijkheid ruimschoots voldoende lijkt.
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Planning zittingsdatum uiterlijk per 30.01.2014
Daarnaast heb ik persoonlijk extra zwaarwegende belangen (zie bijlagen) om de hoorzitting op de
kortst mogelijke termijn te laten plaatsvinden, bij voorkeur uiterlijk voor 30.01.2014. In deze heb ik
mijnerzijds slechts twee verhinderdata te melden, te weten 21.01.2014 in verband met het Kort
Geding van mr. Knoops voor zijn cliënt Julio Poch tegen de Staat der Nederlanden, hetgeen ik om
persoonlijke redenen bij wil wonen, alsmede een hoorzitting bij het Ministerie van Buza welke voor
dezelfde periode gepland staat, maar waarvan ik nog geen definitieve datum heb doorgekregen. Ik
verzoek u uw planning af te stemmen met de DJZ-NR (Dienst Juridisch Zaken van BuZa),
contactpersoon mr. K. Bregman (e-mail adres opgenomen in de aanhef).

Voertaal Engels tijdens de zitting
De heer Baybaşin spreekt geen, althans ontoereikend, Nederlands. Aannemende dat uw beheersing
van de Turkse en/of Koerdische taal eveneens ontoereikend is stel ik voor om tijdens de zitting de
gemeenschappelijke Engelse voertaal te hanteren. Daarmee wordt de hinder en zelfs risico’s van
onjuiste vertalingen en gebrekkige begripsoverdracht tot een minimum beperkt. Mocht u met deze
keuze van voertaal niet akkoord gaan dan verzoek ik uw college tijdig zorg te dragen voor de
beschikbaarheid en aanwezigheid van adequate tolk-voorzieningen.

Transport van de heer Baybaşin naar de hoorzitting
De heer Baybaşin zal in drie hoedanigheden bij de hoorzitting aanwezig dienen te zijn. Artikel 7:8
Awb biedt de mogelijkheid om “zelf meegebrachte” getuigen te horen. Aangezien de heer Baybaşin
in detentie zit in PI Veenhuizen, zal het voor een buitenstaander onmogelijk zijn daaraan invulling
te geven. Het ligt dan ook in de rede dat de overheid, vanuit haar verantwoordelijkheid en
zorgplicht voor de onmenselijke situatie (zie ook de beantwoording door mr. Teeven op de
kamervragen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-71.html) waarin de heer
Baybaşin door de overheid is gebracht zij er zelf zorg voor draagt het benodigde transport naar de
hoorzitting toereikend en tijdig te regelen en uit te voeren.

Openbaarheid van de hoorzitting
Zoals bedoeld is in artikel 6 EVRM (fair trial) is openbaarheid van deze zitting een grondrecht. In
artikel 7:5 lid 2 Awb is geen aanknopingspunt te vinden wat in casu onthouding van dit recht op
openbaarheid inperkt. De heer Baybaşin heeft een expliciet belang in de openbare en daarmee
extern controleerbare behandeling van zijn verzoek. Voor zover in het belang van de openbare orde
daartoe extra voorzieningen en/of maatregelen dienen te worden genomen verzoek ik u daarin
tijdig te voorzien en belanghebbenden daarvan op de hoogte te stellen. Nu er geen specifieke
beperkingen zijn en u slechts een bestuursorgaan bent kan ik mij voorstellen dat u in het verlengde
van de “Persrichtlijn van de rechtspraak” (uitgave maart 2013) vergelijkbare criteria wenst te
hanteren. Eisers/belanghebbende stellen expliciet het gebruik van video- en/of geluidsapparatuur
toe te willen staan, en wat uw college betreft heeft u dat in de hoedanigheid van uw openbare
functie simpelweg te dulden. Ik ga er dan ook vanuit dat op dit terrein geen beperkingen zijn.
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Internationale betrekkingen
1) Engeland
Ten tijde van de onderhavige arrestatie was Baybaşin met zijn familie op verzoek van de
Engelse overheid woonachtig in London, met toestemming van Michael Howard, home
secretary en Tony McNulty, immigration minister. Deze laatste heeft diverse verzoeken
geschreven aan de Nederlandse overheid. Voor zover nodig voor het belang van deze
procedure verzoek ik uw College contact met die partijen op te nemen en de bijbehorende
correspondentie in te brengen in deze procedure. Van onze kant zullen we in ieder geval
contact opnemen met de British Broadcasting Corporation.
2) Turkije
Ten tijde van de onderhavige arrestatie waren er zaken die spelen in Turkije waarin naast leden
van de Turkse overheid ook (leden van) de Nederlandse overheid betrokken waren. In het
bijzonder wijs ik u op het “EK-raporu”, alsmede de beslissing KARAR# 2013/2344 afgegeven
door de Turkse autoriteiten op 22.04.2013. Aanvullend beschouw ik het herzieningsverzoek bij
de Hoge Raad d.d. 18.04.2011 als ingelast. Daarnaast lopen er momenteel procedures van o.a.
Stichting De Roestige Spijker ZAAK# C/4/19404 ROL # HA ZA 13-226 n ZAAK# C/16/347668 ROL#
HA RK 13-200 en een Artikel 12 procedure namens Turkse slachtoffers in de onderhavige
periode ZAAK # K.13/0496 (O.B.) en ZAAK # K 13/0494 (M.Y.) Uw bekendheid hiermee wordt
verondersteld en noodzakelijk geacht. De Nederlandse Ambassadeur te Ankara is momenteel
gedaagde in een hoorzitting bij BuZa, en er lopen thans procedures tussen Nederland en Turkije
via de wederzijdse Nationale Ombudsmannen, en de Centrale autoriteiten.
3) Amerikaanse Senaat
De Amerikaanse Congresleden Pitts, Wolf, Smith hebben op 31.07.2012 hun zorgen geuit bij de
Transatlantic Legislator’s Dialogue Steering Committee van de Europese unie. Op 14.09.2012
heeft Member of Congres Ted Poe de Turkse minister president aangeschreven En op
21.12.2012 is door de MoC Poe, Costa en Smith hun zorgen overgebracht aan de Turkse
Ambassadeur te Washington.
4) Europees Parlement
Mr. Luca Volonté heeft op 06.12.2012 namens de Europesan People’s Party schriftelijke vragen
gesteld (# 621, DOC # 13065) aan het Committee of Ministers. Daarnaast heeft de Groen-Links
fractie van het Europees Parlement mijn zaak tegen Turkije in behandeling. Daarenboven loopt
er sinds 06.03.2013 een zaak bij het Europese Hof (# 16393/13).
In de beleving van eisers zijn de bovengenoemde zaken direct gerelateerd aan (de afwijzing van)
het onderhavige verzoek. Voor zover in het belang van uw besluitvorming beschouw ik alle
bovengenoemde zaken en personen (inclusief de onderliggende documentatie en procestukken)
dan ook als zijnde in zijn volledigheid ingebracht en betrokken in het proces wat ten grondslag ligt
aan deze hoorzitting. Mocht u alsnog kopieën wensen van bepaalde documenten dan verzoek ik u
dat tijdig aan te geven.
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Buitenlandse pers
Gezien het internationale karakter van het onderliggende verzoek is te verwachten dat er
buitenlandse pers aanwezig zal zijn om verslag te doen van de hoorzitting. Met name voor
journalisten vanuit Turkije dient ruimhartige medewerking te worden verleend bij het eventuele
verstrekken van visa, op een dusdanige wijze dat zij in staat worden gesteld de zitting bij te kunnen
wonen. Ik verzoek u daartoe tijdig adequate maatregelen te treffen.

Beroep op verantwoordelijkheid
Voor zover de realisering van enig hier boven genoemd verzoek buiten uw competentie of
invloedssfeer valt verzoek ik u deze vragen door te zenden aan de betreffende instanties die daar
wel zorg voor kunnen dragen. Een en ander ontslaat uw college echter niet van de
eindverantwoordelijkheid deze verzoeken te honoreren en te realiseren.

Aanvullende documenten en bewijsstukken
Naast de in het verzoekschrift genoemde belang van partijen is de niet inzichtelijke en zonder enige
verantwoording afleggende diplomatieke en juridische relatie tussen Nederland en Turkije in het
geding. Eisers hebben recht op een dusdanige motivering, onderbouwing, controle en toetsing van
beslissingen – ook binnen deze internationale relatie – dat zij daarmee niet in hun eigen belangen
geschaad worden, danwel dat deze vatbaar zijn voor beroep en secundaire onafhankelijke toetsing.
Voor zover er zwaarwegende belangen zouden kunnen bestaan op grond waarvan deze niet
toetsbaar worden gesteld dienen alle rechtsgevolgen die strijdig zijn met een fair-trial daaraan
verbonden achterwege te blijven. Nu dit laatste niet gebeurd is hebben overheden onrechtmatige
daden gepleegd jegens eisers, zijn daders hierdoor schadeplichtig en dienen de overheden zich tot
het uiterste in te spannen en adequate maatregelen te treffen teneinde alle nadere gevolgschade
maximaal te beperken en de effecten van de reeds opgetreden schade zo veel als mogelijk
ongedaan te maken, maximaal te herstellen en/of te compenseren.
Eisers hebben ieder hun eigen belang om openheid van zaken te vorderen en de overheden hebben
de wettelijke en verdragsrechtelijke plicht daaraan hun optimale medewerking te verlenen. Het
belang van partijen blijkt onomstotelijk uit de in de bijlage gestelde zaken. Mocht uw college nog
nadere aanvullende stukken nodig hebben dan verzoeken eisers die zonodig, direct aansluitende op
de hoorzitting danwel enige verzoek uwerzijds, doch tijdig genoeg om mee gewogen te kunnen
worden bij de uitspraak in casu na te mogen zenden.

Met vriendelijke groet,

Ton Hofstede
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BIJLAGE 1
1) Het persoonlijke belang van BAYBAŞİN
http://www.bs-foundation.nl/site/wp-content/media_en_files/2011/04/aanvraag_herziening_Baybasin.pdf

2) Het persoonlijke belang van HOFSTEDE
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3) De toedracht van de gebeurtenissen en andere relevante, gerelateerde zaken zoals deze ook
gepubliceerd zijn op mijn weblog:
http://www.hethaagsecomplot.nl/doc/usa_2_eu.pdf
http://www.hethaagsecomplot.nl/doc/eu_2_nl.pdf
http://www.hethaagsecomplot.nl/doc/usa_2_tr_premier.pdf
http://www.hethaagsecomplot.nl/doc/usa_2_tr_ambassador.pdf
http://www.hethaagsecomplot.nl/baybasin/annualreport1999hrft.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1smetim-1_incident
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucky-S_incident
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=the-lucky-s.-case-ends-1998-12-12
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130211-nederlandse-helsinki-commissie.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130227-opstelten-weigert-onderzoek-demmink.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130321-het-turkse-complot.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130323-blijf-van-onze-kinderen-af.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130326-telefoontaps-en-justitie.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130611-iustitia-corrupta-est.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130614-de-rommelende-rechters.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130715-rechts-verkrachters-geknecht.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130803-the-voice-of-bay-bas.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130825-leven-slang.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130829-muizenval-met-afstandsbediening.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130830-drugs-onderzoek-setup.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130904-turkse-spionnen.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130906-turkse-spionnen-2.htm `
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130907-turkse-spionnen-3.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130908-wob-verzoek-aan-justitie.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130909-turkse-spionnen-4.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130911-turkse-spionnen-5.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130914-drugsmaffia-moorden.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130916-de-clans-en-de-wolven.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130917-mata-mate-spion.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130918-pkk-hizmet-en-de-wolven.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130921-religie-en-de-deep-state.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130924-maffia-en-justitie.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130925-joris-demmink-en-privacy.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130927-joris-demmink-tribunaal.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130927-vastgeroeste-spijker-komt-los.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20130930-baybasin-en-de-ambassade.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131001-kamervragen-demmink.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131003-volkert-en-albayrak.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131004-persbericht-stichting-roestige-spijker.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131007-was-demmink-in-turkije.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131015-baybasin-bij-talk2myra.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131019-de-demmink-strafvervolging.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131022-internationale-rechtshulp.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131025-turkije-in-de-eu.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131028-sybrand-buma-over-turkije.htm
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http://www.hethaagsecomplot.nl/20131030-wob-structie.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131031-de-demmink-rechters.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131101-uitleverland-nederigland.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131103-afluister-criminaliteit.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131106-de-turkije-journalist.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131113-uitspraak-rechtsverklaring.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131119-cold-case-kerstavond-1995.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131130-rechtspraak-en-justitie-in-nl-onbetrouwbaar.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131202-fair-trials-international.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131204-ad-voeging-ad-fundum.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131205-corruptie-in-nederland.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131206-corruptie-in-turkije.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131218-rechter-ontneemt-regering-de-regie.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131221-blogger-emile-zola.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131225-corruption-will-be-revealed.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20131230-grenzen-van-europa.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20140108-dildomatieke-nota.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20140109-machtsstrijd.htm
http://www.hethaagsecomplot.nl/20140110-hoorzitting-over-baybasin.htm
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