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ADRESGEGEVENS 
 
 
 
 
 

To 
 

attn 

Hoge Raad der Nederlanden      AANTEKENEN 
 
Mr. G. Corstens, president 
Postbus 20303 
2500 EH ‘s-Gravenhage 
 

via email info@hogeraad.nl 
carbon copy Advocate van de heer Baybaşin, mevr. dr.mr.  A. van der Plas 

Rijksrecherche, t.a.v. rechercheur P. Bourgonje 
your reference / letter  

my reference / letter  
attachments  

date 18 Maart 2014 
 

subject Verzoek ex. art. 12 Sv inzake mogelijk strafbaar handelen door het Ministerie van Justitie 
 
 
 
Zijne Edelhoogachtbare President Corstens, 
 
 
Nu de Coördinatie Commissie Rijksrecherche (CCR) onder voorzitterschap van een procureur-
generaal van het openbaar ministerie zelf als mogelijke verdachte door mij wordt ingeschat verzoek 
ik Uw Edelhoogachtbare, in analogie van een artikel 12 Sv-procedure, om opdracht te geven aan de 
Rijksrecherche teneinde onderzoek te doen en voor zover als mogelijk tot strafrechtelijke 
vervolging over te gaan vanwege het navolgende: 
 
Op 25.12.1995 is de heer Hüseyin Baybaşin, Uw Raad wel bekend uit het reeds sinds 18.04.2011 (!) 
lopende herzieningsverzoek wat thans ter beoordeling ligt bij Uw AG mr. D. Aben, naar mijn volle 
overtuiging door Nederland onrechtmatig gearresteerd. Op 8 september 2013 heb ik via een WOB 
procedure verzocht om het onderliggende bewijs voor deze arrestatie te laten inzien. Tot op heden 
(een half jaar later) is dit nog steeds niet gepresenteerd. 
 
Per beschikking van het College van procureurs-generaal van 3 februari 2014 met kenmerk 
PaG/BJZ/45289 met het daarbij behorende proces verbaal van de hoorzitting, is gesteld dat het 
betreffende Internationale Arrestatie Bevel in handen zou zijn van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Ook deze heeft de gevraagde stukken echter nog steeds niet gepresenteerd en het zelfs 
durven bestaan om per brief met kenmerk 491066 de dato 3 maart 2014 uitstel te vragen. 
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Ook Interpol, alwaar ik een gelijkluidend verzoek toe heb gericht, heeft dit vermeende 
arrestatiebevel tot op heden niet gepresenteerd. Ik ga er dan ook vanuit dat dit niet bestaat. Met 
zo veel woorden valt dit ook op te maken uit het door Uw Raad gegeven arrest 
ECLI:NL:HR:1996:ZD0602, waar Uw raad onder r.o. 2.1 stelt “Blijkens de stukken is het verzoek tot 
uitlevering schriftelijk gedaan door toezending langs de diplomatieke weg aan de Minister van 
Justitie.”  Ook dit lijkt mij zeer onaannemelijk nu het Ministerie van Buitenlandse Zaken als beleid 
heeft om nimmer diplomatieke nota’s te verstrekken daar dit de diplomatieke relatie met Turkije 
kan schaden (beschikking MinBuza-2014.90140 d.d. 21.02.2014), nog los van de rechtsgeldigheid 
daarvan. 

Met dit gegeven ga ik er dan ook vanuit dat er nimmer een formeel arrestatiebevel heeft bestaan 
en daarmee de arrestatie op 25.12.1995 onrechtmatig was. Daarenboven maak ik uit het 
voorgaande tevens op dat tenminste een van beide partijen, of het College van PG en/of het 
Ministerie, een strafbaar feit heeft gepleegd. Met name nu het College PG de locatie, inventarisatie 
en beoordeling op relevantie en volledigheid reeds heeft vastgesteld is er geen grond voor het 
Ministerie om nog langer te weigeren deze documenten te overhandigen, anders dan (strafbare) 
frustratie van de rechtsgang, danwel dat het College (strafbaar) valsheid in geschrifte heeft 
gepleegd door opzettelijk onjuiste informatie in de beschikking te geven. Wat de achterliggende 
oorzaak ook mogen zijn, tenminste één van de overheidsinstanties vallende onder de 
verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie heeft in dat geval willen en wetens 
een strafbaar feit gepleegd. 
 
Nu dit vermoede onrechtmatige overheidshandelen ernstige rechtsgevolgen heeft gehad en nog 
heeft verzoek ik u om op de kortst mogelijke termijn uw onderzoek en daaruit voortvloeiende 
vervolging in te laten stellen en derhalve de Rijksrecherche daartoe opdracht te geven. Het zou Uw 
Raad tevens sieren als deze wat meer progressie maakt in het reeds drie jaar lopende 
herzieningsverzoek, danwel lopende Uw opdracht tot het onderhavige onderzoek de heer Hüseyin 
Baybaşin op borgtocht stelt. Wellicht is het ook raadzaam, teneinde meer obstructie tegen te gaan, 
de mogelijke verdachten reeds in preventieve hechtenis te plaatsen en beslag te laten leggen op 
alle eventuele verdiensten en vermogens verkregen vanuit hun (vermeende) lidmaatschap van een 
criminele organisatie. 
 
Teneinde, na Uw Raad als laatste nationale instantie om recht doen verzocht te hebben, een 
eventuele gang naar het Europese Hof en de Verenigde Naties open te houden doe ik een expliciet 
beroep op de rechten zoals die verankerd liggen in het EVRM en IVBPR.  
 
Graag word ik op de hoogte gehouden van uw inspanningen en vorderingen in deze. Ik geef de 
voorkeur aan contact per e-mail. 

Met de meeste hoogachting, 

 

Ton Hofstede 

 


