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Onderdeel 18. Samenspanning in de strafzaak 

gebaseerd op zijn verklaring bij gelegenheid van het RC-verhoor in het 

herzieningsonderzoek.   

 
 
Çetinkaya 

 

Çetinkaya is in het herzieningsonderzoek twee keer gehoord. De eerste keer 

weigerde hij op veel vragen antwoord te geven.141 De tweede keer, nadat de andere 

getuigen in het herzieningsverzoek reeds waren gehoord, toonde Çetinkaya zich 

bereid uitgebreid(er) te verklaren.  

Tijdens zijn eerste verhoor, op 11 januari 2013, heeft Çetinkaya over de 

samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten en zijn rol daarin, voor 

zover relevant, als volgt verklaard.  

 

Op de vraag of Baybaşin door Emin Arslan ter sprake is gebracht, zei hij: 

 
“Baybaşin is vanaf mijn eerste werkdag in juni 1988 tot mijn laatste dag bij 

zijn aanhouding in 1999 ter sprake geweest. Ik wil niet zeggen hoe en op welk 

niveau hij ter sprake is gekomen.”142 

 

Gevraagd waarom de Turkse autoriteiten hebben samengewerkt met de 

Nederlandse autoriteiten om Baybaşin in eerste instantie uit te leveren en daarna 

te arresteren (in het strafrechtelijk onderzoek), antwoordde hij: 

 
“Ik weet alleen dat Baybaşin vanuit Turkije geëmigreerd is naar Engeland. 

Verder wil ik hier niets over zeggen. De heer Baybaşin was hier in 1995/1996. 

Hij is een bekende Koerd. Tussen 1991 en 1994 zijn veel Koerden vermoord. 

Er stonden veel Koerdische zakenlieden op de dodenlijst. Op deze lijst stond 

ook de heer Baybaşin.”143 

 

Op de vragen of hij zich herkent in, of zelfs de bron is van het artikel van Van de Pol 

in Crimelink, verklaarde Çetinkaya: 

 

                                                           
141 Çetinkaya heeft zich tijdens zijn eerste verhoor op zijn verschoningsrecht beroepen op de grond 
dat de Nederlandse overheid hem van strafbare feiten heeft beschuldigd zonder dat daarnaar 
onderzoek is gedaan. Voorts zou hij zichzelf en zijn familie in gevaar brengen als hij antwoord zou 
geven op bepaalde vragen. Sub 1 tot en met sub 23 van het proces-verbaal van verhoor op 11 januari 
2013 gaan over deze discussie.  
142 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 11 januari 2013, sub 48.  
143 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 11 januari 2013, sub 71. 




