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1636 
Onderdeel 18. Samenspanning in de strafzaak 

De feiten liggen in werkelijkheid genuanceerder. Tijdens het RC-verhoor van 

Jeroense viel het volgende voor. Jeroense verklaarde:  

 
“Ik heb in het Baybaşin onderzoek ook wat gevonden en dit zal ik aan 

mevrouw Van der Bijl geven. Ik heb gevonden een plan van aanpak in de 

Baybaşin-zaak van januari. Ik heb het doorlopend journaal van 1997 en 1998, 

aanvragen voor taps gevonden. Er zijn ook nog inzageverzoeken van mr. 

Koppe en de reacties daarop. Ik heb dit nu bij mij en zal dit aan mr. Van der 

Bijl geven.  

 

Mr. Van der Bijl deelt mee dat zij op verzoek van de AG in het archief heeft 

gezocht naar stukken in de zaak Baybaşin en dat zij niets heeft gevonden.  

Ik hoor mevr. Van der Bijl zeggen dat zij niet weet wat er op deze cd-rom 

staat. Ik overhandig de cd-rom aan mr. Van der Bijl.”233 

 

Op 6 november 2015 ontvingen de rechter-commissaris en ik een e-mailbericht van 

de raadsvrouw aangaande de door Jeroense overgelegde documenten. Voor zover 

in dit kader relevant luidde dit e-mailbericht als volgt:  

 
 “Geachte mevrouw Wijnnobel,  
   

Artikel 463 Sv lid 6 spreekt over het toezenden van de stukken van verrichte 

onderzoekshandelingen aan verzoeker. Ik weet niet of die taak aan u is, maar 

ik heb wel voortdurend van u alle stukken van verrichte 

onderzoekshandelingen zo snel als mogelijk toegestuurd gekregen. Ik ga er 

van uit dat overige nog niet aan mij verstrekte stukken mij via mr. Aben zullen 

bereiken en vice versa natuurlijk.  

   

Bij hernieuwde bestudering van de afgelegde getuigenverklaringen viel mij 

op dat ik nooit afschrift heb gekregen van de stukken welke de getuige 

Jeroense u via mr. van der Bijl zou doen toekomen: 1. Plan van aanpak in het 

Baybaşin-onderzoek van januari 1997 en 2. Een lijst met data waarop 

Jeroense functioneel naar Turkije reisde (zie pv van verhoor Jeroense d.d. 4 

april 2014 sub 99). (…).”234 

 

Daarop heb ik de raadsvrouw op 30 november 2015, voor zover in dit kader 

relevant, als volgt bericht:  

 
“(…)  

                                                           
233 Jeroense, proces-verbaal van verhoor d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 99. 
234 E-mailbericht van de raadsvrouw aan de rechter-commissaris en .cc aan mijzelf d.d. 06 november 
2015. 




