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geweest die de auto vanaf Brussel zouden zijn gevolgd. Dat betreft wederom een
opmerkelijke omstandigheid die Baybaşin waarschijnlijk niet onbesproken had
gelaten in zijn boek.
De raadsvrouw heeft voorts de neef van Baybaşin, Nizamettin Baybaşin, eind 2015
gevraagd te verklaren over zijn herinneringen aan de dag van de arrestatie van
Baybaşin. Nizamettin heeft op 2 december 2015 aan dit verzoek voldaan. Voor
zover relevant verklaarde hij het volgende:
“De volgende ochtend, 24 december had Hüseyin Baybaşin in het hotel een
afspraak met iemand om 9:00 uur. Op het tijdstip van de afspraak, kwam er
een auto voorgereden bij het hotel. De persoon in de auto zei tegen Hüseyin
Baybaşin dat het gesprek zou plaatsvinden in Nederland. Hüseyin Baybaşin
gaf aan dat het belangrijk was dat hij dat gesprek zou voeren, waarna we
met tegenzin die auto instapten en wegreden. Al voordat wij Brussel uit
waren gereden, merkten we dat we achtervolgd werden door motors. Deze
achtervolging duurde tot de grens van Nederland. Hüseyin Baybaşin die
merkte dat we werden achtervolgd, zei dat wij geen probleem hadden
waaraan de politie te pas kon komen. Vervolgens draaide hij zich om, en
vroeg aan de chauffeur of de papieren van de auto in orde waren. De
chauffeur antwoorde daarop dat alles in orde was.
Voordat wij Nederland binnen reden, gaven de motoragenten die ons van
begin af aan achtervolgden, een teken om hen te volgen. Daarop hebben wij
gedaan wat ons werd gevraagd, en zijn achter hem aan gereden en hebben
vervolgens de auto tot stilstand gebracht.”37
Mij valt het volgende op. In 2015, twintig jaar na dato, kan Nizamettin zich wél
herinneren dat de auto vanaf Brussel werd gevolgd door motoragenten. De
agenten die hen zouden hebben geëscorteerd vanaf Brussel waren volgens
Nizamettin ook de agenten die hen in Nederland hebben staande gehouden
(“…gaven de motoragenten die ons van begin af aan achtervolgden …”). In het
scenario dat Nizamettin (en de raadsvrouw) schetst, zouden dat derhalve
Nederlandse motoragenten moeten zijn geweest die diep in België, vanaf Brussel,
de auto van Baybaşin hebben gevolgd en later hebben staande gehouden.

Het proces-verbaal van aanhouding wijst echter op een andere gang van zaken. Ik
citeer:
37 Zie de op verzoek van de raadsvrouw afgelegde verklaring van Nizamettin Baybaşin d.d. 2

december

2015. Deze verklaring is vertaald door de juridisch medewerker van de raadsvrouw.
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