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Mr. Aben
Tussenconclusie inzake:
H. Baybasin

Bij brief van 6 december 2012 heeft de raadsvrouw van de veroordeelde H. Baybasin
mw. mr. A.G. van der Plas mij gevraagd mij bij conclusie van heden uit te laten over de
gegrondheid van het herzieningsverzoek voor zover dat betrekking heeft op de veroordeling
voor het feit onder 1, kort gezegd: de öge-zaak, alsook over de inwilliging van een verzoek
tot schorsing van de executie van de levenslange gevangenisstraf die Baybasin is opgelegd
bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 30 juli 2002, waarvan thans de
herziening wordt gevraagd.
Zoals ik reeds in mijn conclusie van 4 september 2012 heb meegedeeld, acht ik de
aangevoerde gegevens momenteel ontoereikend voor het ontstaan van een ernstig
vermoeden dat het onderzoek van de zaak zou hebben geleid tot een vrijspraak of tot een
niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in het geval de rechter bij het
onderzoek ter terechtzitting daarmee bekend was geweest. Zonder nader onderzoek kan
thans onvoldoende worden beoordeeld in hoeverre kan en moet worden vertrouwd op de
inhoud van het bij het herzieningsverzoek overgelegde materiaal. Dat is in het bijzonder voor
de öge-zaak m.i. niet anders. Dat een tweetal personen niet door de Turkse rechter zijn
veroordeeld voor een mogelijk aandeel in dit misdrijf kan naar het zich vooralsnog laat
aanzien geen novum opleveren. Ik zie dus op dit moment geen grondslag om in te stemmen
met het verzoek van de raadsvrouw van Baybasin tot een opschorting van de
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf.
Rest mij mede te delen dat de raadsvrouw op de hoogte is gesteld van de inplanning van
twee verhoren van getuigen in deze zaak, die zullen plaatsvinden in de maand januari 2013.
Ik verwacht dat de benoeming van deskundigen omstreeks dezelfde periode zal kunnen
plaatsvinden.
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