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Benoeming Joris Demmink

Mijne heren,

Ik schrijf u in de hoedanigheid van advocaat van vier slachtoffers van ernstige mensen
rechtenschendingen in Nederland danwel Turkije, gepleegd door een hoge Nederlandse
justitieambtenaar.

Op 4 oktober jl. is door drie Nederlanders waaronder ikzelf, tegenover uw zusterorgani
satie de U.S. Helsinki Commission in Washington kond gedaan van deze schendingen
en de gebleken onmogelijkheid daartegen in Nederland adequaat te kunnen optreden.
Centraal in de aanklacht staat de rol van de toenmalig secretaris-generaal van justitie
Joris Demmink. Voor een verslag van de hoorzitting van die datum verwijs ik u naar de
website van de U.S. Helsinki Commission:
http ://www.csce. gov/index .cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetai1 &ContentRec
ordid~53 1 &ContentType=lI.B&ContentRecordTvpe=B&CFIDI 8161404&CFTOKE
N63502154 en
http://www.csce. gov/index.cfi13?FuseAction~ContentRccords.ViewTranscript&Content
Re
cord_id=5 31 &ContentType=H,B&ContentRecordType=B&CFID= 18161 404&CFTOK
EN=635021 54

De slachtoffers van Demmink en van de anderen die al of niet in zijn opdracht hebben
gehandeld, zijn twee Turkse jongemannen, die verklaren op 11 respectievelijk l4jarige

St. Derdengelden Bakker Schut & Van der Plas: 63.50.32.945

BTW-nr: èö~l~M \ 1 070479483 BOS



-2-

leeftijd door Demmink seksueel te zijn misbruikt en verkracht. Op 24 oktober 2012 zijn
door beide jongemannen klaagschriften ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering inge
diend bij het Gerechtshof te Den Haag wegens de weigering van het Openbaar Ministe
rie de kwestie daadwerkelijk te onderzoeken. De betreffende klaagschriften kunt u
downloaden via de website van de Bakker Schut Stichting: http://www.bs
foundation.nl/turkse-slachtoffers-vragen-het-hof-demmink-te-vervolgenl Mocht u be
hoefte hebben aan inzage in de documenten die als bijlage zijn gevoegd bij de klaag
schriften, ben ik bereid u deze ter hand te stellen.

Na indiening van deze klaagschriften en de internationale publiciteit die daarmee ge
paard ging, zijn de jongemannen en de Turkse journalist Kazmali die over hun ervarin
gen had gepubliceerd ernstig bedreigd en fysiek mishandeld. De NVJ heeft hiertegen
nog recentelijk geprotesteerd. Voor verdere informatie hierover verwijs ik u wederom
naar de website van de Bakker Schut Stichting: http://www.bs-foundation.nl/turkse
slachtoffers-bedreigd-na-verzoek-dernrnink-te-vervolgen! en http://www.bs
foundation.nl/nvj -i n-actie-turkse-j ournal ist-kazrnali -bedreigd!.

Een derde slachtoffer van Demmink is de Nederlander B. die op 4 oktober 2012 aan uw
zusterorganisatie in Washington over zijn ervaringen als jongensprostituee in een Am
sterdams bordeel heeft verteld. Ik verwijs u naar het verslag van deze briefing op 4 ok
toberjl. op de website van de U.S. Helsinki Commission. Het verhaal van B. is ook op
getekend in de documentaire ‘Dutch Injustice, When Child Traffickers Rule a Nation:
http ://www.arrestdernmink.cornl

Een vierde slachtoffer van Joris Demmink is de Koerdische activist en zakenman Hu
seyin Baybasin, die op 31 augustus 2011 officieel aangifte heeft gedaan tegen Joris
Demmink wegens onrechtmatige bemoeienis met een vals opgezette strafzaak tegen
hem. Ook deze aangifte kunt u downloaden via de website van de Bakker Schut Stich
ting: http://www.bs-foundation.nl/nieuwe-aangifte-3 1-augustus-2011 /. Nu ook deze
aangifte zonder enig onderzoek door het openbaar ministerie van tafel is geschoven, zal
ook namens Baybasin een artikel 12 Sv. procedure tegen Demmink worden geïnitieerd,
tegelijkertijd met een onrechtmatige daad actie wegens de schade die de onrechtmatige
bemoeienis van Demmink met de strafzaak en detentiesituatie van Baybasin heeft ver
oorzaakt. In de door Baybasin aangespannen procedure tot revisie van zijn veroordeling
wordt momenteel onderzoek verricht door de advocaat-generaal bij de Hoge Raad naar
de ernstige misstanden en corruptie die tot de (fake)veroordeling van Baybasin hebben
geleid. Voor het betreffende verzoek tot herziening van 18 april 2011 kunt u kennis ne
men via wederom de website van de Bakker Schut Stichting: http://www.bs
foundation.nl/baybasin-dient-herzjenjngsverzoek-jn-bij-hoge-raad!. Mocht uw comité
geïnteresseerd zijn in één van de bij dat verzoek geproduceerde bijlagen dan ben ik be
reid u ook daarin inzage te geven.

Mijn vraag aan uw comité is wat uw beweegredenen zijn geweest om de heer Demmink
op 24 oktober 2012 als lid van uw comité te benoemen, terwijl op dat moment al deze
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feiten en nog vele andere over Joris Demmink genoegzaam publiek bekend waren ge
maakt. Met de benoeming van deze door meerdere slachtoffers van corruptie, weder
rechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting van minderjarigen beschuldigde ex
overheidsambtenaar, geeft u in feite een signaal af, lak te hebben aan de idealen waar
voor u zegt te staan. Het kan toch niet zo zijn dat uw drijfveer in deze puur en alleen is
geweest dat uw comité wordt gesponsord door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en het Ministerie van Justitie en naar ik heb begrepen de afdeling Dienst Justitiële In
richtingen van dit ministerie? In dat geval draagt uw comité ten onrechte (nog) de naam
Helsinki Comité en ‘non-governmental organization’. Voor het dragen van deze naam is
toch een minimale onafhankelijkheid van de Staat vereist alsmede een minimale respec
tering van de idealen —bescherming van mensenrechten waaronder die van kinderen —

waarvoor men zich zegt in te zetten.

Deze brief zal worden gepubliceerd op de website van de Bakker Schut Stichting, een
stichting die haar research overigens verricht zonder enige subsidie van buitenaf.

Gaarne van u vernemend,

Hoo~

A.


