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Minister Opstelten van Justitie © ANP 

DEN HAAG - Nederland mag de vermeende terrorist Mahamud S.O. uit Somalië 

uitleveren aan de Verenigde Staten. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten. 

De Somaliër werd in november 2009 in het asielzoekerscentrum in Dronten 

gearresteerd. Volgens de Amerikanen is hij lid van de Somalische terroristische 

groepering Al-Shabaab. 

 

In die hoedanigheid heeft hij zich volgens de autoriteiten in de VS schuldig gemaakt aan 

samenspanning met het doel mensen te doden, kidnappen of verminken. Ook zou hij 

essentiële steun aan terroristen hebben gegeven. S.O. zou zich hieraan schuldig 

hebben gemaakt in de Verenigde Staten en Somalië, stellen de Amerikanen. 

 

De rechtbank in Rotterdam gaf in mei vorig jaar al toestemming voor de uitlevering. De 

rechters in Rotterdam menen dat de Amerikaanse autoriteiten op 'voldoende wijze 

hebben gegarandeerd' dat S.O. geen doodstraf in de VS krijgt. Daarom zijn er geen 

redenen om de uitlevering tegen te houden. 

  

Advies 

De advocaat van de Somaliër, Bart Stapert, gaat nu een advies schrijven aan minister 

Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, die het eindoordeel moet leveren over de 

uitlevering. Daarin zal staan dat schending van de mensenrechten dreigt voor zijn cliënt. 

Hij kan namelijk levenslang krijgen en in een maximaal beveiligde gevangenis 

terehctkomen.  

 

Volgens Stapert heeft het Europese mensenrechtenhof geoordeeld dat dit een 

schending kan betekenen. Ten tweede vreest advocaat Stapert voor het leven van zijn 

cliënt. 'In de Verenigde Staten zelf zal dat niet hoeven, maar het gevaar bestaat dat de 

Amerikanen hem uitzetten naar Somalië als hij zijn eventuele straf heeft uitgezeten. In 

Somalië is hij zijn leven niet zeker', constateert de raadsman. 

  

Als minister Opstelten beslist dat de overdracht van de Somalische terrorismeverdachte 

pagina 1 van 2Nederland mag Somalische terreurverdachte uitleveren aan VS - Nieuws - VK

2-2-2012http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/2011/article/print/detail/1834989/Nederland-mag-...



aan de VS daadwerkelijk doorgaat, kan S.O. daartegen nog een kort geding 

aanspannen in een uiterste poging de uitlevering te voorkomen. 

De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden.
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