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CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE GEBEURTENISSEN

13 nov. 2001 President George W. Bush ondertekent een Presidential Military Order voor 
de detentie, behandeling en berechting van 'illegale strijders'. Hieronder vallen 
terroristen van al-Qaeda en Taliban-strijders die volgens dit bevel geen 
aanspraak mogen maken op de rechten die krijgsgevangenen conform het 
derde Verdrag van Genève hebben.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17 mei 2004 Voormalig CIA-agent Bob Baer, die in de jaren negentig als geheimagent in 
het Midden-Oosten opereerde, verklaart: 'Als [de CIA] een gevangene 
grondig wil verhoren, wordt deze naar Jordanië afgevoerd. Als [de CIA] 
iemand wil laten martelen, wordt deze persoon naar Syrië afgevoerd. Als [de 
CIA] iemand compleet van de aardbodem wil laten verdwijnen, wordt deze 
persoon naar Egypte afgevoerd'.
http://www.newstatesman.com/200405170016

8 juni 2004 In een artikel in The Washington Post schrijven Dana Priest en Jeffrey Smith 
over een memo uit 2002 van het Ministerie van Justitie en een rapport uit 
2003 van het Pentagon waarin een veel engere definitie van marteling wordt 
gegeven dan de definitie die meestal door het Amerikaanse leger en in 
internationale verdragen wordt gehanteerd.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5 okt. 2005 De Republikeinse senator John McCain dient een amendement in op het 
wetsvoorstel voor de financiering van het Ministerie van Defensie in 2006, 
met een verbod op de wrede, vernederende en onmenselijke behandeling van 
gevangenen door Amerikaanse troepen.
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1 nov. 2005 Tijdens een werklunch waarbij alleen Republikeinse senatoren aanwezig zijn, 
onthult vice-president Dick Cheney het bestaan van een reeks geheime 
gevangenissen. Cheney wil hiermee het amendement van McCain blokkeren.
http://mediamatters.org/items/200511090005

2 nov. 2005 The Washington Post publiceert een artikel (geschreven door Dana Priest) 
over het vermeende bestaan van een reeks geheime gevangenissen, compleet 
met details over de bijeenkomst van de dag ervoor. Dit artikel begint met de 
woorden: 'De CIA heeft zijn belangrijkste al Qaeda-gevangenen verborgen 
gehouden en verhoord in een complex uit het sovjettijdperk in Oost-Europa'.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7 nov. 2005 Human Rights Watch verklaart dat de CIA een netwerk van geheime 
gevangenissen heeft, niet alleen in bepaalde landen in Azië en het Midden-
Oosten, maar ook in Europa, te weten in Polen en Roemenië. HRW heeft dit 
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geconcludeerd uit vluchtgegevens van vliegtuigen waarmee de Amerikaanse 
inlichtingendienst gevangenen uit Afghanistan en Irak naar zogeheten black 
sites (geheime gevangenissen in de hele wereld) en naar Guantanamo heeft 
gevlogen.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18 nov. 2005 In The Washington Post wordt een artikel van Dana Priest gepubliceerd 
waarin diverse huidige en voormalige CIA-agenten uitgebreid aan het woord 
komen over het feit dat het agentschap in diverse landen in Europa, het 
Midden-Oosten en Azië zogeheten Counter Terrorist Intelligence Centres 
(CTIC's) heeft opgezet. In dit artikel wordt beweerd dat lokale 
inlichtingendiensten samenwerken met de Amerikaanse inlichtingendienst, 
onder meer bij het uitleveren van terreurverdachten. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5 dec. 2005 Op de Amerikaanse tv-zender ABC maken Brian Ross en Richard Esposito 
als eersten bekend dat volgens bronnen bij de CIA twee geheime CIA-
gevangenissen in Oost-Europa zijn gesloten vanwege de onthullingen van 
HRW. De sluiting en de overplaatsing van de gevangenen naar een complex in 
de Noord-Afrikaanse woestijn werden naar het schijnt in alle haast 
uitgevoerd, met het oog op het aanstaande bezoek van de minister van 
Buitenlandse Zaken, Condoleeza Rice, aan Europa.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5 dec. 2005 Voordat zij naar Europa vertrekt, verklaart Condoleeza Rice: 'De Verenigde 
Staten en andere landen maken al tientallen jaren gebruik van buitengewone 
uitleveringen om terreurverdachten [...] naar hun vaderland over te brengen of 
naar een ander land waar zij kunnen worden verhoord, vastgehouden of 
berecht. [...] Het komt echter [...] wel [...] voor dat de lokale regering een 
verdachte om een of andere reden niet kan aanhouden of vervolgen; gewone 
uitlevering is dan geen goede optie. In die gevallen kan de lokale regering zelf 
besluiten mee te werken aan een buitengewone uitlevering. [...] Buitengewone 
uitleveringen vormen een essentieel instrument in de strijd tegen 
transnationaal terrorisme. [...] De Verenigde Staten hebben de soevereiniteit 
van andere landen altijd geëerbiedigd en dat blijft zo.'
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6 dec. 2005 Amnesty International publiceert een rapport waarin de organisatie verklaart 
dat zij beschikt over informatie over 800 CIA-vluchten die in het Europees 
luchtruim en op de meeste Europese luchthavens hebben plaatsgevonden. 
Amnesty heeft de vluchtgegevens gekregen van zes burgervliegtuigen die de 
CIA tussen september 2001 en september 2005 zou hebben geleast. In die 
periode zouden deze zes toestellen voor 800 vluchten uit en naar Europa zijn 
ingezet.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml
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8 dec. 2005 Vincent Cannistraro, voormalig hoofd van de antiterrorismeafdeling bij de 
CIA, vertelt Josh Gershtein, verslaggever bij The Sun, dat het ophalen en 
afzetten van de gevangenen geen ultrageheime operaties waren, want de 
gastlanden waren ervan op de hoogte.
http://www.nysun.com/article/24129

9 dec. 2005 De juridisch adviseur van Buitenlandse Zaken, John Bellinger, verklaart in 
Genève dat het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) iedereen in 
het gevangenenkamp van Guantanamo mag bezoeken, 'zonder uitzondering'. 
Op de vraag of de organisatie ook iedereen mag bezoeken die elders in 
soortgelijke omstandigheden wordt vastgehouden, antwoordt hij: 'Nee'. Hij 
wil geen nadere uitleg geven. Dit is de eerste keer dat de VS toegeeft dat het 
Rode Kruis niet alle gevangenen die het land vasthoudt, mag bezoeken.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13 dec. 2005 De Raad van Europa benoemt de Zwitserse senator Dick Marty tot 
rapporteur voor een onderzoek naar de vermeende geheime detenties in de 
lidstaten.

17 dec. 2005 Statewatch brengt een document naar voren uit een vergadering van de EU-
Raad van 27 januari 2003 over de nieuwe transatlantische agenda dat 
oorspronkelijk als 'vertrouwelijk' was bestempeld. In punt 4.1 van de notulen 
van deze vergadering staat het volgende: 'Beide partijen hebben 
overeenstemming bereikt over die gebieden waar ruimte is voor verbetering[, 
waaronder] de uitwisseling van gegevens tussen grenscontrolediensten, meer 
gebruikmaken van Europese doorreisfaciliteiten ten behoeve van de 
repatriëring van criminele/ongewenste vreemdelingen, coördinatie op het 
gebied van trainingen in het herkennen van vervalste documenten en nauwere 
samenwerking bij uitzettingen'.
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5 apr. 2006 Amnesty International publiceert een nieuw rapport, getiteld 'Below the radar: 
secret flights'. Hierin wordt de ontvoering van drie Jemenieten aangevoerd als 
typisch voorbeeld van een buitengewone uitlevering. De interpretatie die
Europese regeringen aan het Verdrag van Chicago geven, wordt gehekeld: zij 
beweren dat ze niets aan de vermeende CIA-vluchten kunnen doen omdat het 
om privé-vluchten gaat en niet om commerciële vluchten.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12 apr. 2006 Citaat uit een artikel in Time over een interview met John Negroponte, 
directeur van National Intelligence: 'Negroponte vertelde ook tegen Time dat 
de circa 30 ergste al-Qaeda-terroristen die in geheime CIA-gevangenissen 
zitten, daar waarschijnlijk niet uit zullen komen zolang de oorlog tegen het 
terrorisme nog aan de gang is". Hier voegde hij aan toe: "Deze mensen 
worden vastgehouden. En zij zijn de slechteriken. Zolang deze situatie 
standhoudt, zolang deze oorlog tegen het terrorisme nog voortduurt, zou ik 
niet kunnen zeggen wat er uiteindelijk met deze gevangenen zal worden 
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gedaan". Negroponte is met deze uitspraken de eerste die openlijk toegeeft 
dat er een geheim Amerikaans detentiesysteem bestaat en dat gevangenen als 
Khalid Shaikh Mohammad (die bij 11 september of bij andere aanvallen op 
VS-belangen in de hele wereld waren betrokken) voor onbepaalde tijd kunnen 
worden vastgehouden.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19 mei 2006 Publicatie van het verslag van de 36e bijeenkomst van de VN-Commissie 
tegen foltering. In dit verslag staat het volgende:
'De commissie maakt zich zorgen over de aantijgingen dat de regeringspartij 
geheime detentiecentra heeft ingericht en dat het Internationale Comité van 
het Rode Kruis de toegang tot deze centra wordt ontzegd. Gevangenen wordt 
fundamentele wettelijke bescherming ontzegd, waaronder een 
toezichtmechanisme op hun behandeling en herzieningsprocedures voor hun 
detentie. De commissie maakt zich ook zorgen over de aantijgingen dat de 
gedetineerden aldaar voor langere tijd kunnen worden vastgehouden en dat zij 
worden gemarteld of wreed, onmenselijk of vernederend worden behandeld. 
De commissie acht het betreurenswaardig dat de regeringspartij consistent 
“geen commentaar” geeft op het bestaan van dergelijke geheime 
detentiecentra, noch op de activiteiten van de inlichtingendiensten (artikel 2 
en 16).
De regeringspartij moet ervoor zorgen dat er niemand wordt vastgehouden in 
een geheim detentiecentrum dat feitelijk onder haar gezag staat. De detentie 
van personen in dergelijke omstandigheden is op zich al een schending van het 
Verdrag. De regeringspartij moet het bestaan van dergelijke centra 
onderzoeken en aan het licht brengen, alsmede op wiens gezag ze zijn 
ingericht en hoe de gedetineerden zijn behandeld. De regeringspartij moet zich 
openlijk uitspreken tegen elke vorm van geheime detentie.'
'18. De regeringspartij moet alle nodige maatregelen treffen om het onder 
dwang doen verdwijnen van personen in gebieden die onder haar gezag 
vallen, te verbieden en te voorkomen, en om al degenen die zich hieraan 
schuldig maken, te vervolgen en te bestraffen aangezien deze praktijken op 
zich al een schending van het Verdrag zijn.'
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23 mei 2006 Amnesty International publiceert zijn jaarverslag. Amnesty hekelt met name 
de pogingen van president Bush om zijn veto uit te spreken over een 
amendement van het Congres voor een martelverbod, alsook de pogingen van 
vice-president Cheney om de CIA van dit amendement uit te sluiten.
In het verslag worden ook Europese regeringen niet gespaard: 'Europese 
regeringen werden zwaar in verlegenheid gebracht toen het ene verhaal na het 
andere hun rol als juniorpartners van de VS in de oorlog tegen het terrorisme 
aan het licht bracht. De publieke opinie viel over hen heen toen in de media 
berichten verschenen over een mogelijke heimelijke samenwerking tussen de 
Amerikaanse regering en sommige Europese landen op het gebied van de 
zogeheten black sites van de CIA (vermeende geheime detentiecentra op 
Europees grondgebied). Naarmate er steeds meer bewijzen opdoken dat 
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gevangenen via Europese luchthavens illegaal werden afgevoerd naar landen 
waar zij waarschijnlijk zouden worden gemarteld (“buitengewone 
uitleveringen”), werd de publieke verontwaardiging steeds groter'.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


