dg.nl | redactie@gelderlander.nl

Dinsdagg 26 januari
janu
uari 2016
2016

Gezocht:
dode
muggen
REGIO 8
FOTO GETTY IMAGES

● Voorzitter Marten Oosting spreekt van ‘doofpot’

Zeven verdachten
rellen melden zich
GELDERMALSEN. Zeven verdachten van de rellen in Geldermalsen op 16 december vorig jaar
hebben zich bij de politie gemeld. Ze herkenden zichzelf in
een van de tien foto’s die de politie vrijdag op haar website had
geplaatst. Op die foto’s waren de
gezichten onherkenbaar gemaakt. Ook zijn er drie tips binnengekomen over de andere verdachten. Daarom zijn inmiddels
zeven foto’s weer van de website
verwijderd. Van degenen die
zich niet gemeld hebben, wordt
de foto morgen ongecensureerd

getoond in Bureau GLD op Omroep Gelderland.
In totaal worden er 25 mensen
gezocht. Vandaag zet de politie
de laatste vijftien foto’s op de
website politie.nl. Weer worden
de gezichten eerst onherkenbaar
gemaakt. Dinsdag 2 februari
wordt de foto van wie zich niet
heeft gemeld ongecensureerd getoond in het programma Opsporing Verzocht op NPO1.
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Nieuw onderzoek
naar Teevendeal
Interne mailwisseling duidt op bewust
achterhouden van cruciale informatie
rond afkoop van drugscrimineel Cees H.
door Susanne Geuze
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DEN HAAG. De affaire rondom de
Teevendeal blijkt nog ernstiger
dan gedacht. De commissie die de
deal onderzocht, heropent haar onderzoek nu nieuw bewijs is gevonden waaruit zou blijken dat het
ministerie van Veiligheid en Justitie cruciale informatie heeft achtergehouden.
Tv-programma Nieuwsuur heeft
de hand weten te leggen op een interne e-mailwisseling van ICT-medewerkers uit 2014. Marten Oosting, die de commissie leidde,
spreekt over een ‘doofpot’. In opdracht van minister Ard van der
Steur (Veiligheid en Justitie) hervat de commissie daarom zo snel
mogelijk haar taken.
Uit de mails in het bezit van
Nieuwsuur blijkt dat in de top van
het ministerie in juni 2014 opdracht is gegeven om het terughalen van oude back-ups te staken.
ICT-medewerkers wisten toen al
dat op die back-ups het betalingsbewijs van de Teevendeal stond,
maar mochten het opnieuw bruikbaar maken daarvan niet afmaken.
De reden: er was ‘voldoende feite-
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lijk vastgesteld dat er een back-uptape beschikbaar is’.
Dat terwijl toenmalig minister
Opstelten twee dagen eerder tegen de Tweede Kamer had gezegd
dat het bonnetje onvindbaar was
en er geen back-upsysteem bestond. Het is niet bekend wie opdracht heeft gegeven om te stoppen met het terughalen van de
back-up.
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Minister Ard van der
Steur moet in de
Tweede Kamer tekst en
uitleg geven over de
nieuwe onthullingen

De commissie-Oosting vroeg
tijdens haar onderzoek ook medewerkers naar bewijsstukken, maar
kreeg deze e-mails toen niet in
handen. Evenmin is zij zelf op de
correspondentie gestuit toen ze
op het ministerie e-mailbestanden en dossiers doorzocht.
De Teevendeal draait om een
onderhandeling uit 2000 tussen
het OM en drugscrimineel Cees
H. In 2014 maakte Nieuwsuur bekend dat H. bijna 5 miljoen gulden belastingvrij van de staat
kreeg teruggestort.
Ivo Opstelten ontkende dat bedrag een jaar lang; het zou gaan
om ‘slechts’ 1,25 miljoen. De advocaat van H. sprak dat tegen, maar
hard bewijs ontbrak.
Toen het bonnetje van de transactie in maart 2015 tóch opdook –
en het inderdaad om 4,7 miljoen
gulden bleek te gaan – leidde dat
tot het aftreden van Opstelten en
staatssecretaris Teeven.
De Kamer stelde onafhankelijk
onderzoek in naar de Teevendeal.
De conclusies van de commissie-Oosting deden in december
veel stof opwaaien.
CDA, D66, SP en de ChristenUnie willen nu een debat met minister Van der Steur zodra de commissie klaar is met haar vervolgonderzoek.
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